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Blz. 48, regel 15 moet luiden:
Deze laatste wijze van fokusseren is pas mogelijk geworden na . ..
Blz. 57, regel 6 van voetnoot, lees: voetnoot op pag. 90.
Blz. 70, regel 9; lees voor „bestaat”: van de buis, weergegeven in fig. 53a, bestaat
echter
Blz. 108, regel 11; lees M i.p.v. Ga
regel 17; lees T i.p.v. M
Blz. 111, regel 16; lees 0,04 mm i.p.v. 0,4 mm

Blz. 122, regel 14; lees 99 i.p.v. 94
Blz. 124, regel 33; lees amplitude i.p.v. snelheid
Blz. 149, regel 9 en 10 moeten luiden:
Een volledige kringloop van de trilling wordt een periode genoemd.
Blz. 151, laatste regel; lees i.p.v. rooster: wehneltcilinder

Blz. 152, regel 41 moet luiden:
aan de positieve pool van de batterij ligt, zal de spanning, die over de weerstand
ontstaat,
Blz. 160, na regel 3 toevoegen:
Het feit dat het rooster positief wordt betekent, dat deze elektrode een aantrekkende
kracht gaat uitoefenen op de elektronen die door de buis vloeien. Een gedeelte van
de elektronen zal dus op het rooster terecht komen en zich gelijkmatig verdelen over
het rooster en de rechter plaat van de kondensator. De positieve potentiaal van het
rooster zal als gevolg hiervan verminderen. De aantrekkende kracht van het rooster
blijft zolang bestaan en er vloeit zolang roosterstroom, tot de potentiaal van het
rooster tot 0 V gezakt is. Wanneer het rooster deze potentiaal heeft gekregen, is het
elektronen aantrekkende veld dat tussen rooster en katode bestond, verdwenen.
Zelfs als de wisselspanning
die aan het rooster wordt toegevoerd haar maximale
positieve waarde heeft bereikt, stijgt de spanning van het rooster niet hoger dan tot
0 V (fig. 108c). Nemen wij aan dat de maximale positieve amplitude van
gelijk is
aan + 5 V, dan is de kondensator op dat moment tot 5 V geladen. Het is van belang
dat deze spanning over de kondensator blijft gehandhaafd. De elektronen die terecht
zijn gekomen op het rooster en de rechter plaat van de kondensator, kunnen hieruit
slechts zeer langzaam verdwijnen. Het rooster kan immers alleen elektronen opvangen
maar ze niet weer uitzenden (elektronen kunnen slechts worden uitgezonden door
gloeiende lichamen). De enige andere uitweg voor de elektronen — de lekweerstand
Ry — heeft een zó grote waarde, dat hierdoor slechts een zeer kleine elektronenstroom mogelijk is.
Ook als de wisselspanning op het rooster afneemt tot 0 V, zodat de linker plaat van
de kondensator op deze spanning komt te staan, blijft het potentiaalverschil van 5 V
tussen de linker en de rechter plaat gehandhaafd. Dit wil zeggen dat de rechter plaat
van de kondensator en het rooster van de buis op een potentiaal van —5 V komen te
staan. En als de wisselspanning aan het rooster haar maximale negatieve waarde van

b.v. —5 V bereikt, wordt de spanning op het rooster —10 V (fig. 108c). Natuurlijk
blijft de spanning van 5 V over de kondensator ook bestaan wanneer de wisselspanning
van —5 V weer oploopt naar 4-5 V, zodat de roosterspanning verandert van —10 V
naar 0 V.
Door de lekweerstand Rg vloeit voortdurend een kleine hoeveelheid elektronen, die
afkomstig zijn uit de koppelkondcnsator, naar de katode. Dit heeft tot gevolg dat de
kondensator voortdurend een kleine hoeveelheid lading verliest. Dit ladingsverlies
wordt automatisch gekompenseerd doordat het rooster op de momenten dat de
wisselspanning haar maximale positieve waarde bereikt, toch enigszins positief wordt
en hierdoor juist zoveel elektronen aantrekt, dat haar spanning weer tot 0 V zakt.
Dit wil zeggen dat juist zoveel elektronen via het rooster aan de kondensator worden
toegevoerd als er via de lekweerstand uit zijn gestroomd.
Het opladen van de koppelkondensator door roosterstroom heeft tot gevolg dat de
aan het rooster toegevoerde, zuivere wisselspanning v* (fig. 108b) op het rooster van
de buis zelf, is veranderd in een gelijkvormig gemoduleerde negatieve gelijkspanning
(fig. 108c). We merken hierbij op dat de maximale positieve waarde van vt altijd
overeenkomt met een spanning van 0 V op het rooster. Verandert de amplitude van
de wisselspanning (modulatie), dan zal de spanning op het rooster verlopen zoals dit
in fig. 109 is getekend. Het is juist de laatst beschreven eigenschap van deze schakeling
die haar bijzonder geschikt maakt voor vele toepassingen in de elektronentechniek.
Reeds in de eerste tijd van de radiotechniek werd de schakeling gebruikt als „audion”
of „roosterstroomdetektor”.
Blz. 162, na regel 11 toevoegen:
De kondensator wordt in korte tijd opgeladen tot de gemiddelde katodespanning
van b.v. 4-5 V, die door de spanningsval over de katodeweerstand ontstaat. De
spanning op de kondensator kan de snelle potentiaalveranderingen om deze gemiddel
de waarde, die door snelle variaties in de anodestroom van de buis ontstaan, niet
volgen. Zoals wij immers reeds weten, kunnen de lading en de spanning van een kon
densator niet plotseling veranderen. Daartoe zijn aanzienlijke hoeveelheden elektronen
nodig, die in de vorm van een laad- of ontlaadstroom in of uit de kondensator vloeien.
De hoeveelheden elektronen echter die door de katodeweerstand kunnen vloeien en
moeten dienen als laad- of ontlaadstroom bij potentiaalveranderingen, zijn veel te
klein om de spanning op de kondensator in het snelle ritme van de elektronenstroom
die door de buis vloeit, noemenswaard te veranderen. Ten gevolge van de aanwezigheid
van de kondensator houdt dus de katode een konstante spanning van b.v. 4- 5 V.
Een grote kondensator werkt als een groot reservoir van elektronen, waarvan de
inhoud de potentiaal van de kondensator bepaalt. Het voortdurend toe- of afvoeren
van kleine hoeveelheden elektronen heeft vrijwel geen invloed op de grote hoeveelheid
die in het reservoir aanwezig is: de spanning over de kondensator blijft konstant.
Blz. 175, regel 11; lees resonantiegeval i.p.v. impedantiegeval.
Blz. 240, regel 1; lees na zijbanden: van de 25 Hz-groep

Blz. 256, regel 26; lees voor: „De frekwentie van”: De opeenvolging van

Blz. 271, regel 1; lees pag. 155 i.p.v. pag. 147
regel 23; lees pag. 244 i.p.v. pag. 247
Blz. 291, in onderschrift fig. 221; lees: Dvt = videodetektor
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Vermelding van gegevens in dit boek impliceert geen vrijdom van octrooirechten

I I

WOORD VOORAF

Zeer velen zijn tegenwoordig nog van mening dat televisie een zó gekompliceerde
zaak is, dat het slechts aan een kleine kring van deskundigen is voorbehouden een
blik te werpen achter de schermen van de televisietechniek. Deze opvatting heeft zelfs
vele geïnteresseerden ervan weerhouden zich in deze materie te verdiepen. De oorzaak
hiervan moet worden gezocht niet het minst in het feit dat er weliswaar een zeer groot
aantal wetenschappelijke werken over de televisie als zodanig, en over onderdelen
van deze techniek in het bijzonder, zijn verschenen, doch dat het aantal populaire
werken over dit onderwerp zeer klein is. Het gevolg hiervan is, dat de niet-ingewijde,
doch wel geïnteresseerde lezers zijn aangewezen op een aantal goed gefundeerde, maar
moeilijk te begrijpen boeken.
In dit boek is getracht voor de zeer grote kring van belangstellenden een uiteen
zetting te geven van de grondslagen van de televisie, en de verschillende begrippen
waarop het wezen van de televisie berust, op een levendige en onderhoudende wijze te
verklaren aan de hand van talrijke praktische voorbeelden. Natuurlijk is er naar ge
streefd de uiteenzettingen niet alleen wetenschappelijk verantwoord te doen zijn, maar
ook ze aan te passen aan de huidige stand van de techniek. Doordat geen gebruik is
gemaakt van wiskunde of formules, en de tekeningen en grafische voorstellingen zeer
eenvoudig zijn gehouden, is het boek geschikt voor een ieder die enige technische
belangstelling heeft en iets meer wil weten van het fenomeen „televisie”.
Dit boek is echter evenzeer bedoeld voor radio- en televisietechnici, hoewel het geen
leerboek is in de strikte zin van het woord. Behalve in het laatste hoofdstuk, waarin
een moderne televisie-ontvanger wordt beschreven, zal men namelijk tevergeefs zoeken
naar schakelingen of onderdelen daarvan. Echter zullen de in dit boek gegeven uit
voerige en logische uiteenzettingen van de principes van deze nieuwe techniek een
hecht fundament vormen voor de kennis en de ervaring die in de praktijk zijn op
gedaan.
Het boek is gesplitst in zeven delen, waarvan het eerste deel een overzicht geeft van de
grondslagen waarop de televisie berust en van de moeilijkheden waarmede de ont
wikkeling ervan gepaard ging. In het tweede en derde deel wordt een uitvoerige be
schrijving gegeven van katodestraalbuizen en opneembuizen, de belangrijke elektroni
sche instrumenten waarmede de aftasting en weergave van beelden tot stand komen.
Deel vier geeft een overzicht van de elektrische signalen die nodig zijn voor een goede
synchronisatie van de aftasting en de weergave van de opgenomen beelden. In de delen

v

4

5 en 6 worden de problemen behandeld die samenhangen met het opwekken van tril
lingen en impulsen, en met het moduleren en uitzenden van elektromagnetische golven.
Dit zijn niet zozeer problemen die alleen met de televisietechniek verband houden, doch
die men ook ontmoet op alle gebieden van de hoogfrekwenttechniek. Een geschoold
radiotechnikus zal dus bij menig hoofdstuk van deze twee delen met een vluchtig
doorlezen kunnen volstaan. Hij moet er echter rekening mee houden dat dit boek ook
geschreven is voor lezers die nog niets weten van radiobuizen of trillingskringen.
Niettemin zal zelfs de doorgewinterde vakman zijn kennis nog kunnen verdiepen
door de wijze waarop de problemen worden verklaard, namelijk zonder gebruik te
maken van formules.
Het zevende deel behandelt in grote trekken de werking en de opbouw van moderne
televisie-ontvangers. In tegenstelling tot de voorafgaande delen is dit stuk vooral be
stemd voor hen die hun vakkennis op het gebied van radio-ontvangers willen uit
breiden tot het gebied van de televisie. Toch is ook hier ernaar gestreefd de verklaringen
zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat ook de niet-technikus deze kan volgen.
Bijzonderheden over onderdelen van schakelingen of de dimensionering ervan zijn niet
gegeven, omdat deze in ieder technisch boek over televisie gevonden kunnen worden.
Als door lezing van dit boek een deel van de lezers in staat is de grondslagen van de
televisie en de daarmee samenhangende problemen goed te begrijpen, en anderzijds
de technisch geschoolde lezers reeds vroeger verworven kennis zien aangevuld met
nieuwe gezichtspunten, dan is het doel van dit boek bereikt.
Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan alle kollega’s van het ontwikkelingslaboratorium, en in het bijzonder aan Ir. W. Werner en F. Kerkhof, voor de vele diskussies
en aanwijzingen die mede tot het ontstaan van dit boek hebben bijgedragen.

Eindhoven, september 1955

De schrijver

Voorwoord bij de Nederlandse uitgave

Tijdens het vertalen van het boek van Ir. W. Holm is de nieuwe spelling in Nederland
officieel ingevoerd. Om dit boek niet alleen in technisch, maar ook in taalkundig op
zicht zo „up to date” mogelijk te doen zijn, heb ik de nieuwe spellingsregels gevolgd
voor zover dit in mijn vermogen lag. Vanwege de onmiskenbare verwarring die op
taalkundig gebied nog heerst, heb ik echter gemeend mij een zekere vrijheid te mogen
veroorloven in de toepassing van deze regels.
De lezer zal aanvankelijk wellicht vreemd staan tegenover de nieuwe schrijfwijze,
vooral wat betreft technische termen, doch ik neem aan dat hij spoedig met de ge
bezigde terminologie vertrouwd zal raken.
A. I. M. van Moorsel

VI

Voorwoord bij de tweede druk
Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek heeft de televisie zich hoofd
zakelijk in drie richtingen verder ontwikkeld: de verbetering van de schakeltechniek
bij normale zwart-wit televisie, een snelle uitbreiding van de industriële televisie en de
ontwikkeling van de kleurentelevisie.
Na de gunstige ontvangst van het boek door het publiek ligt het voor de hand de
tweede druk uit te breiden met de behandeling van tenminste het laatst genoemde ge
bied: de kleurentelevisie.
De behandeling van deze zo gekompliceerde materie rechtvaardigt het alleszins
hieraan een door zijn uitgebreidheid afzonderlijk boek te wijden.
Daardoor zijn de voorbereidingen van de tweede druk tot een zeer nauwkeurige
bewerking van de oorspronkelijke tekst beperkt gebleven. Uitgaande van de huidige
stand van de techniek en ervaring zijn alle hoofdstukken grondig gekorrigeerd en zo
nodig aangevuld. Verder zijn enige paragrafen over versterkerbuizen, studio-techniek
en grootbeeldprojektie sterk uitgebreid c.q. ingelast.
De auteur hoopt met deze tweede druk een even grote kring van lezers te interes
seren als dit met de eerste druk het geval was.

Eindhoven, mei 1962

W. A. Holm
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DEEL I

Grondslagen van de overdracht van
bewegende beelden

1

Nog steeds wordt de televisie, dat wil zeggen de mogelijkheid
om gebeurtenissen van allerlei aard, die zich ergens op een afstand
van honderden, of zelfs duizenden kilometers afspelen, op hetzelf
de ogenblik in de huiskamer te zien, als een technisch wonder be
schouwd. Hoe gelukkig de mensen ook mogen zijn die het woord
„wonder” in deze tijd van ruimteraketten en atoombommen nog
niet vergeten hebben, toch mag dit woord niet zomaar op de tele
visie worden toegepast. Wij moeten ons de televisie niet voorstellen
als iets dat door de een of andere gelukkige uitvinder bij toeval werd
ontdekt. Zo is het zeker niet, en door zo te denken zouden wij
onrecht doen aan de geleerden, bekende of onbekende, die reeds
meer dan 80 jaren lang onvermoeid hebben gewerkt om alle moei
lijkheden die de televisie met zich meebrengt, te overwinnen. Wij
zouden dan ook blijk geven, geen idee te hebben van de moeite
die de onderzoekers zich hebben getroost om de televisie te maken
tot wat zij thans is. Integendeel, wij moeten eerbied hebben voor
deze werkers, die, ondanks tegenslagen en vaak met zeer ge
brekkige middelen, de geheimen van de televisie hebben onthuld.
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I. Ontleding en opbouw van beelden
1. DE INVLOED VAN LICHT OP SELEEN

Hoe vreemd het ook mag klinken, reeds 80 jaren geleden hebben onderzoekers de
eerste problemen van de televisie aangepakt. Dc aanleiding hiertoe gaf het element
seleen, dat toen al enigszins bekend was, en waarvan men dc eigenschap kende, dat
zijn tamelijk hoge weerstand voor elektrische stroom aanzienlijk kleiner wordt wan
neer het in een verlichte omgeving komt.
Stuurt men de stroom van een elektrische batterij door een stukje seleen (fig. I),
dan verandert de weerstand van het seleen en daardoor de sterkte van de stroom,
naarmate het seleen sterker of zwakker wordt belicht (fig. 2). Een stukje seleen, een
„seleencel”, kan dus, door het op te nemen in een stroomkring, heel goed dienen
voor het meten van de sterkte van een lichtbron.Nemen wij in de kring een meter op
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Fig. 1. Eenvoudige schakeling voor
het meten van helderheden langs elek
trische weg.
A = stroomsterk temet er (amper emeter); B = batterij; S = seleencel;
L = opvallend licht; i = elektrische
stroom.

Fig. 2. Trapsgewijze verandering van de
stroom door een seleencel als gevolg van traps
gewijze verandering van de belichtingssterkte;
mA = milliampère, een in de hoogfrequenttechniek veel gebruikte eenheid van stroomsterkte (1 mA = 1X 1000 ampère).

die de stroom welke door de cel vloeit, aangeeft, dan zal de uitslag van de meter een
maat zijn voor de hoeveelheid licht die op de cel valt (belichtingsmeter voor fotografie).
Beschouwen wij deze bijzondere eigenschap van het seleen, dan valt de grote over
eenkomst op van deze eigenschap van de seleencel op het gebied van licht, met die
van een koolmikrofoon op het gebied van geluid : de weerstand van beide ver
andert onder de invloed van uitwendige oorzaken - resp. het opvallende licht en de
druk van de geluidsgolven. Deze overeenkomst doet natuurlijk direkt de vraag rijzen:
als het mogelijk is door middel van een mikrofoon geluiden van allerlei aard om te
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zetten in elektrische signalen die men via een kabel overal heen kan sturen, zou het
dan ook niet mogelijk zijn door middel van een seleencel een lichtbeeld - een filmplaatje of zelfs bewegende beelden - om te zetten in elektrische signalen, die even
eens via een kabel verstuurd kunnen worden? Reeds twee jaar na het ontdekken van
deze eigenschap van seleen sprak Carey het vermoeden uit dat men eens in staat zou
zijn hiermede het menselijk oog elektrisch na te bootsen.

2. „HOREN” EN „ZIEN”
Bij het zoeken naar een antwoord op de hierboven gestelde vraag, zouden wij al
spoedig tot de minder aangename maar leerzame ontdekking komen, dat er ook ten
aanzien van dit probleem een groot verschil is tussen horen en zien. Een voorbeeld:
wij vragen de dirigent van een groot orkest ons het slotakkoord te laten voor
spelen van een symfonie. Wanneer wij dit akkoord horen, dan treffen op hetzelfde
moment een zeer groot aantal geluidsgolven ons oor. Deze golven worden voortge
bracht door alle instrumenten van het orkest en bevatten alle mogelijke variaties van
toonhoogte, timbre en geluidssterkte. En hoewel ons oor zeer gevoelig is voor de
toonhoogte, het timbre en de sterkte van het geluid van een enkel instrument, heeft
het oor toch niet het vermogen het slotakkoord dat het orkest speelt, te ontleden in
de tonen van ieder instrument afzonderlijk. Integendeel, het samenklinken van
de tonen, dat wil zeggen de mengeling van geluidsgolven die alle instrumenten
tezamen voortbrengen, wordt door ons oor geregistreerd en geeft ons een indruk of
het slotakkoord welluidend ofwel vals klinkt.
En hoe is het nu met het „zien” gesteld? Nog een voorbeeld zal helpen om ons
ook daarvan een idee te vormen. Laten wij eens een reproduktie van de „Nachtwacht”
goed bekijken. Wanneer wij zorgen dat het juiste licht op het schilderij valt, dan
dringt zich weer een symfonie aan ons op, doch nu een van lijnen,kleuren en licht.
Maar - en hier openbaart zich al een groot verschil tussen „horen” en „zien” - nu
mag er op de lange weg die de beeldindruk aflegt van het netvlies van ons oog via de
oogzenuw naar onze hersenen, geen vermenging van alle licht- en kleurindrukken
optreden. Hierdoor immers zouden de kleur- en helderheidsindrukken van ieder
onderdeel van het schilderij vervloeien met de indrukken van andere onderdelen, en
het geheel zou tot een egaal, grauw vlak vervagen. Juist om dit te voorkomen is het
netvlies van ons oog bedekt met miljoenen*) „staafjes” en „kegeltjes” (fig. 3). Zij
nemen het beeld dat door de ooglens op het netvlies wordt geprojekteerd, op en
scheiden het tot in de kleinste details. De reakties die deze details bij de staafjes en
kegeltjes opwekken, worden door de oogzenuw doorgegeven naar onze hersenen.
Slechts op deze wijze is het mogelijk dat wij ons een volledig beeld vormen van de
honderdduizenden lichtpuntjes op het „bioskoopdoek” van ons oog.
Wat hebben deze voorbeelden ons nu geleerd?
Wij kunnen bij het opnemen van een koncert of voordracht door middel van een
enkele mikrofoon op ieder moment alle geluidsgolven tezamen nemen, deze
omzetten in een elektrisch signaal, en dit signaal via een enkele draad overzenden

*) Er zijn er meer dan 100 000 000.
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naar iedere gewenste plaats op aarde. Voor het overbrengen van kleurenbeelden zijn
daarentegen honderdduizenden kleine opneemcellen nodig waarop het beeld
moet worden geprojekteerd. Deze cellen moeten dan nog door middel van evenzovele
kabeltjes zijn verbonden met een gelijk aantal „weergeefcellen” in een daarvoor ge
schikte ontvanger.

Zenuwbundel naar de hersenen

Fig. 3. Dwarsdoorsnede van het menselijk oog. G = „glas"-lichaam; H =
hoornvlies; I = iris (regenboogvlies); L = pupil; N = netvlies met „staaf
jes" en „kegeltjes"; P—Q = het voorwerp dat bekeken wordt en dat
sterk verkleind wordt afgeheeld op het netvlies (P'—Q').
Een dergelijke installatie is niet absoluut ondenkbaar of in de praktijk niet te verwezelijken. Rignaux en Fournier hebben in 1906 ermee gedemonstreerd; aan de
kant van de ,.zender” waren weliswaar slechts 64 seleencellen opgesteld en aan de
kant van de „ontvanger” 64 gloeilampjes. Een vergroting van het aantal cellen en
gloeilampjes bleek in die dagen evenals nu, zo onpraktisch, dat men er nooit aan be
gonnen is. Het probleem om een geheel beeld in een enkel ogenblik langs
elektrische weg over te zenden, is tot op de dag van vandaag niet opgelost.

3. DE SCHIJF VAN NIPKOW
Omstreeks 1884 heeft Paul Nipkow een oplossing gevonden voor het probleem
van het opnemen van beelden en deze wereldkundig gemaakt. Zijn apparaat was veel
belovend en wees de weg naar een juiste oplossing van het televisieprobleem. Bij de
eerste experimentele televisie-uitzendingen die in de jaren 1927-1931 in New-York
plaats hadden, gebruikte men apparaten die werkten volgens zijn principe.
Dit principe berustte op het idee om een handeling die niet ineens voltrokken kon
worden, te verdelen in verschillende fazen. In de praktijk komt dit er op neer dat het
werk dat wij door middel van honderdduizenden seleencellen tegelijk wilden laten
doen, namelijk het opnemen van een heel beeld, door een enkeleed wordt gedaan.
Deze cel moet dan snel achter elkaar de honderdduizenden afzonderlijke beeld
punten „aftasten” en vervolgens aan de ontvanger toevoeren.

Het ontleden van een beeld in beeldpunten

Nipkow gebruikte voor deze aftasting een roterende schijf, waarin langs de omtrek
op regelmatige afstanden een groot aantal kleine gaatjes was geboord. De afstand van
de gaatjes tot de rand van de schijf was niet gelijk, maar werd Van gaatje tot gaatje
groter, zodat zij tezamen een spiraal vormden van een enkele winding.
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De schijf wordt in een verduisterd vertrek opgesteld tussen een lichtbron en het
over te zenden beeldje, en vervolgens aan het draaien gebracht (fig. 4). Het licht dat
door de lichtbron wordt uitgezonden, wordt door een lens gebundeld en valt via de
gaatjes van de schijf op het beeld. Door het draaien van de schijf lopen de lichtpuntjes
na elkaar over het beeld. De aldus ontstane lijnen liggen natuurlijk onder elkaar en
bedekken het beeld geheel. Wanneer er 13 gaatjes zijn aangebracht in de schijf (zoals
in fig. 4), dan ontstaan er 13 lijnen op het beeld.

5}

Fig. 4. Schematische voorstelling van het overbrengen
van een beeld met behulp van een schijf van Nipkow.
B = het over te brengen beeld; L = lichtbron; K =
lens; N = schijf van Nipkow; S = seleencel; i =
stroom door de seleencel.

0

Fig. 5. Verdeling van een beeld
in „lijnen", en verdeling van een
lijn in „beeldpunten" (de 9 boven
ste lijnen zijn in punten verdeeld!).
Als gevolg van aftasting met de
schijf van Nipkow zijn de lijnen
gebogen.

