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HOOFDSTUK I

DE GESCHIEDENIS VAN DE TELEVISIE

Over het algemeen is men geneigd te denken, dat de televisie een uitvinding
is van na de tweede wereldoorlog. Het denkbeeld televisie is echter van
aanzienlijk oudere datum. Televisie wil zeggen: het overbrengen van be
wegende beelden over grotere afstand. Omstreeks 1870 was men in staat
elektrische stromen over grote afstanden over te brengen. Men beschikte
over lange telegraaflijnen, die in staat waren om berichten zeer snel over
honderden kilometers te verzenden. Toen dan ook omstreeks die tijd werd
ontdekt, dat een bepaald metaal, selenium, de eigenschap vertoonde zijn
elektrische weerstand te wijzigen naarmate het sterker of minder sterk
belicht werd, begreep men, dat de mogelijkheid aanwezig was om ook
beelden over grotere afstand over te brengen. Immers met behulp van
selenium was men in staat om licht om te zetten in elektrische stroomveranderingen. En elektrische stromen overbrengen was geen kunst meer!
Dat er nog vele problemen aan het vraagstuk kleefden blijkt wel uit het
feit dat nu, na ongeveer 80 jaar, de televisie pas het volmaakte benadert.
Nipkow gaf in 1884 een methode aan om beelden over te brengen. Een
beeld kan men niet direct in zijn geheel overbrengen, daar was Nipkow
van overtuigd. Hij stelde nu voor, het beeld als het ware punt voor punt
over te brengen maar met een zodanige snelheid, dat ons oog die punten
niet een voor een zou kunnen waarnemen. Ons oog, dat nogal traag is,
zou slechts het gehele beeld zien. Dit lukte met een installatie, die er in
principe zo uitzag als getekend in fig. 1.
Nipkow nam een schijf waar vele gaatjes in zaten waarvan de afstand
tot de as steeds kleiner werd. Deze schijf werd snel rondgedraaid met
behulp van een kleine motor. Als B nu het beeld is, dat moet worden
uitgezonden, zal de lichtstraal vanuit L, doorgelaten door het gaatje 1
in de schijf, over het beeld vliegen van rechts naar links. Vervolgens
komt het gat 2 aan de beurt en nu beschrijft de lichtstraal weer een baan
over het op te nemen beeld, iets lager dan de vorige baan. Het laatste
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gaatje in de schijf zorgt voor de onderste baan. Direct daarna verschijnt
het le gaatje weer en het spel herhaalt zich. Het beeld wordt ten tweede
male „afgetast”. De lichtstraal, die op het beeld B valt, wordt weerkaatst
en U begrijpt: als het een wit plekje is wordt er veel licht weerkaatst en
is het een zwart plekje dan komt er bijna niets terug. Dit weerkaatste licht
valt op een z.g. fotocel, een inrichting, die een elektrisch stroompje levert
evenredig met de intensiteit van het opvallende licht. Veel licht geeft een
sterke stroom, weinig licht daarentegen een kleine stroomwaarde.
Het stroompje in de fotocel zal nu op dezelfde manier veranderen als
de plaatselijke helderheid van het afgetaste beeld. Om dit duidelijk te
maken zullen we eens aannemen, dat het beeld van fig. 2 moet worden
afgetast.
&
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Fig. 2

Op de weg van A naar B gaat de lichtstraal eerst over een wit gedeelte,
er wordt dus veel licht teruggekaatst en de stroom, geleverd door de foto
cel, is groot. Daarna passeert de lichtstraal tweemaal een zwart gedeelte.
8

Op deze momenten is de stroom klein. Als de lichtstraal van C naar D
over het beeld beweegt zal de stroom, geleverd door de fotocel er uitzien
zoals getekend in fig. 3.
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Het beeld is dus vastgelegd in de vorm van de stroom die door de fotocel
vloeit. Bij de moderne televisiecamera wordt het beeld in principe op
dezelfde manier in een veranderlijke stroom omgezet. Als we in het ver
volg over beeldstroompjes spreken zullen we dit soort stroompjes be
doelen.
Dit was de „zender”. De twee draden van de fotocel voerde men nu
naar de „ontvanger”. Deze bestond ook weer uit een schijf met dezelfde
gaatjes als de „zendschijf”. In de ontvanger moest men nu een inrichting
hebben, die het stroompje uit de fotocel weer omzette in lichtvariaties.
Daarvoor gebruikte men een neonlamp. Deze heeft n.1. de eigenschap,
dat hij meer licht geeft naarmate men er een grotere stroom doorvoert.
Bovendien is deze lamp in staat de zeer snelle stroomveranderingen op de
voet te volgen. De neonlamp werd achter de draaiende schijf geplaatst.
De lichtsterkte van de neonlamp verandert nu op dezelfde manier als de
helderheid van het opgenomen beeld.
Indien de „zendschijf” en „ontvangschijf” met dezelfde snelheid draaien
en steeds dezelfde stand t.o.v. elkaar innemen zal ieder punt van het op
genomen beeld overeenkomen met hetzelfde punt van het weer te geven
beeld. De helderheid van de betreffende punten is ook dezelfde, zodat het
weer te geven beeld er precies zo zal uitzien als het oorspronkelijke beeld.
9

Het oog ziet al de verschillende plaatsen van het weergegeven beeld met
verschillende helderheid. Dit gaat zo snel, dat het trage oog een compleet
beeld ziet.
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Zo ongeveer werkte de televisie omstreeks het begin van de 20e eeuw.
Als U deze installatie ziet, verwondert het U niet meer, dat het nog vijftig
jaar moest duren voor we onze tegenwoordige bijna volmaakte televisie
zouden bereiken.
Om een perfect beeld te krijgen zou de schijf met een onbereikbare
snelheid moeten draaien. Verder wordt het stroompje, opgewekt in de
fotocel, op zijn weg naar de neonlamp verzwakt. Hoe groter de afstand
tussen zender en ontvanger des te kleiner wordt het ontvangen stroompje.
Zo klein, dat de neonbuis niet meer zal reageren.
Pas in 1911 werd de radiobuis (vroeger genoemd: „radiolamp”) uit
gevonden, waarmee men de stroompjes kon versterken. Daarmede was
het mogelijk geworden om de afstand tussen zender en ontvanger aan
zienlijk te vergroten. Bovendien opende de opkomende radiotechniek de
mogelijkheid om de stroompjes door de lucht te versturen, dus zonder
tussenkomst van lange, dure kabels. Het aftasten met behulp van de
schijf van Nipkow was echter nog een zeer gebrekkige methode, die alleen
maar zeer grove beelden kon opleveren.
Ook de weergave met behulp van de schijf van Nipkow was verre van
fraai. Omstreeks 1925 heeft men inderdaad toestellen gebouwd volgens
bovenstaande principes. Men was al erg verheugd als bij een close-up
10

van een gezicht bijvoorbeeld mond en oren duidelijk waren te onder
scheiden!

Fig. 5

Twee uitvindingen omstreeks 1930 bliezen de televisie nieuw leven in.
Allereerst de vinding van de iconoscoop door Zworykin. In deze iconoscoop werd het beeld aan de zenderkant met behulp van een elektronenstraal afgetast. Dit aftasten kon men zeer snel laten geschieden. De schijf
van Nipkow aan de zenderzijde was verdwenen! De tweede vinding was
de kathodestraalbuis. Deze buis werkte volgens hetzelfde principe als
onze tegenwoordige beeldbuis (ons „T.V.-scherm”). Alleen de schermdiameter was aanzienlijk kleiner namelijk ongeveer 7 cm. Ook aan de
ontvangerzede had de trage schijf van Nipkow nu plaats moeten maken
voor de zeer snelle elektronenstraal. Hoe zo’n elektronenstraal een beeld
kan schrijven zullen we in hoofdstuk IV zien.
11

In de jaren voor de tweede wereldoorlog waren er reeds enige televisie
zenders, waaronder meerdere amateurzenders, in de lucht. De uitzendin
gen waren bestemd voor enige enthousiastelingen, die zich de moeite
hadden getroost een eigen toestel te bouwen. De ontvangen beelden waren
nog verre van volmaakt. Het kleine scherm alleen al was reden genoeg
om te beseffen, dat de tijd nog niet rijp was om de televisie op groot
scheepse wijze in te voeren.
In 1939 brak de tweede wereldoorlog uit. Deze oorlog zou aan de
televisie het beslissende zetje geven. Vrij kort voor de oorlog had men
namelijk ingezien, dat het opsporen van vliegtuigen door middel van
elektromagnetische golven grote mogelijkheden bood in een toekomstige
oorlog. Na het uitbreken van de oorlog werd in alle oorlogvoerende
landen met de grootste spoed gewerkt aan een snelle ontwikkeling van
wat men „radar” noemde. Kosten noch moeite werden gespaard. Enorme
problemen werden opgelost. Nieuwe en betere radiobuizen en geheel
nieuwe schakelingen werden uit de grond gestampt. Aan het einde van
de oorlog bleken vele van deze nieuwe buizen en schakelingen buiten
gewoon geschikt voor de televisie!
De fabrieken konden eindelijk ontvangers produceren, die aan alle
redelijke eisen voldeden, terwijl de prijs niet al te hoog lag. In Amerika
en Engeland voltrok zich de ontwikkeling het snelst. Europa, door de
oorlog verarmd, bleef wat achter. Het fabriceren van grote beeldbuizen
dus grote „schermen” stelde hoge eisen. Deze beeldbuizen moeten name
lijk luchtledig zijn en U begrijpt, welke enorme krachten (namelijk 1 kg
per cm.2) deze moesten kunnen weerstaan. Ook deze moeilijkheden
werden overwonnen, zodat we van 22 cm. schermen via 36, 43 en 53 cm.
momenteel tot schermen van 68 cm. zijn gekomen. Het ziet er niet naar
uit dat, voor normaal huiselijk gebruik, nog grotere schermen enig nut
zouden hebben. Er wordt wel rusteloos gewerkt aan een verdere ontwikke
ling van de televisie. Het eerste doel, dat men zich heeft gesteld is kleuren
televisie. Dat doel is weliswaar al bereikt maar 100 % tevreden ermee is
men zeker nog niet. Het heeft een zelfde gebrek als de vooroorlogse
televisie: het is nog te ingewikkeld en daarom ook te duur. Voorlopig
zullen we ons dan ook maar bezighouden met onze „doodgewone”
zwart-wit televisie!
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HOOFDSTUK II

WAARUIT BESTAAT HET TELEVISIESIGNAAL?

De mens went snel aan nieuwe omstandigheden. Ook de verschijning van
de televisie bracht aanvankelijk heel wat opschudding teweeg. Maar na
enkele jaren is men volkomen vertrouwd geraakt met dit nieuwe produkt
van menselijk vernuft. Zo nu en dan echter beseft men toch weer het
wonder van de bewegende beelden, die door de lucht tot ons komen.
De mogelijkheid om geluid en beelden over grote afstanden zonder
draden en bijna zonder tijdverlies over te brengen werd geschapen in het
midden van de vorige eeuw. Een Engels geleerde, Maxwell, slaagde erin
alle tot op dat moment bekende elektrische verschijnselen in een alles om
vattende theorie vast te leggen. Uit deze theorie volgde, dat een verande
ring van een elektrische stroom zich tot op zeer grote afstand kenbaar
moest maken. Jaren later, omstreeks 1890, stelde een Duits geleerde,
Hertz, zich de taak deze verschijnselen experimenteel te bevestigen. Met
ingenieuze proefnemingen slaagde hij daar in. De elektriciteit gedroeg
zich zoals Maxwell had voorspeld! Daarmede was ons radio- en televisie
tijdperk ingeluid. De Italiaan Marconi was de eerste die signalen over
grote afstanden wist over te brengen. De uitvinding van de radiobuis
omstreeks 1911 opende ongekende perspectieven.
Het verschijnsel waarop de overdracht van geluid en beelden door de
ruimte berust is het volgende: indien men in een metaal een snel ver
anderende stroom opwekt, dan zal in een metalen staaf op enige afstand
van eerstgenoemde staaf ook een elektrische stroom optreden, die op vol
komen dezelfde manier verandert als de oorspronkelijke stroom. Het
verbluffende is, dat zich dit verschijnsel voordoet zelfs indien zich tussen
de twee staven geen enkele stof bevindt, die voor overdracht zou kunnen
zorgen!
Het kost enige tijd voor de stroomverandering in de zendstaaf zich tot
de ontvangstaaf heeft voortgeplant. Maar deze tijd is miniem. Maxwell
had al bewezen dat de overdracht plaats vond met de snelheid van het
13