Elk van deze lijnen kan worden beschouwd als een rij van afzonderlijke lijnpunten. De grootte van deze punten is natuurlijk evenredig met de grootte van de
lichtstraal en dus met de grootte van de gaatjes in de schijf. In theorie zouden de
gaatjes vierkant moeten zijn. In fig. 5 zijn de lijnpunten aangegeven in de bovenste lijnen
van het afgetaste beeld. Wanneer men zich voorstelt dat het gehele beeld op een derge
lijke wijze in kleine vierkantjes is verdeeld, dan zal het bedekt zijn met een fijnmazig
net, een z.g. beeldraster. De afzonderlijke punten waaruit een dergelijk raster is
opgebouwd, noemt men dan niet meer lijnpunten, maar beeldpunten ofwel beeld
elementen.
In gedachten hebben wij nu het beeld ontleed in kleine delen, op welk principe ook
nu nog de televisie berust. Door het ontleden van het beeld is namelijk de beeld
inhoud, dat wil zeggen de helderheid van de afzonderlijke kleine details van het beeld,
bekend geworden. Binnen de omtrek van de beeldelementen zijn er geen details meer
te onderscheiden, hetgeen zeggen wil, dat de kleinste details die door een televisie
systeem kunnen worden overgezonden, afhangen van de grootte van de beeldele
menten. Omdat deze elementen precies overeenkomen met de doorsnede van de
aftaststraal, hangt dus de grootte van de details die door een televisiesysteem kunnen
worden overgezonden, eveneens af van de diameter van de aftaststraal.
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Modulatie van de stroom

Wanneer wij in gedachten, met behulp van de schijf van Nipkow, een beeld aftasten,
dan zal ieder beeldpunt, afhankelijk van het feit of het tot een licht of donker gedeelte
van het beeld behoort, een grotere of kleinere hoeveelheid licht terugkaatsen op het
moment dat het afgetast wordt. Deze helderheidsvariaties van de lichtvlek, die regel
matig alle lijnen van het beeld aftast, worden opgevangen door een voor het beeld
opgestelde seleencel. Dit betekent dat de sterkte van de stroom die door de cel wordt
gestuurd voortdurend varieert, afhankelijk van de helderheid van het beeldpunt dat
wordt afgetast: de stroom wordt met de beeldinhoud gemoduleerd. Hoe men
zich een met de beeldinhoud gemoduleerde
stroom moet voorstellen, blijkt uit fig. 6.
In deze figuur zijn de stroomvariaties
afgebeeld die zouden ontstaan bij het af
tasten van de lijn die in het beeld erboven
is getrokken. Op de donkere plaatsen van
het beeld is de stroomsterkte klein, op de
lichte plaatsen daarentegen groot.
Wij moeten er op wijzen dat men op
deze manier alleen een indruk krijgt van de
helderheid van het beeld en niet van de
kleur. Evenals in de gewone fotografie
kleuren slechts in zwart-wit op de lichtge
voelige plaat worden weergegeven, kunnen
met een enkele seleencel de verschillende
kleuren slechts in een variatie van één be
paalde tint, bijv, zwart-wit, worden geregis
treerd. Voor kleurentelevisie moet men
gebruik maken van een zeer gekompliceerd
apparaat met drie opneemcellen. In dit Fig. 6. De „met de beeldinhoud gemodu
boek zullen wij echter hierop niet verder leerde" stroom van een seleencel bij het af
tasten van een lijn.
ingaan.
De stroomsterkte is groot op de lichte plaat
In fig. 6 is, zoals gezegd, de met de beeld sen, en klein op de donkere plaatsen van het
inhoud gemoduleerde stroom van een
beeld.
enkele lijn weergegeven. Omdat echter bij
het aftasten van het beeld met een schijf van Nipkow, zonder ophouden lijnen worden
geschreven die het gehele beeld bedekken, moet ook de met de beeldinhoud gemodu
leerde stroom die daarbij ontstaat, voorgesteld worden door een ononderbroken rij
van stroomdiagrammen zoals die in fig. 6 zijn voorgesteld. Het is duidelijk dat de
diagrammen zullen veranderen overeenkomstig de helderheidsverdeling van de af
zonderlijke lijnen.
Het is op deze wijze in principe mogelijk, de volledige beeldinhoud door een enkele
draaiing van de schijf van Nipkow te registreren in de vorm van stroomsterktevariaties. Deze gemoduleerde stroom kan naar een, op een willekeurige afstand
ongestelde weergeefapparatuur, die de stroomvariaties weer omzet in een beeld,
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worden gestuurd. Het feit dat een geleerde als Paul Nipkow het principe van het
ontleden van een beeld in beeldpunten als uitgangspunt van zijn beeldaftaster
heeft genomen, duidt er op dat ook het omgekeerde, dus het opbouwen van een
beeld uit beeldpunten, mogelijk is; zo niet, dan was zijn uitvinding waardeloos
geweest. De op bouw van een beeld uit beeldpunten zou moeten bestaan in het om
zetten van stroomsterkte- in helderheidsvariaties, en vervolgens in de opbouw
van een gesloten beeldoppervlak uit afzonderlijke, na elkaar komende, beeld
elementen. Het eerste probleem schijnt verder geen moeilijkheden op te leveren, om
dat immers iedere elektrische lichtbron op stroomsterkteveranderingen reageert.
Wij zullen het tweede probleem, de opbouw van het beeld uit beeldelementen, het
eerst bespreken.

4.

OPBOUW VAN EEN BEELD UIT BEELDPUNTEN

De opbouw van het beeld uit beeldpunten is in principe te vergelijken met het
maken van een handgeknoopt tapijt, waarin het patroon - het beeld - ontstaat door
het stuk voor stuk knopen van stukjes wol - beeldpunten - op een onderlaag van gaas.
Maar het knopen van een dergelijk tapijt is een werk van maanden, en wij willen in een
fractie van een seconde een beeld opbouwen. Is dat wel mogelijk door middel van
een systeem van opeenvolgende lichtpunten die slechts kort bestaan?
Ja, en wel door gebruik te maken van een bepaalde eigenschap van ons oog, die
wij de „traagheid van het oog” noemen.
De traagheid van het oog

Laten wij er eens over denken op welke wijze de film het mogelijk maakt dat de ster
van de film over het doek kan wandelen of dansen.
Bij het opnemen van de film heeft de kamera op een lange filmband snel na elkaar
(24 maal per seconde) momentopname na momentopname gemaakt, en in de bioskoop
worden deze beelden met dezelfde snelheid door het projektieapparaat op het doek
afgebeeld. En geen menselijk oog is in staat om bij dit tempo de beelden gescheiden te
zien; integendeel, wij hebben de indruk scènes te zien die zich rustig en regelmatig
voor ons oog afrollen.
Dit alles is een gevolg van de traagheid van ons oog, waardoor het netvlies,
wanneer het door een lichtindruk wordt getroffen, een fraktie van een seconde nadat
de lichtindruk is verdwenen, nog nareageert. Het gevolg hiervan is dat wij bij het snelle
tempo van de film twee of drie slechts weinig van elkaar verschillende beelden zien,
zodat het lijkt alsof zij in elkaar overgaan, en wij de indruk krijgen een vloeiende
beweging te zien.
„Staafjes”- en „kegeltjes”-zien.

De traagheid van ons oog ondervinden wij in bijzondere mate wanneer wij in het
donker het gloeiende eindje van een sigaret weggooien; dan zien wij niet een gloeiend
puntje door de lucht vliegen, maar een vurig spoor. Dit is alleen te verklaren door
aan te nemen dat ons oog te traag is om de verschillende bewegingsfazen van het
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vurige puntje te onderscheiden, zodat deze ineen lopen en een gebogen lijn ontstaat.
Fig. 3 toont een doorsnede van het menselijk oog; hiervan interesseert ons vooral
het netvlies. Van de twee soorten lichtgevoelige zenuwcellen waarmee dit vlies
is bedekt, nl. de staafjes en de kegeltjes, werken in het donker vrijwel alleen
de eerstgenoemde. De taak van de kegeltjes beperkt zich voornamelijk tot het registre
ren van kleuren en kleur
gradaties, terwijl de voor
naamste taak van de staafjes
hierin bestaat, dat zij alleen
helderheidsvariaties, zelfs de
allerzwakste, registreren. Door
middel van de kegeltjes ont
staan er dus kleurenbeelden
in ons bewustzijn, terwijl de
staafjes ons alleen maar
.,zwart-wit”-beelden leveren.
De staafjes zijn echter veel
gevoeliger dan de kegeltjes,
en als gevolg hiervan zijn in
het donker vrijwel uitsluitend
Lichtflits
Nareageren van het oog
de staafjes werkzaam.
Denken wij nu nog eens
Fig. 7. Onjuiste indruk van een lichtflits ten gevolge van
de traagheid van het oog.
terug aan het sigaretteneindje.
Op het netvlies, dat geheel
bedekt is met de zeer lichtgevoelige en snel geprikkelde staafjes, valt het door de
ooglens zeer klein afgebeelde lichtpuntje. In het getroffen staafje ontstaat onmiddellijk
een heftige fotochemische reaktie, die, zelfs nadat de lichtindruk is verdwenen, nog
een gedeelte van een seconde aanhoudt (zie fig. 7). Vanzelf blijft met het voortduren
van de chemische reaktie ook de lichtindruk in ons bewustzijn voortbestaan. Dit feit
verklaart de „traagheid" van ons oog.
Nadat één staaQc door de lichtstraal is getroffen, is echter de lichtindruk nog niet
voorbij, doch de lichtstraal strijkt verder over andere staafjes, die op hun beurt een
reaktie geven. Stel dat de lichtstraal reeds over 999 andere staafjes is gegaan in de tijd
dat het eerste staafje nog merkbaar reageert. De 999 andere staafjes reageren natuur
lijk ook traag, met het resultaat dat onze hersenen een lichtindruk registreren van
1000 staafjes tegelijk: wij zien geen bewegend lichtpuntje, maar een ononderbroken
lichtende streep.

5.

PRINCIPE VAN EEN ONTVANGER MET GAATJESSCHIJF

Op deze kleine tekortkoming van ons oog is het principe van de schijf van Nipkow
gebaseerd en het is ook een van de peilers waarop de moderne televisie is opge
bouwd.
Om dit te bewijzen, sturen wij de stroom die bij het aftasten van een beeld ontstaat
9
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(fig. 6) door een gloeilamp, liefst een scherpe projektielamp; dit moet dan een lamp
zijn, die zo is gekonstrueerd, dat zelfs de kortste en kleinste variaties in de stroom
door de lamp direkt als lichtsterkteveranderingen zijn waar te nemen. Omdat de
stroom door de lamp op ieder ogenblik evenredig is aan de helderheid van het afge
taste beeldpunt, zal ook de lichtsterkte van de lamp op ieder ogenblik daaraan even
redig zijn. Bij donkere beeldpunten zal de lamp dus zwakker, bij heldere beeldpunten
sterker branden.
Wij behoeven nu niets anders te doen dan het licht van deze lamp via een schijf van
Nipkow op een blad papier of een stuk matglas te laten vallen. Natuurlijk moet deze
schijf precies gelijk zijn aan de schijf die aan de opnamezijde wordt gebruikt, en zij
moet ook even snel draaien. Evenzo moet de grootte van het papier of het matglas
gelijk zijn aan die van het afgetaste beeld.
Vervolgens verduisteren wij de kamer waarin wij de „ontvanger” hebben staan, en
zetten door middel van een of ander apparaat de beide schijven - „zender” en
„ontvanger” - precies gelijktijdig in beweging en laten ze langzaam draaien. Dan zal
een lichtpunt over het matglas van de ontvanger lopen, lijnen schrijvend, te beginnen
aan de bovenrand van het glas en vervolgens telkens een lijn lager. Nauwelijks is het
lichtpuntje aan de rechterkant van het glas verdwenen, of aan de linkerkant duikt het
weer op, vliegt in een gebogen lijn over het „scherm” en verdwijnt weer aan de rech
terkant.
Als wij de schijven regelmatig laten draaien, zal het lichtpuntje, zodra het aan de
onderzijde van het matglas is verdwenen, alweer aan de bovenrand te voorschijn
komen, en het schrijven begint opnieuw. In tegenstelling tot het aftasten aan de
„zender”-zijde, noemt men dit het schrijven van het beeld.
Wij voeren thans de snelheid van de beide schijven langzaam op. Het gevolg is dat
wij g^en scherp omlijnd, bewegend lichtpuntje meer zien, maar een korte voorbij
flitsende lichtstreep. Deze lichtstreep wordt bij groter wordend toerental van de
schijven schijnbaar steeds langer, en zal tenslotte een hele „lijn” omvatten. Op dat
moment zien wij, evenals bij het ’s avonds weggeworpen eindje van onze sigaret, een
oplichtende, gebogen lijn. Maar deze lijn staat niet stil, doch beweegt zich, afhankelijk
van het toerental van de schijf, sneller of langzamer van boven naar beneden over het
scherm. Onder aan het scherm gekomen verspringt de lijn naar de bovenrand en
(vooropgesteld dat de schijf regelmatig verder draait) begint opnieuw naar beneden
te glijden.
In deze gebogen lijn zullen wij de snelle helderheidsveranderingen van de lichtbron
(de projektielamp) reeds veel duidelijker kunnen waarnemen dan toen er slechts een
enkel lichtpuntje was. Er komt duidelijk enige „beweging” in het schermoppervlak;
de lichte en donkere partijen van de lijn beginnen tijdens het naar beneden glijden op
een of andere mysterieuze wijze een zekere samenhang te vertonen.
Maar dit is nog steeds niet wat wij zoeken. Daarom laten wij de schijven aan de
zend- en ontvangzijde weer iets sneller draaien. Nu zal de traagheid van ons oog niet
alleen de tijd overbruggen die het lichtpuntje nodig heeft om één lijn te doorlopen,
maar wanneer het toerental van de schijf nog groter wordt, zal de traagheid van het
oog zelfs de tijd die nodig is om 3, 4 of meer lijnen te doorlopen, overbruggen. Deze
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lijnen zullen dan de indruk geven gelijktijdig geschreven te zijn. ïn plaats van een enkele
smalle lijn, zien wij nu een steeds breder wordende beeldband ontstaan, die voort
durend sneller van boven naar beneden over het beeldoppervlak loopt wanneer het
toerental van de schijf blijft toenemen. Wij kunnen nu van een ,,bceld”band spreken,
want de lichte en donkere stukken die zich aanvankelijk kris-kras over het scherm
door elkaar bewogen, nemen steeds duidelijker vormen aan en geven al enig idee van
de beeldinhoud.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat de beeldband aan de onderzijde het
helderst en het scherpst begrensd is, doch dat hij naar de bovenkant toe steeds donkerder
en waziger wordt. Dit is gemakkelijk te begrijpen wanneer wij bedenken dat de reaktie
van het netvlies van ons oog geleidelijk zwakker wordt (zie fig. 7).
Nu zijn wij gekomen aan de laatste en beslissende faze van ons experiment: wij
vergroten het toerental van de schijven zoveel, dat de lichtende beeldband het gehele
schermoppervlak bedekt.
Tijdens het opvoeren van het toerental krijgen wij nog een merkwaardig tussen
stadium te zien. Wij hebben niet meer de indruk dat een lichtende band over het
donkere scherm loopt, maar dat over het stilstaande lichte scherm een donkere
band loopt van boven naar onderen. Voeren wij het toerental nog verder op, dan
wordt deze streep voortdurend smaller en loopt zij steeds sneller over het scherm.
Tenslotte verdwijnt de streep geheel en merken wij niets anders meer dan een zeker
„flikkeren” van het beeld.
Op dit ogenblik hebben wij het tweede belangrijke doel van ons experiment bereikt:
het probleem uit afzonderlijke, elkaar opvolgende beeldelementen een beeld op te
bouwen (beeldsynthese), is opgelost!
De basis hiervoor was alleen de traagheid van ons oog, waardoor wij in staat zijn,
een door een enkel lichtpuntje snel doorlopen lijn, of zelfs een groot aantal dicht
onder elkaar liggende lijnen, te zien als een regelmatig verlicht vlak.
De vaart van het lichtpuntje moet zo groot zijn dat het gehele beeldoppervlak
wordt beschreven in ten hoogste 1/20 seconde. Wij zien dan nog slechts een sterk
flikkerend beeld; pas bij snelheden die tweemaal zo groot zijn, verdwijnt dit flikkeren.
Met dit onderwerp zullen wij ons echter later bezighouden.

6.

MOEILIJKHEDEN IN DE PRAKTISCHE UITVOERING

De theorie die wij hebben ontwikkeld over beeldontleding en beeldopbouw mag
dan nog zo juist en duidelijk zijn, in de tijd waarin Nipkow zijn theorieën propageerde
was een praktische uitvoering daarvan nog absoluut onmogelijk. Er waren drie prin
cipiële moeilijkheden die de praktische uitvoering van zijn ideeën in de weg stonden.
1. De seleencel is te „traag”. Dat wil zeggen, bij het zeer snelle aftasten van het
beeld kan zij de daarbij ontstane helderheidsveranderingcn met haar weerstands
veranderingen niet meer volgen. Als gevolg daarvan zal ook de modulatie van de
stroom die door de cel vloeit slechts een zeer vaag beeld geven van de inhoud van
het afgetaste beeld. In fig. 8 is dit verduidelijkt voor het geval dat een zeer een
voudig beeld, dat uit verscheidene witte vertikale strepen bestaat, wordt afgetast.
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2. De stroomvariaties die wij door middel van een seleencel kunnen krijgen zijn
zelfs bij zeer grote helderheidsvariaties nog veel te klein om een merkbare ver
andering in de lichtopbrengst van een elektrische lichtbron teweeg te brengen. En
in de tijd van Nipkow waren elektronische apparaten die deze stroomvariaties
konden versterken, nog onbekend.
3. Zelfs indien de problemen die wij onder 1. en 2. noemden, in de tijd van Nipkow
op telossen waren geweest, dan had men nog geen geschikte lichtbron voor de weergeefapparatuur gehad. Want vergeleken
bij de traagheid van een seleencel, is de
traagheid van een gloeilamp nog veel
groter. In een gloeilamp ontstaat licht
Wis
door verhitting van een gloeidraad door
de stroom die er doorheen loopt; het be
hoeft geen betoog dat zelfs het dunste
gloeidraadje een bepaalde tijd nodig
heeft voordat het uitgestraalde licht even
redig is met de stroom die er doorheen
4
vloeit. Helderheidsvariaties in het uitge
straalde licht van een gloeilamp als ge
volg van veranderingen in de stroom,
hebben slechts zeer traag plaats!
De voornaamste problemen die de
2
onderzoekers moesten oplossen waren
dus:

I

is

b
1

1. Het vinden van een traagheidsloze
opneemcel.
2. Het vinden van een traagheidsloze,
geschikte versterker van voldoende
vermogen.
3. Het vinden van een traagheidsloze
lichtbron voor de ontvanger.

Q

Fig. 8. Modulatie van de stroom is geen ge
trouwe weergave van de snel variërende helder
heid van het beeld als gevolg van de traagheid
van de seleencel. De stippellijn geeft de juiste
vorm van de gemoduleerde stroom.

Dat het oplossen van deze problemen niet zo heel eenvoudig was, blijkt wel uit het feit,
dat er nog een halve eeuw van diepgaand wetenschappelijk onderzoek op praktisch
alle gebieden der natuurwetenschappen nodig was voordat de onderzoekers de midde
len hadden gevonden waarmee zij bruikbare televisiezenders en -ontvangers konden
bouwen. Behalve de moderne natuurkunde, wiskunde, elektrotechniek en scheikunde,
waren het ook de materiaalkennis en werktuigleer die de vervaardiging van de mo
derne opneem- en weergeefbuizen en versterkers mogelijk maakten.
7.

BEELDOVERDRACHT LANGS FOTOGRAFISCHE WEG

Voor wij dieper ingaan op de bovengenoemde moderne opneem- en weergeef
buizen, zullen wij ons, om volledig te zijn, eerst bezighouden met een voorloper van de
televisie: de overbrenging van stilstaande beelden.
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Van de drie bovengenoemde problemen werd het eerst het versterkerprobleem op
gelost. In de eerste jaren van deze eeuw is de radiobuis tot ontwikkeling gekomen. De
mogelijkheid om door middel van deze buis elektrische stromen te versterken was
veelbelovend voor haar toekomstige toepassingen. Vooral de eerste wereldoorlog had
tot gevolg dat de buis snel tot verdere ontwikkeling werd gebracht. Reeds omstreeks
1920 behoorden „elektronische versterkers” tot de normale uitrusting van de elektro
technici en was men in staat met deze versterkers zelfs zeer zwakke stromen en stroomveranderingen tienduizend tot honderdduizend maal te versterken.
Nu men in het bezit was van deze versterkers, kon men er ook aan gaan denken om
de „met het beeld gemodu
leerde” stroom van een seleencel zoveel te versterken
dat men in staat zou zijn om er
een gloeilamp mee „uit te
sturen” d.w.z. dat men de
gloeidraad van de lamp met
deze stroom kon laten gloeien
van donkerrood tot helderwit.
Hoewel men door de ont
wikkeling van de versterker
een van de drie voornaamste
moeilijkheden die de televisie
nog in de weg stonden had
opgelost, bleven de twee an
dere moeilijkheden - de trage
omzetting van lichtvariaties
Fig. 9. Beeld, dat met behulp van een schijf van Nipkow fotografisch is overgebracht.
in stroomvariaties aan de
zenderzijde, en de trage om
zetting van stroom- in lichtvariaties aan de ontvangerzijde - in volle omvang bestaan.
Laten wij echter gemakshalve eens afzien van de eis een beeld in minder dan een
seconde direkt op het scherm van de ontvanger te produceren, en eerst een omweg
maken via een beeld dat wij op onze ontvanger te zien krijgen langs fotografische weg.
Hiertoe bevestigen wij op het scherm van onze ontvanger een onbelicht stuk foto
grafisch papier en beginnen wij opnieuw het scherm door middel van een schijf van
Nipkow af te tasten. Deze keer echter laten wij deze zeer langzaam draaien, en wel zó
langzaam dat het aftasten van een lijn vele seconden in beslag neemt. Omdat aan de
zenderzijde de schijf nu ook zeer langzaam moet draaien, is de traagheid van de seleencel niet meer merkbaar. Ook de gloeidraad in de gloeilamp kan nu de variaties in de
met het-beeld-gemoduleerde stroom goed volgen, zodat de helderheid van het uitge
straalde licht precies overeenkomt met de beeldinhoud.
Door het zeer lage toerental van de schijf komt het schrijven van een lijn nu overeen
met het „belichten” van een lijn. Na verloop van verscheidene minuten is het hele
stuk fotografisch papier belicht en vol geschreven met lijnen, en kan het gewoon ont
wikkeld en gefixeerd worden. In fig. 9 is een op dergelijke wijze verkregen foto uit de
13

I. ONTLEDING EN OPBOUW VAN BEELDEN

DEEL 1

begintijd van deze techniek afgebeeld. Deze techniek heeft zich aanvankelijk ontwik
keld tot het overbrengen van beelden via telefoonkabels, doch later ook tot het draad
loos overbrengen van foto’s en dergelijke (radiografisch overgebrachte foto’s). Door
dat men steeds hogere eisen ging stellen aan de scherpte van de overgebrachte beelden,
moest de aftaststraal steeds dunner en de lijnafstand steeds kleiner worden. Als gevolg
hiervan moest het totale lijnenaantal van een beeld evenredig vergroot worden, en daar
voor iedere lijn een gat in de schijf geboord moest worden, werd de diameter van de
schijf al spoedig onhandelbaar groot.
Voor het langzaam overbrengen van beelden zijn nog enkele andere oplossingen ge
vonden, die mechanisch ge
makkelijker te maken zijn.
Van deze systemen zullen wij
er één, dat zich zeer lange tijd
heeft weten te handhaven,
in het kort bespreken.
Aan de zender werd het
over te zenden beeld, en in de
ontvanger een stuk fotogra
fisch papier op een draaiende
wals bevestigd, en door een
lichtstraal die langzaam voor
de wals langs bewoog, afge
tast, resp. belicht. Het is na
tuurlijk nodig dat de walzen
en de lichtstralen in de zender,
zowel als inde ontvanger,even
Fig. 10. Beeld, dat met behulp van een draaiende wals
fotografisch is overgebracht.
snel bewegen, doch een be
schrijving van de apparatuur
die hiervoor nodig is valt buiten het kader van dit boek. Fig. 10 toont een beeld dat
langs de beschreven weg is overgebracht. Voor de duidelijkheid is een zeer grof lijnenraster gebruikt, doch met deze methode kan zonder moeite een zo fijn raster worden
gebruikt dat het met het blote oog niet meer te onderscheiden is.
Tot slot zij nog opgemerkt dat het langs telegrafische of draadloze weg overbrengen
van foto’s en beelden tegenwoordig als een geheel van televisie gescheiden, doch bui
tengewoon belangrijk gebied, moet worden beschouwd. In de laatste jaren zijn nieuwe
methoden van aftasten en weergeven ontwikkeld, die het overbrengen van foto’s met
een bijna ongelooflijke snelheid en nauwkeurigheid mogelijk maken (facsimile). Hier
door gaat deze jonge tak van de elektrotechniek een steeds belangrijker rol vervullen
in de internationale samenleving. Afgezien van het feit dat het facsimile in het transoceanische telegrafieverkeer reeds een alledaags iets is geworden, neemt het langs
telegrafische en radiografische weg overbrengen van gewichtige dokumenten en akten
een niet meer te vervangen plaats in het ekonomische en politieke leven in.
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II. Eisen te stellen aan een overdrachtssysteem
1.

OPLOSSEND VERMOGEN

Na de ontwikkeling van versterkers met elektronenbuizen wachtten nog twee be
langrijke problemen op een oplossing: het vinden van een opneemcel voor de
zender en van een lichtbron voor de ontvanger, die zo min mogelijk last hebben van
traagheid.
Om een indruk te krijgen van de eisen waaraan de apparatuur moet voldoen voor
wat betreft haar traagheid, zullen wij eerst de eisen vaststellen ten aanzien van de
kwaliteiten van het beeld. Hierbij zullen wij thans nog geen rekening houden met de
eigenschappen als helderheidsverdeling, randscherpte, rastervervorming en dergelijke,
die hoofdzakelijk worden bepaald door de delen van de apparatuur die tussen de
opnamecel en de lichtbron in de ontvanger in liggen; want bijna al deze eigen
schappen kunnen in principe haast tot het volmaakte opgevoerd worden.
Wat daarentegen uit de aard der zaak nooit tot volmaaktheid opgevoerd kan
worden (tenminste niet bij de huidige stand der wetenschap), zijn de aftasting en de
weergave van de kleinste beelddetails - het oplossend vermogen - van het systeem
(Eng.: definition). Deze principiële beperking van het oplossend vermogen van een
televisiesysteem is tevens een bepalende faktor voor de kwaliteiten van het systeem.
2.

GUNSTIGSTE OPLOSSEND VERMOGEN

Het is zonder meer duidelijk, dat de grootte van het beelddetail dat nog weergegeven
kan worden, in ieder geval afhankelijk is van de diameter van de aftaststraal. Natuur
lijk geldt dit niet alleen voor de aftastende straal in de zendapparatuur, maar ook voor
de schrijvende straal in de ontvanger.
De diameter van de aftaststraal bepaalt ook de dikte van de afgetaste lijnen, en daar
de afzonderlijke lijnen dicht en zonder tussenruimte onder elkaar moeten liggen,
bepaalt de diameter van de aftaststraal ook het aantal lijnen dat voor de gehele beeldhoogte nodig is. Het aantal lijnen, de lijndikte en de diameter van de aftast
straal zijn dus drie van elkaar afhankelijke grootheden, die bepalend zijn voor de
kwaliteit van het televisiesysteem.
Het streven naar een zo groot mogelijk oplossend vermogen en daarmede naar een
zo getrouw mogelijke weergave der kleinste beelddetails, vereist daarom:
1. een aftaststraal die zo dun mogelijk is,
2. zeer dunne lijnen,
3. een zeer groot aantal lijnen.

Namen wij aanvankelijk aan dat naar het voldoen aan deze drie eisen moest worden
gestreefd met alle middelen die de techniek ten dienste staan, later zal blijken dat in de
praktijk aan dit streven grenzen zijn gesteld. Zoals zal blijken, zou een ongemotiveerd
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opvoeren van het oplossend vermogen de kosten van de apparaten onevenredig snel
hebben doen stijgen, en het aantal moeilijkheden dat in de zender- en ontvangerapparatuur wordt ondervonden, enorm hebben doen toenemen. Wij mogen dus blij zijn dat
deze eis naar een steeds groter oplossend vermogen in de praktijk niet blijft gelden,
maar dat er een grens is waarboven een verhoging van het oplossend vermogen geen
zichtbare verbetering meer geeft en dus nutteloos is.
Deze grens ontstaat eigenlijk door het samengaan van twee faktoren. Een ervan
ligt in de organische bouw van ons oog. Wij denken hierbij aan de staafjes en kegeltjes
die het ons mogelijk maken iets te „zien” (fig. 11). Hoewel deze organen zeer klein zijn
Q
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Zenuwbundel naar de hersenen

Fig. 11. Dwarsdoorsnede van het menselijk oog.
G = „glas"-lichaam; H = hoornvlies; I = iris (regenboogvlies); L = pupil;
N = netvlies met „staafjes" en „kegeltjes"; P—Q = het voorwerp dat
bekeken wordt en dat sterk verkleind wordt afgeheeld op het netvlies
(P'—Q').
en dicht naast elkaar liggen, heeft het oog toch door het „staafjes- en kegeitjesraster”
een zeker oplossend vermogen, dat het grootst is in de bekende „gele vlek”,
omdat hier de kegeltjes het dichtst naast elkaar liggen.
De gele vlek is een punt van het netvlies dat door een pigment licht geel is gekleurd en onge
veer tegenover de pupil ligt. Deze vlek heeft een doorsnede van ca. 2 mm, en het centrum ervan,
dat alleen kegeltjes bevat, heeft een doorsnede van ongeveer 0,25 mm. Dit centrum is ook het
meest gevoelig voor kleurindrukken, terwijl, van het centrum naar buiten gaande, steeds meer
staafjes tussen de kegeltjes worden aangetroffen. Deze staafjes zijn niet kleur- doch alleen
lichtgevoelig. De rest van het netvlies is praktisch alleen met staafjes bedekt. Hiermede kunnen
wij in het donker veel beter zien dan met de gele vlek, omdat daarin de voor lichtindrukken
veel gevoeligere staafjes overwegen. In het donker gaat echter, als gevolg van het „staafjes
zien” elke kleurindruk voor óns oog verloren. Men schat, dat het netvlies ongeveer 6 500 000
kegeltjes en ca. 100 000 000 staafjes bevat, die tezamen via ongeveer 800 000 zenuwdraden
met het gezichtscentrum zijn verbonden.
Over het algemeen rekent men voor het oog met een oplossend vermogen van 1 tot
2 boogminuten, d.w.z. men kan de millimeterverdeling van een lineaal op een afstand'
van 2 tot 3 meter nog juist onderscheiden. Dit komt er op neer, dat wij bij een normale
leesafstand van ongeveer 40 cm, details die 0,1 tot 0,2 mm groot zijn, nog kunnen
onderscheiden.

3.

BEELDAFSTAND EN GUNSTIGSTE GEZICHTSHOEK

Het oplossend vermogen van ons oog stelt dus een grens aan het oplossend ver
mogen waarnaar de ontwerpers van televisieapparatuur kunnen streven. Maar wij
hebben een andere, meer nauwkeurige maatstaf nodig. Uit de beide voorbeelden,
die boven genoemd zijn, kunnen wij nog een andere gevolgtrekking maken: hoe
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groter de afstand is waarop wij een beeld zien, des te groter moeten de kleine beelddetails zijn, om deze nog te kunnen zien. Men kan het ook als volgt zeggen: bij
voortdurend toenemende afstand tussen kijker en beeld, kan met een steeds slechter
wordende „definitie” worden volstaan. Wij hebben zodoende als tweede voor
waarde leren kennen: de afstand tussen kijker en beeld (de beeldafstand).
Wij mensen hebben, behalve vele andere merkwaardige gewoonten, er ook een die
ons op dit moment bijzonder interesseert, namelijk om, als het enigszins mogelijk is,
een beeld op een zodanige afstand te bekijken, dat wij het onder de gunstigste „ge
zichtshoek” zien, onverschillig of het een kleine vakantiefoto, dan wel het beeld op
een filmdoek is*). Dit wordt verduidelijkt in de fig. 12 en 13, die tevens laten zien
waarom in een bioskoop de middelste rijen zitplaatsen de beste zijn.

Fig. 12. Beelden van ver
schillende grootte worden
automatisch van verschil
lende afstanden bekeken.

Fig. 13. Verschillende „gezichtshoeken" in een bioskoop.
a = te groot; b = goede hoek; c = te klein.

Het is duidelijk dat deze neiging om alle beelden onder de gunstigste gezichtshoek
te bekijken, ook geldt voor de televisie. Bij een televisie-ontvanger met een klein
schermoppervlak zullen wij onze stoel steeds zo dicht mogelijk bijschuiven, bij een
grote beeldontvanger echter kunnen wij ons in een gezellig zitje terugtrekken. Wij kun
nen dus de volgende konklusie trekken: de afstand waaronder wij een beeld het best
zien, de beeldafstand, is recht evenredig met de grootte van het beeld. Bij een televisieontvanger is de beeldafstand ongeveer 5—7 maal de beeldhoogte.
4.

MINIMUM AANTAL LIJNEN

Kombineren wij deze konklusie met het feit dat wij daarvoor vaststelden, namelijk
dat bij groter wordende afstand de definitie van het beeld kleiner mag zijn, dan
komen wij tot de ontdekking dat de definitie van het beeld in dezelfde mate slech*) Als gunstige gezichtshoek kunnen wij een hoek van ± 15° aannemen.
17
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ter mag worden als waarin de grootte van het beeld toeneemt. Omdat de definitie
alleen afhankelijk is van de breedte van de lijnen, wil dit zeggen, dat grote beelden met
veel dikkere lijnen afgetast (en geschreven) mogen worden dan kleine beelden. Hieruit
volgt de interessante konklusie dat zowel voor grote als voor kleine beelden hetzelfde
totale aantal lijnen moet worden geschreven om de definitie van het beeld precies in
overeenstemming te doen zijn met het oplossend vermogen van ons oog (fig. 14). Hieruit
volgt dat, wanneer wij het vereiste minimum aantal lijnen gevonden en vastgelegd
hebben, het gehele aftast- en weergeefsysteem voor dit lijnenaantal kan worden inge
richt, zonder dat daarbij nog rekening moet worden gehouden met de grootte van het

Fig. 14. Het kleinste aantal lijnen dat over
eenkomt met het oplossend vermogen van het
oog is niet afhankelijk van de grootte van het
beeld, omdat beelden van verschillende groot
te ook van verschillende afstanden worden
bekeken.
over te brengen beeld. Nu begrijpen wij ook waarom de verschillende televisiesystemen
die tegenwoordig in gebruik zijn, in de eerste plaats door hun lijnenaantal worden
gekarakterizeerd.

5.

HET GUNSTIGSTE AANTAL LIJNEN

Het vereiste minimum aantal lijnen, dit is het aantal lijnen waarbij in het beeld,
mits bekeken op de juiste beeldafstand, geen afzonderlijke lijnen meer te zien zijn, kan
gemakkelijk theoretisch worden bepaald. Men vindt daarbij getallen van 900 tot 1000
lijnen per beeld.
Zoals wij echter reeds hebben gezegd, nemen de moeilijkheden die worden onder
vonden bij de bouw van een zender, evenals de kosten van de onderdelen, bij een groter
wordend lijnenaantal zeer snel toe. Men is er daarom voortdurend op uit een bevredi
gend kompromis te vinden, dat wil zeggen, zo ver beneden het minimaal vereiste
lijnenaantal te blijven, dat de langzamerhand zichtbaar wordende lijnenstruktuur nog
net niet al te storend werkt.
De opvatting van het begrip, „niet al te storend” loopt nogal uiteen, vandaar ook
dat in de praktijk de gebruikte 1 ijnenaantallen zeer veel verschillen. In de tijd van de
experimentele uitzendingen vóór de tweede oorlog had men in Engeland 405 lijnen,
in Frankrijk, Duitsland en de U.S.A. 441 lijnen per beeld als norm aangenomen.
Amerika is na de oorlog overgegaan op 525 lijnen, terwijl de landen van het Europese
kontinent, inklusief Rusland, de „Europese televisienorm” (C.C.I.R.-standaard)
met 625 lijnen per beeld hebben aanvaard. Engeland heeft na de oorlog het 405lijnensysteem gehandhaafd, doch Frankrijk stelde hogere eisen aan de definitie en
ontwikkelde een 819-lijnensysteem.
De verschillen in de diverse televisiesystemen zijn jammer genoeg niet alleen ge18
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legen in het lijnenaantal, maar betreffen ook nog verscheidene andere belangrijke
kenmerken van een televisie-zendersysteem. Wij zullen later nog dieper op deze ver
schillen ingaan, maar van nu af zal het Europese 625-lijnensysteem de grondslag voor
alle verdere beschouwingen in dit boek zijn.
6.

ENIGE BIJZONDERE GETALLEN

Zoals wij reeds eerder beweerden, is het lijnenaantal de belangrijkste eigenschap van
een televisiesysteem, daar het de beeldkwaliteit (het oplossend vermogen) bepaalt,
die met het betreffende systeem theoretisch bereikbaar is. Ook de minimum eisen
waaraan het gehele zendersysteem moet voldoen, om deze theoretische kwaliteit in de
praktijk zoveel mogelijk te benaderen, liggen hierdoor vast.
Wij zullen nu eerst aan de hand van een paar eenvoudige getallen aantonen
welke onwaarschijnlijk hoge eisen aan alle delen van de zender worden gesteld,
wanneer deze voor het 625-lijnensysteem is ontworpen.
Op de eerste plaats vragen wij ons af, hoeveel beelden per seconde opgenomen
(en natuurlijk ook weergegeven) moeten worden, om bewegende beelden „vloeiend”
te kunnen weergeven. Hierover behoeven wij niet lang te praten. Wij weten al van de
filmtechniek dat over het algemeen een tempo van 20 beelden per seconde voldoende
is om ons het idee van een vloeiende beweging te geven. Bij de film heeft men uit
louter praktische overwegingen, die met de frekwentie van het lichtnet*) samen
hangen, 24 beelden per seconde als norm aangenomen. Om dezelfde reden koos men
bij de televisie in alle Europese landen (netfrekwentie 50 Hz) 25 beelden per seconde,
in de U.S.A. (netfrekwentie = 60 Hz) echter 30.
Wanneer dus 25 beelden, ieder bestaande uit 625 lijnen, in een seconde moeten
worden afgetast, dan betekent dit, dat 25x625 = 15 625 lijnen per seconde moeten
worden afgetast. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat een dergelijke aftastsnelheid ongeveer 40 000 maal zo groot is als de snelheid waarmee men normaal
leest. Een boek van 300 bladzijden, dat wij in ongeveer 12 uur kunnen uitlezen, zal
door de aftaststraal van een televisie-opneembuis in niet meer dan een enkele seconde
regel voor regel „gelezen” worden.
Nu wij toch al een vergelijking hebben gemaakt tussen aftasten en lezen, kunnen
wij ook nog wel een stap verder gaan en uitrekenen hoeveel „letters” de aftaststraal in
deze ene seconde moet kunnen „lezen”.
Stellen wij ons voor, dat op een of ander wit oppervlak 625 afwisselend zwarte en
witte lijnen onder elkaar zijn getekend (fig. 15a). Dit is het fijnste horizontale lijnenraster dat met een 625-lijnensysteem nog kan worden overgedragen. Het is logisch dat
wij verlangen dat hetzelfde lijnenraster ook nog duidelijk kan worden overgedragen
als het vertikaal staat. Wij tekenen daarom ook dit vertikale lijnenraster op het witte
•) De frekwentie van een stroom kenmerkt het aantal keren dat hij van richting verandert in
1 seconde. Gelijkstroom die altijd in dezelfde richting vloeit, heeft dus de frekwentie nul; de
normale wisselstroom van het lichtnet vloeit in een seconde 50 keren in een i ichting en 50 keer
in de omgekeerde richting en heeft daarom een frekwentie van 50 perioden/seconde.
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vlak en krijgen op deze wijze een zeer fijn ruitjespatroon (fig. 15b). Op deze wijze
hebben wij het fijnste lijnenraster gekregen dat met het betreffende systeem nog over
gedragen kan worden. Dit is echter ook het fijnste puntraster (fig. I5c), of anders
gezegd: wij hebben het oplossend vermogen gevonden dat voor kleine details wordt
vereist.
a

b

C
2

i

a

Fig. 15. Oplossend vermogen van een 625 - lijnen beeld, a) afwisselende zwarte en witte lijnen;
b) ruit raster; c) dambord patroon.

I

Was het beeldoppervlak vierkant geweest, dan bestond het gehele vlak uit 625 x 625
beeldpunten. Men is echter internationaal overeengekomen dat een televisiebeeld
rechthoekig zou zijn met een verhouding van 4 : 3 tussen de horizontale en de verti
cale zijden. Hierbij is rekening gehouden met het formaat van een filmbeeldje van
16 x 22 mm, dus 16/22 ~ 3/4. Wij krijgen dan echter over de gehele breedte van het
beeld niet 625, maar 4/3 x 625 = 833 lijnen, en het totale aantal beeldpunten wordt
625 x 833 = 520 625.
Zouden wij deze beeldpunten, die na elkaar worden afgetast, vergelijken met de
letters van een boek die na elkaar gelezen worden, dan zou dit aantal overeenkomen
met een boek van ongeveer 200 bladzijden. Wij moeten er echter rekening mee hou
den, dat per seconde niet één, maar 25 beelden worden afgetast. Wij vinden dan het
ontzaglijke aantal van 25 x 520 625 = ongeveer 13 000 000 beeldpunten die door de
aftaststraal in een enkele seconde moeten worden geregistreerd. In letters en blad
zijden omgerekend, komt dit aantal overeen met ongeveer 5000 bedrukte bladzijden,
dus ongeveer 5 dikke boekwerken die door de straal in een enkele seconde letter na
letter zouden worden doorgelezen.
Uit de berekening die wij zoeven gemaakt hebben, blijkt ook nog iets anders.
Zouden wij bijvoorbeeld het aantal lijnen verdubbelen, dan moeten wij niet alleen in
vertikale richting, maar ook in horizontale richting het lijnenaantal verdubbelen, en
krijgen we dus het viervoudige aantal beeldpunten! Én zouden wij het lijnenaantal
drie maal zo hoog maken, dan zou het aantal punten negen maal zo groot worden.
Zoals echter later zal blijken, worden bij de bouw van een zenderin^tallatie juist de
grootste moeilijkheden ondervonden door het feit dat de zender geschikt moet zijn
om dit grote aantal beeldpunten over te dragen. Daarom begrijpen wij nu ook waarom
deze moeilijkheden onevenredig snel toenemen bij een groter wordend lijnenaantal.
Laten wij nu eerst eens berekenen hoe snel bijv, een enkel punt door de totale appara
tuur geregistreerd moet kunnen worden. Als in 1 seconde 13 000 000 punten worden
afgetast, dan mag voor een enkel punt natuurlijk slechts 1/13 000 000 = 0,000 000 077
seconde gebruikt worden, dat is dus 77 miljardste seconde! In deze onvoorstelbaar
20
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korte tijd (waarin zelfs een lichtstraal niet meer dan 23 meter kan afleggen), moet dus
de gehele apparatuur, vanaf de opneemcel tot aan de lichtbron in de ontvanger, een
bepaalde helderheidsvariatie precies registreren. Dit wil dus zeggen, dat zelfs geen enkel
onderdeel van de gehele apparatuur ook maar de minste traagheid mag vertonen.
Seleencellen, zowel als gloeilampen, zijn dus onbruikbaar voor onze verdere be
schouwingen.
Als laatste getallenvoorbeeld zullen wij de snelheid berekenen waarmee het scherm
van een ontvanger moet worden beschreven. Het beeldoppervlak van een moderne
ontvanger is ongeveer 36 x 48 cm. Wanneer de schrijvende straal in een seconde
15 625 horizontale lijnen moet beschrijven, dan moet hij een snelheid van 15 625 x
48 cm = 750 000 cm per seconde hebben. Dit is meer dan tweeëntwintig maal de
snelheid van het geluid. Wij zien dus, dat ook aan de apparatuur die de beweging van
de aftaststraal in de zender en van de schrijfstraal in de ontvanger tot stand brengt,
bijzonder hoge eisen worden gesteld.
7.
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Wij vragen ons af, welke eisen er aan de apparatuur worden gesteld wanneer de
bovenbeschreven wijze van aftasten wordt uitgevoerd met behulp van een schijf van
Nipkow. De schijf moet natuurlijk 25 omwentelingen per seconde maken en er moeten
langs de rand van de schijf 625 gaatjes geboord zijn. Zelfs bij de kleinste, nog bruik
bare beeldbreedte van 22 mm (normaal filmformaat), moet bij dit aantal gaatjes de
schijf een diameter hebben van ongeveer 5 meter. De afstand tussen de lijnen, resp. de
dikte van de lijnen, bedraagt bij een beeldhoogte van 16 mm: 16/625 mm = 0,026 mm,
dus nog minder dan 3/100 mm! Zo buitengewoon fijn moet dus ook de aftastende
lichtstraal zijn, resp. zo klein moeten de gaatjes in de schijven zijn (in plaats van gaatjes
zouden dan nog beter kleine, scherpe lensjes kunnen worden gebruikt.) Met deze kleine
afstand moet echter ook de diameter van de spiraal van gaatje tot gaatje kleiner wor
den. Dit betekent niet alleen, dat de enorme schijf van 5 meter diameter met de pre
cisie van een uurwerk moet worden bewerkt, maar ook dat zij absoluut trillingsvrij moet lopen. Daarbij komt nog dat de schijf een omwentelingssnelheid van 25
omwentelingen per seconde heeft, waarbij ieder punt van de omtrek van de schijf met
supersonische snelheid ronddraait. Zelfs de geringste trilling van bijv. 0,5 mm(=
0,01 % van de diameter van de schijf) zou de aftasting geheel in de war sturen, daar
deze speling zich over 0,5/0,026 = 19 lijnen uitstrekt. Vooral dit probleem maakt de
schijf van Nipkow voor altijd onbruikbaar voor de moderne wijze van aftasten.
Een bruikbare filmaftaster
Evenals destijds bij de aftasting van stilstaande beelden, is ook voor het aftasten van
films een mechanische oplossing gevonden, die door middel van de moderne traagheidsloze fotocel een zeer goede weergave mogelijk maakte*). Het principe van een

*) Er werden ook wel een aantal opneemapparaten voor studiogebruik ontworpen, maar deze
waren alleen geschikt voor kleine lijnen-aantallen.
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dergelijke filmaftaster (Engels: film scanner), die buitengewoon mooie beelden gaf,
en pas na de oorlog door de niet-mechanische „lichtstip-aftaster” (Engels: flying spot scanner) verdrongen werd, is weergegeven in fig. 16.
Het voornaamste onderdeel van de apparatuur was een trommel met lenzen, die
met de uiterste precisie was vervaardigd en met een snelheid van enige duizenden
omwentelingen per minuut om
haar vertikale as draaide. Op de
/>===
buitenzijde van deze trommel
waren in plaats van gaatjes, kleine
scherpe lenzen aangebracht, die
het licht van een lichtbron in de
trommel in een zeer fijne bundel
op de film richtten. Wanneer de
film gelijkmatig werd doorge
draaid, ontstond de gewenste
lijnenaftasting, zoals gemakkelijk
is te begrijpen.
Fig. 16. Mechanische aftasting van films met behulp
Het voordeel van deze aftasting
van een roterende trommel.
was
hierin gelegen, dat men bij
F — film; L = lichtbron; K = lens; S — fotocel; Tr
= snel roterende trommel met een dubbele rij kleine dit systeem, waarbij de gaatjes
scherpe lenzen; i = stroom door de fotocel.
(lenzen) niet in een spiraalvorm,
maar in één vlak waren aange
bracht, de omwentelingssnelheid kon vergroten, waardoor het aantal lenzen en de
diameter van de trommel kleiner konden worden gemaakt. De opstelling van de
lenzen in twee boven elkaar liggende vlakken maakte het mogelijk de diameter nog
verder te verkleinen. Een bruikbare oplossing was bijvoorbeeld 2 x 107 lenzen op
een trommel van ongeveer 120 cm diameter, en een omwentelingssnelheid van 6000
omwentelingen per minuut (= 100 omwentelingen per seconde).
Achter de film bevond zich een moderne traagheidsloze fotocel, die het licht dat
door het afgetaste filmbeeldje doorgelaten werd, opving en omzette in stromen van
verschillende waarden.
Natuurlijk was het ook bij deze filmaftasters nodig, dat de trommel trillingsvrij
liep, en slechts door gebruik te maken van de ervaringen opgedaan in de moderne precisietechniek, is het gelukt dit probleem helemaal op te lossen.
Behalve de zojuist beschreven apparatuur, zijn er ook nog een aantal andere filmaftastinrichtingen ontwikkeld die alle de aftasting op een of andere wijze met me
chanische middelen tot stand brachten.
Ook voor de apparatuur voor het overdragen van studioscènes heeft men getracht
eenzelfde soort mechanische aftastinrichtingen te ontwikkelen, doch hierbij is men op
nog grotere konstruktieve moeilijkheden gestuit. Tengevolge van de zeer grote pre
cisie namelijk, die voor alle bewegende delen werd vereist, waren deze opneemapparaten zeer zwaar en onhandelbaar en konden buiten de televisiestudio’s praktisch niet
worden gebruikt.
Tegelijkertijd had men, voornamelijk in Amerika, de ontwikkeling van een andere
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opneem-apparatuur ter hand genomen, namelijk die van de zuiver elektronische
aftastinrichting. Bij deze apparatuur werden geen bewegende delen meer gebruikt,
maar de aftasting, zowel als de omzetting van het afgetaste beeld in een stroom,
werden geheel en al „elektronisch” tot stand gebracht in een z.g. opneem buis.
Met deze opneembuizen was men in staat lichte en gemakkelijk hanteerbare kame
ra’s te bouwen, die zowel voor buitenopnamen als voor studiowerk geschikt waren.
Toen de elektronische opneembuizen eenmaal een zekere mate van ontwikkeling
hadden bereikt, scheen de verdere ontwikkeling van mechanische aftastinrichtingen
niet nodig te zijn. Dit wil echter niet zeggen, dat op het gebied van mechanische af
tastinrichtingen nooit een bruikbaar apparaat ontwikkeld had kunnen worden. Tegen
woordig echter wordt het gehele gebied van de televisie uitsluitend beheerst door
elektronische aftastinrichtingen. Deze elektronische aftastinrichtingen zullen in de
volgende hoofdstukken beschreven worden.
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Ofschoon het begrip elektronisch tegenwoordig veel ge
bruikt wordt, is hei voor sommige lezers misschien toch nog een
enigszins vaag begrip.
Het onderscheid tussen de kenmerken van de elektronen
techniek en die van de gewone elektrotechniek is misschien
het gemakkelijkst als volgt te verklaren: de elektrotechniek houdt
zich alleen bezig met het gedrag van stromen die door geleiders
vloeien, terwijl de elektronentechniek zich voornamelijk bezig
houdt met de mogelijkheden die elektronenstromen in de vrije
ruimte bieden.
Omdat een elektronenstroom in de vrije ruimte al zou worden
afgeremd na een zeer kleine afstand te hebben doorlopen, moet
in de elektronentechniek altijd gebruik worden gemaakt van
glazen ballons, die zoveel mogelijk luchtledig gepompt zijn. Voor
deze ballons is algemeen de naam „buizen” ingeburgerd, on
verschillig welke vorm zij hebben, of voor welke doeleinden zij
worden gebruikt.
Om de werking van deze buizen goed te kunnen verklaren,
moeten wij eerst vertrouwd raken met het begrip elektronen
en met de bijzondere eigenschappen die deze deeltjes hebben
wanneer zij zich bewegen in de vrije ruimte.
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1.

ATOMEN EN VRIJE ELEKTRONEN

Misschien herinneren wij ons nog uit de natuurkundelessen die wij op school gehad
hebben, dat men tot aan de eeuwwisseling atomen beschouwde als de kleinste bestaan
bare deeltjes der materie. In werkelijkheid zijn deze atomen opgebouwd uit een kern
en een bepaald aantal elektronen die zich met een grote snelheid in nauwkeurig be
paalde banen rond de kern bewegen.
De elektronen en de kern van een atoom hebben een diameter die ligt in de grootteorde van een biljoenste millimeter (dit is het miljoenste deel van een miljoenste
millimeter). Wanneer men zich zou voorstellen dat deze kleine deeltjes zo groot
waren als een erwt, dan beschreven de elektronenerwten cirkels met een straal van
ongeveer 10 tot 100 meter rond de kemerwt. Tussen de kern en de elektronen bevindt
zich een ledige ruimte. Wij zien dus dat er van de klassieke voorstelling, als zouden
atomen een kompakte samenstelling hebben, niets meer over is. Zelfs het hardste
staalplaat bestaat praktisch alleen uit ledige ruimte. Toch kunnen wij er slechts met
moeite in doordringen, ten gevolge van de razend snelle bewegingen van de elektronen.
In bepaalde materialen, en zeker in alle elektrische geleiders, schieten tussen deze
„luchtige” atomen nog andere elektronen zonder enige regelmaat heen en weer:
vrije elektronen. Deze elektronen zijn niet aan kernen gebonden en zijn in een
klein deeltje van een seconde reeds miljoenen malen met andere elektronen in botsing
gekomen. Zij kaatsen als biljardballen naar alle kanten terug, en door deze wille
keurige zig-zag bewegingen komen zij nooit vrij uit hun enge beslotenheid.
2.

ELEKTRISCHE STROOM, SPANNING EN WEERSTAND

Deze vrije elektronen maken het mogelijk dat er ergens een elektrische stroom
kan lopen. Elektronen hebben alle een elektrische lading, die voor elk elektron even
groot is. Men heeft besloten deze lading te beschouwen als een lading met negatieve
polariteit. Als gevolg daarvan worden alle elektronen aangetrokken door „polen”
die positief zijn, en afgestoten door alle negatieve polen.
Wij zullen nu eens het gedrag beschouwen van de vrije elektronen in een stuk draad
dat verbonden is met de beide polen van een batterij. Op de elektronen die binnen de
draad willekeurig heen en weer bewegen, wordt een kracht uitgeoefend: de negatieve
pool van de batterij veroorzaakt een naar binnen drukkende krach't op de vrije
elektronen, de positieve pool een zuigende kracht. Natuurlijk blijft de willekeurige
beweging van de elektronen in de draad bestaan, doch tevens ontstaat een langzame
beweging in de richting van de positieve pool: er begint een stroom te vloeien.
Dat de afzonderlijke elektronen zo langzaam bewegen (hoogstens enige centimeters
per seconde) wil nog niet zeggen dat het bewegen van de elektronen begint aan het
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uiteinde van de draad en dat die beweging zich langzaam naar het midden voortplant.
Bij een lange draad zou het dan lang duren voor de elektronen die zich in de draad
bevinden, in beweging kwamen, dus voordat een stroom begon te vloeien. Neen: het
begin van de elektronenbeweging, dus het moment waarop een stroom begint te
vloeien, plant zich langs de draad bijna met de lichtsnelheid voort (± 300.000 km/sec).
Dit is volstrekt geen tegenstrijdigheid, maar iets heel gewoons, wat wij iedere dag
kunnen meemaken, bijv, wanneer wij een waterkraan opendraaien. Op hetzelfde
ogenblik zal het water in beweging komen over de gehele lengte van de buis, zelfs al
is deze 20 of 30 meter lang. Toch stroomt het water met een snelheid van slechts
enkele centimeters per seconde door de buis.
Het is zonder meer duidelijk dat de snelheid van de vrije elektronen door de draad
afhangt van de grootte van de afstotende kracht van de negatieve pool, resp. van de
aantrekkende kracht van de positieve pool van de batterij. We kunnen ook zeggen
dat de grootte van het verschil tussen de beide polen, het potentiaalverschil,
bepaalt hoeveel elektronen er per seconde door de doorsnede van een draad zullen
vloeien. Dit aantal elektronen per seconde noemen wij de stroomsterkte. In plaats
van het potentiaalverschil, spreekt men in de elektrotechniek meestal van de span
ning tussen twee polen.
De stroomsterkte is niet alleen afhankelijk van de spanning tussen de beide uitein
den van de draad, maar ook van de weerstand die de elektronen op hun tocht door
de draad ondervinden. De weerstand hangt af van het geleid ingsvermogen van het mate
riaal waarvan de draad gemaakt is (goud, zilver en koper zijn de beste geleiders), en
van de lengte en de doorsnede van de draad. Hoe dunner en hoe langer de draad
is, des te groter is zijn weerstand; des te kleiner is ook de stroom die bij een bepaalde
spanning door de draad vloeit.
De eenheden die in de praktijk worden gebruikt, zijn:
Stroom:

Spanning:
Weerstand:

ampère (A); milliampère (mA = 0,001 A); microampère
(M = 0,000 001 A).
volt (V); millivolt (mV — 0,001 V); microvolt (/zV = 0,000 001 V).
ohm (Q); kilo-ohm (kQ = 1000^); megohm (MO = 1 000 000 H).