licht d.w.z., dat de overdracht plaats vindt in 1 seconde als de staven
300.000 km. van elkaar zijn verwijderd! Een moeilijkheid is wel, dat de
stroom in de ontvangstaaf bij lange na niet zo krachtig is als de oor
spronkelijke stroom in de zendstaaf. Willen we dus aan de ontvangkant
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de stroom behoorlijk sterk afnemen, dan moet de stroom in de ontvang
staaf flink versterkt worden. Dit nu is de taak van de radiobuizen in
radio- en televisie-ontvangers.
In de vaktaal wordt de zendstaaf meestal „zendantenne” genoemd,
terwijl de ontvangstaaf de benaming „ontvangantenne” of kortweg
„antenne” krijgt. Het verschijnsel wordt dan als volgt beschreven: De
zendantenne zendt elektromagnetische golven uit. Deze bereiken de ont
vangantenne zeer korte tijd later en „induceren” (veroorzaken) daarin
een elektrische stroom, die dezelfde gedaante heeft als de stroom in de
zendantenne. Is men nu in staat om de stroom in de zendantenne een
zodanige vorm te geven, dat daarin de over te brengen beelden zijn vast
gelegd dan krijgt men in de ontvangantenne eveneens een stroom, die
deze beelden „bevat”.
In de televisiecamera wordt het uit te zenden beeld omgezet in een
elektrische stroom. Er wordt in zo’n camera dus licht omgezet in elek
triciteit.
Een beeld bestaat uit heldere en donkere partijen. Heldere partijen geven
een grote stroomwaarde, donkere partijen een kleine stroomwaarde. De
elektrische stroom uit de camera wordt bijv, via kabels naar de zender
geleid. Helaas is deze stroom echter nog niet geschikt om direct naar de
14
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zendantenne te worden gevoerd. Zij is veel te zwak. De onmisbare radio
buizen in de zender moeten de stroom versterken, maar dat is niet alles
wat de zender doet. Net zo min als een luchtpostbrief zonder vliegtuig
zijn bestemming bereikt, net zo min kan de versterkte stroom uit de
televisiecamera op eigen houtje de lucht ingestuurd worden. Zijn aard is
hier niet geschikt voor. Om overdracht toch mogelijk te maken wordt
deze elektrische stroom geënt op een „drager”. De drager, die dus als
vliegtuig fungeert, is natuurlijk weer .... een elektrische stroom. Deze
laatste elektrische stroom wordt „draaggolf” genoemd.
Hoe ziet zo’n draaggolf er nu uit? Om dit duidelijk te maken, gaan
we eerst eens kijken naar de elektrische stroom die we thuis uit het stop
contact halen. Dit is een z.g. wisselstroom d.w.z. de stroom die we af
nemen verandert voortdurend van richting.
Het ene ogenblik loopt de stroom van A naar B en even later van B naar
A. Dit veranderen van richting gaat zeer snel, zo snel, dat de stroom in
1 seconde afwisselend 50 maal in de richting A-B en 50 maal in de richting
B-A stroomt. In de vaktaal zegt men dan, dat de frequentie van de wissel
stroom 50 Hertz bedraagt. Om wisselstromen effectief over te brengen
van een zendantenne naar een ontvangantenne heeft men echter wissel15
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stroom van veel hogere frequenties nodig. De zender Hilversum II bijvoor
beeld gebruikt stromen in de zendantenne die 1.007.000 maal per seconde
van richting veranderen! Men zegt dan, dat Hilversum II uitzendt op een
frequentie van 1.007.000 Hertz. 1000 Hertz noemt men 1 kHz (kilohertz)
zodat we ook kunnen zeggen: Hilversum II zendt uit opeen frequentie
van 1.007 kHz. Op deze wisselstroom van frequentie 1.007 kHz is nu het
geluidssignaal geënt, zodat we de wisselstroom-met frequentie 1.007 kHz
de draaggolf noemen. Om het televisiebeeld over te brengen is een draaggolf van deze frequentie nog veel te laag. Wil men de elektrische stroom,
die het beeld vertegenwoordigt onverminkt overbrengen dan komt men
bijv, op draaggolven met frequenties van minstens 40.000.000! 1.000.000
Hertz noemt men een megahertz (afgekort: MHz), zodat de draaggolffrequentie minstens 40 MHz moet bedragen.
Zo’n draaggolf van 40.000.000 Hertz ziet er nu uit zoals getekend in
fig. 9.
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Als de stroom in de zendantenne in de richting A->B gaat noemen we
deze stroom bijv, positief. Gaat hij van B—>A dan noemen we hem nega
tief. We gaan de stroom bekijken op een bepaald tijdstip, dat we het
tijdstip 0 noemen.
Zoals uit de grafiek te zien is, heeft de stroom in de zendantenne dan
een waarde nul. De stroom wordt nu groter en loopt in de richting A-B
(positief!). Na Vieo miljoenste seconde heeft de stroom zijn maximale
waarde bereikt en gaat weer afnemen. Na 2/ióo miljoenste seconde is de
stroom weer 0. Even later is hij volgens de grafiek negatief d.w.z. de
stroom loopt nu van B-A en na
miljoenste seconde is de stroom
weer maximaal maar nu in de richting B-^-A. Na 4/iöo miljoenste seconde
is de stroom weer nul. Nu herhaalt zich het spel. De stroom is dan een
maal positief en eenmaal negatief geweest in 4/ieo is V40 miljoenste
seconde. In een hele seconde gebeurt dat dus 40.000.000 maal. De fre
quentie is dus 40.000.000 Hz. is 40 MHz. De televisiezender Lopik bijv,
ent zijn beeldsignaal op een draaggolf van ongeveer 62 MHz. Wordt er
op zeker moment geen beeld uitgezonden dan vinden we in de zend
antenne van de televisiezender te Lopik alleen maar de draaggolf, dus
een wisselstroom met frequentie van 62 MHz. Wordt er wel een beeld
uitgezonden dan wordt het beeldstroompje geënt op deze draaggolf. Men
vindt dan, buiten de draaggolf nog wisselstromen van diverse andere
frequenties in de zendantenne en wel variërend van 61 tot 66 MHz. De
draaggolf is nu wat men noemt „gemoduleerd” door het beeldstroompje.
Men kan echter niet volstaan met alleen het beeld uit te zenden. Er moet
ook geluid bij. Dit geluid, ook omgezet in elektrische stroom, is vast
gelegd in frequenties van 66—68 MHz. In totaal komen in de zendantenne
dus wisselstromen voor met frequenties tussen 61—68 MHz. Om te
zorgen, dat we niet de beelden van twee verschillende zenders tegelijker
tijd ontvangen heeft men bepaald, dat iedere zender slechts wisselstromen
mag uitsturen van bepaalde frequenties. Een andere zender zendt nu bijv,
wisselstromen uit met frequenties van 54—61 MHz. In de televisieontvanger kan men door het draaien van een schakelaar ervoor zorgen
dat men slechts wisselstromen behorende bij één zender ontvangt. De
andere worden onderdrukt. De wisselstromen met frequenties van 61 tot
68 MHz noemt men nu: kanaal 4. Lopik zendt uit op kanaal 4.
De televisiesignalen bestaan dus uit wisselstromen met hoge frequenties.
Deze wisselstromen hebben nu een nare eigenschap. Ze kunnen zich niet
erg ver voortplanten. Zoals U weet, zendt de radiozender Hilversum II
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uit op 1007 kHz, dus naar televisiebegrippen een lage frequentie. Deze
wisselstromen kunnen zich veel verder voortplanten. Ver in het buitenland
kan men de Hilversumse radiozender nog horen, maar de televisiezender
Lopik kan men daar niet ontvangen. Zelfs binnen onze grenzen kan men
niet overal de televisiezender Lopik goed ontvangen. Men heeft daarom,
om alle kijkers te gerieven, steunzenders gebouwd o.a. in Roermond en
Goes. In deze plaatsen wordt het televisiesignaal van Lopik ontvangen,
versterkt, en opnieuw uitgezonden.
Kanaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frequenties

Zender

40— 47 MHz
47— 54 MHz
54— 61 MHz
61— 68 MHz
174—181 MHz
181—188 MHz
188—195 MHz
195—202 MHz
202—209 MHz
209—216 MHz

Ruiselede
Luik
Lopik
Roermond
Imsum (Smilde)
Goes, Markelo
Brussel (Frans)
Langenberg
Brussel (Vlaams)

Frequenties der voor ons land belangrijkste T.V.-zenders

De wisselstromen van hoge frequentie, zoals bij televisie noodzakelijk,
hebben praktisch dezelfde voortplantingseigenschappen als lichtstralen,
d.w.z. ze kunnen niet een hoekje omgaan. Nu zou dat op zichzelf niet zo
erg zijn als de aarde maar niet rond was. Zoals in de figuur getekend, kan
men tot de plaats A de zender goed ontvangen maar op grotere afstand
is het miserabel gesteld met de ontvangst. De televisiesignalen schieten
boven ons hoofd voorbij. In de plaatsen voorbij A, die men de rand
gebieden noemt is nog wel enige ontvangst mogelijk, maar het is niet altijd
een onverdeeld genoegen.
7-ender
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Een eenvoudige oplossing lijkt de volgende. Maak de zendantenne maar
hoog genoeg dan kan men zover komen als men wil. Maar U begrijpt,
aan de hoogte van de zendantenne is een praktische grens gesteld. De
zendantenne te Lopik is al een paar honderd meter hoog en dat is mooi
genoeg.
Hoge an/enne
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Zo mogen we tot op ongeveer 60 km. afstand van Lopik goede ontvangst
verwachten, maar naarmate de afstand verder toeneemt, wordt het ge
leidelijk minder. Misschien heeft U wel eens het interessante verschijnsel
beleefd om tegelijkertijd met het door U uitgekozen programma een
beeld of het geluid van een volkomen vreemde zender te ontvangen.
Natuurlijk begrijpt U al, dat deze vreemde zender kennelijk op hetzelfde
kanaal uitzendt als de door U gekozen zender. Immers, anders had Uw
toestel deze wisselstromen wel onderdrukt. Nu is het inderdaad zo, dat
sommige zenders op hetzelfde kanaal uitzenden. Als de ene zender, bijv,
in Italië, de andere in Nederland staat, is daar in het algemeen geen be
zwaar tegen. Immers beide zenders reiken niet verder dan hoogstens
100 km. Echter, er doen zich omstandigheden voor, waaronder men beide
zenders wel gelijktijdig kan ontvangen. Zo nu en dan doen zich op de zon
enorme uitbarstingen voor en deze hebben tot gevolg, dat de lucht in de
allerhoogste lagen zich voor de televisiesignalen als een spiegel gaat ge
dragen. In die omstandigheden is het mogelijk ver verwijderde televisie
zenders te ontvangen.
Maar, zult U zich misschien afvragen, bij een Eurovisie-uitzending kan ik
toch gemakkelijk een buitenlands station ontvangen? Dat is natuurlijk
waar, maar U ontvangt dat station dan echter niet rechtstreeks. Komt
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er bijv, een Eurovisie-uitzending uit Italië, dan wordt dat televisiesignaal
doorgegeven door kleine zend-ontvangstations die ieder zo’n 50 km. van
elkaar verwijderd zijn. Dit zijn torens waarin een zend- en ontvanginstallatie staat opgesteld. Aan de ene kant van de toren wordt het signaal
ontvangen en aan de andere kant, na versterkt te zijn, weer uitgezonden
naar de volgende toren. Aangekomen te Lopik wordt het door deze
zender normaal uitgezonden.
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Er is helaas nog een punt van overeenkomst tussen de televisiesignalen en
lichtstralen. De voortplanting van licht is n.1. sterk afhankelijk van de
toestand van de dampkring. Is het bijv, erg heiïg d.w.z. is er veel stof in
de atmosfeer, dan worden de lichtstralen sterk verzwakt, we kunnen niet
ver zien. Bij helder weer daarentegen kunnen we tot de horizon kijken.
Zo zijn ook de televisiesignalen afhankelijk van de toestand der damp
kring. Dicht bij de zender zullen we daar niet veel van merken maar
speciaal in de randgebieden zal de ontvangst de ene dag veel beter zijn
dan de andere.
In het volgende hoofdstuk gaan we eens kijken naar de aankomst van
het televisiesignaal in onze antenne.
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HOOFDSTUK III

DE ANTENNE

Als we over de antenne spreken, bedoelen we onze ontvangantenne. De
zendantenne is voor ons van minder belang.
Misschien heeft U zich wel eens afgevraagd waarom een televisieantenne er nu zo geheel anders uitziet dan een radio-antenne. De oorzaak
is gelegen in het feit, dat de wisselstromen, die het televisiebeeld vertegen
woordigen, veel hogere frequenties hebben dan de wisselstromen, die het
radiosignaal overbrengen. Zouden radiozenders ook zulke hoge frequen
ties uitzenden dan zou men een antenne moeten aanschaffen, die op een
televisie-antenne leek. Nu doet zich dat geval ook inderdaad voor. Sinds
vrij korte tijd zijn er radiozenders die „FM”-signalen uitzenden en dat
gebeurt op zeer hoge frequenties n.1. van 88 tot 100 MHz. Wil men deze
zenders goed ontvangen dan moet men zich een FM-antenne aanschaffen
die als twee druppels water, op een televisie-antenne lijkt. Voor het begrip
van het waarom, moeten we de algemene eigenschappen van een antenne
wat nader beschouwen.
We hebben al gezegd, dat in een ontvangantenne wisselstromen worden
opgewekt door een op enige afstand gelegen zendantenne. Nu zouden
we de volgende proef kunnen doen. De zendantenne zendt een signaal uit,
dus in de zendantenne loopt een wisselstroom van een bepaalde frequentie.
Nu nemen we een metalen staaf en brengen in het midden een ampèremeter aan (deze ampèremeter meet de elektrische stroom).
Ontvanganfenne
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De metalen staaf fungeert als ontvangantenne. Indien we nu de lengte van
de staaf kunnen regelen, dan zien we dat bij een zeer bepaalde lengte van
de staaf de stroom in de antenne veel en veel groter is dan bij andere
lengten. We zeggen de antenne is nu ,,afgestemd” op de zender. Laat men
in de zendantenne een wisselstroom van hogere frequentie lopen, dan
moet onze metalen staaf kleiner worden om een maximale stroom te
krijgen. Men kan theoretisch precies afleiden hoe groot de staaf moet zijn.
Deze lengte bedraagt % maal de golflengte van de uitgezonden wissel
stroom. * Wat verstaat men nu onder de golflengte van een wisselstroom?
lichtsnelheid
Daar verstaat men onder: --------------- . In deze formule moet de lichtfrequentie
snelheid worden ingevuld in meters per seconde en de frequentie in Hz.
Men vindt dan de golflengte in meters. Zoals U waarschijnlijk weet, be^
draagt de lichtsnelheid 300.000 km/sec., dat is 300.000.000 m/sec. Laten
we nu eens uitrekenen hoe groot de golflengte is van de wisselstromen,
die de televisiezender Lopik uitzendt, frequentie ongeveer 60.000.000 Hz.
Dan krijgen we:

300.000.000
golflengte is------- — is 5 meter. Wil in onze antenne een maximale
6
e
60.000.000
stroom worden opgewekt dan moet de antenne een halve golflengte, dus
2 y2 meter lang zijn. En dat is nu precies de lengte van de antenne op Uw
dak. Tenminste als U in het midden of westen van het land woont en
dus op Lopik aangewezen bent. Woont U echter in het noorden, zuiden
of zuidwesten van het land dan is Uw antenne aanzienlijk kleiner dan
2% meter! Uit de tabel in hoofdstuk II hebben we al gezien, dat de
steunzenders uitzenden op de volgende frequenties:

Roermond
Irnsum (Smilde)
Goes, Markelo

174—181 MHz
181—188 MHz
188—195 MHz

De draaggolven liggen resp. op 175 MHz, 182 MHz en 189 MHz.
De antennelengtes (% maal golflengte) zijn dus:

Voor ontvangst van Roermond
ong. 85 cm.
Voor ontvangst van Irnsum (Smilde) ong. 82 cm.
Voor ontvangst van Goes, Markelo ong. 79 cm.

Laten we nu ook eens uitrekenen, hoe groot een antenne zou moeten zijn
• •= (In werkelijkheid is de lengte iets minder dan een halve golflengte).
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die afgestemd staat op de radiozender Hilversum II. De frequentie van
deze zender is 1007 kHz, laten we zeggen 1000 kHz. De golflengte bedraagt
300.000.000
is 300 meter. De staafantenne moet dan een lengte
dus ---------------1.000.000
hebben van 14 X golflengte =150 meter en daar is mijn dak en waar
schijnlijk ook het Uwe te klein voor. Vandaar dat men maar een draadje
op het dak spant. Afstemmen van de antenne is hier onmogelijk.
finitnrtf