Als bijv, een spanning van 4 V wordt aangesloten op een draad met een weerstand
van 12Q, dan zal een stroom van 4:12 = 0,33 A = 330 mA door de draad vloeien.
Dit kan worden afgeleid uit de
WET VAN OHM:
stroomsterkte = spanning gedeeld door weerstand.

Deze wet, die altijd en voor iedere schakeling geldt, is een van de peilers waarop
de hele elektrotechniek berust.
Wij moeten hier wijzen op een essentieel verschil tussen de voorstelling die wij
boven gaven van een stroom door een draad, en de opvattingen zoals die in de elek
trotechniek worden gehuldigd. Wij hebben gezien dat de elektronen zich bewegen
van de negatieve naar de positieve pool van de batterij en daarom hebben wij
verondersteld dat ook de stroom in die richting vloeide. In de sterkstroomtechniek
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daarentegen is het altijd gebruik geweest de stroomrichting aan te nemen als lopend
van de positieve naar de negatieve pool! Dit geeft in de sterkstroomtechniek
geen moeilijkheden, omdat men zich daar om de elektronen zelf niet bekommert. In
ons boek echter zullen wij altijd rekenen met de elektronenstroom, dus een stroom
lopend van de negatieve naar de positieve pool van de batterij!
BEWEGENDE ELEKTRONEN EN MAGNETISME
Een elektronenstroom die door een leiding vloeit, heeft twee, voor de techniek belang
rijke eigenschappen. Allereerst wordt door zijn toedoen de leiding wa r m, zó warm, dat
bij grote stroomsterkten de leiding kan smelten. Verder ontstaat door de elektronen
stroom een cilindervormig magnetisch krachtveld rondom de geleider (fig. 17).

3.

Fig. 17. Rondom een geleider waar een stroom door
heen vloeit, ontstaat een cirkelvormig magnetisch veld,
i = stroom door de geleider; k = magnetische kracht
lijnen.
Onder een veld verstaat men in de natuurkunde een gedeelte der vrije ruimte, waar in ieder
punt een bepaalde, „latente” kracht werkt. Dit wil zeggen, dat deze kracht zich pas openbaart,
wanneer een lichaam dat gevoelig voor de kracht is, in dit gedeelte van de ruimte komt. Zo
wordt b.v. een magneetveld pas merkbaar, als er een stuk ijzer binnen zijn invloedssfeer
komt; een elektrostatisch veld pas dan, als het zijn invloed kan doen gelden op een
elektrisch geladen deeltje. Behalve de twee genoemde velden, kent men tegenwoordig nog
elektro-magnetische velden (de wetenschappelijke naam voor draadloze golven) en
gravitatie vel den, dat wil zeggen de aantrekkende krachten tussen lichamen, zoals b.v.
de zwaartekracht van de aarde en de onderlinge aantrekkingskracht tussen hemellichamen.
Wanneer men in ieder punt van een veld de richting van de kracht met pijlen aangeeft, dan
geven deze krachtlijnen de banen aan waarlangs de deeltjes zich zouden bewegen als zij in het
veld gebracht werden en traagheidsloos waren. Er bestaan cilindervormige velden (fig. 17),
radiale, parallel lopende en andere, willekeurig gevormde velden.
Het ontstaan van een magneetveld is het natuurlijke gevolg van het bewegen van
een elektron, dus ook van een elektron dat zich buiten een geleider beweegt.
Wij zullen in de volgende hoofdstukken nog dieper ingaan op de beweging van
elektronen in de vrije ruimte en de magnetische krachten die daardoor ontstaan.
Wij willen echter nu reeds vaststellen dat de krachtwerking van een bewegend
elektron op een magneetpool wederkerig is; dit wil zeggen, dat door de magneetpool een even grote kracht op de bewegingsrichting van het elektron wordt uitge
oefend, als die welke het elektron op de magneetpool uitoefent. Bewegen zich bijv,
elektronen door een geleider die zich in een magneetveld bevindt, dan zal deze ge
leider een bepaalde kracht ondervinden (principe van de elektromotor).
Wij zullen nu eerst onderzoeken hoe wij elektronen uit een geleider kunnen vrij
maken en ze als een stroom door de vrije ruimte kunnen laten vliegen. Daarvoor nemen
wij een interessant voorbeeld uit de televisietechniek: de katodestraalbuis.

4.

EMISSIE VAN ELEKTRONEN
Wij komen eerst nog eens terug op de willekeurige zig-zag bewegingen van elek
tronen in een geleider. Bij normale temperaturen is de snelheid van de elektronen nog
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zo klein, dat zij binnen de geleider blijven. Wordt de temperatuur van de geleider
hoger, dan stijgt ook de snelheid van de elektronen. Bij zeer hoge temperaturen zullen
er in de geleider elektronen zijn waarvan de snelheid zo groot is, dat zij door de buiten
wand van de geleider heen naar buiten schieten. Hoe hoger de temperatuur van de
geleider, des te groter is het aantal elektronen dat naar buiten uittreedt. Hoe gemakke
lijk of hoe moeilijk het de elektronen wordt gemaakt om de grenslaag tussen de gegeleider en de vrije ruimte, die evenals een wateroppervlak een zekere „oppervlakte
spanning” heeft, te doordringen, is behalve van de temperatuur, ook afhankelijk van
het materiaal waaruit deze grenslaag bestaat.
Het proces van het uittreden van elektronen uit een geleider noemt men emissie;
de geleider of het stuk metaal van waaruit de elektronen uittreden, heet katode. De
katode van moderne radiobuizen
„emitteert” al een aanzienlijk aan
tal elektronen wanneer zij nog
donkerrood gloeiend is (700°C). Bij
deze temperatuur vloeit er dus al
een flinke elektronenstroom vanuit
de geleider in de vrije ruimte.
Denken wij ons nu een katode
als aangegeven in fig. 18, dus be
staande uit een klein metalen plaatje
in de hals van een trechtervormig,
luchtledig
gepompt glazen vat. Vlak
Fig. 18. Doorsnede van een vereenvoudigde katodeachter het plaatje bevindt zich een
straalbuis.
ƒ = elektrische gloeidraad voor verhitting van de kleine elektrische gloeidraad (f), met
katode; k = katodeplaatje; A = anode die bestaat
behulp waarvan de katode tot
uit een fluorescerende laag op de binnenzijde van het
gloeien wordt gebracht. De elektro
gebogen voorvlak van de buis; B = batterij; e =
nen die geëmitteerd worden, zullen
elektronenstroom door de luchtledige ruimte tussen
de katode en de anode; i = stroom door de stroom dan bij gebrek aan ander werk voor
kring buiten de buis (de stroomsterkte van e en i is
de katode blijven hangen en daar
even groot) ; L = het licht dat door de fluorescerende
een
kleine wolk van elektronen, een
laag wordt uitgestraald als gevolg van de elektronen
ruimteladingswolk, vormen.
stroom die er op valt.
De glazen wand die de mond van
de trechter afsluit en tegenover de katode is gelegen, is aan de binnenzijde bedekt met
een laagje elektrisch geleidend materiaal: de anode (A).
Brengen wij nu aan de buitenzijde van deze buis een batterij aan tussen de aan
sluitingen van de anode en de katode, en wel met de positieve pool aan de anode en
de negatieve aan de katode, dan zal de elektronenwolk die zich voor de katode bevindt
en een negatieve lading heeft, met onweerstaanbare kracht naar de positieve anode
gezogen worden en daar als een regen van elektronen op neer vallen.
5. ELEKTRONENSTROOM TUSSEN KATODE EN ANODE
De batterij die wij gebruikt hebben, blijkt voortdurend te werken als een elektronenpomp (geen elektronen bron): ziföÉiiigt met haar positieve pool elektronen
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naar zich toe en perst deze via haar negatieve pool weer naar buiten. De elektronen
wolk wordt weggezogen door de anode en via de batterij naar de katode gepompt.
Zodra de elektronen daar zijn aangekomen, verlaten zij direct weer hun gloeiende
huis, voelen de zuigende kracht van de anode, vliegen er op af, en het spel begint weer
van voren af aan. Het is duidelijk dat de elektronen niet wolk na wolk naar de anode
vliegen, maar dat er een ononderbroken en zeer gelijkmatige stroom van elektronen
bestaat tussen de katode en de anode zolang de katode gloeit en de batterij niet is uit
geput.
Omdat de buis luchtledig is, ondervinden de elektronen op hun weg naar de anode
geen weerstand en bereiken daarom over het algemeen zeer grote snelheden. De snel
heid waarmee zij op de anode aankomen, is alleen afhankelijk van het potentiaalver
schil tussen de anode en de katode. Bij spanningen van enige honderden volts bereiken
de elektronen snelheden van 10 000 km/sec en meer, terwijl bij spanningsverschillen
van enige tienduizenden volts, de elektronen een snelheid bereiken die vergelijkbaai
wordt met de lichtsnelheid, dat wil zeggen 300 000 km/sec.
6.
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Reeds zeer lang geleden heeft men al ontdekt, dat men door gebruik te maken van
bepaalde grondstoffen voor de anodelaag (bijv, zinksulfide) de plaatsen van de anode
die door de elektronen getroffen worden, in het donker kan laten oplichten; het voor
vlak van een katodestraalbuis geeft dus licht af (L in fig. 18).
Dit verschijnsel noemt men luminescentie, of, nauwkeuriger: katode-luminescentie (er zijn ook nog andere soorten van luminescentie). In ons geval hebben
wij klaarblijkelijk te maken met een omzetting van de bewegingsenergie van
elektronen in lichtenergie op het moment dat de elektronen terecht komen op het
scherm. Licht is immers, evenals verscheidene andere vormen van energie (zoals me
chanische, chemische, elektrische en warmte-energie), een zekere vorm van energie.
Evenmin als het mogelijk is dat energie in het niet verdwijnt, kan energie, in welke
vorm ook, ooit uit het niet ontstaan. Zij kan slechts van een bepaalde vorm in een of
meer andere vormen worden omgezet.
Reeds sedert de grijze oudheid wordt warmte-energie benut om licht te doen
ontstaan: de verbrandingswarmte van een houtspaander verhit de kleine, in een hete
luchtstroom opstijgende, roetdeeltjes tot een lichtende vlam. Bij gaslicht wordt door
de verbrandingswarmte een kousje tot gloeien gebracht; in een gloeilamp verhit de
elektrische stroom een dunne draad zo sterk, dat hij een helder wit licht uitstraalt:
steeds wordt een of andere massa tot gloeien gebracht! Bij al deze voorbeelden moeten
wij ons realizeren, dat gloeien uitstraling van lichtenergie betekent.
Behalve deze verschillende vormen van omzetting van warmte-energie in licht
energie, die wij dagelijks zien, zijner nog vele soorten „koud licht”, die ontstaan
door omzetting van een andere vorm van energie dan warmte-energie in licht.
Zo geven kristallen licht wanneer zij mechanisch bewerkt worden; gloeiwormpjes
lichten op door een biochemisch proces; in hout dat vergaan is, wordt chemische ener
gie direct in licht omgezet; de stralingsenergie van ultra-violette, röntgen-, of radium-
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stralen wordt door talrijke stoffen in zichtbaar licht omgezet. Evenals in deze voor
beelden diverse soorten van energie in licht worden omgezet, zo kan ook de bewegingsenergie van elektronen in licht worden veranderd.
Gewoonlijk spreekt men in deze gevallen van fosforescentie of fluorescentie.
Men geeft aan deze beide woorden vaak een veel geheimzinnigere betekenis dan aan
het woord gloeien, en toch hebben deze benamingen gelijke betekenis. Een nauw
keurige verklaring voor het ontstaan van licht is niet te geven met behulp van de klas
sieke begrippen der fysika, noch voor de eerste, noch voor de laatstgenoemde vorm.
Eerst met de moderne kwantumtheorie is het mogelijk gebleken een abstrakte wis
kundige verklaring van deze omzetting van energie te geven. Wij nemen er echter
genoegen mee te weten dat zekere stoffen, lichtgevende stoffen of luminoforen
genaamd, de bewegingsenergie van elektronen die er tegenaan schieten, gedeeltelijk
iri licht kunnen omzetten.

7. ENERGIE VAN DE ELEKTRONEN EN HELDERHEID
VAN HET SCHERM
Het is zonder meer duidelijk dat de hoeveelheid licht die door het scherm wordt
uitgestraald, dus zijn helderheid, des te groter is naarmate enerzijds het aantal
elektronen dat erop terecht komt, groter is, anderzijds naarmate de bewegings
energie van deze elektronen groter is. Deze beide grootheden zijn op de eerste plaats
afhankelijk van de grootte van het potentiaalverschil tussen de katode en de anode,
dus van de sterkte van het elektrisch veld in de buis. Hoe sterker dit veld is, des te
grotere zuigkracht wordt er uitgeoefend op de elektronenwolk die voor de katode
aanwezig is, en des te meer elektronen kunnen de katode verlaten en naar het scherm
vliegen. De versnellingskracht die door het elektrisch veld op de elektronen wordt
uitgeoefend is echter óók evenredig met het potentiaalverschil tussen anode en katode,
zodat de elektronen met grotere snelheid op het scherm terecht komen als dit
potentiaalverschil toeneemt. Grotere snelheid betekent echter ook grotere bewegings
energie van de elektronen, en dus grotere helderheid van het scherm.
Bij moderne beeldbuizen worden anodespanningen van 16 kV (= 16 kilovolt =
16 000 volt) gebruikt, terwijl buizen voor projektie-televisie werken bij spanningen van
25, 50 en zelfs 80 kV. Zulke hoge spanningen kunnen natuurlijk niet meer door batte
rijen worden geleverd; men wekt ze op in kleine, bij het apparaat behorende, hoogspanningsgeneratoren, die werken met elektronenbuizen.
Zoals wij reeds eerder hebben gezien, wordt slechts een gedeelte van de be
wegingsenergie van de elektronen in licht omgezet. Verreweg het grootste gedeelte
wordt in warmte omgezet, en men moet er op bedacht zijn dat deze warmte
in voldoende mate van het scherm en het glas naar de omgeving wordt afgeleid. De
opgewekte warmte is zo groot, dat een stilstaande elektronenstraal van grote intensi
teit na een zeer korte tijd een brandgaatje in het scherm kan veroorzaken. Bij de
bovengenoemde projektiebuizen treedt dit inbranden zelfs al na een klein gedeelte
van een seconde op, en wanneer de straal enige tijd blijft stilstaan, kan het glas
ter plaatse zelfs zijn smeltpunt bereiken, zodat de buis verder onbruikbaar wordt.
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Wij hebben nu een paar van de grondslagen leren kennen waarop de werking van de
katodestraalbuis berust. Om echter helemaal bruikbaar te zijn, moet zij nog drie
andere belangrijke eigenschappen hebben:
1. Er moet, als de elektronenstraal het scherm treft, een klein, helder en scherp licht
puntje ontstaan, in plaats van een grote wazige vlek. Daarom is het nodig dat de
elektronen die de katode verlaten als een dikke straal, „gebundeld ” worden tot
een zeer dunne straal.

2. Het lichtpuntje dat deze straal op het scherm veroorzaakt moet met behulp van
elektrische middelen heen en weer bewogen kunnen worden over het hele scherm.
3. De helderheid van het lichtpuntje moet regelbaar zijn.

Wij zullen het derde punt, dat het eenvoudigst is te begrijpen, eerst onder de loupe
nemen.
1.

HELDERHEIDSREGELING

In fig. 19 is weer een doorsnede getekend van een katodestraalbuis, de katode is
hier omgeven door een holle cilinder W, die een zeer klein gaatje heeft in de voorwand.
Deze kleine opening is voldoende om de aantrekkende kracht van de anode voelbaar
te maken ter plaatse van de elektronenwolk, die zich bevindt in de ruimte tussen het
kleine katodeplaatje k en de holle cilinder W(naar de uitvinder Wehnelt, „wehneltcilinder” genoemd). De elektronen zullen uit de opening te voorschijn schieten als
uit de loop van een kanon; men spreekt dan ook van een elektronenkanon (Eng.:
eïectron gun). Hiermee bedoelt men het gehele stelsel van waaruit de elektronenstraal
te voorschijn komt.
Leggen wij nu, behalve de hoge spanning tussen de katode en de anode (Vh in
fig. 19), ook nog een kleine spanning van enige volts tussen de katode en de wehneltcilinderftfrd, en wel zo, dat de wehneltcilinder negatief is ten opzichte van de katode,
dan ontstaat in de ruimte tussen de beide laatstgenoemde elektroden een rem veld dat
het versnellende veld tussen de anode en de katode tegenwerkt. Dit heeft tot gevolg
dat er minder elektronen uit de katode gezogen zullen worden dan wanneer het ver
snellende veld alleen aanwezig zou zijn geweest: het scherm licht minder helder op.
Vergroot men deze negatieve stuurspanning Vst tussen katode en wehnelt
cilinder, dan zal de elektronenstroom door de buis voortdurend kleiner worden, en
dientengevolge ook de helderheid van het scherm. Bij een negatieve stuurspanning
van ongeveer 70 V zal er geen enkel elektron meer in staat zijn tegen het sterke
remveld „in te lopen”, zodat het scherm donker blijft: de buis is afgeknepen.
Schakelt men de buis zodanig, dat het mogelijk is in plaats van de negatieve gelijk
spanning een of andere wisselende negatieve spanning, dus een of andere gemo33
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Fig. 19. Doorsnede van een katodestraalbuis met wehneltcilinder.
K = katodeplaatje; W = wehneltcilin
der; A = anode; e = elektronenbundel;
L = uitgestraald licht; Vh — anodespanning (16 kV); Vst = stuurspanning
(regelbaar tussen 0 V en — 100 V); i =
elektronenstroom.
De tekening is niet helemaal overeen
komstig de werkelijkheid: de opening in
het voorvlak van de wehneltcilinder is,
evenals de afstand tussen de katode en de
wehneltcilinder, slechts een fraktie van
een millimeter.

du leerde spanning, aan te leggen tussen de wehneltcilinder en de katode, dan zal
de helderheid van het scherm veranderen in ritme met de verandering van de ge
moduleerde spanning.
Het scherm

Een van de voornaamste kenmerken van de zojuist beschreven helderheidsregeling
van de lichtvlek is, dat zij absoluut traagheidsloos geschiedt; dit wil zeggen, dat
zelfs de kortste spanningspieken worden omgezet in even korte helderheidsvariaties. Zoals wij reeds gezien hebben, is dit een van de voornaamste eisen waaraan
een televisie weergeef-apparatuur moet voldoen.*)
In de praktijk echter doet men toch moeite om het scherm van de beeldbuis een
zekere traagheid te geven, zodat het gedurende een zeer klein deel van een seconde
blijft nalichten. Uit ervaring blijkt dat hierdoor de televisiebeelden minder „flikke
ren”. De duur van het nalichten hangt alleen af van de soort van lichtgevende stof die
voor het scherm is gebruikt. Tegenwoordig kent men een zeer groot aantal lichtgeven
de stoffen (luminoforen), waarvan de nalichttijden liggen tussen een deel van een mil
joenste seconde en verscheidene minuten.
De kleuren waarin de luminoforen oplichten, kunnen echter ook zeer uiteenlopend
zijn. Tegenwoordig is men in staat door menging van verschillende luminoforen, die
ieder in een andere kleur oplichten, praktisch iedere gewenste kleur van de regenboog te
krijgen. Om de „blauw-witte” kleur te krijgen, die de schermen van moderne beeldbuizen
hebben, moet men twee verschillende luminoforen mengen, die resp. blauw-groen
en geel-groen oplichten**).

*) In theorie bestaat er wel een verschil in tijd tussen de spannings- en helderheidsvariaties,
daar de elektronen een zekere „looptijd” tussen het kanon en het scherm hebben. Omdat
deze afstand door de elektronen met snelheden van enige tienduizenden km/sec wordt door
lopen, ligt de looptijd in de grootte-orde van een miljardste seconde, en is daarom in ons
geval niet van belang.
**) Zoals bekend is, is „wit” een mengkleur die alleen kan ontstaan door menging van minstens
twee andere mengkleuren of van de drie grondkleuren rood, blauw en geelgroen.
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Moeilijker dan het mengen van verschillende luminoforen is het om voor deze
menging fosforen te vinden, die ongeveer een gelijke na licht tijd van bijv, een duizend
ste seconde hebben. Wanneer namelijk de nalichttijd van de afzonderlijke luminoforen
niet gelijk is, zal op het scherm achter zeer snel bewegende heldere voorwerpen een
smalle rand ontstaan, die de kleur heeft van het langst nalichtende luminofoor dat in
het mengsel is gebruikt.

2.
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Elektrostatische afbuiging
Zoals wij al -weten, worden elektronen, omdat zij een negatieve lading hebben, on
weerstaanbaar aangetrokken door alles wat een positieve potentiaal heeft; met andere
woorden: zij hebben de neiging de richting van de krachtlijnen van een elektrisch veld
te volgen. Wat gebeurt er nu als er behalve het versnellingsveld nog een ander, lood
recht daarop gericht veld aanwezig is? In fig. 20 is een dwars gericht veld getekend,
als bijv, zal ontstaan tussen de beide vlakke
elektroden
en A2. Wij nemen hierbij
aan dat de onderste elektrode A^ positief
As»]—
is t.o.v. A2, zodat de krachtlijnen naar be
neden zijn gericht. Op hun weg naar het
lichtscherm komen de elektronen geduren
de korte tijd in dit dwars gerichte veld,
zodat zij een konstante, naar beneden ge
richte kracht ondervinden. Hierdoor wordt
hun baan iets naar beneden afgebogen.
De elektronenbundel zet na het doorlopen
Fig. 20. Afbuiging van de elektronenstraalvan dit veld zijn weg voort in de nieuwe
door middel van een dwarsgericht elektrosta richting (vergelijk de elektronenbanen die
tisch veld.
W = elektronenkanon; e = elektronen in fig. 20 zijn getekend). De lichtvlek die
bundel; Alt A2 = onderste, resp. bovenste zich tot nu toe in het midden van het
afbuigelektrode, waartussen een elektrosta scherm bevond, is verplaatst naar de on
tisch veld ontstaat; L — licht dat door het
derste helft van het scherm.
lichtpuntje wordt uitgestraald.
Wanneer het veld een andere richting
zou hebben gehad, dus de bovenste afbuigplaat positief was t.o.v. de onderste, dan
zou de elektronenbundel natuurlijk naar boven zijn afgebogen, en de lichtvlek zou
zich op het bovenste gedeelte van het scherm bevinden.
Behalve een vertikaal gericht afbuigveld, kan men natuurlijk ook een horizon
taal gericht afbuigveld aanbrengen door twee afbuigplaten, een links, een rechts, in
de buishals te monteren. Al naar gelang de polariteit der elektroden, zal de elektronenstraal dan naar links of naar rechts worden afgebogen.
Als wij beide paren afbuigplaten in een buis inbouwen en aan deze elektroden
spanningen leggen die onafhankelijk van elkaar in grootte en polariteit veranderd
kunnen worden, dan kunnen wij met dit elektrodensysteem de lichtvlek doen ver35
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Fig. 21. Voorbeelden van de baan van een lichtplek op het scherm, zoals zij kan worden be
schreven met behulp van een paar vertikale en een paar horizontale afbuigplaten. De hiervoor ver
eiste spanningsvariaties zijn bij iedere elektrode aangegeven.

plaatsen naar iedere willekeurige plaats op het
scherm. Wordende afbuigspanningen kontinu veranderd, dan kan de lichtvlek willekeurige
banen over het scherm beschrijven. In fig. 21
zijn enige voorbeelden gegeven van dergelijke
banen; de vereiste potentiaalveranderingen van
de afbuigplaten zijn hierin ook aangegeven.
Evenals de in het vorige hoofdstuk beschre
ven helderheidsveranderingen van de lichtvlek
traagheidsloos zijn, zijn ook de bewegingen van
de lichtvlek volkomen traagheidsloos. Voor
de afbuiging zijn immers geen mechanisch be
wegende delen nodig, zodat de lichtvlek in haar
bewegingen niet wordt belemmerd door wrij
ving of traagheid. Wanneer het nodig is, kan de
lichtvlek met de grootst mogelijke snelheid in de
Fig. 22. Afbuiging van een magneet meest gekompliceerde banen worden gestuurd.
naald in het magnetisch veld van een Aan de beide paren elektroden moeten dan
geleider waar een stroom doorheen natuurlijk spanningen worden toegevoerd die
vloeit, i = stroom door de geleider; k variëren in het vereiste ritme. Welke baan van
= magnetische krachtlijnen: N, S =
noordpool, resp. zuidpool van de mag de lichtvlek het meest ekonomisch is voor het
opbouwen van een televisiebeeld en hoe men
neetnaald (verg. fig. 17, pag. 29).
de daarvoor nodige afbuigspanningen opwekt,
zullen wij in een van de volgende hoofdstukken bespreken.

Magnetische afbuiging

Wij hebben al eens beweerd dat om iedere stroom van elektronen, onverschillig
of deze door een geleider of doof een luchtledige ruimte vloeit, een magnetisch veld
ontstaat. Het bewijs is heel gemakkelijk te leveren door een magneetnaald in de na
bijheid te brengen van een geleider waardoor een stroom gaat (fig. 22). Al naar gelang
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de richting van de stroom zal de magneet
naald uitwijken naar de ene of andere
kant. In beide gevallen ondervindt de
naald een kracht die loodrecht op de
stroomrichting staat.
Wij hebben ook beweerd, dat de in
vloed van deze krachten, zoals trouwens
iedere krachtwerking in de natuur, weder
kerig is. Dit wil zeggen, dat op hetzelfde
ogenblik een kracht van gelijke grootte
//
doch tegengesteld gericht, inwerkt op de
//
//'»
stroomgeleider. In de opstelling van fig. 23,
waarin een grote hoefijzermagneet is ge
tekend in plaats van een kleine magneet
Fig. 23. Kracht die door een sterke magneet
naald, zal dus de geleider eerder uitwijken
wordt uitgeoefend op een geleider waar een
dan dat de zware magneet van plaats zal
stroom doorheen vloeit. N, S - noordpool,
veranderen.
resp. zuidpool van een hoefijzermagneet waar
In fig. 24 is schematisch voorgesteld wat
tussen een sterk magnetisch veld bestaat; i =
stroom door de geleider.
er in werkelijkheid tussen de polen van de
Op de geleider wordt een kracht uitgeoefend
magneet gebeurt. Hierbij is aangenomen
die hem naar voren buigt.
dat de geleider loodrecht op de blad
zijde is gericht, zodat wij daarvan niets
anders zien dan de draaddoorsnede. Door deze wijze van tekenen is echter het cirkel
vormig magnetisch veld des te beter zichtbaar. Ook de krachtlijnen van het veld van
de magneet zijn aangegeven, natuurlijk als evenwijdige lijnen.
Terwijl in fig. 24a de geleider zich nog buiten het magneetveld bevindt, dus de
beide velden nog niet op elkaar inwerken, laat fig. 246 ons zien hoe men zich de we
derkerige inwerking van de magneetvelden kan voorstellen. Wanneer de geleider in
het magneetveld gebracht wordt, blijkt dat de magnetische krachtlijnen boven de ge
leider zich schijnbaar vermeerderen en onder de geleider verminderen. De natuur tracht

d

b

=^=
s

Fig. 24. Dezelfdefiguur als fig. 23, doch nu van boven gezien.
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ken in Hp r>h/8 veroorzaa’<te storing tegen te werken door de geleider weg te drukHetoppn *•
Z,Ch de m'nste krachtlijnen bevinden, dus naar beneden.
nlaatc van
8i’
*S ®ete^enc^’ kunnen wij direkt op de katodestraal toepassen. In
door hrt l
86 61
Waar een stroom door vloeit, komt dan de elektronenstraal die
non wor t uitgezonden, en in plaats van de hoefijzermagneet komt een
elektromagneet (zie fig. 25o). Uit prak
tische overwegingen wordt de wikkeling
van de elektromagneet symmetrisch over
beide polen verdeeld, zodat zich links en
rechts van de buishals een halve wikke
ling (Si en S2) bevindt. Als wij aannemen
dat de stroomrichting in de magneetwikkelingen zó is, dat de rechtse pool
van de elektromagneet positief is, dan
V/
Sf'{S2
komt deze toestand overeen met de in
fig. 24ó getekende. De elektronen die als
evenzovele puntjes zijn getekend, zullen
dus naar beneden worden afgebogen.
In fig. 25b is een langsdoorsnede van de
b
buis getekend waaruit duidelijk de
overeenkomst tussen deze magnetische
afbuiging en de, in het vorige hoofdstuk
besproken, elektrostatische afbui
Fig. 25. a) Doorsnede van de hals van een
ging
(fig. 20) blijkt.
katodestraalbuis die zich in een horizontaal
magneetveld bevindt.
De grootte en de richting van de af
e = elektronenbundel (omdat de bewegings buiging hangen natuurlijk af van de
richting van de elektronen loodrecht op het sterkte en de richting van het magneet
papier gericht is, zijn deze slechts als puntjes
zichtbaar); Sx, S2 = de twee helften van de veld. Daar deze weer afhankelijk zijn van
spoelen die aan weerszijden van de hals van de de sterkte en de richting van de stroom
buis zijn aangebracht, en die tezamen met het door de magneetwikkeling, kan door
ijzeren juk een elektromagneet vormen; N, S verandering van deze stroom iedere ge
= noordpool, resp. zuidpool van de magneet,
wenste vertikale afbuiging verkregen
b) Langsdoorsnede van de buis.
W = elektronenkanon; L = uitgestraald licht worden. Wanneer wij nog een tweede
(de overige symbolen dezelfde als in a).
magneetveld aanbrengen, dat loodrecht is
gericht op het in fig. 25 afgebeelde veld,
dan kan de elektronenstraal ook in horizontale richting worden afgebogen. Daarvoor
moet door de spoelen S3 en .V4 (fig. 26) natuurlijk een stroom vloeien die wij wille
keurig van sterkte en richting kunnen veranderen. Evenals dat bij elektrostatische af
buiging het geval was, kunnen wij op deze wijze door een goed gekozen kombinatie
van de stromen door de vertikale en horizontale afbuigspoelen, de lichtvlek iedere
gewenste beweging over het scherm laten maken.
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Voordelen van magnetische afbuiging
Van het doel waarvoor de katodestraalbuis ge
bruikt wordt hangt het af, of de afbuiging in de buis
elektrostatisch of magnetisch is. Bij de televisie wordt
tegenwoordig nog uitsluitend elektromagnetische |
afbuiging toegepast. Elektrostatische afbuiging ver
Jreist namelijk gekompliceerde schakelingen voor het
opwekken van de zeer hoge afbuigspanningen.
Bovendien is gebleken dat de (onvermijdelijke) ver
vormingen in het beeld veel groter zijn bij elektro
statische dan bij magnetische afbuiging. Behalve dat
hiervoor theoretische oorzaken zijn aan te wijzen, is
Fig. 26. Doorsnede door de hals
dit ook een gevolg van het feit dat de afbuigelektrovan een katodestraalbuis met een
vertikaal en een horizontaal mag den voor elektrostatische afbuiging in de buishals
netisch afbuigveld.
zijn gemonteerd, zodat zij niet ingesteld kunnen
SuSt = spoelen voor de vertikale
worden wanneer de buis klaar is. Een elektromag
afbuiging (vertikale afbuigspoenetisch
afbuigsysteem, dat buiten de buis is aange
len); S3,
= spoelen voor hori
bracht, kan daarentegen door een juiste keuze van
zontale afbuiging (horizontale afbuigspoelen); e = elektronen vorm en opstelling van de spoelen, van geval tot
bundel die naar rechts onder is af geval worden ingesteld. Meestal zijn deze afbuiggebogen.
spoelen zeer eigenaardig gevormd en moeten zij op
Het verloop van de krachtlijnen in
speciaal daarvoor ontwikkelde machines worden ge
het ijzeren juk is met stippellijnen
aangegeven.
wikkeld. De in fig. 26 getekende opstelling van de
spoelen is slechts een schematische: een modem,
kompleet afbuigsysteem is, evenals een enkele spoel voor horizontale afbuiging,
weergegeven op bladzijde 49. De spoelen voor vertikale afbuiging zijn bij dit systeem
gewikkeld op een ring die het hele afbuigsysteem omsluit (toroïdewikkelingen)
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III. Fokussering van de elektronenstraal
1.

INLEIDING

Wij zijn nu in staat om de lichtvlek door middel van een stuurspanning op de
wehneltcilinder willekeurig in helderheid te variëren. Ook kunnen wij haar door middel
van een afbuigsystcem in elke willekeurige richting over het scherm bewegen. Er rest
ons slechts één probleem: de vage lichtvlek te koncentreren tot een klein en scherp
lichtpuntje.
Dit kunnen wij, evenals de afbuiging van de elektronenstraal, bereiken met behulp
van elektrostatische of magnetische velden.
De velden die wij hiervoor gebruiken, moeten dus de elektronenstraal die uit het
kanon te voorschijn komt en die onder een bepaalde hoek divergeert (uitwaaiert), zó
beïnvloeden, dat alle elektronenbanen elkaar tenslotte in een bepaald punt kruisen. In
39
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dit snijpunt zal de energie van alle elektronen zich koncentreren, en wanneer dit punt
is gelegen op het scherm, zal het lichtpuntje dat er ontstaat de kleinst mogelijke af
metingen en de grootste scherpte hebben.
Deze bundeling van stralen vinden wij terug in de optiek. Daar worden de stralen
die vanuit een lichtbron onder een bepaalde hoek divergeren, door een lens zó afge
bogen, dat zij weer bij elkaar komen en elkaar in een bepaald punt kruisen. Dit punt
heet het beeldpunt, of, in het geval van een „oneindig” ver verwijderde lichtbron
(bijv, de zon) brandpunt of fokus.
Vanwege de overeenkomst met de optiek, spreekt men l
I
bij" het
bundelen van de
elektronenstroom ook van „fokusseren ” van de elektronenstraal. De middelen
waarmee deze fokussering tot stand gebracht wordt, worden elektronenlenzen
genoemd. Al naar gelang hierbij elektrische of magnetische velden worden gebruikt,
spreekt men van elektrostatische of magnetische lenzen. Men noemt de techniek van
het fokusseren van elektronenstralen, elektronenoptiek*).

2. ELEKTROSTATISCHE LENZEN
Uit fig. 27 blijkt hoe de elektrostatische fokussering in principe werkt. In deze
figuur is weer een langsdoorsnede van het kanon van een katodestraalbuis getekend.
De „elektronenlens” bestaat hierbij uit twee ringvormige elektroden Ften F2, waar
de elektronenstroom die uit de wehneltcilinder W te voorschijn komt, doorheen
vliegt. De twee ringen hebben een spanning die positief is ten opzichte van de katode.
De spanning van F2 is hoger (4-4-) dan die van Fx (4-). Door dit verschil in potentiaal
zal er tussen de ringen een elektrisch veld ontstaan, waarvan de krachtlijnen in fig. 27
gestippeld zijn aangegeven. Door middel van een eenvoudige proef kan gemakkelijk
worden aangetoond dat de krachtlijnen in de ruimte tussen de ringen gekromd zijn;
hierop berust de werking van de lens.
Wij zullen nu de baan volgen van het elektron a, nadat dit uit de wehneltcilinder
te voorschijn is gekomen. Met behulp van hetgeen wij in de vorige hoofdstukken
hebben geleerd, is het gemakkelijk te begrijpen, dat dit elektron bij het binnenvliegen
van het naar beneden gerichte veld, een bepaalde afbuiging naar beneden, dus in de
richting van de as van het kanon, ondervindt. De baan van het elektron zal steeds
verder worden afgebogen gedurende de tijd dat het elektron zich bevindt tussen de
ring Fj en het denkbeeldige vlak (X-Y), dat midden tussen de ringen Fx- F2 gedacht
kan worden. Achter dit vlak komt het elektron in een gedeelte van het veld waar de
krachtlijnen naar boven gericht zijn en het zal dus een kracht naar boven, van de as
van het kanon af, ondervinden.
Men kan niet zonder meer aannemen dat deze afbuiging naar boven de naar beneden
gerichte afbuiging, die het elektron in de eerste helft van het veld ondervond, helemaal
opheft. Het elektron wordt immers door de versnellende kracht van de anode aange-

*) Tot de grootste prestaties van de elektronenoptiek behoort b.v. de elektronenmikroskoop,
dit is een mikroskoop die in plaats van met lichtstralen, met elektronenstralen werkt. Met be
hulp van deze elektronenstralen is het mogelijk zelfs door te dringen in de kleinste ruimten
waar de lichtstralen geen toegang meer hebben.
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trokken, zodat zijn snelheid voortdurend groter wordt. Als gevolg daarvan bevindt
het zich gedurende een kortere tijd in het tweede gedeelte van het veld dan in het
eerste gedeelte. De invloed van het naar boven gerichte veld en de afbuiging die hiervan
het gevolg is, zullen dus veel kleiner zijn dan de invloed van het naar beneden gerichte
veld. De baan van het elektron zal dus bij het verlaten van het fokusserende veld naar
de as van het kanon toe gericht zijn.
Wanneer wij de baan van het elektron b volgen, dan blijkt, dat dit elektron zich

F1

w
4-

///

++

Fig. 27. Principe van elektrostatische fokussering. W = elektronenkanon; Fx, F2 = twee ring
vormige elektroden, die een onderling verschillende positieve spanning hebben; tussen deze
ringen ontstaat een gekromd elektrostatisch veld. X— Y = middenvlak tussen de beide elek
troden; e = elektronenbundel; a, b = twee willekeurige elektronen.
evenzo gedraagt wanneer wij de middellijn van de buis als symmetrie-as aannemen. Het
wordt dus ook gedurende de tijd dat het zich in het eerste gedeelte van het veld be
vindt, naar de as van het kanon toe getrokken, en gedurende de tijd dat het zich in het
tweede gedeelte van het veld bevindt enigszins van deze as afgebogen. Het verlaat het
fokusseerveld ook in een baan die enigszins naar de as gericht is.
Als gevolg hiervan zullen de elektronen a en b elkaar op een zeker punt van het
verlengde van de kanonas kruisen. Niet alleen de banen van de elektronen a en b
worden naar de as van de buis afgebogen, maar alle elektronen die uit de wehneltcilinder te voorschijn komen, ondervinden de fokusserende kracht van de elektrosta
tische lens. Het meest wonderlijke is dat, wanneer de diameter van de fokusseerringen
niet te groot is, alle elektronen elkaar op een nauwkeurig bepaald punt kruisen. De
hele elektronenbundel wordt zodoende, evenals de lichtbundel in de optiek, in één
punt gefokusseerd.
De afstand van het snijpunt van de elektronenbanen tot de wehneltcilinder is ener
zijds afhankelijk van de sterkte van het fokusseerveld (dus van het spanningsverschil
tussen Fx en F2), anderzijds van de snelheid van de elektronen in dit veld. Omdat deze

41

DEEL 2

Hl. FOKUSSERING VAN DE ELEKTRONENSTRAAL

snelheid wordt bepaald door de sterkte van het versnellende veld tussen de katode en
de anode van de buis, met andere woorden door de anodespanning, is deze spanning
mede verantwoordelijk voor de plaats van het snijpunt van de elektronenbanen. In de
praktijk wordt de anodespanning van een buis altijd zo hoog mogelijk gekozen, daar
dan de hoogste helderheid kan worden bereikt. De spanning tussen Fx en F2 moet
dan zó ingesteld kunnen worden, dat het snijpunt van de elektronenbanen juist
op het scherm van de buis valt. Op deze wijze verkrijgen wij een kombinatie van de
kleinst mogelijke afmetingen van het lichtpunt en de hoogst bereikbare helderheid van
het scherm.
Praktische uitvoeringen van de elektrostatische lens

Elektrostatische lenzen behoeven niet altijd de vorm te hebben als in figuur 27
is aangegeven. In de praktijk bestaan zij meestal uit twee achter elkaar opgestelde
korte cilinders die een verschillende
potentiaal hebben (fig. 28). Het spe
x
cifieke kenmerk van alle elektro
statische lenzen is het gekromde (
veld aan de rand van een ringvor
mige opening tussen twee elek
troden.
Evenals in de gewone optiek, —
kunnen ook in de elektronenoptiek
verschillende lenzen gekombineerd
worden (bijv, in een elektronenmikroskoop). Met behulp van zeer
nauwkeurig gekonstrueerde lens
Y
systemen is men tegenwoordig in
staat de elektronenstraal te fokus28. Elektrostatische fokussering met behulp
seren tot een punt met een door Fig.
van twee buisvormige elektroden die ieder een ver
snede van slechts een klein gedeelte schillende positieve potentiaal hebben. De symbolen
van een millimeter.
zijn dezelfde als die in fig. 27.
Het fokusseersysteem van een
moderne, elektrostatisch gefokusseerde beeldbuis kan b.v. worden beschouwd als een
systeem met vier lenzen (fig. 29). De eerste lens wordt gevormd door het verloop van
het veld tussen katode k, wehneltcilinder gx en versnellingselektrode g2- Het is een lens
met een zeer korte brandpuntsafstand, welke de uit de katode tredende en met zeer
grote snelheid weggezogen elektronen vlak voor de wehneltcilinder in een kruispunt
verenigt (punt k') en hier een zeer kleine „afbeelding” van de katode doet ontstaan.
Men noemt dit punt „crossover” of virtuele katode (niet geheel juist), omdat voor
het verdere verloop van de elektronenstraal dit punt als elektronenbron kan worden
aangenomen.
Het verloop van het veld tussen g2 en g3 werkt als een tweede positieve lens en bun
delt de, na de crossover zich verspreidende, elektronen tot een slechts zwak diverge-

+
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Fig.29. Doorsnede door het elektro
statische fokusseersysteem van eenmoderne beeldbuis.
e = elektronenstraal; gx = wehneltcilinder; g, = vers nel!ingselektrode;
g3, g4, gi = fokusseerelektroden;
k = katode; k' = virtuele katode.
Ter wille van de duidelijkheid zijn de
openingen in de verschillende elek
troden, waar de elektronenstraal
doorheen gaat veel groter getekend
dan zij in werkelijkheid zijn.

rende straal. Het eigenlijke, fokusserende systeem bestaat uit de negatieve lens g3 - g4
en de positieve lens g4 -g5. De elektroden g3 en gs zijn met elkaar verbonden en krijgen
via de inwendige buisbekleding hoogspanningspotentiaal (zie blz. 70), terwijl g4 aan
een spanning van enkele honderden volts ligt. Het verloop van het veld van de ver
schillende lenzen en de vorm van de elektronenstraal blijken duidelijk uit fig. 29.
Elektrostatisch gefokusseerde katodestraalbuizen worden pas sinds enkele jaren in
televisie-ontvangers toegepast. Bij het oudere systeem zaten de moeilijkheden voor
namelijk in de noodzakelijke hoge spanning voor de fokusseerelektrode en in de af
hankelijkheid van de straalstroom en daardoor ook van de punt-helderheid van de
fokusseerspanning. Zoals iedere, aan een positieve potentiaal liggende, elektrode
oefent nl. ook de fokusseerelektrode een van de hoogte van haar potentiaal afhangende
zuigkracht uit op de elektronenwolk tussen katode en wehneltcilinder. Bij de moderne
buizen zijn tengevolge van de konstructie van het elektrodensysteem de zo juist ge
noemde moeilijkheden praktisch overwonnen, zodat tegenwoordig uitsluitend statisch
gefokusseerde beeldbuizen in televisie-ontvangers worden gebruikt. Daarentegen
wordt de hieronder beschreven magnetische fokussering steeds daar toegepast, waar
het aankomt op een buitengewoon nauwkeurige fokussering, dus bij speciale buizen,
o.a. ook bij televisieopneembuizen.

3.
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In een van de voorgaande hoofdstukken hebben wij reeds kennis gemaakt met de
wisselwerking die er bestaat tussen magneetvelden en elektronenstromen. Wij hebben
gezien dat er een afbuigende kracht van bepaalde grootte en richting wordt uitgeoefend
op een elektronenstroom die loodrecht door een magneetveld vliegt. Wij kunnen hier
voor de volgende algemene regel vaststellen:
Wanneer een elektron zich in een bepaalde richting, die niet parallel is aan de mag
netische krachtlijnen, door een magneetveld beweegt, dan ondervindt het op ieder
ogenblik een afbuigende kracht, die én loodrecht op zijn eigen bewegingsrichting én
loodrecht op de richting van de krachtlijn staat. Beweegt het elektron zich echter pa
rallel aan de krachtlijnen, dan ondervindt het geen afbuigende kracht.
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Elektronenstroom loodrecht op de magnetische krachtlijnen

Wanneer een elektron een magneetveld binnenvliegt in een richting loodrecht op de
richting van de magnetische krachtlijnen (fig. 30), dan zal het op het moment dat het
de eerste krachtlijnen bereikt (punt a in fig. 30), een afbuigende kracht ondervinden en
van zijn baan afwijken (naar ons toe, in fig. 30). Na deze kleine verandering van rich
ting echter, snijdt het met dezelfde snelheid een tweede magnetische krachtlijn. Als
gevolg daarvan zal het weer een even grote afbuigende kracht ondervinden en wordt
het nog verder van zijn oorspronkelijke be
wegingsrichting afgebogen. Het elektron onder
vindt op deze wijze steeds een afbuigende kracht
en wijkt voortdurend verder van zijn oorspronke
lijke baan af. In werkelijkheid wordt het elektron
natuurlijk niet afgebogen wanneer het een denk
beeldige krachtlijn snijdt, maar het ondervindt,
zolang het in het magneetveld is, een konstante
afbuigende kracht. Het gevolg hiervan is, dat
de elektronenbaan cirkelvormig wordt. In fig. 30
heeft het elektron precies een halve cirkelbaan
beschreven voordat het in punt b het magnetisch
veld weer verlaat.
Fig. 30. De afbuiging van een elek
tron dat een homogeen magneetveld Elektronen die schuin een magneetveld
binnenvliegt in een richting loodrecht
binnenvliegen
op de magnetische krachtlijnen,
e — baan van het elektron: a = het
In fig. 31 is de baan getekend van een elektron
punt waar het elektron het magneet dat schuin het magneetveld binnenvliegt. Ook
veld binnentreedt; b = het punt waar
zonder wiskunde kunnen wij gemakkelijk inzien,
het elektron het magneetveld verlaat;
N, S — de noordpool, resp. zuidpool dat het elektron, evenals in het vorige geval, in
van de magneet. De korte gestippelde
principe een cirkelvormige baan zal doorlopen.
pijlen geven aan dat het elektron in
De baan van het elektron zal nu niet in één vlak
ieder punt van zijn baan rechtuit wil
liggen, maar zal, als gevolg van het schuin binnen
vliegen.
vliegen, ook enigszins schuingetrokken zijn.
Een schuin doorlopen, cirkelvormige baan is in
werkelijkheid een schroefvormige baan. Het elektron zal dus in ons geval weer precies
een halve schroefvormige baan doorlopen hebben voor het in punt b (fig. 31) het mag
neetveld verlaat. Ter vergelijking is in deze figuur ook de oorspronkelijke halve cirkel
vormige baan getekend die het elektron zou hebben gevolgd wanneer het loodrecht
het magneetveld was binnengevlogen.
Het doorlopen van een schroefvormige baan, die een grotere of kleinere spoed heeft,
afhankelijk van de hoek waaronder het elektron het magneetveld binnenvliegt, is
eigenlijk de karakteristieke beweging van elektronen ineen magneetveld. Slechts
in twee gevallen zal het elektron geen schroefvormige baan beschrijven: wanneer het
elektron precies loodrecht op de krachtlijnen het magneetveld binnentreedt en dus een
zuiver cirkelvormige baan beschrijft, ofwel wanneer het elektron zich evenwijdig aan
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de krachtlijnen beweegt en het helemaal geen afbuiging ondervindt. Deze beide ge
vallen komen in de praktijk echter nooit voor. Als gevolg hiervan is de schroef
vormige baan voor de elektronenoptiek van zeer grote betekenis.
De randen van het magnetisch veld

Tot nu toe hebben wij aangenomen dat de magneetvelden ideaal waren. Dit maakte
de voorstelling van zaken eenvoudiger, doch in de praktijk doen zich bij magneet
velden afwijkingen voor aan de randen van het veld. Met „ideale velden” bedoelen
wij dat het magneetveld scherp begrensd is, d.w.z. dat het aan de randen onmiddellijk
overgaat in een veldvrije ruimte en dat het veld geheel homogeen is. Homogeen
betekent dat op ieder punt binnen het veld de veldsterkte gelijkgericht en even groot
is. In de praktijk zijn de magnetische velden echter niet ideaal, maar gaat het veld ge
lijkmatig over in een veldvrije ruimte.

Fig. 31. Afbuiging van een elektron
dat een homogeen magneetveld bin
nenvliegt in een richting schuin op de
krachtlijnen van het veld.
De symbolen zijn dezelfde als die in
fig. 30. b' — het punt waar het elek
tron het magneetveld zou hebben ver
laten, wanneer het in een richting
loodrecht op de krachtlijnen was
binnengevlogen.

Fig. 32. Invloed van een niethomogeen veld op de baan van een
elektron (getrokken lijn). De
richting van de krachtlijnen is
loodrecht op het papier, zodat zij
slechts als puntjes gezien worden.
De dichtheid van de punten is een
maat voor de veldsterkte. De ge
stippelde lijn geeft de baan aan die
het elektron genomen zou hebben,
indien het veld homogeen was ge
weest ( verg. fig. 30 en31).