Oyo

4/Z77 2

Fig. 15

Nu moeten we nog een andere algemene eigenschap van antennes be
spreken. In gedachten nemen we de volgende proef. In de zendantenne
laten we weer een wisselstroom van hoge frequentie lopen. We stellen
de ontvangantenne dwars op de richting naar de zendantenne en zien dat
er een stroom in de ontvangantenne loopt. Draaien we de ontvangantenne
nu 90° dan loopt er helemaal geen stroom meer door. Daaruit kunnen
we de volgende conclusie trekken: Willen we de zender goed ontvangen,
dan moet de antenne niet naar de zender wijzen maar er dwars op staan.
Het is dus geen toeval, dat alle televisie-antennes in een stad allemaal
dezelfde richting hebben. Zoudt U Uw antenne 90° draaien dan ontvangt
U niets meer. Nu moet U echter niet denken dat, als U de antenne een
klein stukje draait, het beeld direct al verdwenen zou zijn. Zo kritisch is
het ook weer niet. Mocht de antenne een graad of 10 miswijzen dan merkt
U daar in goed verzorgde gebieden niet veel van.
Dat we bij televisie een afgestemde antenne moeten gebruiken heeft een
groot bezwaar. Laten we eens veronderstellen dat U op een plaats woont
binnen de reikwijdte van twee televisie-zenders. Nu kunt U deze twee
zenders alleen maar goed ontvangen indien U zich .... 2 antennes aan
schaft. Dit is noodzakelijk om de volgende redenen. U heeft bijv, een
antenne, die afgestemd is op zender A en ook op A staat gericht. Zender A
kunt U dan voortreffelijk ontvangen. Maar zender B? Uw antenne staat
24
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niet goed gericht om zender B te ontvangen. Dat is een groot bezwaar.
U ontvangt nu immers van B veel minder signaal dan mogelijk is.
U kunt natuurlijk de volgende oplossing bedenken: „Ik maak de anten
nemast draaibaar en als ik nu een van de twee zenders wil ontvangen dan
richt ik de antenne op die bepaalde zender.” Deze oplossing is ook niet
ideaal, nog afgezien van het praktische bezwaar om het dak te moeten
oprennen voor verandering van programma. De moeilijkheid zit hem
hierin. Zenders A en B liggen niet al te ver uit elkaar en zenden, om
25

elkaar niet te storen, op verschillende kanalen uit. Is Uw antenne bijv,
afgestemd op zender A, dan is hij dus niet goed afgestemd voor zender B
en daardoor is het signaal, dat B in Uw antenne veroorzaakt kleiner dan
mogelijk zou zijn. De enige juiste oplossing is: een antenne afgestemd
op A en gericht op A en een andere antenne afgestemd op B en gericht
op B. Dus, twee antennes!
Het bovenstaande geldt algemeen als één van de te ontvangen kanalen,
kanaal 1, 2, 3 of 4 is. Er is een mogelijkheid om 2 zenders met één antenne
te ontvangen. Wilt U 2 naburige kanalen, hoger dan kanaal 4, ontvangen,
dus bijv, kanaal 8 en kanaal 9 en liggen deze zenders van Uw huis uit
gezien ongeveer in dezelfde richting dan kunt U met één antenne volstaan.
Deze gunstige omstandigheden zijn echter voor de meesten van ons niet
aanwezig.
Wanneer zal men zich nu een tweede of derde antenne aanschaffen?
Dit zal alleen zin hebben als de te ontvangen zender niet verder dan
ongeveer 100 km. van Uw huis afligt, hemelsbreed gemeten. Is de zender
verder verwijderd dan zal de ontvangst zeer sterk van de atmosferische
omstandigheden afhangen en nogal onderhevig zijn aan „sneeuw” (ruis)
en storingen. Goede ontvangst is dan niet gegarandeerd. Wil men als
tweede zender een Belgische zender ontvangen dan kan men in het
algemeen niet volstaan met het aanschaffen van een antenne. Men moet
dan bovendien een speciale T.V.-ontvanger hebben, de zogenaamde
4-systemenontvanger. De Belgische zenders geven op een gewoon toestel
n.1. een negatief beeld. Zwart en wit zijn verwisseld! Ook zijn de wissel
stromen die het geluid vertegenwoordigen op andere wijze op de draaggolf geënt.
Laten we nu eens gaan kijken naar de diverse soorten antennes, die
er in omloop zijn en nagaan welke eigenschappen ze hebben. De een
voudigste is de „enkele gevouwen dipool”.
Deze bestaat uit een aluminium buis, die gebogen is in een lusvorm.
Men kiest aluminium, omdat dit metaal de stroom goed geleidt, terwijl
het bovendien licht, goedkoop en weerbestendig is. De twee uiteinden
worden met behulp van een kabel ons huis binnengevoerd. Dat hier een
dubbele buis gebruikt wordt i.p.v. een enkele staaf, zoals we hiervoor
steeds getekend hebben, verandert niets aan zijn algemene eigenschappen.
Het nadeel van deze antenne is, dat hij nogal gevoelig is voor storingen.
Hij ontvangt n.1. uit beide richtingen loodrecht op zijn lengte-as even
goed, zodat storingsgolven bijv, opgewekt door automotoren van beide
26
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zijden de antenne binnendringen. Woont men dicht bij de zender dan
kan men deze antenne best toepassen. Het signaal van de zender is dan
zo sterk, dat men van storingen niet veel merkt. Woont men wat verder
van de zender of in een grote stad dan kan men beter de antenne uit
rusten met wat men noemt een reflector en eventueel een director. De
reflector, is weer een gewone aluminiumbuis, die iets langer is dan de
dipool. In deze reflector worden ook wisselstromen opgewekt, die op hun
beurt weer wisselstromen in de dipool veroorzaken. Daardoor wordt de
totale stroom in de dipool groter en dus ook het signaal, dat Uw toestel
binnenkomt. Met een juist opgestelde reflector is de stroom in de dipool
ongeveer 1,5 maal zo groot als zonder reflector. Deze winst is niet bijUiteinde n */<ƒ antenne

Zso ?otie

AANSLU/T/NG VAN LtNTKABEL
AAN ANTENNE

Fig. 19

27

zonder groot maar dat is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat de
antenne minder gevoelig wordt voor signalen van de andere kant.
Storingen, die aan de achterkant binnenkomen hebben nu minder invloed.
En dit is nu een zeer belangrijk punt.
Antennes, die nog ingewikkelder van opbouw zijn, hebben tot taak het
verschil in gevoeligheid voor signalen die aan vóór- en achterkant worden
ontvangen, zo hoog mogelijk op te voeren, opdat stoorsignalen, die aan
de achterkant binnenkomen zoveel mogelijk worden verzwakt t.o.v. het
gewenste signaal.
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Een van de meest voorkomende antenneconstructies is die met reflector
en director. De director is ook weer een aluminium staaf, die iets korter is
dan de dipool. Verder is zijn werking dezelfde als die van de reflector.
Interessant is, dat al deze staven niet van elkaar geïsoleerd zijn. De ge
hele antenne is één metalen massa.
De stroom in de dipool is nu ongeveer 1,7 maal zo groot als in de dipool
zonder reflector en director. De hierboven beschreven antenne-typen
worden in de vaktaal resp. 1, 2 en 3-elementsantennes genoemd, namen
die zonder meer duidelijk zijn. Ook antennes met 4 elementen en meer
komen voor. Er zijn dan 2 of meer directors. Dit soort antennes zal men
hoofdzakelijk aantreffen in de streken, die aangewezen zijn op de steunzenders. Op zichzelf geldt: hoe meer elementen, des te gevoeliger de
antenne. Maar waarom ziet men dan zo weinig Lopik-antennes met vier
of meer elementen? Dat komt, omdat een antenne voorkeur heeft voor
bepaalde frequenties van wisselstromen. En hoe meer elementen des te
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groter de voorkeur. Met meer dan vier elementen kan de voorkeur van
de Lopik-antenne zo groot worden, dat hij bijvoorbeeld niet zo gevoelig
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meer is voor frequenties van 66—68 MHz, waardoor de stroompjes die
het geluid vertegenwoordigen, dat bij het beeld hoort, niet goed meer
zouden doorkomen! Een antenne die bestemd is voor hogere frequenties,
dus antennes afgestemd op de steunzenders, hebben veel minder last van
dit verschijnsel zodat men daar wel 4 of meer elementen kan toepassen.
Heeft men bijzonder veel last van storingen, of is het te ontvangen
signaal erg zwak, dan wordt vaak een meerdeks-antenne toegepast. Hier
ontvangt men het signaal nog sterker gebundeld, zodat storingen, die uit
een iets andere richting komen dan de gewenste zender, geen invloed
meer hebben.
Wat betreft de opstelling van de antenne op het dak, kan het volgende
gezegd worden. In het algemeen ontvangt men een groter signaal naar
mate de antenne hoger boven het dak uitkomt. Dit is echter geen wet van
Meden en Perzen. Het kan voorkomen, dat een lagere opstelling op een
iets andere plaats een groter signaal geeft. Bij bijzonder slechte ontvangst
op niet al te grote afstand van de zender kan het daarom nut hebben
hiermee te experimenteren.
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In sommige huiskamers ziet men televisie-ontvangers waarop, naast
het normale beeld, nog een tweede beeld aanwezig is. Dit tweede beeld is
dan enige centimeters naar rechts verschoven ten opzichte van het nor
male beeld. Men noemt dit „geesten” of „spoken”. Ze treden het meest op
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in grote steden, die niet al te ver van de zender liggen. Hier gebeurt het
volgende. De ontvangantenne ontvangt twee signalen van dezelfde zender
n.1. het directe signaal en bovendien een signaal, dat binnenkomt via een
hoog gebouw of iets dergelijks. Het signaal, dat de antenne direct bereikt,
heeft een kortere afstand afgelegd dan het signaal, dat via het hoge gebouw
binnenkomt. Aangezien beide signalen tegelijkertijd uit de zendantenne
vertrokken zijn komt het gereflecteerde signaal iets later aan, zodat het
op Uw beeldscherm ook te laat arriveert en zich rechts van het gewenste
beeld bevindt. Draait men nu de antenne iets dan worden beide signalen
verzwakt, maar het gereflecteerde signaal méér dan het directe en men
heeft dus minder last van deze reflecties.
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De twee uiteinden van de dipool worden via een kabel naar het toestel
gebracht.
Voor dit doel zijn er enige soorten kabel in de handel. De meest ge
bruikte is de z.g. lintkabel. Deze kabel bestaat uit twee koperdraden, die
in een plasticmantel zijn bevestigd. De kabel wordt aan de twee uiteinden
van de dipool verbonden met behulp van schroeven en dan omlaag ge
voerd naar de huiskamer. Aan dit uiteinde wordt een steker bevestigd
en deze steker stopt men in de daarvoor bestemde bussen aan de achter
zijde van het televisietoestel. Op deze manier brengt men de antennestromen naar het toestel alwaar ze verder versterkt zullen worden. Het
verdient aanbeveling om deze kabel zover mogelijk van andere voor-
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werpen zoals muren, verwijderd te houden (binnenshuis is men natuurlijk
wel gedwongen langs de muren te gaan). In het bijzonder geldt, dat ze
zover mogelijk van metalen voorwerpen, zoals dakgoten, verwijderd
moet blijven daar deze de grootste invloeden uitoefenen. De kabel moet
zo kort mogelijk gehouden worden aangezien de antennestromen in de
kabel verzwakt worden.
De lintkabel kan zelf ook enigszins als antenne werken en storende
signalen opvangen. Daarom ziet men vaak, dat de lintkabel in een
schroefvorm naar beneden gevoerd wordt. De storingen, die ze opvangt
worden dan tot een minimum beperkt.
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In de kustprovincies kan de kabel weleens aanleiding geven tot storingen.
Op de lintkabel zet zich dan zout af. Tussen de beide koperdraden be
vindt zich dan een zoutlaag die tot gevolg heeft, dat de antennestromen
zo verzwakt worden, dat het televisiebeeld zelfs geheel kan verdwijnen!
Om dit te voorkomen gebruikt men wel de volgende middelen. Men past
gewone lintkabel toe maar voert deze via een plastic leiding, bijv, plastic
tuinslang, naar beneden.
T-ouia/zett/ng op
UnfActóef

Fig. 29

Er zet zich nu natuurlijk zout af op de plastic tuinslang maar dit zout is
zover van de lintkabel verwijderd, dat de invloed gering is. Een ander

^7^ ' '

!

Hitr -z-outafzetting

Pfastie pijp

LlNr^ü^EL IN PLH5TiCP(JP
Fig. 30

middel is het gebruik van een ander soort kabel, bijv, de zogenaamde
coaxiale kabel. Deze bestaat uit een koperen buis gevuld met plastic. In
het midden bevindt zich een andere koperen geleider, die dus van de
buitenmantel geïsoleerd is. Het zout kan nu wel op de buitenmantel
komen maar niet tussen de geleiders. Ook nu is de invloed van het zout
teniet gedaan. Een tweede voordeel van deze coaxiale kabel is, dat hij
geen storingen opneemt. Een nadeel is, dat hij duurder is dan lintkabel
en dat hij de antennestromcn iets meer verzwakt.
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Een derde soort kabel is de „afgeschermde symmetrische kabel”. Deze
ziet er uit zoals getekend in fig. 32. Ook deze kabel neemt geen storingen
op en heeft geen last van de zoutafzetting.
Verder bestaat er nog „buiskabel”, een kabelsoort, die ook weinig last
heeft van zoutafzetting, maar wel gevoelig is voor storingen.
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Een belangrijk gegeven omtrent de elektrische eigenschappen van een
bepaalde kabel is de „impedantie”.
Men fabriceert kabel met impedanties van bijv. 300 Ohm, 150 Ohm,
70 Ohm enz.
Een uitleg van het begrip „impedantie” zou te ver voeren, hoofdzaak
is, dat U op de hoogte bent van het feit, dat televisie-toestel en antenne
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alleen met elkaar doorverbonden mogen worden d.m.v. kabel van de
juiste impedantie. Bijna alle televisie-toestellen en antennes vragen een
kabel met 300 Ohm impedantie. Zou men in zo’n geval kabel van andere
impedantie toepassen dan krijgt men „spoken”. De „spoken”, die in dit
geval optreden, liggen echter zeer dicht bij het oorspronkelijke beeld,
n.1. op enige mm’s afstand en maken het beeld minder scherp. We zullen
nu de steker aan het eind van de lintkabel volgen en eens in het televisie
toestel gaan kijken.
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HOOFDSTUK IV

HET T.V.-TOESTEL

In ons T.V.-toestel komt uiteindelijk het beeld tot stand. Voor we met
het toestel zelf beginnen zullen we eerst eens gaan kijken, hoe men op
eenvoudige wijze een beeld over een afstand kan overbrengen.
Daarom zullen we onze aandacht richten op fig. 33, waar de „heer
Zender” een beeld overbrengt naar de „heer Ontvanger”.
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Fig. 33