In fig. 32 is een voorbeeld gegeven hoe in werkelijkheid het veld tussen de polen
van een rechthoekige magneet verloopt. Hierbij is aangenomen dat de krachtlijnen
loodrecht op het vlak van tekening staan, zodat zij slechts als punten worden gezien.
Het feit dat het aantal punten steeds minder groot wordt aan de rand van het veld,
betekent dat de veldsterkte hier langzamerhand afneemt: het veld wordt inhomogeen.
In deze tekening is de baan van een elektron dat loodrecht op de richting van de
krachtlijnen het veld binnenvliegt, getekend met een getrokken lijn. Zoals uit de
figuur blijkt, wijkt de baan als gevolg van de inhomogeniteit van het veld enigszins af
van de halfcirkelvormige, gestippeld getekende baan. De afwijking is meestal slechts
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klein; zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, speelt een andere eigenschap van
de inhomogene velden aan de rand van een magneet een veel grotere rol in de elek
tronenoptiek.
Magnetische fokussering met behulp van „korte” velden

In fig. 33 is een hoefijzermagneet getekend waarin een groot gat is geboord, dwars
door de beide poolschoenen heen (fig. 33a). Op het verlengde van de hartlijn door deze
openingen bevindt zich een elektronenbron k, van waaruit een elektronenstroom door
de openingen naar een positieve anode A vliegt (fig. 336).
Zoals het vorige hoofdstuk ons heeft geleerd, zal er in de opening een inhomogeen
veld ontstaan, waarvan de krachtlijnen niet evenwijdig aan elkaar, maar langs ge
bogen lijnen verlopen (fig. 336). Het is in dit geval zeer moeilijk een nauwkeurige
beschrijving van de banen van de elektronen te geven; in principe moeten immers de
elektronen weer schroefvormige banen beschrijven, zij het deze keer niet om een
rechte, maar om een gebogen as. Bovendien is de steilheid tussen de uiteinden en
het midden van de baan verschillend. In fig. 33a en 6 zijn vier van dergelijke clektronenbanen getekend.
Het blijkt dat een magnetisch, ringvormig randveld een zeer merkwaardige eigen
schap heeft. Alle elektronen worden, voor zover zij uit een enkel bepaald punt (k)
komen, in een dergelijk veld door hun gekompliceerde draaibeweging zo afgebogen,
dat zij allen bij het verlaten van het veld een zodanige richting hebben, dat zij elkaar
op één punt van de verlengde as kruisen. Op deze wijze hebben wij met behulp van
een magnetische lens de fokussering van een elektronenbundel tot stand gebracht.
.:<•««

llllp

1

a

, CD —g— CD

e

A

(+)

b

Fig. 33. Fokusserende werking van een niet-homogeen, ringvormig magnetisch veld.
k = elektronenbron met een negatieve potentiaal: A = eindanode met een positieve potentiaal;
S — noordpool, resp. zuidpool van een hoefijzermagneet met een cirkelvormig gat in de poolschoenen: e = de banen van de elektronen,die binnen het veld ongeveer schroeflijnvormig verlopen;
a) Dwarsdoorsnede van het veld, gezien in de richting van de krachtlijnen.
b) De lengtedoorsnede van het systeem.
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Praktische uitvoering van magnetische lenzen

Evenals bij de vroeger beschreven elektrostatische fokussering, hangt ook hier de
afstand tussen het fokusseerveld en het snijpunt op de as niet alleen af van de snelheid
van de elektronen (dus van de grootte van de anodespanning), maar ook van de sterkte
van het magneetveld. In de praktijk zal
het dus nodii zijn dat deze veldsterkte
-s
G
veranderd kan worden om het snijpunt
van de elektronenbanen precies te laten
k
samenvallen met het vlak van het fosforscherm. In fig. 34 zijn de drie meest voor
komende methoden om de veldsterkte van
magnetische lenzen te veranderen, ge
tekend.
11/II
M.
In fig. 34a wordt het veld opgewekt
R
G
door een spoel waar een stroom doorheen
vloeit (de fokusseerspoel S); het veld is
alleen werkzaam in een ringvormige
gleuf ir de binnenwand van het spoel
b
huis G. Door de stroomsterkte i in de
fokusseerspoel te variëren, wordt de
veldsterkte, en daardoor de fokussering
Mi
im2
van de elektronenbundel, ingesteld. Een
goede elektromagnetische fokussering
geeft een zeer kleine en scherpe lichtpunt.
k
Ten gevolge van oorzaken waarop we
hier verder niet ingaan, is zo’n fokus£
seersysteem echter duur. Het wordt
daarom hoofdzakelijk gebruikt in appa
raten waarin bijzonder hoge eisen aan de
Fig. 34. Verschillende manieren van magne scherpte van de lichtpunt wordt gesteld
tische fokussering.
k = elektronenkanon; G = spoelhuis met (bijv, in projektieontvangers).
Een goedkopere uitvoering van mag
ringvormige luchtspleet; S = fokusseerspoel;
R = verschuifbare ijzeren ring; Ml = axiaal netische fokussering, die bestaat uit een
gemagnetiseerde, permanente magneet;
korte, permanente ringmagneet, is weer
M2 = tegengesteld gemagnetiseerde Ferroxweergegeven in fig. 346. Ook hier is het
dure ringen (verschuifbaar); i = stroom
veld alleen werkzaam in een ringvormige
door de fokusseerspoel.
a) elektromagnetisch.
spleet in het ijzeren spoelhuis. Door het
b) permanent - magnetisch.
verschuiven van de ring R, wordt het ver
c) permanent - magnetisch met Ferroxdure
loop van het magnetisch veld beïnvloed;
ringen. Bij dit systeem heffen de strooivelden
hiermee kan dus de fokussering worden
van de beide ringen elkaar op.
ingesteld.
Alle fokusseersystemen die werken volgens het principe dat in fig. 34 a en b is weer
gegeven, hebben het nadeel dat zij behalve het gewenste magnetisch veld in de lucht-

-w
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spleet, ook nog meer of minder sterke ,,stroo ivelden” opwekken in de omgeving
van de fokusseermagneet. Deze strooivelden beïnvloeden niet alleen de fokussering
zelf, doordat zij de lichtpunt vager maken, maar zij kunnen ook de horizontale en de
vertikale afbuiging van de elektronenstraal verstoren en rastervervormingen ver
oorzaken.
In fig. 34c is een fokusseereenheid getekend die deze nadelen praktisch niet ver
toont. In plaats van een enkele ringmagneet worden hier twee, dichtbij elkaar ge
plaatste, ringen gebruikt, die beide even sterk, doch tegengesteld gemagnetizeerd
zijn. Door deze wijze van magnetizeren wordt de inwerking van ieder van de magneten
op de omgeving opgeheven en blijven alleen de fokusserende velden binnen de door
de fokusseermagneten omsloten ruimte bestaan. De twee magneten zullen dus twee
tegengesteld gerichte fokusseervelden opwekken. De draaibeweging die de elektronen
in dit dubbele veld krijgen, is weliswaar zeer gekompliceerd, maar dit is niet van in
vloed op de kwaliteit van de fokussering.
.Deze laatste^jneesUmederfle)wijze van fokusseren is pas mogelijk geworden na
de ontwikkeling van een nieuw magnetisch materiaal (ferroxdure). Wanneer de
twee ringen zouden zijn gemaakt van de tot nu toe bekende magnetische legeringen,
zouden zij reeds na korte tijd hun magnetisme verloren hebben ten gevolge van de
kleine onderlinge afstand.

Magnetische fokussering met,,lange” velden
Nu wij met de schroefvormige beweging van elektronen in magneetvelden helemaal
vertrouwd zijn geworden, zullen wij het in fig. 35 afgebeelde geval eens nader bekijken.
Vlak bij het einde van een homogeen magneetveld bevindt zich een elektronenbron
k, van waaruit een brede elektronenstraal naar een anode A vliegt, die aan de andere

A

t
Fig. 35. Fokussering door middel van een lang, homogeen magneetveld. Lengtedoorsnede van het
systeem, k = elektronenbron op negatieve potentiaal. A = eindanode op positieve potentiaal; a,
b,c = drie elektronen, die verschillende bewegingsrichtingen hebben; N, S = de polen van een
magneet waartussen een parallel, homogeen veld bestaat; i = elektronenstroom; k',k" = eerste,
resp. tweede bundelknoop.
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Foto 1. Kom
pleet afbuigsysteem, vooraanzicht.

Foto 2. Kom
pleet afbuigsysteem met
centreer- en
korrectiemagneten, van
achteren
gezien.
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Foto 3. Moderne televisiebuis voor 110° afbuighoek.
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kant van het veld is opgesteld. Met uitzondering
van de elektronen die precies in de lengterichting
van het systeem, dus parallel aan de krachtlijnen,
vliegen, zullen alle elektronen de krachtlijnen onder
verschillende hoeken snijden. Omdat de elektronen
bron zich in het magneetveld zelfbevindt, zullen de
banen van alle elektronen die schuin wegvliegen,
reeds vanaf het begin vervormd worden tot schroef
vormige lijnen (fig. 36). In tegenstelling tot het
geval dat in fig. 33 werd gegeven, waar de elek
tronen het magnetisch veld binnen kwamen van
buiten af, en na het doorlopen van een halve
Fig. 36. Fokussering door middel
schroefvormige
lijn het veld weer verlieten, berei
van een lang homogeen magneet
ken de elektronen in dit geval nooit de rand van het
veld.
Dwarsdoorsnede van het veld lood veld en kunnen zij hun schroefvormige baan dus
recht op de richting van de kracht ongestoord vervolgen.
lijnen. De schroeflijnvormige banen
Afhankelijk van de hoek waaronder de elektro
van de elektronen worden cirkels in
nen het veld binnenkomen, zullen de schroefvor
deze tekening.
mige lijnen een grotere of een kleinere diameter
hebben. In fig. 36 zijn de banen van drie elektronen getekend. Omdat de krachtlijnen
loodrecht op het vlak van tekening staan, zien wij deze banen slechts als cirkels. Het
elektron a is onder een grote hoek het veld binnengekomen, zodat zijn baan ook een

Fig. 37. Fokussering door middel van een lang homogeen magneetveld.
Ruimtelijke voorstelling van het systeem. De schroeflijnvormige elektronenbanen zijn duidelijk te
zien. De cirkelvormige banen waaruit deze ontstaan kunnen worden gedacht, zijn gestippeldgetekend(verg. fig. 36). De symbolen zijn dezelfde als in fig. 35.
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grote diameter heeft. Het elektron c heeft de kleinste invalshoek en daarom ook de
kleinste cirkeldiameter. Het opmerkelijke van deze schroefvormige banen is nu, dat
zij ondanks hun verschillende diameter, toch in dezelfde tijd doorlopen worden.
Dit betekent dat alle elektronen na precies eenmaal rond te zijn geweest, elkaar weer
op een bepaald punt van de middellijn van het systeem zullen kruisen (k' in fig. 35
en 37).
Zoals in fig. 35 met stippellijnen is aangegeven ontstaat na iedere volgende volledige
omwenteling in de as opnieuw een kruisingspunt van de elektronenbanen. Men be
heerst tegenwoordig deze methode van fokussering zodanig, dat zelfs na 5 tot 7 om
wentelingen nog een volkomen zuiver kruisingspunt ontstaat.
Wij kunnen dus, zij het op een geheel andere manier dan met kor te lenzen, ook met
lange magnetische lenzen een elektronenstraal fokusseren. In de praktijk heeft men
bij fokussering door middel van lange lenzen een grote stroom-voerende spoel nodig,
die de gehele buis, inklusief het fosforscherm, omsluit omdat het magnetisch veld de
gehele buis van de katode tot de anode moet vullen. Dit maakt de fokussering door
middel van lange velden tot een onmogelijkheid bij moderne beeldbuizen met een
groot schermoppervlak. Des te voornamer zal echter, zoals later blijkt, de rol zijn die
deze wijze van fokusseren speelt bij opneembuizen in televisiekamera’s.

IV. De katodestraalbuis als weergeefbuis
1.

OVERZICHT

Wat wij tot nu toe gezien hebben, kan als volgt kort worden samengevat: er staat
een buis tot onze beschikking met een scherm, waarop wij een heldere lichtpunt kunnen
doen ontstaan. Door variatie van de spanning op de wehneltcilinder, kunnen wij deze
lichtpunt in helderheid variëren, terwijl door het veranderen van de stroom door de
spoelen voor vertikale en horizontale afbuiging, de lichtpunt in iedere gewenste baan
over het scherm bewogen kan worden.
Het beeldvlak, dat is in ons geval dus het scherm van de buis, moet door deze kleine,
scherpe lichtpunt telkens opnieuw van boven tot beneden volgeschreven worden met
dicht onder elkaar liggende lijnen. Dit schrijven moet zó snel gebeuren, dat wij door
de traagheid van ons oog het scherm als één lichtend oppervlak zien. Wanneer nu
tijdens het schrijven de helderheid van de lichtpunt zo gevarieerd wordt, dat de helder
heid van het beeld op de diverse plaatsen van het scherm evenredig is met die van
de overeenkomstige plaatsen van het beeld dat aan de zenderzijde wordt afgetast, dan
ontstaat op het scherm het gewenste zwart-wit beeld.
De helderheidsvariatic van de lichtpunt komt tot stand door middel van het ver
anderen van de spanning op de wehneltcilinder, en wel zó, dat de stroom die in de
zender ontstaat bij het aftasten van het beeld (zie pag. 7) en die langs draadloze weg
naar de ontvanger wordt gevoerd, daar aan de wehneltcilinder wordt toegevoerd
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na vele malen versterkt te zijn (zie deel 7). Maar hoe gaat nu het „schrijven” van
de lijnen in zijn werk?

2.

SCHRIJVEN VAN DE LIJNEN

Wij hebben al eerder vastgesteld dat, om een detailrijk beeld te krijgen, het beeldoppervlak met 625 lijnen moet worden afgetast, en
dat 25 beelden in één seconde moeten worden geschre
ven om een „vloeiende” beweging te kunnen weer
geven. Wij moeten de katodestraalbuis dus zó maken
dat het lichtpuntje, of, wat hetzelfde is, de gefokusseerde elektronenstraal, het scherm zeer snel (25
maal per sec) volschrijft met 625 horizontale lijnen.
In fig. 38 is een voorstelling gegeven van een aan
tal met de hand geschreven lijnen*).
Bij het schrijven zullen wij onze hand langzaam
van links naar rechts bewegen en dan snel terug
naar de linkerzijde van het papier, en wel zó, dat
Fig. 38. Lijnen met de hand ge de volgende lijn iets lager komt te liggen. Bij het
schreven: een langzame horizon schrijven van deze volgende lijn gaat de hand weer
tale beweging van links naar
langzaam van links naar rechts en wordt snel terug
rechts, en een snelle terugwaartse
bewogen naar een lager gelegen punt op de linker
beweging naar een lager gelegen
zijde van het papier, enz. Er bestaan verschillende
punt op de linkerzijde van het
papier.
schrijfmethoden; ook in de televisie is het in principe
mogelijk andere wijzen van schrijven toe te passen,
zelfs een spiraalbeweging. Proefondervindelijk is echter vastgesteld, dat de in fig. 38
getekende methode de eenvoudigste en de beste is.
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In het door ons gekozen televisiesysteem moet dus aan de lichtpunt een heen- en
weergaande beweging worden gegeven. In fig. 39a is aangegeven hoe een dergelijke,
langzaam heen en snel teruggaande beweging kan worden verkregen door middel van
veranderingen in de stroom u door de horizontale afbuigspoelen
en Sh2. Ter ver
duidelijking zijn in deze figuur slechts vijf horizontale lijnen getekend en geen 625,
zoals eigenlijk zijn vereist.
Op het eerste ogenblik zijn de spoelen nog stroomloos (stroomsterkte O) en bestaat
er geen magnetisch veld: de lichtpunt bevindt zich precies in het midden van het
scherm. Dan begint er een snel in grootte toenemende stroom te vloeien, en ontstaat
*) Wij wijzen hier met nadruk op een verschil tussen het schrijven met de hand en het schrijven
van een lichtpunt in een beeldbuis. De hand tekent letters die gedeeltelijk boven en gedeeltelijk
beneden de eigenlijke lijnen liggen, terwijl de lichtpunt op het scherm precies de haar voor
geschreven lijn doorloopt. Haar schrijven bestaat hierin, dat de helderheid voortdurend wisselt,
al naar gelang de beeldinhoud.
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een sterker wordend vertikaal magneetveld: de elektronenstraal wordt snel naar de
linkerzijde van het scherm afgebogen. De richting van de stroom is in het diagram van
fig. 39a als negatief aangenomen en daarom beneden de horizontale as getekend.
In zeer korte tijd heeft de negatieve stroom zijn maximale waarde bereikt, waar
door de elektronenstraal is afgebogen naar de linkerrand van het scherm. Vanaf deze
linkerrand moet nu de eerste lijn worden geschreven. De elektronenstraal moet dus,
na een snelle sprong naar links gemaakt te hebben, langzaam naar de rechterzijde van
het scherm worden afgebogen. Om dit te bereiken, laat men de stroom door de spoelen
van haar maximale negatieve waarde langzaam naar 0 afnemen, waarbij ook de elek
tronenstraal langzaam naar het midden van de buis terugkeert. Om echter een on
onderbroken lijn te krijgen, mag er geen stroomloze toestand bestaan, zelfs niet ge
durende zeer korte tijd. Daarom moet het afnemen van de stroom vanuit de
negatieve richting direkt overgaan in een toeneming van de stroom in de om
gekeerde, dus de positieve richting. In het stroomdiagram van fig. 39a is dit voor
gesteld door een rechte lijn, welke loopt vanaf het punt onder de as dat de maximale
negatieve waarde van de stroom voorstelt, tot het punt boven de as dat de maxi
male positieve waarde voorstelt.
Wanneer de afbuiging van de elektronenstraal naar rechts even groot moet zijn als
de eerder beschreven afbuiging naar links, dan moet de toeneming van de stroom in
positieve richting ook zo lang doorgaan tot de maximale positieve waarde van de
stroom even groot is als de maximale negatieve waarde.
Wanneer het lichtpuntje de rechterzijde van het scherm bereikt heeft, moet het weer
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Fig. 39. a) Horizontale afbuiging van een elektronenstraal, door middel van een zaagtandvormige
stroom ih door de horizontale afbuigspoelen, Shlt resp. Shib) Vertikale afbuiging van een elektronenstraal door middel van een zaagtandvormige stroom iv
door de vertikale afbuigspoelen Svi, resp. Sv2.
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snel terugspringen naar de linkerzijde, om de volgende lijn te kunnen schrijven. De
stroom moet dus zeer snel afnemen van zijn maximale positieve waarde tot nul, en
zonder onderbreking in negatieve richting toenemen tot een even grote negatieve
waarde.
Vanaf de linkerzijde van het scherm wordt dan de tweede lijn geschreven. De afbuigstroom moet weer regelmatig afnemen tot nul, van richting veranderen en zonder
onderbreking regelmatig toenemen in positieve richting. Vanaf de rechterzijde van het
scherm springt de lichtpunt dan weer naar links, en de derde lijn wordt geschreven.
Uit het stroomdiagram van fig. 39<z blijkt dat wij voor de afbuiging van de elektronenstraal een stroom door de spoelen moeten sturen die voortdurend van richting
en grootte verandert. De grafische voorstelling van deze stroom toont veel overeen
komst met de tanden van een zaag: vandaar zijn naam zaagtandstroom. Ineen
volgend hoofdstuk zullen wij zien hoe een dergelijke stroom kan worden opgewekt.
Zoals wij al hebben gezegd, is in het diagram van fig. 39« aangenomen dat slechts
5 lijnen werden geschreven in I /25 seconde. In werkelijkheid worden in deze tijd 625
lijnen geschreven, doch het zou zeer moeilijk zijn al deze lijnen in één tekening voor te
stellen. Om dezelfde reden werden de lijnen ook enigszins onder elkaar getekend: in
werkelijkheid zouden zij op elkaar zijn gevallen, en zou er slechts één horizontale lijn
door het midden van het scherm zichtbaar zijn.

4.

VERTÏKALE ZAAGTANDSTROOM

De lijnen moeten het schermoppervlak regelmatig bedekken en dicht ondor elkaar
liggen. Dit kan men bereiken door de elektronenstraal, behalve in horizontale richting,
ook in vertikale richting af te buigen. Deze vertikale afbuiging moet de elektronen
straal langzaam doen verschuiven van de bovenrand van het scherm naar de onder
rand. Dit moet zó langzaam gebeuren dat er intussen 625 horizontale lijnen geschre
ven kunnen worden. Wanneer de elektronenstraal de onderrand van het scherm heeft
bereikt, moet hij zo snel mogelijk naar boven terugspringen, om daarna weer langzaam
naar de benedenrand te worden afgebogen.
In fig. 396 is deze vertikale afbuiging en de daarvoor nodige afbuigstroom iy door
de vertikale afbuigspoelen, 5V1 en SV2, getekend. Evenals dit bij de voorstelling
van de horizontale afbuigstroom is gedaan, zijn de lijnen die in vertikale richting
door de elektronenstraal worden beschreven iets naar rechts uitgerekt, hoewel
zij in werkelijkheid alle precies door het midden van het schermoppervlak zouden
lopen.
Na de uitvoerige beschrijving van de horizontale afbuiging, is het niet moeilijk
in te zien dat ook voor de vertikale afbuiging een zaagtandstroom nodig is. Deze
stroom is in fig. 39b getekend. In deze figuur is aangenomen dat in 1/25 seconde één
verticale lijn wordt geschreven; dit is in overeenstemming met de werkelijkheid,
omdat wij vroeger immers al hebben vastgesteld dat er 25 beelden per seconde zouden
worden geschreven, en de elektronenstraal dus 25 maai per seconde van boven naar
beneden moet worden afgebogen.
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KOMBINATIE VAN DE TWEE ZAAGTANDSTROMEN

In fig. 39a en b is weergegeven, hoe de elektronenstraal wordt afgebogen wanneer
er een zaagtandstroom door de horizontale, resp. vertikale afbuigspoelen loopt.
In de fig. 40a is de baan van de lichtpunt getekend wanneer er zaagtandstromen lopen
door de beide afbuigspoelen tegelijk. In deze figuur worden de beide soorten afbuigingen dus gekombineerd.
Zo&ls uit de tekening - waarin de stromen door de horizontale en de vertikale af-
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Fig. 40. Gekombineerde horizontale en vertikale afbuiging van de elektronenstraal.
a) Met dezelfde zaagtandstromen als in fig. 39a en b worden 5 lijnen onder elkaar geschreven.
Omdat het schrijven van de lijn veel langer duurt dan de,,terugslag", zal de lijn zelf ook veel
schuiner lopen dan de terugslag.
b) Baan van het lichtpunt in geval de horizontale zaagtandstroom* 625 maal sneller van richting
verandert dan de vertikale zaagtandstroom. De lijnen liggen nu zo dicht onder elkaar dat zij één
lichtend vlak vormen.

buigspoelen boven elkaar getekend zijn - blijkt, doorloopt de horizontale afbuigstroom precies 5 zaagtanden in 1/25 seconde, terwijl de vertikale afbuigstroom
in dezelfde tijd slechts één zaagtand doorloopt. Wanneer de beide stromen in het
zelfde ritme door de spoelen blijven vloeien, zal het lichtpuntje iedere 1 /25 seconde
een zig-zag baan over het scherm doorlopen. Deze baan bestaat uit 5 horizontale lijnen.
Als het ritme van de stromen precies gelijk blijft, zullen de zig-zag banen elkaar be56
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dekken. Ten gevolge van de traagheid van ons oog zullen wij het schrijven niet kunnen
volgen, zodat wij slechts een stilstaande rij van 5 lijnen zien.
Er bestaat een onmiskenbare overeenkomst tussen de voorstelling van deze lijnen
en de in fig. 38 getekende figuur. Het enige verschil tussen deze figuren is, dat de met
de hand geschreven lijnen horizontaal liggen, terwijl het terugbewegen van de
hand enigszins schuin verloopt, en de eigenlijke lijnen van het televisiebeeld enigszins
schuin lopen en de ,,terugslag” praktisch horizontaal. Dit verschil is echter onbe
langrijk en heeft geen invloed op het beeld, zolang de afgetaste lijnen in de kamera
hetzelfde schuine verloop hebben.
In fig. 406 is een beeld weergegeven waarin het lichtpuntje, overeenkomstig de
werkelijkheid, 625 lijnen doorloopt. Gedurende één vertikale afbuiging moeten dus
625 zig-zag banen doorlopen worden. Dit wil zeggen,'dat de lijnen nu niet meer ver
uit elkaar liggen, zoals getekend in fig. 40a, doch het scherm met 625 dicht onder el
kaar liggende lijnen is bedekt. Wanneer wij dit beeld op enige afstand bekijken, kunnen
wij de afzonderlijke lijnen niet meer onderscheiden: wij krijgen de indruk van één
egaal verlicht oppervlak*).
Dit lichtend oppervlak kan tot een televisiebeeld worden omgevormd door de
lichtpunt in helderheid te variëren tijdens het doorlopen van de lijnen. De variaties
van de helderheid moeten hierbij precies overeenkomen met de variaties die aan de
zenderzijde ontstaan bij het aftasten van het beeld.
Volledigheidshalve vermelden wij hier nog dat het lichtpuntje alleen tijdens het
schrijven van de eigenlijke lijnen in helderheid wordt gevarieerd, d.w.z. alleen tijdens
de beweging van de linkerzijde van het scherm naar de rechterzijde. Gedurende de
terugslag van de rechts naar de links en gedurende het terugspringen van de
onderrand naar de bovenrand, wordt de elektronenstraal onderdrukt, zodat er
geen lichtpuntje ontstaat en de terugslag op het scherm dus niet zichtbaar is. Hoe
deze onderdrukking tot stand komt, wordt in een van de volgende hoofdstukken
beschreven.
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Zoals wij hierboven gezien hebben, is, om een scherm met 625 lijnen te beschrijven,
een vertikale afbuigstroom nodig die 25 maal per seconde zaagtandvormig van
richting verandert**), en een horizontale zaagtandstroom die 625 x 25 = 15 625
maal per seconde van richting verandert.

*) Deze manier om een egaal verlicht oppervlak op te bouwen door middel van een lichtpuntje,
werd reeds in 1907 door Boris Rosing gedemonstreerd. In 1908 beschreef Campbel Swinton
hoe op deze wijze een katodestraalbuis zou kunnen worden gebruikt in een televisie weergeefapparatuur, als hiervoor tenminste een geschikte traagheidsloze opneemcel werd gevonden.
Driejaar later beschreef hij zelf hoe een dergelijke apparatuur kon worden verwerkelijkt (zie
voetnoot op pag. 85).
**) In de praktijk is dit meestal een zaagtandstroom van 50 perioden om ,,geïnterlinieerde”
aftasting te kunnen toepassen. Dit wordt verderop nog besproken.
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Zaagtandst romen kunnen in principe op twee verschillende manieren worden opge
wekt, namelijk met behulp van „induktieve” of „kapacitieve” zaagtandgeneratoren.
Ten gevolge van de zelfinduktie die iedere draad heeft, ontstaat, wanneer een
stroom door een draad vloeit en die stroom plotseling van sterkte verandert, een zekere
kracht die de verandering tracht tegen te gaan. Dit geldt zowel voor het moment
dat er een stroom begint te vloeien,
alsook voor iedere plotselinge verandering
in de stroomsterkte wanneer er reeds een
stroom
vloeit. Deze verandering van
V
stroomsterkte kan b.v. ontstaan wanneer
er een spanning wordt aangelegd tussen de
9
beide uiteinden van de draad en deze
spanning plotseling van grootte verandert.
Een spanning over de draad die enige
keren plotseling van grootte verandert
(fig. 41a), zou volgens de wet van Ohm
(zie pag. 28) een stroom veroorzaken die
op dezelfde wijze plotseling in grootte toei
r~,
of afnam (gestippelde lijn in fig. 41 bf Door
b
de zelfinduktie van de draad ontstaat er
echter bij iedere sprong een vertraging in de
stroomsterkte, zodat de stroom door de
draad verloopt zoals m fig. 41 b met een
t
getrokken lijn is aangeduid.
Fig. 41. Afronding van weergavekromme
Het in fig. 41 b voorgestelde „exponen
van de stroom ten gevolge van de zelfinduktie
tiële” verloop van de stroom is een vorm
van de geleider
a) Spanning v over de geleider, die enige die in de natuur zeer veel voorkomt. Men
malen sprongvormig van grootte verandert.
vindt een dergelijk karakteristiek verloop
b) Stroom i door de geleider, waarvan de
b.v. overal waar men probeert met een
sprongen tot „exponentiële" krommen zijn
vervormd (getrokken lijn) ; zou er geen zelf plotseling optredende kracht iets in
beweging te brengen of af te remmen. Op
induktie in de geleider aanwezig zijn geweest,
dan zou de stroom verlopen zijn volgens de
deze wijze verloopt ook de snelheid van
streep-lijnen.
een auto die zich in beweging zet, of de
snelheid van een trein die plotseling rem
men moet. In beide gevallen is het de traagheid van de massa die de plotselinge
verandering van beweging tegenwerkt, evenals het bij een draad de zelfinduktie
is die een sprongvormige verandering van de stroom tegenwerkt.
Bij onze gewone huisinstallaties is de zelfinduktie van de leidingen zo klein dat de
tijd die de stroom na het inschakelen nodig heeft om zijn hoogste waarde te bereiken,
hoogstens een duizendste seconde bedraagt, zodat wij hiervan niets merken. Zoals
wij echter later zullen zien, kan de zelfinduktie van een draad op eenvoudige wijze
worden vergroot zodat de aanlooptijd van de stroom bij een dergelijke draad relatief
zeer groot wordt. In fig. 42 zijn twee stromen weergegeven, waarvan er een (gestreept)
een korte, de andere een lange aanlooptijd heeft. De maximale waarde die de stroom

t 'f
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Fig. 42. Exponentieel verloop van de
stroom als gevolg van de zelfinduktie van
de geleider. De getrokken lijn geeft het
verloop weer bij een grote zelfinduktie, de
gestreepte lijn het verloop bij een kleine
zelfinduktie. imax = de uiteindelijke
waarde die de stroom als gevolg van de
aangelegde spanning zal bereiken.
De gestippelde lijn geeft de toeneming
van de stroom in geval van een grote zelf
induktie en een kleine weerstand.

uiteindelijk bereikt (i,nax in fig. 42) wordt bepaald zowel door de spanning die
bestaat tussen de uiteinden van de draad, als door de weerstand van deze draad.
Als de weerstand van de draad zeer klein is, zal de stroom een zeer hoge waarde
bereiken, en zal dé aanlooptijd dientengevolge ook zeer lang zijn (vgl. de gestippelde
kromme in fig. 42). De maximale stroomsterkte wordt in dit geval hoofdzakelijk
bepaald door de „inwendige weerstand” van de stroombron (zie pag. 211).