Deze heren zijn van elkaar gescheiden door een houten wand. Beiden
hebben een schoolbord voor zich, verdeeld in 12 vakjes horizontaal en
8 verticaal. De heer Zender heeft een tekening op het bord staan en wil
deze overbrengen aan de heer Ontvanger. Hij begint links bovenaan en
roept met monotone stem: wit-wit-wit enz. De heer Ontvanger laat zijn
ogen van vakje naar vakje springen en laat deze vakjes wit. Eindelijk op
de tweede regel vijfde vakje hoort hij Zender „zwart” roepen. Onmiddel
lijk maakt hij dit vakje zwart. Zo gaat het door t/m het 96ste vakje.
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Op dat moment heeft Ontvanger dezelfde tekening op het bord staan
als Zender! U ziet, eigenlijk valt het wel mee om een beeld over afstand
over te brengen. Bij de televisie worden de beelden ongeveer op deze
wijze overgebracht. Natuurlijk kleven er nog wel wat bezwaren aan het
overbrengen van het beeld zoals de heer Zender en Ontvanger dat deden.
De tekening op het bord van Zender was erg eenvoudig opgebouwd en
daarom was een perfecte afbeelding door Ontvanger niet moeilijk. Stelt
U eens voor, dat Zender een landschap moest overbrengen. Allereerst
zou Zender op zijn schoolbord een keurige tekening van het landschap
moeten maken. De eerste moeilijkheid is nu, dat een landschap niet in
zwart-witte blokken is te tekenen. Er moeten ook grijze tinten in voor
komen. Dit bezwaar is te ondervangen door niet alleen witte en zwarte
blokken te onderscheiden maar ook lichtgrijze, grijze en donkergrijze en
nog verdere tussentinten in te voeren. Zender zal nu bijv, afroepen:
wit-lichtgrijs-donkergrijs-wit-zwart enz. Goed, dat is dan in orde. Echter,
bij het verdelen van de tekening in blokjes rijst een nieuwe moeilijkheid.
We kunnen het beeld natuurlijk weer in 96 vakjes verdelen maar U
begrijpt, dat het op deze manier overgebrachte beeld er nog al grof zal
uitzien. We kunnen deze moeilijkheid opheffen door het beeld in een
veel groter aantal blokjes te verdelen. Bij het televisiebeeld, dat we in
werkelijkheid ontvangen, heeft men het beeld als volgt verdeeld: 625
vakjes verticaal en ongeveer 600 vakjes horizontaal. In plaats van 96
vakjes hebben we nu ongeveer 375.000 vakjes. De vakjes zijn nu erg
klein geworden. Alleen de verticale vakjes (625 lijnen) zijn afzonderlijk
te zien. We kunnen zo een scherp, vloeiend beeld overbrengen.
We moeten wel bedenken dat het nog maar een stilstaand beeld is!
En televisie behoort bewegende beelden te geven. Hoe maakt men be
wegende beelden bijv, in de bioscoop? Men laat daar in 1 seconde 24
beelden zien die V24 seconde na elkaar zijn opgenomen. Het oog, dat
traag is, ziet niet de 24 achtereenvolgende beelden maar één bewegend
beeld!
Dit principe wordt nu ook toegepast bij de televisie. Men brengt hier
25 beelden per seconde over. Maar denkt U zich nu eens de taak in van
de heren Zender en Ontvanger. Zij moeten gezamenlijk 25 beelden, ieder
bestaande uit 375.000 vakjes, in 1 seconde overbrengen! Deze taak is
te zwaar en daarom heeft men naar krachten gezocht, die dit wel kunnen.
Men heeft zijn keus laten vallen op elektrische stromen. Dat dit vlugger
tjes zijn wist U al want in de zendantenne van de televisiezender Lopik
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veranderen ze 62.000.000 maal per seconde van richting en dat moet U
maar eens nadoen! Straks zullen we de vorming van het beeld wat nader
bekijken maar eerst gaan we nog eens terug naar ons in 96 vakjes ver
deelde beeld.
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We hebben gezien, dat Ontvanger uiteindelijk hetzelfde beeld kreeg
als Zender. Het komt bij de televisie echter wel eens voor, dat het beeld
niet zo mooi overkomt. Ontvanger wil n.1. wel eens sneller of langzamer
langs de regels gaan dan Zender. Laten we eerst eens kijken wat er ge
beurt, als Ontvanger sneller gaat dan Zender. Als Ontvanger sneller
gaat dan Zender kunnen we ook zeggen: Ontvanger heeft minder hokjes
op een regel (hier 11 inplaats van 12). Zender begint weer op monotone
wijze: wit-wit-wit enz. Als Zender aan zijn 17e vakje toe is zegt hij voor
het eerst: zwart. Hij is dan op de 2e regel in het 5e vakje. Ontvanger
is dan echter al op het 6e vakje van de 2e regel. En op elke regel komt
hij weer een vakje meer voor! Het resultaat is, dat het ontvangen
beeld naar linksboven helt en bovendien nog in tweeën gesneden is. Er
is dus niets over van het oorspronkelijke beeld. Zoiets komt dagelijks
voor in Uw televisie-ontvanger. Men zegt dan: de ontvanger loopt
niet gelijk met de zender of meer vaktechnisch: de ontvanger is niet
gesynchroniseerd (met de zender). U weet de manier om dit te verhelpen.
U draait de knop voor „lijnsynchronisatie ” rechtsom en het beeld staat
weer recht. Uw ontvanger was dus prima in orde maar stond niet goed
afgesteld. De ontvanger schreef het beeld te snel. Het kan ook voor
komen, dat Uw ontvanger het beeld te langzaam tekent. U krijgt dan
een beeld dat naar rechts helt, zie fig. 35. Ook hier kan men, door de
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lijnsynchronisatieknop linksom te draaien het beeld weer recht krijgen.
We hebben gezien, hoe het beeld er uitziet als Ontvanger te snel gaat
in horizontale richting. Laten we nu eens veronderstellen, dat Ontvanger
de juiste snelheid heeft in horizontale richting, maar dat hij te snel gaat
in verticale richting. We kunnen dit verschijnsel nabootsen door het
schoolbord van Ontvanger in verticale richting niet 8 maar 7 vakjes te
geven. Wc beginnen in het le vakje linksboven. Zender geeft zijn bevelen
weer op monotone wijze. Tot en met de 7e regel gebeurt er niets bij
zonders. Het beeld wordt perfect overgebracht. Maar .... als Zender
aan het eerste vakje van de 8e regel begint, gaat Ontvanger met het
le hokje van de le regel beginnen. Hij is nu dus een hele regel voor. Als
Zender aan zijn 2e beeld begint in het le vakje linksboven is Ontvanger
zojuist begonnen aan de 2e regel. Ontvanger is 1 regel voor en het beeld
dat hij nu optekent ligt 1 regel lager dan het beeld van de heer Zender.
Als Zender nu begint aan het beschrijven van het 3e beeld is Ontvanger
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al bij het le vakje van de 3e regel en is 2 regels voor. Het beeld, dat hij
nu beschrijft ligt 2 regels lager dan het oorspronkelijke. Aangezien er
25 beelden per seconde worden beschreven, zien we het beeld in verticale
richting naar onderen lopen. We zeggen nu: de beelden lopen niet gelijk
of meer vaktechnisch: het beeld is niet gesynchroniseerd met de zender.
Ook dit verschijnsel is niets bijzonders. Een draai aan de knop voor
„beeldsynchronisatie” (ofwel: rastersynchronisatie) en het beeld staat
weer stil. Zou Ontvanger te langzaam schrijven dan loopt het beeld ook
in verticale richting maar nu naar boven. Ook hier kan men het beeld
weer stilzetten door verdraaien van de rastersynchronisatie-knop. Blijft
het beeld, ondanks verdraaien van de genoemde knoppen toch scheef
staan of , Jopen” dan zit er een fout in het toestel, hoewel deze fout
meestal niet van ernstige aard zal zijn.
Er is nog een andere mogelijkheid waardoor het beeld onjuist wordt
overgebracht. Stel eens voor, dat Zender en Ontvanger wel evenveel
vakjes per lijn hebben maar dat de vakjes op een lijn bij Ontvanger niet
regelmatig verdeeld zijn, zoals in fig. 37.
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U ziet onmiddellijk, dat het beeld van Ontvanger in horizontale richting
is uitgerekt. Men zegt dan: de horizontale lineariteit van Ontvanger is
niet in orde.
Een ander verschijnsel treedt op als de verticale vakjes van Ontvanger
niet alle even groot zijn. We krijgen nu een beeld dat in verticale richting
is uitgerekt. Men zegt: de verticale lineariteit is niet in orde. Bij de
meeste T.V.-toestellen is aan de achterzijde een knop aangebracht waar
mee men de verticale lineariteit kan instellen. We hebben nu gezien,
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dat om een onvervormd beeld te krijgen de synchronisatie en de lineariteit van de T.V.-ontvanger in orde moeten zijn.
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We moeten nog even terugkomen op de verdeling in vakjes. Er werd
gesproken over een verticale verdeling in 625 vakjes. We kunnen ook
zeggen, dat er 625 horizontale regels of lijnen worden geschreven. Als
U dicht bij het toestel gaat staan, kunt U de afzonderlijke lijnen duidelijk
zien. Het is begrijpelijk, dat het beeld fijner is naarmate het uit meer
lijnen bestaat. Nu kan dit aantal niet onbeperkt opgevoerd worden. De
eisen, waaraan de ontvanger moet voldoen worden veel zwaarder naar
mate het lijnenaantal groter gekozen wordt. Het aantal van 625 lijnen
is nu een mooi compromis. De eisen voor de ontvanger zijn redelijk en
het beeld is van behoorlijke kwaliteit. Helaas hebben niet alle landen
dit lijnenaantal gekozen. In Engeland bestaat het televisiebeeld uit 405
lijnen. Het is dus vrij grof. In Amerika en Canada gebruikt men 525
lijnen. In Frankrijk wordt het fijnste beeld geschreven. Daar bestaat het
beeld uit 819 lijnen. In de andere Europese landen gebruikt men evenals
bij ons 625 lijnen.
De moeilijkheden komen bij uitwisseling van programma’s zoals bijv,
gebeurt in Eurovisie-uitzendingen vanuit Frankrijk of Engeland. De
beelden uit deze landen zijn niet geschikt om direct door onze ontvangers
te worden verwerkt. Men moet daarom deze beelden eerst omzetten in
beelden van 625 lijnen. Dit „vertalen” van het beeld komt de kwaliteit
natuurlijk niet ten goede. Ook bestaat er nog verschil in het aantal
beelden, dat per seconde wordt uitgezonden. Dit verschil is voorlopig
echter van minder belang. In alle Europese landen geeft men n.1. 25
beelden per seconde. In Amerika en Canada daarentegen 30 beelden
41

i
i

per seconde. Zolang de mogelijkheid van uitwisseling der programma’s
met deze landen echter ontbreekt, is deze kwestie niet belangrijk.
Om de zaak zo eenvoudig mogelijk te houden werd gezegd, dat ons
televisie-beeld bestaat uit 25 beelden per seconde, ieder bestaande uit
625 lijnen. Dit is echter niet helemaal waar. Voor 25 beelden per seconde
is ons oog namelijk net niet traag genoeg. We zouden, vooral bij grote
lichtsterkte, het beeld zien flikkeren, wat zeer storend zou zijn. Men
heeft de moeilijkheid opgelost door niet 25 beelden per seconde a 625
lijnen uit te zenden maar 50 beelden van 312% lijnen. Het beeld wordt
geschreven zoals getekend in fig. 39. U ziet, dat de lijnen van 2 achter
eenvolgende beelden tussen elkaar vallen. Hiermede wordt bereikt, dat
de fijnheid van het beeld toch 625 lijnen bedraagt, terwijl het hinderlijke
flikkeren verdwenen is aangezien er 50 beelden per seconde geschreven
worden. Men zegt: het beeld wordt „geïnterlinieerd” geschreven. U ziet
uit fig. 39, dat de lijnen niet precies horizontaal lopen, maar schuin naar
beneden. Bij het werkelijke beeld lopen ze echter praktisch horizontaal.
De helling zoals getekend in fig. 39 is zo overdreven omdat er maar
11 lijnen getekend zijn inplaats van 625!
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Laten we nu, aan de hand van ons voorbeeld met het in vakjes verdeelde
schoolbord, eens gaan kijken naar de opbouw van de werkelijke T.V.ontvanger. Wat we nodig hebben om een beeld te krijgen is:
1°. Het schoolbord. U begrijpt, dat ons televisiescherm als zodanig
fungeert.
2°. Een verdeling in horizontale en verticale vakjes. Denkt U er wel om,
dat ons televisiescherm verdeeld moet worden in 375.000 vakjes. De
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625 vakjes in verticale richting zijn wel te zien. In horizontale richting
onderscheidt men echter geen afzonderlijke vakjes meer. Ze vloeien in
elkaar tot één lijn, met een bepaalde dikte. Zoals reeds eerder gezegd,
bestaat het werkelijke beeld dus uit 625 horizontale lijnen. (Het beeld
van „Ontvanger” bestond uit 8 lijnen). Een schakeling in Uw toestel
zorgt voor het „schrijven” van deze lijnen.
Laten we nog eens teruggaan naar de heer Ontvanger en zijn school
bord. Let U nu eens op de hand van deze mijnheer terwijl hij zijn beeld
tekent.
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Fig. 40

Zijn hand gaat eerst van links naar rechts langs de eerste lijn. Nogal
langzaam want hij moet steeds de gewenste kleur van de vakjes aan
brengen. Aan het eind van de lijn schiet zijn hand snel terug naar links
en hij begint, iets lager, met de tweede lijn, weer langzaam natuurlijk.
Aan het eind van de laatste lijn schiet zijn hand weer snel terug naar
boven, klaar om een volgend beeld te tekenen. Zijn hand heeft dus als
het ware twee bewegingen, een van links naar rechts, dus in horizontale
richting en tegelijkertijd een van boven naar beneden, dus in verticale
richting. In het T.V.-toestel is nu een schakeling aangebracht die de
„hand” langzaam van links naar rechts beweegt en weer snel terugvoert.
Deze schakeling noemt men: de „horizontale tijdbasis” of „lijntijdbasis”.
In deze schakeling zijn meestal 2 radiobuizen (oude naam is „radiolampen”) opgenomen. Verder is er een schakeling, die de „hand” lang
zaam van boven naar beneden voert en weer snel terugbrengt naar boven.
Deze schakeling wordt „verticale tijdbasis” genoemd of ook wel „beeldtijdbasis” of „rastertijdbasis”. In deze schakeling zijn meestal 2 radio
buizen opgenomen.

3°. Een mijnheer Ontvanger, die de vakjes meer of minder zwart maakt.
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Deze taak wordt uitgevoerd door een elektronenstraal. Hoe dat in zijn
werk gaat zullen we straks zien.
4°. Versterkers van de antenne-stroompjes. De stroompjes, opgewekt in
de antenne, zijn maar heel klein en moeten om er een beeld mee te
beschrijven of geluid te kunnen produceren veel sterker worden.
We kennen nu alle benodigdheden. Om een overzicht te krijgen van de
opbouw, zullen we ons bedienen van een blokschema van de T.V.ontvanger. Zo’n blokschema geeft geen details maar wel een goed idee
van de opbouw.
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Het ziet er misschien op het eerste oog een beetje ingewikkeld uit, maar
laat U niet ontmoedigen, het wordt echt niet moeilijk. Dit blokschema
is bovendien erg belangrijk voor U, want aan de hand van dit schema
kan men nagaan in welk gedeelte van het toestel de fout kan zitten bij
een eventuele storing.
Laten we eerst eens het schema doorlopen. In de antenne worden
stroompjes opgevangen en deze worden via de antennekabel naar het
T.V.-toestel gevoerd. Nu moeten de stroompjes, veroorzaakt door de
televisiezender die U wenst te ontvangen, versterkt worden. In de antenne
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worden echter ook stroompjes opgewekt door televisiezenders die U niet
wilt ontvangen en deze stroompjes moeten juist niet versterkt, maar
onderdrukt worden! Dit alles geschiedt in de beeld- en geluidsversterker
A. Er zitten in deze versterker 4 tot 6 radiobuizen. Waarom soms 4 en
soms 6? U begrijpt, dat 6 buizen meer versterking geven dan 4. Woont
men echter niet ver van de zender dan zijn de antennestroompjes tamelijk
groot en heeft men aan 4 buizen ruim voldoende. Zo'n ontvanger met
4 buizen noemt men dan een „streekontvanger”. Men kan zo’n toestel
namelijk gebruiken als men in de „streek” van de zender woont. Woont
men verder van de zender dan heeft men 6 buizen nodig en zo’n ontvanger
noemt men een „superontvanger”. U begrijpt, dat de superontvanger
duurder is dan de streekontvanger. Er zitten immers 2 radiobuizen met
toebehoren meer in.
Nu komen we aan de beelddetector. U weet, dat het elektrische
stroompje, dat het beeld vertegenwoordigt, pas uitgezonden kan worden
als het geënt is op een draaggolf. De draaggolf heeft nu zijn plicht gedaan
en wordt verwijderd. Dat gebeurt in de beelddetector. Achter de beeld
detector hebben we nu het elektrische stroompje, dat het beeld vertegen
woordigt vrij gekregen. Wel is ook het stroompje, dat het geluid vertegen
woordigt nog aanwezig. Dit geluidstroompje verdwijnt nu in de eigenlijke
geluidsontvanger. Het wordt daar nog verder versterkt, en dan aan de
luidspreker toegevoerd. In sommige televisietoestellen wordt het geluid
stroompje afgenomen van een punt gelegen in de beeld- en geluids
versterker A, dus vóór de beelddetector. In de geluidsontvanger zitten
in het algemeen 4 a 5 radiobuizen. Het beeldstroompje gaat door naar
de „video-versterker”. Dit is een versterker die in staat is het beeld
stroompje, ontdaan van de draaggolf, nog eens te versterken. In deze
versterker zit meestal slechts 1 radiobuis. Als het beeldstroompje dan
eindelijk uit de „video-versterker” komt is het groot genoeg om op het
beeldscherm een beeld te kunnen vormen. Het wordt nu dan ook toe
gevoerd aan de beeldbuis. Verder ziet U, dat de lijntijdbasis en de rastertijdbasis naar de beeldbuis worden gevoerd. In de beeldbuis zijn nu alle
ingrediënten aanwezig om het beeld te vormen.
Wat zit er nu zo in die beeldbuis? Allereerst een kathode. Dit is een
metalen buisje, bedekt met een bepaalde chemische stof. In de kathode
is een gloeidraad aangebracht. Deze gloeidraad wordt tot rood-gloeien
verhit door er een stroom door te voeren, dus op dezelfde manier waarop
een elektrisch kacheltje verhit wordt. De substantie op de kathode wordt
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heet en daardoor worden kleine elektrische deeltjes, elektronen, uitge
stoten. Deze elektronen hebben wat men noemt een negatieve elektrische
lading. Zulke negatieve ladingen hebben de eigenschap, dat ze een kracht
ondervinden van andere ladingen. Ze worden bijv, aangetrokken door
positieve elektrische ladingen. Nu stelt men op enige afstand van de
kathode een metalen cilinder op, de anode, en geeft deze een grote
positieve lading, of anders gezegd een grote positieve spanning, n.1.
10.000 a 20.000 Volt! De negatieve elektronen worden sterk aangetrokken
en vliegen in de richting van de anode. Op listige wijze wordt ervoor
gezorgd, dat ze door de holle anode heenschieten en zo vliegen ze tegen
het scherm op. Ook zorgt men ervoor, bijv, door middel van magneten
die om de buis zijn aangebracht, dat ze in een nauwe bundel bijeen blijven.
Op die manier krijgen we een zeer scherp begrensde bundel elektronen.
Het punt waar ze het scherm raken is zo fijn als een scherpe potloodpunt.
Is er iets niet in orde met de beeldbuis of met de spanningen op de diverse
metalen cilinders dan is de bundel echter niet zo scherp. We hebben
dan eigenlijk te doen met een potlood met stompe punt. Men zegt dan:
er is iets niet in orde met de focussering van de elektronenbundel of
elektronenstraal. Het beeld zal er in dat geval wazig uitzien, zoals een
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beeld, getekend met een stomp potlood. De elektronenstraal doet het
zelfde als het potlood in de hand van de heer Ontvanger! De beeldbuis
is van binnen luchtledig gepompt. Niet zo maar voor de aardigheid
natuurlijk. Als er namelijk lucht in de buis zat, zouden de elektronen
tegen deze luchtdeeltjes botsen en naar alle kanten vliegen. Want ver
geleken met de luchtdeeltjes zijn de elektronen vederlicht. We hebben
dus een stroom elektronen, die tegen het scherm botst maar hiermede
hebben we nog geen licht. Men heeft nu aan de binnenzijde van de beeld
buis een zeer dun laagje van zeer speciale stoffen aangebracht. Als er nu
elektronen tegen deze stof botsen licht de stof op. Hoe meer botsende
elektronen des te feller het licht. De laag is wat men noemt „fluoresce
rend”. De taak van Ontvanger, n.1. het meer of minder zwart kleuren
van de vakjes wordt nu gedaan door de elektronenstraal. Immers, als
men de elektronenstraal onderdrukt, blijft het scherm donker. Als men
de elektronenstroom groter of kleiner maakt dan wordt het plekje waar de
elektronenstraal het scherm treft helderder of minder helder. Eén meer
of minder hel verlicht puntje op het scherm is echter niet voldoende.
We moeten het hele scherm bestrijken. U weet al, dit wordt gedaan door
de lijntijdbasis en rastertijdbasis gezamenlijk. We zullen nu zien hoe ze
dat doen. Eerst maar de lijntijdbasis. Deze moet de elektronenbundel
van links naar rechts over het scherm bewegen en dan weer snel terug
voeren naar links. Oefenen we geen krachten uit op de elektronen, dan
treffen ze het scherm precies in het midden. Nu willen we bijv., dat de
elektronenbundel het scherm treft in A.
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Daartoe moeten we een kracht op ze uitoefenen. Nu lijkt het misschien
onmogelijk om van buitenaf een kracht uit te oefenen op onzichtbare
deeltjes, die in een gesloten glazen buis bewegen. Gelukkig valt het nogal
mee. We doen het volgende. We nemen twee spoelen van koperdraad,
verbinden die met elkaar door en voeren daar een stroom doorheen.
Daardoor wordt tussen de spoelen een magnetisch veld opgewekt.
/HorizonfaPe a/buigspoePen

'

X

Magnetisch
\jftd

■» 'bc I

HORIZONTALE AFBUIGING VAN
ELEKTRONEnSTRAAL. IjOCR

Fig. 44

Nu oefent zo’n magnetisch veld een kracht uit op bewegende ladingen
en dus op onze elektronen! We schieten onze elektronen nu door dat
magnetisch veld en ze worden prachtig afgebogen; ze komen, laten we
zeggen in A terecht. Maken we nu de stroom de helft kleiner, dan wordt
de kracht, die het magnetisch veld uitoefent ook de helft kleiner en de
elektronen komen nu halverwege tussen A en het midden van het scherm
terecht, dus in B. Maken we nu de stroom nul dan is er natuurlijk ook
geen magnetisch veld meer en de elektronen komen weer in het midden
van het scherm terecht. Vervolgens laten we de stroom in de spoel weer
aangroeien tot de helft van de maximale waarde maar nu in de andere
richting! De elektronen ondervinden nu een kracht in de andere richting
en komen in D terecht. En willen we ze in E laten treffen dan moeten we
de stroom even groot maken als voor het geval, dat ze in A treffen,
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maar de richting van de stroom moet natuurlijk omgekeerd zijn. We
kunnen dus, door de stroom te regelen, de elektronenstraal van links
naar rechts laten bewegen. Om van E naar A terug te gaan moeten we
alleen maar de stroom door de spoelen van richting omkeren!

Fig. 45

Hoeveel keer per seconde moet nu de elektronenstraal van links naar
rechts en weer teruggevoerd worden in Uw toestel? We kunnen het zelf
gemakkelijk uitrekenen. Immers er worden 50 beelden per seconde be
schreven en een beeld heeft 31214 lijnen. Dus in 1 seconde moet de
elektronenstraal 50 X 312% = 15625 X heen en weer gevoerd worden!
De „lijntijdbasis” is nu de schakeling, die een zodanige stroom opwekt
en naar de afbuigspoelen voert, zodat ook inderdaad de elektronenstraal
15625 x per seconde heen en weer vliegt. Het is deze stroom, die wel
eens gehoord wordt als een hoge fluittoon, speciaal door jeugdige per
sonen wier gehoor erg gevoelig is voor hoge tonen. En nu de rastertijdbasis. Deze werkt op dezelfde manier als de lijntijdbasis dus daar hoeven
we ons hoofd niet over te breken. Alleen staan de spoelen hier natuurlijk
een kwart slag gedraaid. Lijntijdbasis en rastertijdbasis zorgen er dus
gezamenlijk voor, dat de elektronenstraal elk punt van het scherm kan
bereiken.
Hoeveel keer per seconde moet nu de elektronenstraal verticaal heen en
weer bewogen worden? Dat is al heel gemakkelijk. Er worden 50 beelden
per seconde beschreven en voor elk beeld moet hij 1 X heen en weer,
dus 50 x per seconde.
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De rastertijdbasis wekt de stroom op, die voor deze afbuiging nodig
is en deze stroom wordt naar de verticale afbuigspoelen gevoerd. De
stromen, opgewekt door lijntijdbasis en rastertijdbasis moeten een zo
danige vorm hebben, dat de elektronenstraal met constante snelheid van
links naar rechts resp. van boven naar beneden, over het scherm wordt
gevoerd. De elektronenstraal, waarmee het beeld in de camera wordt
afgetast, beweegt namelijk ook met constante snelheden over het beeld.
Bovendien moet de snelheid van de elektronenstraal in onze beeldbuis
gelijk zijn aan die van de elektronenstraal in de camera.
Wat gebeurt er nu, als onze elektronenstraal te hard loopt? Dan ziet
het beeld eruit, zoals dat van Ontvanger toen deze te snel ging. Het
beeld staat dan scheef of „loopt” in verticale richting.
En als onze elektronenstraal geen constante snelheid heeft, dus bijv,
van links naar rechts bewegende, steeds sneller gaat? Dan krijgt U
dezelfde moeilijkheden als de heer Ontvanger toen deze zijn horizontale
vakjes niet allemaal even groot nam; het beeld wordt uitgerekt.
Stel nu eens voor, dat de rastertijdbasis van Uw televisietoestel uitvalt.
U ziet dan op Uw scherm alleen maar een horizontale streep. De elek
tronenstraal kan nu immers niet meer verticaal afgebogen worden. Uit
dit voorbeeld blijkt wel, dat het soms niet zo moeilijk is om na te gaan
waar de fout zit.
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Wat denkt U te zien, als zowel de rastertijdbasis als de lijntijdbasis
uitvallen? Als U het voorgaande begrepen heeft zegt U meteen: alleen
maar een punt in het midden van het scherm. Op zichzelf heeft U vol
komen gelijk. De elektronenstraal zou precies in het midden van het
scherm terechtkomen. Maar dat zou het einde van Uw beeldbuis zijn.
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Fig. 47

Als de elektronenbundel daar eventjes zou stilstaan zou er een gat
worden gebrand in de fluorescerende laag. Om deze moeilijkheid te
ontgaan hebben de ontwerpers het volgende gedaan: Ze hebben de
lijntijdbasis zodanig ontworpen dat, indien deze uitvalt, de hoge span
ning van de anode ook direct wegvalt. De hoge anodespanning van
10.000—20.000 Volt wordt n.1. opgewekt door de stromen in de lijntijd
basis. Misschien vindt U het vreemd en erg ingewikkeld, dat er zo’n
hoge spanning in Uw toestel wordt opgewekt. Een hoge spanning op
wekken is echter niet zo moeilijk, indien de stroom, die hij veroorzaakt,
klein blijft. De bougies in auto, motor of bromfiets hebben bijv, ook een
spanning van 5.000 a 10.000 Volt nodig om een vonk te kunnen ver
oorzaken. Men zal de anodespanning van beeldbuizen waarschijnlijk
nooit hoger maken dan 25.000 Volt, omdat er bij gebruik van deze
spanningen en hogere, Röntgenstralen worden opgewekt die op de duur
gevaarlijk zouden kunnen worden. (U weet misschien dat Röntgen
stralen daar kunnen ontstaan, waar bijzonder snelle elektronen botsen,
dus bijv, op het beeldscherm). Bij de momenteel toegepaste anodespanningen tot 20.000 Volt heeft men echter geen last. Maar laten we
weer verder gaan. Valt de hoge anodespanning weg, dan komen er geen
elektronen meer naar het scherm. Vallen dus beide tijdbases uit, dan
blijft Uw scherm donker!
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Vervolgens laten we in gedachten beide tijdbases weer werken. De
elektronenstraal beschrijft nu zijn 50 beelden per seconde. Uw scherm
is geheel gevuld met fijne witte lijntjes, indien U tenminste de contrastregelaar naar links draait. (Anders ziet U ook nog een wirwar van fijne
puntjes, de „sneeuw”).
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Fig. 48

Nu zit er aan het toestel een knop genaamd ,,Helderheid”. Met deze
knop kunt U het beeld helderder en minder helder maken, ja U kunt
het scherm zelfs helemaal donker maken. Wat U met deze knop doet
is het volgende: In de beeldbuis, vlak bij de kathode, zit nog een andere
cilinder, de z.g. Wehnelt-cilinder.
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Op deze cilinder wordt een negatieve spanning gezet. Door deze nega
tieve spanning ondervinden de elektronen een remmende kracht. Hij wil
dus de elektronen beletten om naar het scherm te gaan. Anode en
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Wehnelt-cilinder werken elkaar tegen. De anode wil de elektronen naar
het scherm trekken, de Wehnelt-cilinder houdt ze terug. Met de helderheidsknop kunnen we de spanning op de Wehnelt-cilinder meer of
minder negatief maken.
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Als we nu de Wehnelt-cilinder negatiever maken, worden de elektronen
sterker geremd en gaan er minder naar het scherm. Het scherm licht
nu minder op. Het beeld is donkerder. Maken we de Wehnelt-cilinder
minder negatief dan gaan er meer elektronen naar het scherm. Het beeld
is helderder. Als we de Wehnelt-cilinder erg negatief maken, dus de
helderheidsknop ver terugdraaien, dan komt er geen enkel elektron op
het scherm zodat dit donker blijft. We zijn nu zover dat we, om in de
oorspronkelijke taal te blijven, al het schoolbord met de verdeling
hebben maar nog geen beeld. Het beeldstroompje uit de video-versterker
wordt, zoals we al uit het blokschema hebben gezien, ook naar de beeld
buis gestuurd en wel naar de Wehnelt-cilinder. Het stroompje heeft nog
steeds de vorm, die het in de televisie-camera heeft gekregen. We weten,
een helder deel van het op te nemen beeld gaf een groter stroompje, een
minder helder deel gaf een kleinere stroomwaarde. Naarmate nu het uit
de video-versterker komende beeldstroompje groter is, wordt de Wehneltcilinder minder negatief gemaakt. Dus: grote beeldstroom — Wehneltcilinder minder negatief, kleine beeldstroom — Wehnelt-cilinder meer
negatief. Dus naarmate het beeldstroompje, dat uit de video-versterker
komt, groter wordt, wordt het beeld helderder. En nu zijn we klaar.
Een heldere plek van het door de televisiecamera opgenomen beeld
geeft een groter beeldstroompje uit onze video-versterker en dit geeft
op zijn beurt een heldere plek op ons scherm. En omgekeerd, een donker
plekje in het uitgezonden beeld geeft bij ons ook een donker plekje.
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Het beeld wordt dus gevormd door de elektronenstraal, die voortdurend
van sterkte verandert in overeenstemming met de grootte van het beeld
stroompje. Op Uw toestel zit verder een „contrastregelaar”. Deze heeft
precies dezelfde functie als de volumeregelaar van Uw radiotoestel. Met
de volumeregelaar van Uw radiotoestel kunt U het geluid hard en zacht
zetten oftewel het geluidsstroompje in de luidspreker groter en kleiner
maken.
Met de contrastregelaar kunt U het beeldstroompje groter of kleiner
maken. Als U de contrastregelaar bijna dicht zet is het beeldstroompje,
dat naar de Wehnelt-cilinder gaat, dus erg klein, de spanning van de
Wehnelt-cilinder wordt dan ook maar heel weinig beïnvloed en dus ook
het contrast van het beeld. Een getallenvoorbeeld kan het verduidelijken.
We veronderstellen dat we een televisie-toestel hebben, dat zich als volgt
gedraagt:
Grootte van het beeldstroompje
aan de Wehnelt-cilinder