Oorzaak van de zelfinduktie van een draad

De aanwezigheid van zelfinduktie in een
draad kan op de volgende wijze worden
verklaard.
Zoals wij weten, ontstaat op het ogenblik
dat een elektron zich in beweging zet, om
dit elektron een ringvormig magneetveld,
dat zich met de snelheid van het licht naar
alle kanten uitbreidt. Als het elektron zich
in een draad bevindt, „doorsnijdt” het
magneetveld dat zich steeds verder uit
breidt, allereerst de draad zelf (zie fig. 43).
Volgens een wet van de elektrotechniek
wordt echter in iedere geleider die door een
magneetveld wordt „gesneden” een span
ning geïnduceerd (induktiewet), die zo
gericht is dat, ten gevolge van deze span
ning in de geleider een stroom gaat vloeien
die tegengesteld gericht is aan de elektronenstroom die het magneetveld heeft
opgewekt (aktie = reaktie).
Natuurlijk gaat er, wanneer wij een

(•)

Fig. 43. Magnetisch veld rond een bewegend
elektron in een geleider.
e = elektron: k = magnetische krachtlijnen:
q = doorsnede van de geleider.
De naar buiten gerichte pijlen geven aan dat
het magneetveld zich bij het in beweging
zetten van het elektron, naar alle kanten uitbreidt met de snelheid van het licht.
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spanningsbron op een geleider aansluiten, niet een enkel elektron bewegen, maar
komen alle elektronen die in de geleider aanwezig zijn, in beweging. Er blijven dus
geen elektronen over die in de tegenovergestelde richting zouden kunnen bewegen,
zodat de geïnduceerde „tegenspanning” alleen als een verzwakking van de oor
spronkelijk aangelegde spanning merkbaar wordt. Dit betekent dat de kracht die de
elektronen in beweging brengt, zwakker is, en zij zich dus langzamer bewegen, dan
men zou verwachten. Dit wil zeggen, dat de stroomsterkte door de geleider kleiner
is. Direkt na het aanleggen van de spanning, dus bij het in beweging komen van de
elektronen, is de stroom door de geleider kleiner dan wij in verband met de grootte
van de aangelegde spanning zouden verwachten.
Zou deze trage beweging van de elektronen blijven voortduren, dan zou ook
het magneetveld in een stationnaire toestand geraken, d.w.z. het zou de doorsnede
van de geleider wel vullen, maar hem niet meer met de lichtsnelheid snijden. Er zou
dus geen tegenspanning worden geïnduceerd, zodat op de elektronen de v >lle aange
legde spanning zou gaan inwerken, met het gevolg dat zij zich direkt sneller zouden
gaan bewegen. Het sneller bewegen van de elektronen heeft echter een toename van
de sterkte van het magneetveld tot gevolg; waardoor dit zich weer snel zou uitbreiden
en dus ook de doorsnede van de draad zou snijden. Hierdoor wordt opnieuw een
tegenspanning geïnduceerd en wordt de snelheid van de elektronen afgeremd.
De toename van de snelheid van de elektronen heeft in werkelijkheid niet, zoals hier
boven beschreven, in verschillende etappes plaats, maar de snelheid van de elek
tronen wordt geleidelijk groter, totdat de maximale snelheid van de elektronen, die
overeenkomt met de aangelegde spanning, is bereikt.

Vergroting van de zelfinduktie
De zelfinduktie van een rechte geleider kan gemakkelijk vergroot worden door deze
geleider tot een spoel te wikkelen. Het magneetveld dat om een elektron ontstaat
wanneer het zich in beweging zet, snijdt dan niet alleen de doorsnede van het stuk
draad waarin het zich bevindt, maar ook de doorsnede van de windingen die zich in de

Fig. 44. Vergroting van de zelfinduktie door de geleider
tot een spoel te wikkelen.
i = elektronenstroom door de spoel; e = een willekeurig
elektron van deze stroom; k = krachtlijnen van het
magnetisch veld rond het elektron.
De stippellijnen door de windingen geven de spanningen
aan die door snijdende krachtlijnen worden geïnduceerd,
en die de oorspronkelijke spanning tegenwerken.
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buurt bevinden, zodat in al deze windingen een even grote tegenspanning wordt ge
ïnduceerd. Zoals uit fig. 44 blijkt, werken alle geïnduceerde tegenspanningen samen,
zodat hun gezamenlijke tegenwerkende kracht op het bewegende elektron in werkt.
Bovendien wordt het elektron even sterk geremd door de tegenspanningen welke
worden geïnduceerd door de magneetvelden van de elektronen die zich in de andere
windingen bevinden, en die ook de doorsnede
van de geleider waarin zich het eerste elektron
bevindt, snijden.
II1111' '
De zelfinduktie van een spoel neemt dus
I' 1111
niet slechts evenredig toe met het aantal
windingen, doch met het kwadraat van dit
aantal: twee windingen hebben een zelfinduk
lll'l I
tie die vier maal zo groot is als die van een
!'h1!
i
enkele winding, drie windingen een zelfin
duktie die negen maal zo groot is als die van
een enkele winding, enz. Bij een spoel van
1000 windingen is de zelfinduktie 1 000 000
i
maal zo groot als die van een enkele winding*).
Fig. 45. Vergroting van de zelfinduktie
De zelfinduktie van een spoel kan boven
van een spoel door het aanbrengen van
dien nog aanzienlijk vergroot worden door de
een ijzerkern. i = stroom door de spoel;
de stippellijnen door de kern zijn de mag spoel te voorzien van een ijzerkern. Meestal
netische krachtlijnen, waarvan er veel is de vorm van deze ijzerkern zodanig dat de
meer door het ijzer lopen dan door de
spoel hierdoor gedeeltelijk omsloten wordt;
lucht.
men spreekt in dat geval van een ijzeren
„juk”. De werking van de ijzerkern berust op het feit, dat ijzer een aanzienlijk
groter „magnetisch geleidingsvermogen” heeft dan lucht. De sterkte van het mag
neetveld is namelijk afhankelijk van het magnetisch geleidingsvermogen van het ma
teriaal waarin het veld zich ontwikkelt. Een spoel met ijzerkern zal dus een sterker
magneetveld hebben dan een dergelijke spoel zonder ijzerkern. De tegenspanning
die -in een enkele winding wordt geïnduceerd zal dus, evenals de totale zelfinduktie
van de spoel, ook evenredig groter zijn.
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Het is niet moeilijk zaagtandstromen van elke gewenste sterkte te maken met be
hulp van de zelfinduktie van een spoel.
In fig. 46 is de hiervoor benodigde schakeling gegeven. Behalve de gelijkstroom bron
bevat deze schakeling slechts twee, absoluut onmisbare, onderdelen: een spoel met
grote zelfinduktie L en een schakelaar S. De onvermijdelijke weerstanden die in de
verschillende onderdelen van de stroomkring optreden, dus „de inwendige weerstand”
van de stroombron, de weerstand van de verbindingsdraden en de weerstand van de
spoel (dez.g. „gelijkstroomweerstand”, die niet met de zoeven beschreven „induktieve
*) Deze voorstelling van zaken is niet meer exakt juist, daar in het laatste geval de afmetingen
van de spoel en de diameter van de draad een rol gaan spelen.
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weerstand” van de spoel verwisseld mag worden) bepalen, overeenkomstig de wet
van Ohm, tezamen met de spanning van de batterij, de waarde die de stroom na een
bepaalde aanlooptijd bereikt.
Voor ons is dus alleen de totale in de kring aanwezige weerstand van belang.
Wij kunnen daarom zonder enig bezwaar aannemen dat alle onderdelen van de stroom
kring geen weerstand hebben, en in plaats daarvan in de stroomkring een weer
stand opnemen, waarvan de waarde gelijk is aan de som van de weerstanden
van ieder van de onderdelen. Deze vervangingsweerstand is in fig. 46
weergegeven door de weerstand R.
Voor het bepalen van de stroomsterkte is in de kring een ampèremeter I opge
nomen.
Als de schakelaar S gesloten wordt op het moment r0, zal tengevolge van de zelfinduktie van de spoel, de stroom langzaam toenemen en de bekende exponentiële
R

_T7Ï

tk

iL

e |
I

o

ij

Fig. 46. Principeschema van een
induk lieve zaagtandgenerator.
B = batterij: L = spoel met grote
zelfinduktie; R = vervangingsweerstand voor alle weerstanden die in
het circuit aanwezig zijn; S = scha
kelaar; I = ampèremeter;
iL — zaagtandstroom.

t, t2
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sec
Fig 47. Zaagtandstroom iL die in het circuit
van fig. 46 ontstaat door het openen en sluiten
van de schakelaar.
imax = maximale stroom die optreedt wanneer
de schakelaar voortdurend gesloten blijft.

vorm hebben als in fig. 47 is getekend. De tijd die de stroom nodig heeft om tot zijn
maximale waarde te stijgen hangt enerzijds af van de zelfinduktie van de spoel, ander
zijds van de batterijspanning Vb en van de grootte van de weerstand R. We gunnen
de stroom echter niet de tijd om tot zijn maximale waarde te stijgen, doch openen
de schakelaar gedurende korte tijd op het moment tv dus voordat de stroom de helft
van zijn maximale waarde heeft bereikt. In theorie moet de stroom op dit moment direkt tot de waarde 0 afnemen (gestippeld in fig. 47), doch het blijkt in de praktijk dat
er geen enkele schakelaar bestaat die de stroom volledig onderbreekt. Vooral de
,,elektronische” schakelaars die bij zaagtandgeneratoren worden gebruikt,
hebben ook in open toestand een bepaald geleidingsvermogen, zodat de stroom niet
nul wordt, miar alleen afneemt tot een bepaalde, zeer kleine waarde.
Tijdens het afnemen van de stroom oefent de zelfinduktie van de spoel hierop een
zelfde invloed uit als bij het toenemen van de stroom : de afname van de stroom wordt
vertraagd, en in plaats van onmiddellijk terug te vallen tot zijn minimale waarde, zal
hij via een exponentiële kromme deze waarde bereiken (fig. 47, tijdsinterval
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Op het moment t2 wordt de schakelaar gesloten en begint de stroom weer te
stijgen zoals in het interval /0 Gedurende het interval t3 - /4 wordt de stroom
onderbroken, enz. Zoals uit de figuur blijkt, heeft de stroom door de kring op deze
wijze een zaagtandvorm gekregen.
Als wij de schakelaar 15 625 maal per seconde openen, wat met een elektronische
schakelaar zeer goed mogelijk is, dan ontstaat een zaagtandstroom in het ritme van
de horizontale afbuiging die vereist is voor een beeldbuis.
Het is duidelijk dat de schakeling van fig. 46 slechts een principeschema is. In het
laatste gedeelte van dit boek zullen wij zien hoe deze schakeling moet worden uitge
bouwd om te kunnen voldoen aan de speciale eisen die gesteld worden aan een
,,lijntijdbasis”-generator in een televisie ontvanger.*)
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In fig. 48 is het principeschema van een kapacitieve zaagtandgenerator ge
geven. Dc schakeling bevat een batterij B, een kondensator C en een weerstand R,
die, evenals in fig. 46, de vervangingsweerstand is voor alle weerstanden die in de
kring aanwezig zijn. In tegenstelling tot de induktieve generator, is de gezamenlijke
weerstand van de onderdelen in een kapaci
tieve generator meestal kleiner dan nodig is,
zodat de totale weerstand met behulp van
een „kunstmatige” weerstand moet wornen
vergroot. ♦*)
Een „kondensator” dient, zoals zijn
naam al enigszins aanduidt, tot het verzame
len en ophopen van grote aantallen elek
tronen. Meestal bestaat een kondensator .
Fig. 48. Het opladen van een kondensator.
uit een strook zeer dun, isolerend materiaal
B = batterij; C = kondensator; R = ver
die aan beide zijden bedekt is met een dunne
vangingsweerstand; V = voltmeter; iL —
laadstroom van de kondensator.
laag geleidend materiaal (de „platen” van
de kondensator). De strook is opgerold tot
een klein rolletje; de beide geleidende lagen zijn van aansluitdraadjes voorzien en
het geheel is in een isolerende massa gedompeld.
Als men de aansluitdraden van de kondensator verbindt met de klemmen van een
batterij (elektronenpomp), dan zullen er elektronen vanuit de plaat, die verbonden is
met de positieve klem van de batterij, gepompt worden naar de plaat die verbonden is
met de negatieve klem. Omdat de beide geleidende lagen slechts van elkaar gescheiden

9

*) Dc „tijdbasis” van een ontvanger is de schakeling waarmede de zaagtandstromen voor de
horizontale en de vertikale afbuiging wordeql opgewekt; men kent dan ook een „lijntijdbasis”
en een „beeldtijdbasis” (zie deel 7).
**) Deze kunstmatige weerstanden zijn kleine staafjes, die gemaakt zijn van een materiaal dat
een slecht geleidingsvermogen voor elektriciteit heeft. Aan de beide uiteinden van de staafjes zijn
aansluitdraden aangebracht, zodat de weerstanden gemakkelijk kunnen worden gemonteerd
op iedere gewenste plaats in de schakeling. Deze weerstanden kunnen, afhankelijk van het
materiaal waarvan zij gemaakt zijn, een waarde hebben tot verscheidene M Q.
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zijn door een zeer dunne, isolerende laag, oefenen de elektronen die in de negatieve
plaat gepompt zijn, een extra afstotende kracht uit op de elektronen in de positieve
plaat, die bovendien ook de zuigende werking van de batterij ondervinden. Hierdoor
wordt het pompend vermogen van de batterij aanzienlijk versterkt, zodat er ten slotte
veel meer elektronen in de negatieve plaat aanwezig zullen zijn dan het geval zou zijn
geweest indien de beide platen niet tot een kondensator waren verenigd.
Het vermogen van een kondensator om elektronen te verzamelen en vast te houden,
zijn kapaciteit, hangt, zoals uit het bovenstaande volgt, af van de grootte van dc
afstand tussen de beide geleidende lagen. De kapaciteit wordt echter ook nog bepaald
door de grootte van het oppervlak van deze platen, en niet in het minst door het materi
aal waarvan de isolerende laag is gemaakt, het z.g. „diëlektrikum”, en zijn dielektrische eigenschappen. Het is met behulp van speciale diëlektrica en moderne
fabrikagemethoden mogelijk een kondensator ter grootte van een klein garenklosje
een even groot vermogen tot het opnemen van elektronen te geven als de totale aard
bol.
Wanneer het er bij kondensatorenom gaat dergelijke zeer grote aantallen elektronen
van het ene bekleedsel naar het andere te transporteren, dan is het duidelijk dat dit
transport van elektronen (elektrische stroom) een zekere tijd in beslag zal nemen.
Deze tijd hangt, behalve van de kapaciteit van de kondensator, ook af van het ver-»
mogen van de pomp (spanning van de batterij) en van de „weerstand” van de pompleiding (vervangingsweerstand in de stroomkring).
Wanneer een kondensator via een schakelaar wordt verbonden aan een spannings
bron, zal de kondensator zich na het inschakelen niet onmiddellijk tot de spanning
van de batterij opladen, maar deze pas na een zekere tijd bereiken. Registreren wij
met een voltmeter de toename van de
spanning op de kondensator (Kin fig. 48),
Yb
dan zien wij dat de spanning verloopt
volgens de karakteristieke kromme die in
vt
fig. 49 is gegeven.
De spanning op de kondensator ver
loopt volgens dezelfde exponentiële
kromme als de stroom door een spoel
O
1 2 3 4 5 6 7 Q
(zie fig. 42). In het begin gaat het opladen
sec
zeer snel, omdat de kondensator nog leeg Fig. 49. Exponentieel verloop van de span
is, maar na enige tijd neemt de spanning ning op de kondensator tijdens het opladen.
Vb = batterijspanning; Vc = spanning op de
op de kondensator steeds langzamer toe,
en de eindwaarde (de batterijspanning Vb) kondensator.
wordt pas na vrij lange tijd bereikt. De
duur van het opladen zal des te groter zijn naarmate het transport van elektronen in
de stroomkring moeilijker is, dus naarmate de weerstand R groter is.
Wij zullen nu de zaak eens omkeren en de kondensator laten ontladen. Voor dat
doel hebben wij in de kring een omschakelaarSopgenomen. Deze schakelaar wordt,
wanneer de kondensator geheel is opgeladen, omgeschakeld van 1 naar 2 (fig. 50).
Hierdoor worden de weerstand van de batterij en de extra weerstand R buiten de
1
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Fig. 50. Ontlading van een kondensator.
B = batterij; C = kondensator; R = vervangingsweerstand; S = schakelaar; V —
voltmeter; iE = ontlaadstroom.

Fig. 51. Exponentieel verloop van de span
ning bij het ontladen van een kondensator.
Vb = batterijspanning; Vc = spanning op de
kondensator.

stroomkring gesloten, zodat de geladen kondensator geheel is kortgesloten.
Nu verloopt de ontlading van de kondensator, dus het terugtransporteren van de
elektronen die zijn opgehoopt in de negatieve plaat, naar de positieve plaat, veel
sneller dan het laden. Als wij tijdens het ontladen het verloop van de kondensatorspanning ook registreren, dan zien wij het in fig. 51 getekende spanningsdiagram te
voorschijn komen. Wat de vorm betreft, is dit precies het spiegelbeeld van het diagram
van fig. 49.
Als wij de twee diagrammen nauwkeurig met elkaar vergelijken, dan zien wij dat
in fig. 49 de tijdas is onderverdeeld in seconden en in fig. 51 in honderdsten van
seconden. Alleen zó is het mogelijk de ontladingskromme even duidelijk voor te
stellen als de opladingskromme, hoewel de eerste veel korter duurt. Wanneer wij
in fig. 51 eveneens de seconde als eenheid van tijd hadden genomen, dan zou de ontladingskromme ineen gekrompen zijn tot een vertikale lijn (gestippeld in fig. 51).
Wij maken nu een omschakelaar (elektronische schakelaar) die met grote snel
heid kan worden omgeschakeld, en wel zo dat hij b.v. 1 seconde in stand 1 staat
(opladen), en 0,05 seconde in stand 2 (ontladen). Wij kunnen dan het verloop van de
spanning op de kondensator gemakkelijk afleiden uit de diagrammen die gegeven zijn
in de fig. 49 en 51.
Hiertoe zetten wij eerst het stuk van
Vb.
de opladingskromme uit dat in 1
seconde wordt doorlopen, en teke ve
nen daarachter het stuk van de ont
lad ingskromme dat in 0.05 seconde
wordt doorlopen (interval r0 resp.
- t2 in fig. 52). Zoals wij zien, wordt
de kondensator in deze 0,05 seconde
praktisch geheel ontladen, zodat bij
Fig. 52. Spanning op de kondensator vanfig. 50,
het omschakelen naar stand 1 (r2 in
als de schakelaar enige malen snel achter elkaar
fig. 52) de kondensator in dezelfde toe
wordt omgeschakeld.
stand verkeert als bij het begin (t0); dit
Vb = batterijspanning; Vc = spanning op de
kondensator.
wil zeggen: wij kunnen nu weer de
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eerste seconde van de opladingskromme (z2 - z3) uitzetten en vervolgens de ontladingskromme (z3 - /4), enz. Het verloop van de spanning is dus weer zaagtandvormig.
Ook bij de zojuist besproken kapacitieve zaagtandgenerator moet erop gewezen
worden, dat de schakelingen die zijn gegeven in fig. 48, resp. 50, slechts principeschema’s zijn, die nog aanzienlijke uitbreidingen behoeven voor dat zij kunnen
worden gebruikt als tijdbasis in een televisieontvanger (zie deel 7).

VI. De moderne katodestraalbuis
Samenvattend zal nu worden aangegeven op welke wijze alle tot nu toe verworven
theoretische kennis in de moderne beeldbuis praktisch wordt toegepast. In fig. 53
zijn schematisch twee beeldbuizen voorgesteld: een met magnetische fokussering,
zoals deze nog tot voor enkele jaren algemeen in gebruik was en een elektrostatisch
gefokusseerde 110°-buis van de modernste uitvoering. In fig. 53a valt het op, dat het
eigenlijke elektronenkanon scheef in de buis is aangebracht. Dit vergt een verklaring:
1.

DE IONENVAL

De gloeiende katode zendt niet alleen elektronen uit, maar ook allerlei andere kleine
deeltjes, zoals fragmenten van molekulen. Deze deeltjes kunnen elektrisch geladen zijn
en worden dan ionen genoemd. Voor zover deze ionen negatief geladen zijn, zullen
zij dezelfde weg volgen als de elektronen die door de katode worden uitgezonden, en
dus uiteindelijk op het scherm terecht komen. Het scherm is echter niet bestand tegen
een bombardement met deze deeltjes, die meer dan honderdduizend maal zwaarder
kunnen zijn dan elektronen. Het scherm zal, als gevolg hiervan, in het midden een
bruine kleur krijgen en minder licht uitstralen. Het is dus van het grootste belang dat
wordt voorkomen dat ionen het scherm bereiken.
Om dit te bereiken, wordt gebruik gemaakt van het feit dat ionen veel zwaarder zijn
dan elektronen, en dus minder gemakkelijk worden afgebogen door magnetische
velden. Wanneer, zoals in fig. 53a is getekend, het elektronenkanon schuin is op
gesteld in de buishals, zal de elektronenstraal door een dwars gericht
magneetveld gemakkelijk kunnen worden omgebogen naar de as van de buishals,
maar zullen de ionen die tengevolge van hun relatief grote gewicht veel minder beïn
vloed worden door het veld, rechtuit vliegen en terecht komen op het plaatje D, ook
wel diafragma genoemd.
Niet ten onrechte spreekt men in dit geval van een ionen val, resp. een ionenvalmagneet (M* in fig. 53). Deze kleine magneet is meestal gemonteerd op een eenvou
dige houder die over de buishals wordt geschoven en in alle richtingen verplaatsbaar
is. Het instellen van de ionenvalmagneet moet zeer nauwkeurig geschieden, daar anders
de ionen wel opgevangen worden door het diafragma, maar de elektronenstraal niet
meer precies door de kleine opening in het midden van het diafragma loopt. De elek66
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Foto 4. Beeldortikon.

Foto 5. Vidikon.
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tronen zullen dan, evenals de ionen, voor een gedeelte op het diafragma zelf terecht
komen, waardoor de helderheid van het scherm aanzienlijk verminderd, of zelfs ge
heel wordt onderdrukt. Bovendien kan, tengevolge van het elektronenbombardement
dat op één punt van het diafragma is gekoncentreerd, dit punt gloeiend worden en aan
leiding geven tot emissie van ionen waardoor
de levensduur van de buis nadelig wordt beïnvloed.
EH.T

"i

[o]

i 7TT

% 92 k 9,

B

k' 92 9^

Co

Co'
+ 16kV
EH.T..
Fig. 53. Doorsnede van een moderne beeldbuis.
a) met magnetische fokussering.
b) met elektrostatische fokussering
e — elektronenstraal; gx = wehneltcilinder; g2 — verb
snellingselektrode; g3, g.t, g5 = eindanode, resp. statische
fokusseerelektroden; k = katode; k' = virtuele katode;
B = voet van de buis; D = afbuigeenheid; E.H.T. = hoogspanningsaansluiting (16 kV); Flt
fluorescerend
F2 = ferroxduur ringen voor magnetischefokussering;
= ionenvalmagneet; S
scherm.
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Ook de verdere bouw van de in fig. 53 voorgestelde buis wijkt iets af van de reeds
eerder gegeven schematische tekeningen. Zo bestaat de tot nu toe als een doorlopende
metaallaag aangenomen laatste anode in werkelijkheid uit verschillende delen: in de
hals van de buis is een cilindervormige anode g3 ondergebracht, die bij de statisch gefokusseerde buis nog eens is onderverdeeld (g3, g5). Deze anodecilinder komt tot vlak
bij het elektronenkanon, zodat de elektronen reeds aan het begin van hun baan tot hun
volle snelheid worden versneld en op hun verdere weg door het fokusseer- en afbuigveld tot aan het oplichtende scherm geen versnellende krachten meer ondervinden.
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Het tweede gedeelte van de anode is het grootst en bestaat uit een geleidende
metaallaag C/ die het gehele trechtervormige deel van de buis, en nog een deel van de
kanönhals, van binnen bedekt. Om reflekties binnen de buis te vermijden, is deze
laagmat-zwart, en bestaat voornamelijk uit grafiet. De aansluiting van de hoogspanning
is door de wand heen, direkt met deze laag verbonden (E.H.T. in fig. 53).
Het derde gedeelte van de anode bestaat uit het scherm S op de binnenzijde van het
voorvlak van de buis.
De elektrodes g2, g<> zijn elektrisch met laag C, verbonden, ep ggen dus ook direkt
aan de hoogspanning. Tussen het scherm en de laag C, bestaak ïchts een „elektronische” verbinding. Deze kan als volgt worden verklaard. Als een druppel op een
wateroppervlak valt, springen er verscheidene andere druppels weg. Zo zal een elek
tron dat op een anode terecht komt, verscheidene andere elektronen uit die anode
vrijmaken. Het aantal van deze ,,sekundaire elektronen ” hangt af zowel van het
materiaal van de anode, als van de snelheid van het elektron dat er op valt. Over het
algemeen hebben de sekundaire elektronen een kleine uittreedsnelheid, zodat zij, als
er geen afzuigend veld aanwezig is, als een wolk voor
de anode blijven hangen. Uit deze wolk „regenen” de
sekundaire elektronen weer regelmatig terug op de
anode (fig. 54). In ons geval worden de sekundaire
elektronen meteen weggezogen door de laag C/, omdat
"deze een hoge positieve potentiaal heeft.
Het voortdurend uittreden van sekundaire elek
tronen is oorzaak dat het scherm positief wordt.
Alle stoffen bestaan immers uit positieve en negatieve
ladingdragers, die, als er geen elektrische spanningen
aanwezig zijn, een gelijke lading vertegenwoordigen.
Als er elektronen aan het materiaal worden onttrok
ken - dus negatieve lading wordt afgevoerd - dan
zullen de achtergebleven positieve ladingdragers over
wegen en wordt het materiaal positief.
Fig. 54. Wolk van sekundaire
Het scherm krijgt dus een positieve potentiaal, die
elektronen voor het scherm,
voortdurend stijgt, totdat hij praktisch gelijk is aan de
e = elektron dat met grote snel
potentiaal van de laag C/ op de binnenwand van de
heid op het scherm terechtkomt;
es — vier sekundaire elektronen
buis. Zouden de potentialen van de beide elektroden
echter helemaal gelijk worden, dan zou ook de aan die in de wolk tot stilstand
komen; ez = sekundaire elek
trekkende kracht verdwijnen en bleven de sekundaire
tronen die uit de wolk „terugelektronen als een wolk voor het scherm hangen.
regenen" op het scherm.
Omdat de potentiaal van het scherm niet hoger kan
worden, moet het aantal toegevoerde elektronen gelijk zijn aan het aantal elektronen
dat van het scherm wordt weggezogen naar de binnenlaag Cj. Dit is alleen mogelijk
als er een klein versnellingsveld blijft bestaan in de richting van Cz. De potentiaal
van het scherm zal dus altijd enige volts onder die van laag C/ blijven.
Op deze wijze kan men met recht spreken van een „elektronische verbin
ding” tussen het scherm en de binnenlaag van de buis, en mag men de gehele binnen70
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bekleding van de buis, het scherm en de metaallaag, beschouwen als een samen
hangend oppervlak dat met de anode is verbonden. Omdat alle punten vrijwel dezelfde
potentiaal hebben, zijn er binnen de trechtervormige ruimte geen verschillen meer
in potentialen en zijn er dus ook geen krachtlijnen, zodat de elektronenbundel onge
stoord zijn weg naar het scherm kan afleggen.
Het konusvormige deel van de buis is aan de buitenzijde eveneens voorzien van een
geleidende laag (grafiet) die, via een kontactveer met het chassis verbonden, verhindert,
dat het oppervlak zich op een niet te kontroleren wijze oplaadt tot hoogspanningspotentiaal. Deze buiten bekleding vormt tezamen met de hierbovengenoemde inwen
dige bekleding een kapaciteit van ongeveer 1500 tot 2500 pF, die met voordeel is te
gebruiken voor de afvlakking van de uit impulsen verkregen hoogspanning (zie deel 7).