Tint van het scherm

3
2
1
0,3
0,2
0,1
0

wit
lichtgrijs
donkergrijs
bijna zwart
bijna zwart
bijna zwart
zwart

(De grootte van het beeldstroompje is uitgedrukt in een willekeurige
eenheid). Laten we verder aannemen, dat de zender die ontvangen wordt,
bij aftasten van een wit gedeelte van het beeld, in onze ontvanger juist
een beeldstroompje met grootte 3 geeft aan de Wehnelt-cilinder. Dan
wordt een wit gedeelte van het opgenomen beeld in onze ontvanger ook
als wit zichtbaar. Hetzelfde veronderstellen we voor zwarte gedeelten en
voor de tussentinten. We krijgen nu een perfect beeld met hetzelfde
contrast als dat van het opgenomen beeld. Stelt U zich nu eens voor,
dat we de contrastregelaar van ons toestel zover naar links draaien, dat
de grootte van het beeldstroompje 10 maal kleiner wordt dan eerst.
Een wit gedeelte van het opgenomen beeld geeft bij ons dan nog slechts
een beeldstroompje met grootte 3/io = 0,3. Een lichtgrijs, donkergrijs
en zwart gedeelte geven dan respectievelijk een beeldstroompje met
grootten 0,2, 0,1 en 0. En kijkt U nu eens naar de tabel. Het beeld
stroompje met grootte 0,3 dus overeenkomend met een wit gedeelte
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van het opgenomen beeld, geeft ons scherm een tint die bijna zwart is.
Een zwart gedeelte van het opgenomen beeld wordt bij ons weer zwart
want het beeldstroompje blijft gelijk (namelijk nul). Wat de camera als
wit en zwart opnam, vertoont zich nu op ons scherm als twee donkere
tinten. Het contrast in het beeld van de ontvanger is nu slecht.
Als U een zender ontvangt, die op nogal grote afstand staat, dan
weet U, dat de ontvangen beeldstroompjes in de antenne erg klein zijn.
Zo klein, dat ze na de versterking nog vrij zwak zijn. Het beeld vertoont
dan weinig contrast, zelfs indien U de contrastregelaar geheel rechtsom
draait. Dus ver verwijderde zenders geven een beeld met weinig contrast.
Bij de radio ondervindt U iets dergelijks; een ver verwijderd station
ontvangt U maar zwakjes ook al draait U de volumeregelaar helemaal
rechtsom! Zou de plaatselijke televisiezender, die U altijd goed ontvangt,
op een kwade dag weinig contrast in het beeld vertonen dan weet U dus,
dat er iets niet in orde is met de versterking van Uw televisietoestel of
met Uw antenne-aansluiting.
We hebben al eerder gezien, dat het beeld vervormd overkomt als
zender en ontvanger het beeld niet met dezelfde snelheid tekenen. Men
heeft dit probleem als volgt opgelost. Aan het eind van iedere lijn geeft
de zender een extra stroompje, dit stroompje wordt door onze antenne
opgevangen, versterkt en gaat daarna naar de lijntijdbasis. Deze zorgt
ervoor, dat de clektronenstraal onmiddellijk terugschiet naar links om
de volgende lijn te schrijven. Dit noemt men „lijnsynchronisatie”. Aan
het eind van ieder compleet beeld geeft de zender weer een extra stroompje,
nu van een andere vorm. Dit stroompje gaat naar de rastertijdbasis en
deze laat de elektronenstraal onmiddellijk van beneden naar boven
schieten om aan een nieuw beeld te beginnen. Dit noemt men rastersynchronisatie (of beeldsynchronisatie). We hebben al gezien wat er ge
beurt, als de synchronisatie niet goed is. Indien de lijnsynchronisatie niet
werkt, krijgt men een scheef beeld en als de rastersynchronisatie niet
werkt, blijft het beeld hollen in verticale richting. Bij sterke storingen van
buiten ziet men wel eens dat het beeld gaat lopen. De arme tijdbases
ontvangen dan n.1. een stroomstoot, denken dat ze aan een nieuwe lijn
of beeld moeten beginnen en zo wordt alles in de war gestuurd.
Uit hetgeen in het begin van dit boekje is verteld, heeft U wel ont
houden, dat de camera, evenals de ontvanger, het beeld in 625 lijnen
verdeelt. Of men nu een ontvanger heeft met een 53-cm. beeldbuis of
bijv, een met een 43-cm. beeldbuis, het aantal lijnen, dat beschreven
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wordt is 625. Hoe groter het scherm, des te verder staan de lijnen uit
elkaar. Van dichtbij gezien is het beeld grover naarmate de beeldbuis
groter is. Dit is helemaal niet zo erg, omdat toestellen met grotere beeld
buis bestemd zijn voor grotere kamers waar men er nogal ver vanaf zit.
Voor een kleinere kamer is een kleinere beeldbuis geschikter. In het
algemeen kan gezegd worden, dat men op ongeveer 8 x de diameter
van het scherm moet zitten. Dus bij een 43-cm. beeldbuis op ongeveer
3,5 meter afstand. De maat van een beeldbuis is de lengte van een
diagonaal zoals getekend in fig. 51.
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Vóór de beeldbuis zit bij elk toestel een glazen plaat, het veiligheidsglas.
Dit veiligheidsglas heeft twee functies:
1°. Het beschermt U tegen de beeldbuis: Immers de beeldbuis is lucht
ledig en mocht hij ploffen, hetgeen bijzonder onwaarschijnlijk is, dan zit
U veilig achter de glazen plaat.
2°. Het beschermt de beeldbuis tegen U: Indien U namelijk het scherm
zou kunnen aanraken, zouden er na verloop van tijd misschien krassen
in het glas komen. Bij een uitzending zouden deze als zwarte strepen
zichtbaar blijven hetgeen zeer storend zou zijn.

We hebben nu het toestel genoeg bekeken, laten we eens een uitzending
gaan bij wonen.
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HET INSTELLEN VAN HET BEELD
Ongeveer een kwartier voor elke uitzending geeft de televisiezender een
testbeeld. Nu moet U niet denken dat dit aardige plaatje bedoeld is om
de kijkers een kwartier zoet te houden. Het is bedoeld om de kijkers
de gelegenheid te geven hun toestel goed in te stellen. Bovendien heeft
men een prachtige gelegenheid om het toestel te controleren.
Men moet wel bedenken, dat het testbeeld door de televisiecamera
wordt opgenomen, door de zender wordt uitgezonden en daarna pas op
ons beeldscherm verschijnt. Is het testbeeld op ons scherm dus vervormd,
dan kan men niet altijd zeggen, dat het aan ons toestel ligt. Er kan n.1.
ook in de zender enige vervorming optreden. Maar het geeft ons wel
een prima indruk van de kwaliteit van het ontvangen beeld.
Laten we eerst eens ons beeld instellen. Natuurlijk zorgen we er eerst
voor, dat het beeld stilstaat. Daartoe regelen we de knoppen van lijn
synchronisatie en rastersynchronisatie. Is dat gebeurd dan gaan we
„contrast” en „helderheid” gelijktijdig instellen. Daartoe dienen de
balken A van het testbeeld. Deze balken zijn verdeeld in vakjes ge
nummerd van 1 tot 10. 1 is een wit vakje, 10 een zwart vakje. De daar
tussen liggende vakjes worden van 1 naar 10 gaande steeds iets donkerder.
We moeten nu helderheid en contrast zodanig regelen, dat 1 wit is, 10
zwart en dat de vakjes daartussen duidelijk zichtbaar in helderheid van
elkaar verschillen. Verder zit er op Uw toestel een kanalenkiezer, de
naam zegt het al, U kiest daarmede het gewenste kanaal. We hebben het
toestel met deze knop grof afgestemd. Op elk toestel is ook een knop
aanwezig, waarmee men nog fijner kan afstemmen. Deze knop is meestal
direct bij de knop van de kanalenkiezer aangebracht. Hoe stemt men nu
af met laatstgenoemde knop? Dat hangt van het type toestel af. Sommige
toestellen zijn zodanig geconstrueerd, dat het geluid, tijdens het „op
warmen” van het toestel (dus kort na het aanzetten), zo nu en dan bij
geregeld moet worden. Heeft U dit type toestel dan moet U de fijnregel57
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knop zo draaien, dat het geluid goed doorkomt, het beeld komt dan
ook het beste door. Bij andere toestellen daarentegen komt het geluid,
ook kort na het aanzetten, steeds goed door. Bij deze toestellen moet
U de fijnregelknop draaien tot U het mooiste beeld heeft. (Er is trouwens
geen andere mogelijkheid want bij dit type toestel verandert het geluid
niet bij draaien aan de fijnregelknop). Er zijn nog enige andere instellingen
maar deze behoeven zeker niet elke avond herhaald te worden. Bijv,
staat het beeld goed in het midden van het scherm? Zo niet dan moet U
er even een technicus bijhalen. Het is voor hem een kleinigheidje om het
in orde te brengen. Is de grootte van het beeld goed? Dit kunt U met
behulp van het testbeeld prachtig controleren. De driehoekjes B moeten
juist zichtbaar zijn. Het hele scherm moet in ieder geval gevuld zijn.
De hoogte van het beeld kunt U regelen met de knop „beeldhoogte”,
die meestal aan de achterkant van het toestel is aangebracht. De beeldbreedteregeling is bij sommige toestellen uitwendig aangebracht, bij de
meeste toestellen echter zal de technicus het in orde moeten brengen.
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Zijn horizontale en verticale lineariteit goed? Zo niet dan krijgt U
een in horizontale of verticale richting uitgerekt beeld, zoals de heer
Ontvanger dat kreeg, toen hij zijn vakjes niet allemaal even groot nam.
Afstanden, die in het oorspronkelijke beeld even groot waren, zijn
nu niet meer hetzelfde. De groepen verticale balken C moeten even ver
uit elkaar liggen en ook allen even breed zijn. Is dat zo dan is de hori
zontale lineariteit in orde, wijkt het nogal af, dan kan U er het beste
even een technicus bijhalen. Binnen in het toestel is n.1. een regelmoge
lijkheid aangebracht. De groepen horizontale balken D moeten ook even
groot zijn en even ver uit elkaar liggen. Is dat zo, dan is de verticale
lineariteit in orde. Zo niet, dan moet U bijregelen met de knop „verticale
lineariteit” aan de achterzijde van het toestel. Is alles nu lineair, dan
moeten alle cirkels in het testbeeld rond zijn. Maakt het beeld een wazige
indruk, ziet U geen scherpe overgangen tussen zwart en wit, dan is de
focussering waarschijnlijk niet in orde. Ook hiervoor is binnen in het
toestel (bij sommige toestellen zelfs uitwendig!) een regelmogelijkheid
aanwezig. Meer valt er niet in te stellen. Mocht het testbeeld niet hele
maal ideaal zijn, slaat U dan geen alarm want in het programma, dat
na het testbeeld verschijnt, zult U er niet zoveel van merken. Wijkt het
sterk af van het ideale, dan doet U er beter aan de handelaar te raadplegen.
Behalve voor het instellen van het beeld is het testbeeld ook zeer
nuttig voor het bepalen van enige andere eigenschappen van Uw ont
vanger. Bekijkt U bijv, eens de verticale wiggen E. Bovenaan ziet U
natuurlijk duidelijk de zwarte en witte lijnen afzonderlijk. Maar verder
naar beneden gaand wordt het minder. Waar ziet U ze niet meer af
zonderlijk? Waarschijnlijk tussen 300 en 400. Dan is het in orde. Het
geeft U een indruk van de fijnheid van het beeld in horizontale richting.
Ongeveer hetzelfde geldt voor de horizontale wiggen F. Ook hier kunt U
de zwarte en witte strepen afzonderlijk zien tot ergens tussen 300 en 400.
Dit geeft U een indruk van de fijnheid van het beeld in verticale richting.
Hoe hoger de getallen waarbij U de lijnen nog afzonderlijk ziet, des te
fijner wordt Uw beeld getekend.
Er zijn verder nog een paar interessante dingen aan het testbeeld op
te merken. Daartoe moeten we eerst het schrijven van het beeld wat
nader bekijken. Televisie-beelden nu, kunnen zeer sterk verschillen in
opbouw. We zullen eens twee uitersten bekijken. In fig. 53 is een beeld
getekend, dat boven zwart is en onder wit. Hoe is nu de vorm van het
beeldstroompje, dat dit beeld veroorzaakt?
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Een beeld bestaat uit 312 54 lijnen. Het beeld van fig. 53 wordt als
volgt geschreven: 156 54 lijnen achter elkaar zwart, 156 54 lijnen achter
elkaar wit, vervolgens weer 156 54 lijnen zwart (deze lijnen liggen iets
lager dan de eerstgenoemde, interliniëring!), 156 54 lijnen wit, enz. Dus
steeds is het beeldstroompjc gedurende 156 54 lijnen klein (zwart beeld)
en daarna 156 54 lijnen groot (wit beeld).
Het beeldstroompje houdt dus gedurende 156 54 lijnen, dat is
15654
1
— =---- seconde dezelfde waarde. In de televisietechniek waar men
15625
100
gewend is met zeer korte tijden te werken gebruikt men vaak als eenheid
de microseconde (p sec.). Een microseconde is Vioooooo seconde. We
kunnen dus ook zeggen dat het beeldstroompje steeds 1/iqq seconde =
10000 p seconden hetzelfde blijft of anders gezegd om de 10000 p seconden
van waarde verandert. Dit is, naar televisiebegrippen, zeer langzaam. Het
verwerken van dit soort signalen stelt speciale eisen aan de ontvanger.
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Alvorens het andere uiterste, wat beeldopbouw betreft, te bekijken zullen
we nagaan, hoeveel tijd het kost om een lijn op het scherm te schrijven.
Zoals U weet worden er 15625 lijnen per seconde geschreven. Een lijn,
zoals U hem op het scherm ziet, is echter niet de gehele lijn. De elektronenstraal beschrijft namelijk een grotere afstand over het scherm.
Aan het begin en eind van elke lijn wordt hij echter een kort tijdje
onderdrukt, om de ontvanger de gelegenheid te geven zich klaar te
maken voor het schrijven van de volgende lijn. Bovendien is er nog een
korte tijd nodig om de elektronenstraal terug te voeren van rechts naar
links. Ook gedurende deze tijd wordt de elektronenstraal onderdrukt,
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omdat U anders deze beweging als een storende lijn op het scherm zou
waarnemen. Dit hele proces, een volledige lijn dus, duurt V15625 seconde.
U begrijpt, dat het zichtbare gedeelte van de lijn in nóg kortere tijd
wordt geschreven. Deze tijd bedraagt ongeveer V20000 seconde = 50 p.
seconden. Laten we nu eens kijken naar een ander uiterste, fig. 55.
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Voor de eenvoud hebben we een beeld gekozen met 10 zwarte en witte
verticale balken maar eigenlijk hadden we een beeld moeten nemen met
nog veel meer witte en zwarte balken. Bij het beschrijven van een fijn
moet de elektronenstraal 10 X maximaal worden (wit beeld) en 10 X
geheel onderdrukt worden (zwart beeld). Een zichtbare lijn duurt 50 p.
50
seconden, dus elk wit of zwart stukje duurt — = 2,5 p. seconden.
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Om dit beeld te kunnen schrijven moet het beeldstroompje dus elke
2,5 p. seconden op een andere waarde springen. Een groot verschil met
het voorgaande beeld, waar het beeldstroompje slechts elke 10000 p
seconden van waarde veranderde!
Uit het bovenstaande zult U wel begrepen hebben, dat horizontale
balken overeenkomen met langzame veranderingen van het beeld
stroompje, terwijl verticale balken overeenkomen met snelle verande
ringen. Hoe breder de horizontale balken des te langzamer de verande
ringen. Hoe smaller de verticale balken des te sneller de veranderingen.
En Uw toestel moet al deze veranderingen, snelle of langzame en alles
wat daar tussen ligt, kunnen verwerken om een natuurgetrouw beeld te
vormen. Het testbeeld stelt U nu in staat te controleren, hoe Uw ont
vanger reageert op beeldstroompjes met langzame en snelle variaties.
In de grote cirkel staan boven en onder ieder 2 zwarte balken H
afgebeeld van verschillende lengten. De langste geeft een indruk, hoe de
langzaamste variaties worden afgebeeld. De balk moet over de gehele
breedte gelijkmatig zwart blijven, terwijl de overgang van zwart naar
wit scherp moet zijn. De anderen geven een aanwijzing omtrent de over
dracht van de iets snellere variaties. Ook hier is de eis, dat ze gelijkmatig
zwart gekleurd zijn en dat de overgangen van zwart naar wit en om
gekeerd, scherp zijn. Om de zeer snelle variaties te kunnen controleren,
zijn de korte verticale balkjes J aangebracht.
De allerdunste geeft natuurlijk een idee omtrent de overdracht van
de allersnelste variaties. Ook hier geldt weer, dat de zwart-wit overgangen
scherp moeten zijn. Mocht er hier en daar een kleinigheidje aan mankeren,
maakt U zich dan niet al te druk. Geen enkel toestel is volmaakt. Boven
dien kan de oorzaak nog buiten de ontvanger liggen. Het testbeeld is
een prachtig controle-middel gebleken.
Het testbeeld is nu weg en het programma gaat beginnen.
Wat doet U met het licht in de kamer? Om een contrastrijk beeld te
krijgen, zult U het licht natuurlijk wat dempen. Het lamplicht in de
kamer maakt namelijk de donkere delen van het scherm veel lichter en
daardoor vermindert het contrast tussen wit en zwart. De kamer mag
echter ook niet al te donker zijn. U kijkt namelijk naar een verlicht
scherm, uw oog is daaraan aangepast en indien U nu even naast het
scherm kijkt, proberen Uw ogen automatisch weer aan de duisternis
te wennen. Als dat zo de hele avond doorgaat, vermoeit U Uw ogen
veel te veel. Hoe kunt U nu de lichtbronnen het beste opstellen? Natuur62

lijk niet vóór het televisietoestel want dan heeft U last van het licht»
dat door scherm of glasplaat wordt gereflecteerd. Bovendien wordt in
dat geval het scherm direct door de lichtbron verlicht en vermindert het
contrast. De beste plaats voor de lichtbron is: op of naast het televisie
toestel. De lichtbron moet wel afgeschermd worden daar ze anders
direct in Uw ogen zou schijnen. Met deze opstelling worden twee voor
delen bereikt. Allereerst kan het licht niet zo gemakkelijk meer het
scherm bereiken, zodat het contrast goed blijft. Bovendien is nu de
omgeving van het televisietoestel verlicht, zodat Uw ogen best even
mogen afdwalen. Ze behoeven zich nu niet aan de volle duisternis te
wennen!
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HOOFDSTUK VI

STORINGEN VAN BUITEN
Helaas ontvangen we ons televisie-beeld nog niet altijd even ongestoord.
Er zijn zeer vele storingsbronnen, die ons plezier kunnen vergallen. Voor
de meeste televisiebezitters duren de stoorverschijnselen meestal vrij kort.
Sommigen echter zitten op zo’n ongunstige plaats, dat de storingen niet
van de lucht zijn. Een algemene regel is, dat hoe verder U van de zender
zit des te groter de invloed van stoorsignalen zal zijn. Dit is zeer be
grijpelijk. Als U duizend losse guldens ontvangt en er is een valse bij
dan heeft U daar niet zoveel last van, maar als U tien gulden ontvangt
en er is een valse bij dan is dat zeer storend!
Laten we eens enige bekende storingsbronnen nader bekijken. Grote
stoorders zijn automobielen, motoren en bromfietsen. Hoe kunnen deze
nu ons televisiebeeld storen? De stoorsignalen worden opgewekt door
de ontsteking van de motoren. Zoals U weet, wordt het gasmengsel in
de motoren ontstoken door bougies. Er treden vonken op en alles dat
vonkt stoort onze ontvangst.
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Het vonkverschijnsel, dat er op het eerste gezicht zo eenvoudig uitziet,
is in feite zeer ingewikkeld.
In de secundaire van de bobine wordt een hoge spanning opgewekt.
Zo hoog, dat het gasmengsel tussen de elektroden van de bougie ge
leidend wordt. Er gaat een stroom lopen tussen de twee elektroden.
Het gasmengsel wordt ontstoken en daarmee zou het afgelopen moeten
zijn, maar dat is het helaas niet. Er treedt een verschijnsel op dat erg veel
lijkt op dat van fig. 57.
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We hebben een spiraalveer zoals getekend in A. Deze rekken we sterk
uit (B). Hij staat nu onder hoge spanning (te vergelijken met de elek
trische spanning). Wat doet hij nu als we hem loslaten? Hij springt terug,
wordt naar boven ingedrukt, daarna weer teruggedrukt en passeert weer
zijn evenwichtsstand enz. Het gewicht voert dus enige trillende be
wegingen uit en komt na enige tijd door de wrijving weer tot stilstand.
Zo is het nu precies met de elektrische stroom in de bougie-leiding. Deze
loopt bijv, eerst van 1 naar 2 maar zeer korte tijd later, van 2 naar 1.
Dit gebeurt enige malen, de stroom wordt daarbij steeds kleiner en ver
dwijnt eindelijk geheel. De vonk is nu verdwenen.
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U begrijpt, dat deze trillingen zeer, zeer snel geschieden want de
vonk zelf duurt al zeer kort. In de bougie-leiding hebben we dus een
snel van richting veranderende stroom .... het lijkt veel op een zendantenne! En dat is het ook. Het aantal trillingen per seconde ligt ongeveer
in hetzelfde gebied als dat van de televisie-zenders n.1. in het gebied
van 20—100 MHz. We kunnen het ons toestel dus niet kwalijk nemen,
als het zich vergist en deze trillingen gewoon versterkt.
Wat kunnen we hier nu tegen doen? We moeten het uittrillen van de
elektrische stroom beperken. De spiraalveer zal minder trillingen uit
voeren, als de beweging sterk gedempt wordt. We zouden hem in stroop
kunnen laten trillen! De elektrische trillingen kunnen ook gedempt
worden. Dit doen we door bijv, in de bougie-leiding een weerstand van
10000 Ohm op te nemen. Binnen niet al te lange tijd zal iedere motorgebruiker vermoedelijk verplicht worden deze weerstanden in de bougieleidingen op te nemen. Dan zal een belangrijke storingsbron zijn weg
genomen. Elk apparaat, dat elektrische vonken opwekt, stoort op dezelfde
wijze als hierboven beschreven. Apparaten, waarin een elektromotor is
opgenomen en die niet van ontstoringsmiddelen zijn voorzien, zijn zulke
vonk-opwekkers, bijv, stofzuigers, scheerapparaten, elektrische koffie
molens. Dit type storing neemt U waar als zeer onregelmatige banden,
die verticaal over het scherm bewegen, waarbij de luidspreker soms ook
flink lawaai maakt. Ook treinen en trams zijn bekende storingsbronnen.
De bliksem, ook een vonk-verschijnsel, veroorzaakt flinke storingen.
Er zijn verder apparaten, die geen vonken opwekken maar toch storing
veroorzaken. In ziekenhuizen en fabrieken zijn diverse verschillende typen
in gebruik. Deze storingen maken zich kenbaar door een fijn patroon
van zwarte lijnen, dat meestal de helft van het scherm in beslag neemt.
Een geheel ander type storing is U allen welbekend. Vliegtuigen
kunnen er voor zorgen, dat het beeld gedurende korte tijd ongenietbaar is.
Normaal krijgen we een direct signaal van de zender in onze antenne.
Is er nu een vliegtuig in onze omgeving, dan treft het signaal van de
zender de metalen huid van het vliegtuig. Precies zoals lichtgolven wordt
het televisie-signaal weerkaatst of gereflecteerd zoals dat heet; op dit
verschijnsel berust de radar! Dat gereflecteerde signaal treft vervolgens
onze antenne. We krijgen nu 2 signalen binnen.
Afhankelijk van het verschil in weglengte van direct en gereflecteerd
signaal kunnen deze signalen elkaar nu versterken of verzwakken. Aan
gezien het vliegtuig steeds van plaats verandert, is ook het wegverschil
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veranderlijk. Zo komt het, dat we het ene ogenblik een sterk signaal
en even later een zwak signaal ontvangen. Het gevolg is, dat het beeld
in een bepaald ritme „aan” en „uit” gaat.
Een type storing, dat hier veel op lijkt is dat van reflecties van een
stilstaand object zoals bijv, een hoog gebouw. We hebben hier al eerder
over gesproken. Ook nu komen er 2 signalen in de antenne binnen.
Het wegverschil van de 2 signalen is in dit geval echter constant, zodat
ons beeld gewoon stilstaat. Aangezien de 2 signalen echter iets na
elkaar binnenkomen, zien we naast het gewenste beeld nog een tweede
beeld, dat er iets naast staat. Dat kan zeer storend zijn. Wat kunnen
we hier aan doen?
Daartoe moeten we eerst eens kijken, hoe de antenne gericht wordt,
indien geen reflecties aanwezig zijn. In dat geval draait men de antenne
tot men het helderste beeld ontvangt. Zijn er echter sterke reflecties,
dan is dit niet de juiste methode. In zo’n geval moet men de antenne
zodanig richten, dat de reflecties minimaal ontvangen worden. Misschien
is het beeld dan niet meer zo helder als eerst, maar dat is meestal niet zo
storend als de sterke reflecties. Door enige verdraaiing van de antenne
is er dus een kans om deze storing te verminderen. Belangrijk is, dat
67

Reffecb'e
Direct

t.v. storing door reflecties

vaj^ stilstaand

OSJEC7

Fig. 59

men in geval van sterke reflecties een antenne gebruikt met sterk richteffect, dus met minstens 3 elementen. Dan is er nog een storing waar
iedereen in meer of mindere mate last van heeft. Namelijk van „sneeuw”,
meer technisch „ruis” genoemd. Deze „ruis” is de erfvijand van alle
beeld- en geluidsoverdracht. In de radartechniek heet hij weer anders n.1.
„gras”. Op de groene radar-beeldbuizen vertoont hij zich n.1. in de
vorm van grassprieten. Deze ruis is onontkoombaar. Hij wordt n.1.
veroorzaakt door de chaotische beweging van elektronen in metalen.
Aangezien het bewegende ladingen zijn en bewegende ladingen een
elektrische stroom vertegenwoordigen hebben we dus in de televisieantenne niet alleen de beeldstroompjes maar ook de ruisstroompjes.
Deze ruisstroompjes zijn in de beeldversterker onmogelijk te onder
drukken. Ze bereiken dus onvermijdelijk ook de Wehnelt-cilinder en
vertonen zich als zwarte en witte puntjes op ons beeldscherm. Nogmaals,
we kunnen de ruisstroompjes niet geheel onderdrukken. We zien meer
ruis naarmate we de contrastregelaar meer naar rechts draaien. Immers,
op die manier maken we de versterking groter, zodat ook de ruis
stroompjes meer versterkt worden. Soms heeft men echter niet veel last
van ze. Als men de beeldstroompjes in de antenne veel en veel groter
kan maken dan de ruisstroompjes, ondervindt men niet veel storing. De
ruisstroompjes in de antenne zijn nu, waar men ook woont, in Utrecht
68

of Den Helder, praktisch even groot. Toch heeft men in Den Helder
veel meer last van ruis dan in Utrecht. Dit komt, omdat de beeldstroompjes in de Utrechtse antennes, dicht bij de zender Lopik, veel
en veel groter zijn dan in de Helderse antennes. Hoe verder men van
de zender woont, des te meer last heeft men van de ruis.
Men zal de minste last van de ruis hebben, als het beeldsignaal in de
antenne zo groot mogelijk is. Een 3-elements-antenne is dus gunstiger
dan een enkele gevouwen dipool. De winst is echter niet zo groot, n.1.
een factor 1,7. Het is mogelijk dat het signaal op een ander deel van het
dak groter is dan op de oorspronkelijke plaats van de antenne. Ver
andering van de plaats der antenne kan dus verbetering geven. Verder
geldt dat de ruis minder zal zijn naarmate de antennekabel (dus de
kabel naar het toestel) korter is.
Indien de televisiezender uitvalt zou men ook van een storing van
buiten kunnen spreken. Immers door een oorzaak, buiten ons toestel
gelegen, valt ons beeld en het geluid weg. Verdwijnt alleen het geluid
dan kunt U gemakkelijk bepalen of het aan de zender dan wel aan Uw
toestel ligt. Kunt U nog een flinke ruis uit de luidspreker ontvangen,
dan hoeft U niet bang te zijn. Immers daaruit blijkt dan dat de ruis
stroompjes nog flink versterkt worden en dat het geluid, indien het in
de antenne aankwam, ook versterkt zou worden. De oorzaak ligt dus in
de zender (of in Uw antenne, zoals we later zullen zien). Valt het beeld
weg maar kunt U nog flink wat ruis op het scherm toveren, ook dan
behoeft U niet te wanhopen, de oorzaak ligt niet in Uw toestel. Wel
zou ook hier Uw antenne schuldig kunnen zijn. De ruis kan ons dus
gelukkig ook nog een dienst bewijzen!
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HOOFDSTUK VII

HET ONDERKENNEN VAN DEFECTEN
AAN ANTENNE EN TOESTEL
Als we nu gaan spreken over het onderkennen van defecten, is dit niet
bedoeld om U zelf in staat te stellen deze te verhelpen. Voor praktisch
alle defecten zult U de hulp van een ervaren technicus moeten inroepen.
Zelfs het afnemen van de achterwand der ontvanger is niet aan te raden,
aangezien het metalen chassis van de ontvanger bijna altijd direct met
de netspanning is verbonden en het aanraken van dit chassis dus gevaar
oplevert. Toch zal het prettig zijn te weten, of de ontvanger defect is
of niet, alles is beter dan onzekerheid. We zullen eerst eens nagaan,
wat er defect kan zijn aan een antenne.
Antenne-defecten zijn altijd van eenvoudige aard. Het is bijv, mogelijk,
dat tijdens een storm een element van de antenne afbreekt of dat de
stand van de antenne verandert. Om deze fout te constateren, is geen
vakkennis vereist. Een andere mogelijkheid is de volgende: de gevouwen
dipool is soms opgebouwd uit 2 delen. Als deze 2 delen, door corrosie,
minder goed contact maken is de goede werking van de antenne ver
stoord. Door de contactplaats te reinigen kan men het defect verhelpen.
Verder zijn er nog de volgende twee oorzaken van storing:

1°. een gebroken toevoerdraad in de antenne-kabel;
2°. zoutafzetting op de antenne-kabel.
Een gebroken toevoerdraad kan optreden in de antenne-kabel zelf, maar
natuurlijk ook daar, waar de kabel aan de antenne wordt aangesloten
of in de aansluitsteker die in het toestel wordt gestoken. Indien als
invoerkabel de afgeschermde symmetrische kabel gebruikt is, zal een
breuk in de kabel zelf, niet zo gauw optreden. Lintkabel daarentegen,
is mechanisch niet zo sterk en een breuk in deze kabel is niet onwaar
schijnlijk. U kunt er zelf gemakkelijk achterkomen, of er werkelijk een
breuk in de antenne-aansluiting voorkomt. Als hulpmiddel heeft U slechts
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nodig een 4y2 Volts batterijtje en lampje. U haalt de antennesteker
achter uit het toestel en verbindt de pennen ervan met het batterijtje
en lampje achter elkaar (in serie) geschakeld zoals getekend in fig. 60.
Brandt het lampje, dan hoeft U zich over de antenne geen zorgen meer te
maken. Brandt het lampje niet, dan is de antenne-kabel of de antenne
zelf onderbroken. De antenne kunt U controleren door, gewapend met
batterij en lampje, op het dak te klimmen en daar aangekomen, batterij
en lampje direct op de antenneklemmen aan te sluiten. Brandt het lampje
in dat geval, dan is de antenne in orde en moet de antenne-kabel onder
broken zijn.
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Het kan voorkomen, dat de antenne-aansluiting in orde wordt be
vonden, terwijl toch de ontvangst nog slecht is. Dit geldt dan speciaal
voor hen, die dicht bij de kust wonen en die als invoerkabel een lintkabel
gebruiken. U heeft dan te doen met de tweede mogelijkheid, n.1. dat er
zich zout op de lintkabel heeft afgezet. Door dit zout worden de antennestroompjes zeer verzwakt, zodat zelfs het beeld helemaal verdwenen kan
zijn! U kunt deze storing zelf opheffen door de lintkabel met water af
te spoelen. Op een kwade dag zal het spel zich echter herhalen.
Afgeschermde symmetrische kabel heeft geen last van de zoutafzetting
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zodat deze kabel in de kuststreken aan te bevelen is. Men kan de kans
op deze storing ook verminderen door de lintkabel met bijv, plastic-pijp
te omgeven.
Wanneer zult U nu aan de antenne-aansluiting gaan twijfelen? U zult
gaan twijfelen, als U de volgende verschijnselen waarneemt:
Uw beeld en geluid zijn beide verdwenen. Wel kunt U een verlicht
scherm krijgen, terwijl U daarop heel wat „sneeuw” (ruis) waarneemt.
Dit alles kunt U gemakkelijk uit het blokschema afleiden. U heeft
namelijk een verlicht scherm, dus lijn- en rastertijdbasis zijn in orde.
Verder ziet U veel „sneeuw” op het scherm dus de versterkers zijn in
orde. De oorzaak ligt dus buiten het toestel en, behalve de zender, kan
alleen de antenne de schuldige zijn.
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Het uitvallen van de zender zou weliswaar hetzelfde effect hebben,
maar deze mogelijkheid kunt U uitsluiten, indien de ontvangst bij anderen
nog in orde is. Misschien verwondert het U, dat er nog „ruis” is, indien
de antenne uitvalt, we hadden tot nu toe immers gezegd, dat de ruis
stroompjes in de antenne werden opgewekt. Helaas is de antenne niet
de enige „ruisbron”. Aan de ingang van elke T.V.-ontvanger zelf zijn
n.1. ook nog ruisstroompjes aanwezig en het zijn deze stroompjes, die U
hoort en ziet indien de antenne defect is. Er is nog een verschijnsel, dat
niet zozeer een antennedefect is, maar toch storend kan zijn. Bij harde
wind kunnen de elementen van de antenne in trilling geraken. Ze ver
oorzaken dan een bromgeluid, dat zich via de antennemast naar het
dak voortplant en goed hoorbaar is. Men kan dit verhelpen door de
uiteinden van de diverse antenne-elementen met bijv, plastic waslijn
stevig met elkaar te verbinden.
Defecten in het toestel zijn meestal wat ingewikkelder. Het kostbaarste
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onderdeel in het T.V.-toestel is wel de beeldbuis, dus ons ,,scherm”.
Stelt U eens voor, dat het toestel geen licht meer wil geven. Is dan de
beeldbuis gesneuveld? Dit is, gelukkig, niet zeer waarschijnlijk. Er zijn
talloze oorzaken waardoor het scherm niet zal oplichten, terwijl toch
de beeldbuis in orde is. Er zal geen licht op het scherm ontstaan, als de
elektronen om een of andere reden het scherm niet kunnen bereiken.
Nu weet U, dat er in de beeldbuis een hoge positieve spanning nodig is
om de elektronen naar het scherm te trekken. Indien deze spanning
ontbreekt, zullen de elektronen het scherm niet kunnen bereiken. Deze
hoge positieve spanning wordt opgewekt door de lijntijdbasis. Indien
deze niet goed werkt, zal ook de positieve spanning ontbreken. Een
oorzaak van het ontbreken van licht kan dus zijn: een fout in de lijntijd
basis. Op de Wehnelt-cilinder, in de beeldbuis, staat een negatieve
spanning. Deze heeft een afstotende werking op de elektronen. Als deze
spanning, door een fout, erg negatief wordt, is de afstoting zo sterk,
dat de elektronen het scherm niet kunnen bereiken, dus ook in dit geval
geen licht. Is een van deze fouten de oorzaak van het ontbreken van
licht, dan hoort U nog wel het geluid van de zender. Immers, uit het
blokschema blijkt, dat de weg die het geluid doorloopt, ongestoord is.
Het kan ook zijn dat U, na het inschakelen van het toestel, noch licht
noch geluid krijgt, er werkt dus blijkbaar „niets”. Nu zitten er in een
televisie-toestel zo’n 20 radio-buizen. Om te kunnen werken hebben
deze bepaalde spanningen nodig. In een apart gedeelte van het toestel
„het voedingsgedeelte” genoemd, worden deze spanningen, voor alle
buizen gemeenschappelijk, opgewekt. De fout moet in dit gedeelte
worden gezocht. Blijkbaar ontbreekt een der voedingsspanningen. Het
zou natuurlijk ook kunnen, dat er een losse draad in de steker van Uw
netsnoer zit. Dit kunt U zelf even controleren.
Laten we vervolgens eens aannemen, dat Uw scherm wel verlicht is....
maar U ziet slechts één horizontale lijn. Wat U moet doen is: het toestel
direct uitschakelen en niet meer aanzetten. Het licht, dat anders over het
hele scherm verdeeld is komt nu op een vrij dunne lijn terecht. De fluores
cerende laag aan de binnenkant van het scherm wordt veel te sterk
belast en kan op deze plaatsen wegbranden. En dan zit U met een beeld
buis waar in het vervolg steeds maar een zwarte lijn in het midden staat.
Dat dit zeer storend is behoeft geen nader betoog. De oorzaak van de
fout moet natuurlijk in de rastertijdbasis gezocht worden.
Dan eens het volgende geval. Uw scherm is volledig verlicht, maar....
73

L

er is geen beeld en geen spoor van ruis te bekennen, terwijl de contrastregelaar geheel naar rechts gedraaid is. U begrijpt het al: lijntijdbasis en
rastertijdbasis zijn in orde, maar er mankeert iets aan de versterkers.

GEEN VERTICALE
QASTERTIJD BASIS

AFBUIGING.
DEFECT

OORZAAK'.

Fig. 62
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Fig. 63

Nu zijn er twee mogelijkheden. Stel eens voor, dat U wel geluid ontvangt.
Daar blijkt dan uit, dat de weg die het geluid volgt, ongestoord is. De
fout moet dan in de video-versterker zitten. (Bij de ,,4-systeem ontvan
gers” die in het zuiden van het land veel voorkomen kan de fout ook in
de z.g. middenfrequent-versterker zitten). Indien echter ook het geluid
verdwenen is, dan moet de fout in de gemeenschappelijke beeld- en
geluidsversterker worden gevonden. Een fout in deze versterker onder
breekt n.1. zowel beeld als geluid. Laten we nu eens veronderstellen dat
alles perfect werkt. Plotseling valt het geluid weg. Is nu de zender of
het toestel de schuldige? Begint het toestel te ruisen of kunt U het bijv,
op een ander kanaal nog laten ruisen, dan behoeft U zich geen zorgen
te maken. De fout zit in de zender.
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Het kan ook zijn, dat U gezellig zit te kijken en dat plotseling beeld
en geluid wegvallen. (Bij vele toestellen is de constructie zodanig dat,
indien het beeld wegvalt het geluid automatisch ook verdwijnt). Kunt
U nog ruis op het scherm krijgen dan behoeft U niet bang te zijn. Of
de zender is uitgevallen, óf Uw antenne is defect. De antenne kunt U
controleren, zoals hiervoor werd uiteengezet. In het algemeen kunnen
we dan zeggen: Zolang U nog „sneeuw” kunt zien en „ruis” kunt horen
is Uw toestel in orde.
Indien zich het geval voordoet, dat het beeld blijft lopen of niet recht
gezet kan worden, is er iets mis met resp. de rastersynchronisatie of de
lijnsynchronisatie.
Indien de beeldbreedte en de beeldhoogte tegelijkertijd te klein zijn
en dus het scherm niet geheel gevuld is, heeft dit waarschijnlijk een
gemeenschappelijke oorzaak die in het voedingsgedeelte van de ont
vanger is gelegen.

BEELDHOOGTE EN BEE LDQQEZDT E
OOPZAAK:
BE/DE
TE KLEIN.
VOEDINGSSPANNING T£ Z.421G

Fig. 64

Het zou ook kunnen zijn dat de netspanning te laag geworden is. Is
een van beide te klein, dan ligt de fout in de lijn- of rastertijdbasis zelf.
Zijn hoogte en breedte van het beeld wel in orde maar is het beeld resp.
in horizontale of verticale richting uitgerekt, dan is de lineariteit van resp.
lijntijdbasis of rastertijdbasis niet in orde. De verticale lineariteit kan
men proberen bij te regelen met de knop „verticale lineariteit” die zich,
meestal aan de achterzijde van het toestel bevindt.
Hoewel geen defect is het volgende verschijnsel wel vermeldenswaard.
Bij het uitschakelen van het toestel ziet men vaak gedurende korte tijd
na het uitschakelen nog een lichtvlek op het scherm. De stromen van
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lijntijdbasis en rastertijdbasis zijn namelijk geëindigd. Er is echter nog
wel enige positieve spanning op de anode van de beeldbuis en de elek
tronen treffen nu het scherm ongeveer in het midden. Er is geen gevaar
voor inbranden van het scherm omdat het verschijnsel vrij kort duurt
en de intensiteit vrij snel afneemt. Bovendien beweegt de vlek zich
meestal zodat steeds een ander deel van het scherm getroffen wordt.
Indien U het desondanks niet vertrouwt, kunt U de tijdsduur van het
verschijnsel beperken door het beeld eerst wat helderder te maken en dan
pas het toestel uit te schakelen. De spanning lekt dan sneller weg. Natuur
lijk kunnen er nog defecten optreden die hier niet vermeld staan. Met
behulp van het blokschema zult U echter in vele gevallen in staat zijn
het defect te lokaliseren. Laten we hopen, dat dit hoofdstuk voor U
overbodig zal blijken te zijn! Ten slotte nogmaals de goede raad:
Pruts nooit zelf aan het inwendige van Uw televisie-toestel. Uw leven
is meer waard dan Uw televisie-toestel!
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HOOFDSTUK VIII

TELEVISIEVERZEKERING
U bent door de aanschaffing van een televisie-toestel in het bezit gekomen
van een nieuwe bron van ontspanning en tevens van een uiterst gecompli
ceerd stukje techniek, opgebouwd uit de allerfijnste onderdelen. Het toe
stel bevat, naast de beeldbuis, ongeveer 20 radiobuizen en bovendien nog
bijna 400 andere elektrische onderdelen die stuk voor stuk topprestaties
zijn van de moderne techniek.
Een nieuw bezit brengt altijd wat extra zorg mee. In dit geval een zorg
van financiële aard.
Allereerst is er namelijk de mogelijkheid dat Uw toestel door een of
andere oorzaak beschadigd of geheel vernield wordt. Verder bestaat de
kans dat een van de honderden elektrische onderdelen defect raakt, waar
door de goede werking van Uw toestel wordt verstoord en het toestel in
reparatie moet worden gegeven.
Kan men zich nu verzekeren tegen deze schadeposten?
Dit is inderdaad mogelijk. U moet zich hierbij echter voor ogen houden,
dat van de zijde der verzekeringmaatschappij er rekening mede wordt
gehouden, dat eventueel te vervangen onderdelen enige tijd oud zijn en
dus een waardevermindering hebben ondergaan. Zou er met deze waarde
vermindering geen rekening worden gehouden, dan zou immers Uw
televisie-toestel voor rekening van de verzekeringmaatschappij in staat
van nieuw worden gehouden! Het is dus begrijpelijk, dat U in deze kosten
financieel Uw aandeel heeft. Voorts is het belangrijk het volgende in het
oog te houden: Het kan voorkomen dat de reparatiekosten voor Uw
toestel ƒ 10,— bedragen terwijl er slechts een onderdeel van ƒ 5,— was
stukgegaan. Het kost n.1. enige tijd vóór de technicus weet welk onderdeel
defect is en ook dit arbeidsloon moet betaald worden. U krijgt echter
alleen het bedrag terug dat het defect geraakte onderdeel waard was op
het moment van stukgaan. Er zijn dus wel enige beperkingen wat betreft
de schadevergoeding. Heeft verzekering dan nog wel enige zin?
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Het antwoord op deze vraag kunt U zelf geven als U het hierna
volgende eens overweegt. We zullen veronderstellen dat U Uw televisieinstallatie, dus toestel met antenne, verzekerd heeft tegen een premie
van ongeveer ƒ 20,— per jaar.
Schade aan Uw toestel wordt dan vergoed als zij veroorzaakt wordt
o.a. door enig van buiten komend onheil, zoals: brand, blikseminslag,
ontploffing, diefstal, stukstoten, omstoten en vallen. Nu is de hiervoor
opgesomde reeks rampen zeker niet dagelijks te verwachten zodat op
timistisch gestemde geesten dit risico misschien zelf willen dragen.
Er zijn echter nog enkele punten die ook de grootste optimist even tot
nadenken zullen stemmen.
Veronderstelt U eens dat Uw antenne, met of zonder schoorsteen, van
het dak komt zetten en een niets vermoedende voorbijganger treft, U
kunt dan wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.
U weet waarschijnlijk dat hiermede grote bedragen gemoeid kunnen
zijn. De hiervoor genoemde verzekering dekt deze schade ook, alsmede
schade aan eigen dak, onverschillig of het Uw eigen huis betreft of een
huurhuis.
Een ander punt is de beeldbuis. U heeft natuurlijk een fabrieksgarantie
maar deze loopt na bijv, zes maanden af. Stelt U zich nu eens voor,
dat deze beeldbuis door een of ander defect na een jaar de geest geeft.
Hoewel dit tot de zeldzaamheden behoort, is het toch zeker niet uit
gesloten. U moet zich dan een nieuwe beeldbuis aanschaffen die, af
hankelijk van de schermgrootte, ƒ 100,— a ƒ 200,— kost. Bij de hier
boven genoemde verzekering krijgt U in zo’n geval de schade vergoed.
Letwel: U krijgt de geleden schade vergoed.
Men berekent deze schade als volgt: de beeldbuis kostte nieuwƒ200,—.
U heeft hem een jaar gebruikt waardoor zijn waarde tengevolge van
slijtage verminderd is tot bijv, ƒ 150,—. (Dit bedrag wordt door een
deskundige vastgesteld). U ontvangt dan ƒ 150,— en niet ƒ200,—.
Wat gebeurt er nu als Uw beeldbuis bijv, tien jaar zijn plicht doet en
dan zo lichtzwak geworden is dat hij als overleden kan worden beschouwd.
U begrijpt het waarschijnlijk al: U krijgt niets. De deskundige zal in dat
geval namelijk vaststellen dat de oorzaak van het onbruikbaar worden
aan slijtage te wijten is en schade door slijtage wordt niet vergoed!
Welke schade krijgt U vergoed als Uw toestel door een van de al
eerder genoemde oorzaken geheel vernield wordt?
Hierop kunnen wij U geen nauwkeurig antwoord geven, aangezien in
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een dergelijk geval een deskundige het afschrijvingspercentage zal be
palen, dit is dus het bedrag, dat zal worden afgetrokken van de aan
schaffingsprijs van het toestel, zonder de kosten van antenne en de
plaatsingskosten. Van zijn inzicht zal dus het bedrag der schadevergoeding
afhangen.
Nog enige andere risico’s die door de verzekering worden gedekt zijn:
schade toegebracht aan de antenne tengevolge van storm, schade toe
gebracht aan het toestel tijdens het verblijf bij of tijdens het vervoer naar
en van de reparateur, schade ontstaan bij verhuizing (mits binnen
Nederland).
Bij verzekeringen, die een premie van ongeveer ƒ 10,— per jaar vergen
zijn in hoofdzaak verzekerd alle van buiten aankomende onheilen. Niet
het stukgaan van onderdelen zonder meer. Dus ook niet het stukgaan
van de beeldbuis, tenzij door stoten of omvallen. Dit zijn n.1. van buiten
komende onheilen.
Voor alle verzekeringen geldt voorts dat de schade aan de installatie
niet vergoed wordt indien deze veroorzaakt is door oorlogshandelingen,
atoomkernreacties, overstroming, enz.
Het voorgaande heeft slechts tot doel U een indruk te geven van wat
een verzekering wel en niet te bieden heeft en welke premies hier tegen
over staan. Meer uitvoerige gegevens kunt U natuurlijk verkrijgen bij
de verschillende verzekeringmaatschappijen.
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