Gemetalliseerde schermen
Moderne beeldbuizen hebben meestal een fosforscherm dat aan de binnenzijde
is voorzien van een „metalen spiegel” (Eng.: metal-backed tubes). Het fosforscherm
op de voorwand van de buis wordt daartoe op een zeer gekompliceerde wijze voorzien
van een dun spiegelend laagje aluminium. Omdat de elektronen van de elektronenstraal, voordat zij de fosforlaag kunnen bereiken, eerst dit laagje metaal moeten
doordringen, mag het slechts enkele molekulen dik zijn;
dit is echter dik genoeg om voor de lichtstralen als een
spiegel te werken.
Het spiegelend laagje heeft een drievoudige bedoeling
(fig. 55). De lichtstralen die door het scherm worden uit
gezonden, zijn voor de helft naar de binnenzijde van de
buis gericht, en zij treden voor de andere helft door het
voorvlak heen naar buiten. Het spiegelend laagje reflekteert het naar binnen uitgestraalde licht direkt op de
plaats van zijn ontstaan, en vergroot zodoende de hoe
veelheid naar buiten uitgestraald licht. De winst in helder
heid die op deze wijze kan worden verkregen, is zeer
aanzienlijk.
De spiegelende werking van het laagje metaal voorkomt
tevens dat het licht dat naar de binnenzijde van de buis
Fig. 55. Bovenste helft
werd uitgestraald, door terugkaatsing van de binnenwand
van het scherm: gewoon
van de buis een algehele helderheidsverhoging van het scherm waarbij het licht
scherm veroorzaakt. Het scherm moet immers donker ook naar de binnenzijde
van de buis straalt, zodat
zijn, omdat anders die gedeelten van het beeld die zwart het scherm van binnen uit
behoren te zijn, niet helemaal zwart zijn, waardoor het beeld
egaal verlicht wordt.
Onderste helft van het
aan kontrast verliest.
Op de derde plaats dient het laagje metaal als een be scherm: gemetalliseerd
scherm waardoor al het
schermende laag tegen ionen. Deze ontstaan namelijk niet licht naar buiten wordt gealleen aan de katode, maar ook tijdens de vlucht van de reflekteerd.
elektronen, wanneer deze botsen met gasmolekulen: in de
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praktijk is het immers onmogelijk een buis helemaal luchtledig te pompen. In een
buis die op de meest moderne wijze is gepompt, bevat iedere kubieke centimeter
„vakuum” toch nog miljoenen gasmolekulen! Voor zover de ionen die door botsing
met de elektronen zijn ontstaan, negatief geladen zijn, zullen ze naar het scherm
vliegen. Ten gevolge van hun grote afmetingen blijven zij in de beschermende metaallaag steken en loopt het scherm geen gevaar door het ionenbombardement te worden
verwoest.
De moderne, gemetalliseerde buis van fig. 53b heeft daarom geen ionenvalmagneet
en haar kanon is nauwkeurig in de asrichting geplaatst. Volledigheidshalve moet
worden opgemerkt, dat het van het grootste belang is, de aluminiumbekleding van de
gemetalliseerde buizen elektrisch geleidend met de inwendige grafietbekleding en daar
door met de hoogspanningsaansluiting te verbinden. Aangezien namelijk aluminium
slechts een zeer lage sekundaire-emissie-coëfficiënt heeft komt de in de vorige paragraaf
beschreven elektronische verbinding tussen de inwendige bekleding en het oplichtende
scherm niet tot stand, zodat dit laatste een niet te kontroleren, variërende potentiaal
zou aannemen.

3.

AFMETINGEN VAN BUIZEN

De schermen van modeme beeldbuizen worden, in overeenstemming met de genormalizeerde afmetingen van het televisiebeeld, rechthoekig gemaakt, met sterk
afgeronde hoeken (zie foto op pag. 50). De grootte van het oppervlak van het scherm
wordt aangeduid door de lengte van de diagonaal van het schermoppervlak op te geven
in centimeters of in inches. Kleinere schermen dan 36 cm (14") komen tegenwoordig
nauwelijks meer voor. In Europa worden voornamelijk 43 cm (17"), 53 cm (21") en
59 cm (23*) buizen gebruikt. Grotere buizen zullen ook in de toekomst weinig gebruikt
worden in normale woonkamers. Dit neemt niet weg, dat er ook buizen van 75 cm
(30') vervaardigd worden.
De buitengewoon grote buizen stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van het glas
en aan de fabrikagemethoden. Alleen al op het voorvlak van een gewone 43 cm
buis staat een luchtdruk van meer dan 1000 kg, op dat van een 30" buis zelfs een druk
van 2700 kg! Om deze druk beter te kunnen verdragen, is het schermoppervlak altijd
enigszins gewelfd. Men kan zich voorstellen dat het belangrijk is beeldbuizen zeer
voorzichtig te behandelen: één flinke stoot kan oorzaak zijn van het springen van de
buis. Hierbij worden de wanden van de buis door de luchtdruk naar binnen gedrukt
(„imploderen”). Ter bescherming tegen rondvliegende glasscherven bij een eventueel
imploderen van de beeldbuis, zijn televisie ontvangers voorzien van een venster van
veiligheidsglas vóór het eigenlijke scherm van de katodestraalbuis.
Grote buizen zijn zeer zwaar door het gewicht van de dikke glazen wanden: een
53 cm buis weegt ongeveer 11 kg. Sedert men de techniek van het aansmelten van glas aan
metaal leerde beheersen, worden er ook buizen gemaakt waarvan het gehele trechter
vormige gedeelte uit dun staalplaat bestaat. De populariteit waarin deze buizen zich
aanvankelijk mochten verheugen, is echter gedurende de laatste jaren sterk afgenomen.
Dit is onder meer te wijten aan het feit dat bij deze buizen het hele trechtervormige
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oppervlak onder hoogspanning, dus meestal 16 kV, staat, en dit veel moeilijkheden
veroorzaakt bij eventuele reparatie van de ontvangers.
Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat er behalve de zo juist beschreven grote
beeldbuizen voor ontvangers voor de huiskamer, ook nog kleine, fnaar zeer veel
presterende beeldbuizen, de zogenaamde projektiebuizen, bestaan. De doorsnede van
het beeldscherm is daarbij 6,5 cm resp. 13 cm en de beeldschermspanning 25 kV, resp.
50 kV. Met behulp van optische projektiesystemen worden de zeer kleine scherm
beelden sterk vergroot weergegeven op transparante schermen of bioscoopprojektieschermen. Deze projektie-televisie zal in deel 7 nog wat uitvoeriger worden besproken.
4.
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Bijna alle moderne televisie-ontvangers zijn tegenwoordig uitgerust met elektro
statisch gefokusseerde beeldbuizen (zie blz. 40 enz.). Met het oog op de volledigheid
moet echter ook nog worden besproken het tot voor kort het meest gebruikte systeem
van magnetische fokussering met twee tegengesteld gemagnetiseerde ferroxdure
ringen, zoals dat schematisch in fig. 56 is voorgesteld (vergelijk fig. 34c op blz. 47).
Voor alle magnetische fokusseersystemen bestaat er een bepaalde gunstige afstand
tussen het elektronenkanon en het beeldscherm:
Zoals wij reeds hebben opgemerkt, kan de eerste bundelknoop k' in de elektronenstraal, die een veel kleinere doorsnede heeft dan het katodeplaatje zelf, worden
beschouwd als de eigenlijke elektronenbron. Dit zeer kleine snijpunt van de elek
tronenbanen wordt door de elektronenlens volgens zuiver optische wetten vergroot
of verkleind afgebeeld op het scherm. Het is natuurlijk onze bedoeling deze afbeelding
op het scherm zo klein mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij een lens met een grote
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Fig. 56. Fokussering met behulp van lenzen met grote, resp. kleine brandpuntsafstand.
F\, F2 = ferroxdure fokusseerringen: Sa — afbuigspoelen.
a) Bij een lens met grote brandpuntsafstand ontstaat een ,,dikke" elektronenstraal welke bij af
buiging „defokussering", en als gevolg daarvan, randonscherpte vertoont.
b) Bij een lens met kleine brandpuntsafstand ontstaat een slanke elektronenstraal, welke praktisch
geen randonscherpte veroorzaakt.
73

DEEL 2

VI. DE MODERNE KATODESTRAALBUIS

brandpuntsafstand nodig, die bovendien zover mogelijk van de elektronenbron is ver
wijderd (fig. 56a). Niettegenstaande de elektronenstraal in dit geval reeds ver gediver
geerd is bij het bereiken van de fokusseerinrichting, kan men toch een zeer kleine en
scherpe lichtpunt krijgen in het midden van het scherm. Als de straal wordt afgebogen
naar de rand van het scherm, wordt de punt echter snel groter en vager, omdat de
elektronenbanen elkaar dan reeds vóór het bereiken van het scherm snijden (fig. 56a).
Deze wijze van fokusseren geeft aan de rand van het beeld een zeer grote defokussering
(lenzen met grote brandpuntsafstand hebben een kleine „scherptediepte”).
Een elektronenlens met kleine brandpuntsafstand daarentegen geeft een zeer
dunne straal (fig. 56Z>), doch een sterkere vergroting van de elektronenbron k' dan in
geval a. In het midden van het scherm verschijnt dus een grotere lichtpunt. Bij het af
buigen van de elektronenstraal wordt in dit geval de lichtpunt niet veel groter, omdat
de diameter van de straal niet veel groter wordt (lenzen met kleine brandpuntsafstand
hebben een grote „scherptediepte”). In de praktijk kiest men de gulden mid
denweg tussen geval a en b en stelt men het fokusseersysteem op ter hoogte van een
kwart of een vijfde van de elektronenbaan.

5.

AFBUIGSYSTEEM

Het afbuigsysteem wordt altijd zoveel mogelijk tegen het trechtervormige deel
(konus) van de buis aan geschoven, omdat anders de randen van de konus de elek
tronen zouden kunnen onderscheppen wanneer de bundel de rand van het scherm
nadert („afschaduwen” van het beeld, fig. 57). De totale lengte van een buis met een
bepaald schermoppervlak hangt voornamelijk af van de lengte van de konus. Om de
buis zo kort mogelijk te kunnen maken, moet men de hoek waarover de elektronen
straal wordt afgebogen zo groot mogelijk maken (fig. 58). Een dergelijke vergroting
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Fig. 57. „Afschaduwing” als gevolg van on
juiste instelling van afbuigspoelen.
Sa = afbuigspoelen goed op de buishals ge
schoven (bovenste helft;) Sb = afbuigspoe
len te ver naar achteren geplaatst (onderste
helft).
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Fig. 58. Verband tussen de grootte van de
afbuighoek en de lengte van de katodestraalbuis. Een buis met een afbuighoek van 70°
(bovenste helft van de buis) moet een langere
konus en dus ook een grotere totale lengte
hebben, dan een buis met een 110° afbuighoek
(onderste helft van de buis).

AFBUIGSYSTEEM

Fig. 59. Vertekeningen die in het
beeld kunnen ontstaan bij grote af
buighoeken en slechte afbuigspoelen.
a) kussenvormige vertekening,
b) 'tonvormige vertekening.
b
van de afbuighoek kan echter, evenals in de optiek, gemakkelijk aanleiding zijn tot het
onscherp worden van het beeld aan de randen, en tot het ontstaan van „kussen”of „tonvorm ige” vertekeningen (fig. 59). Deze fouten kunnen wel opgeheven worden
door de afbuigspoelen een bepaalde vorm te geven, maar hoe groter de afbuighoek,
hoe moeilijker het wordt ze binnen redelijke grenzen te houden. Terwijl men om
streeks 1950 met een afbuiging over 70° juist nog scherpe en vervormingsvrije beelden
kon verkrijgen, zijn tegenwoordig de 110c-buizen in de normale produktie, terwijl in de
toekomst nog grotere afbuighoeken (en daardoor nog kortere buizen) kunnen worden
verwacht. De afbuigingshoek wordt aangegeven in diagonale richting.
♦

♦

Wij hebben de moderne „katodestraalbuis” nu van alle kanten bekeken, zodat wij
onze aandacht thans aan een nieuw onderwerp kunnen wijden. Wij hebben gezien
dat de katodestraalbuis, zoals zij hierboven is beschreven, het eenvoudigste instru
ment is dat met de hulpmiddelen van de moderne techniek gemaakt kan worden
voor het weergeven van televisiebeelden. De buis is in staat om snelle stroomsterkteveranderingen om te zetten in helderheidsveranderingen van een lichtpunt, terwijl
zy bovendien een. inrichting bevat waarmee de lichtpunt zo snel kan worden afgebogen,
dat zij beelden kan „schrijven” zonder dat ons oog de eigenlijke beweging van de
punt kan volgen.*)
De voornaamste problemen die er aan de ontvangerzede bestonden, zijn dus opge
lost, zodat wij onze aandacht thans kunnen wijden aan de problemen die er bestaan
aan de zenderkant, dat wil zeggen: aan het aftasten van beelden door middel van
lijnen, en aan het omzetten van helderheidsvariaties in stroomvariaties.

*)Hier moet worden opgemerkt, dat ook nog andere methoden voor de weergave van beelden,
weliswaar zonder katodestraalbuizen, werden onderzocht en beproefd. Een van deze systemen,
dat momenteel voor grootbeeldprojektiesystemen zeer goed blijkt te voldoen, het z.g. Éidophor
projektiesysteem, wordt in deel 7 besproken.
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Van de vele verschillende huistypen die er bestaan, is de moderne
opneembuis een van de meest gekompliceerde. Wij hebben er reeds
op gewezen dat een halve eeuw van onderzoekingen nodig is ge
weest vóór men de middelen had gevonden om tot een oplossing
van vele televisieproblemen te komen; dit geldt heel in het bij
zonder voor de opneembuis in de zenderapparatuur.

I. Algemene begrippen
1.

FOTOELEKTRISCH EFFEKT

Wij hebben ons bij het bespreken van het luminescentic-effekt al even bezig ge
houden met de omzetting van de ene soort energie in de andere. Zoals we daar hebben
gezien, kunnen wij ons met behulp van de moderne kwantumtheorie een voorstelling
vormen van deze energieveranderingen. Met behulp van deze theorie kan b.v. de om
zetting van de bewegingsenergie van elektronen in lichtenergie exakt in wiskundige
formules worden weergegeven. Met diezelfde formules kunnen wij echter ook het om
gekeerde proces, dus de omzetting van lichtenergie in bewegingsenergie van
elektronen, wiskundig voorstellen en ons een inzicht vormen van de omstandigheden
waaronder deze omzetting tot stand komt.
Zoals het echter in de geschiedenis der techniek al zo dikwijls is gebeurd, heeft men
de invloed van licht op de beweging der elektronen al veel eerder experimenteel vast
gesteld en benut, dan dat men dit effekt theoretisch met behulp van de kwantumtheorie
kon verklaren. Hertz heeft in 1887 al melding gemaakt van het feit dat er veel ge
makkelijker een vonk oversprong tussen twee polen, waartussen een spanning stond,
wanneer de negatieve pool werd belicht. Als men in die dagen iets van elektronen
had geweten - deze werden pas in 1897 door Thomson ontdekt - had men waar
schijnlijk ook toen al de juiste verklaring van dit effekt kunnen geven:
Als een metalen oppervlak met licht wordt bestraald, zal een gedeelte van de lichtenergie als bewegingsenergie worden overgedragen aan de elektronen die zich in de bui
tenste laag van het oppervlak bevinden. De bewegingsenergie van veel van deze elektronen
zal hierdoor zover stijgen dat zij zich uit het materiaal kunnen vrijmaken en daardoor
blootgesteld worden aan de invloed van eventueel aanwezige versnellende velden.

2.

TRAAGHEIDSLOZE FOTOCEL

Men heeft al spoedig ontdekt dat er verschillende stoffen zijn, die het „fotoëlektrische effekt” in bijzonder grote mate vertonen. Bovendien zijn er middelen ge
vonden om dit effekt te versterken door de oppervlakken van de daarvoor in aan
merking komende materialen op een bijzondere wijze te behandelen (aktiveren), en
met de aldus behandelde stoffen bruikbare fotocellen te maken. In fig. 60 is een sche
matische voorstelling gegeven van een dergelijke fotocel die al sedert tientallen jaren
in de techniek en in de industrie gebruikt wordt.
Op de gebogen binnenwand van een kleine, luchtledig gepompte, glasballon is een
zeer dun laagjegeaktiveerd materiaal (bijv, caesium), de z.g. fotokatode (Pinfig. 60),
aangebracht. Tegenover deze fotokatode bevindt zich een rooster A met zeer kleine
mazen. Dit rooster is verbonden met de positieve klem van een batterij B, terwijl de
fotokatode is verbonden met de negatieve klem. In de stroomkring is een ampèremeter
I opgenomen. Zolang de fotocel niet wordt belicht, zal er geen stroom door de meter
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vloeien, doch reeds bij zeer kleine lichthoeveelheden vertoont de meter een uitslag
als gevolg van de elektronenstroom die er doorheen vloeit.
Bij toenemende sterkte van het licht dat op de cel valt, wordt de stroom sterker.
De toename van de stroom is recht evenredig
met de toename van de verlichtingsterkte.
Natuurlijk wordt de stroom weer kleiner wanneer
deze afneemt: de stroom volgt precies de
variaties van de verlichtingsterkte. Het is echter
van het grootste belang dat deze variaties in de
stroom zonder enige vertraging volgen op
L
de variaties van de verlichtingsterkte, dit wil
zeggen dat zelfs de kortste en felste lichtflitsen
volkomen getrouw door de stroom worden
weergegeven. In tegenstelling tot de seleencel,
die enigszins traag is, is deze moderne fotocel
!'•
geheel traagheidsloos, zodat zij zonder
meer geschikt is om als grondslag voor een tele
visie opneemapparatuur te dienen.
Wij zullen eerst een eenvoudige toepassing
van de cel beschrijven die in alle moderne tele
visiestudio’s gebruikt wordt: de elektro
Fig. 60. Vereenvoudigde voorstelling nische filmaftaster, de moderne versie van
van een traagheidsloze fotocel.
de vroeger gebruikte mechanische filmaftaster
P — fotogevoelige katode, op negatieve
potentiaal: A = vangrooster, op posi (verg. fig. 16).
tieve potentiaal: B = batterij; I =
stroommeter; L = opvallend licht;
ep = stroom van fotoëlektronen tussen 3. ELEKTRONISCHE FILMAFTASTER
de katode en de anode; i = stroom
In fig. 61 is de werking van een dergelijke
door uitwendige stroomkring (even
groot als ep).
lichtstip-aftaster (Eng.: flying-spot scanner)
schematisch weergegeven. Links op de tekening
bevindt zich een katodestraalbuis B met fokusseer- en afbuigsysteem (F, resp. A). Op
het scherm van deze buis wordt een 625 -lijnenbeeld geschreven, waarbij de helderheid
van de lichtpunt niet wordt gevarieerd, zodat een egaal verlicht vlak ontstaat. Bij deze
buis moet bijzondere aandacht worden besteed aan de scherpte van de lichtpunt.
Het objektief L beeldt het lichtpuntje, tijdens het doorlopen van de lijnen, haarscherp
af op het filmbeeldje dat zich voor de lens bevindt. Als de film zoals bij een gewone
filmprojektor beeld voor beeld verder wordt gedraaid, zal op deze wijze ieder beeldje in
625 lijnen worden afgetast. De katodestraalbuis vervangt in deze opstelling de snel
roterende trommel van de mechanische aftaster (fig. 16).
Nadat het licht de film gepasseerd is, wordt het opgevangen door de lens K. Dtf
licht is door de beeldinhoud van de film in helderheid gemoduleerd, zodat ook de
stroom van de fotocel F, die het opvangt, „met de beeldinhoud gemoduleerd” is.
Het ïn de zo juist gegeven beschrijving genoemde schoksgewijze doortrekken van de
film is niet eenvoudig door te voeren. Het transport van de film moet, zoals gemakkelijk
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Fig. 61. Opbouw van een lichtstipaftaster. B — katodestraalbuis waarop een raster van 625
lijnen geschreven wordt; A = afbuigspoelen; F = fokusseerinrichting: L = objektief; Fi =
filmstrip: K — lens; P = fotocel; i = stroom met de beeldinhoud gemoduleerd.

is in te zien, plaats hebben gedurende de zeer korte tijd van de vertikale terugslag
(nauwkeuriger gezegd: gedurende de rasteronderdrukkingstijd van ca. 1,5 duizendste
seconde. Zie deel 4/II). Hiervoor moeten speciale aandrijfmechanismen z.g. „fastpull
down” (snel omlaag trekkende) aandrijvingen worden gekonstrueerd, waarbij niet
tegenstaande alle voorzorgsmaatregelen het gevaar voor filmbreuk groot blijft. Een
andere moeilijkheid ontstaat in de landen met Amerikaanse televisiestandaard met 30
beeldaftastingen per seconde. Normale bioscoopfilm wordt met 24 beelden per secon
de opgenomen en moet natuurlijk met dezelfde snelheid worden weergegeven. De
televisie-aftastsnelheid verhoudt zich dus tot de filmsnelheid als 30 : 24 = 5 : 4. Dat
wil zeggen, dat 4 filmbeelden vijf maal moeten worden afgetast. Dat is slechts te be
reiken, wanneer telkens drie filmbeeldjes met verhoogde snelheid, namelijk in 1/30
seconde, worden getransporteerd, het vierde filmbeeldje echter gedurende twee maal
1/30 seconde blijft stilstaan, dus twee maal wordt afgetast.
Zoals in deel 4/1 wordt aangetoond, heeft de aftasting bij alle televisienormen plaats
volgens het geïnterlinieerde systeem, wat inhoudt, dat binnen 1/30 seconde het beeld
twee maal volledig wordt afgetast, d.w.z. het aftastritme is een ritme van 1/60 seconde.
De verhouding van deze nieuwe aftastsnelheid tot de filmsnelheid is nu 60 : 24 = 5 : 2,
wat betekent, dat twee filmbeeldjes vijf maal moeten worden afgetast. Dat is te be
reiken, door de elkaar opvolgende filmbeeldjes telkens afwisselend gedurende twee,
resp. drie aftastperioden te laten stilstaan. Het transportmechanisme is dan een z.g.
2 : 3 aandrijving, die de film afwisselend na 2/60 = 1/30 sec resp. na 3/60 = 1/20 sec
over één filmbeeldje transporteert. Natuurlijk moeten maatregelen worden getroffen
om een absolute synchronisatie tussen filmtransport en aftasting van de katodestraal
buis (flying spot tube) te verzekeren.
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Bij de televisiesystemen met 25 rasters per seconde kunnen de problemen van het
schoksgewijze filmtransport worden vermeden door de film continu door te trekken.
Daarbij moet ecnter de filmsnelheid van 24 op 25 beelden per seconde worden ver
hoogd, wat praktisch nauwelijk is te bemerken*).
Tengevolge van de reeds genoemde geïnterlinieerde aftasting zouden bij continu
filmtransport, op de katodestraalbuis twee telkens op een halve hoogte samenge
drongen rasters elk van 312| lijnen onder elkaar moeten worden geschreven. Voor een
goede interliniëring zouden deze rasters meetkundig natuurlijk volkomen identiek
moeten zijn, wat bijna uitgesloten schijnt te zijn wanneer we bedenken, dat de twee
rasters op verschillende plaatsen van het scherm van de buis moeten worden geschreven.

Fig. 62. Principe van de lichtstipaftasters met continu filmtransport. B = roterende vlinder;
EM = sekundaire emissie versterker; Llt L> = projektielenzen.

Eenvoudiger is het uit te gaan van een enkel goed geïnterlinieerd raster (van de halve
hoogte) en dan de elkaar opvolgende twee aftastingen met optische middelen te be
werkstelligen. Dat kan b.v. gebeuren met behulp van twee lenzen en een roterende
vlinder (zie fig. 62). Zoals uit de figuren blijkt, bestaan de twee lenzen eigenlijk slechts
uit iets meer dan twee lenshelften. Dat wordt duidelijk wanneer men bedenkt, dat het
doel van de lenzen is het raster van de katodestraalbuis tweemaal onder elkaar af te
beelden. Bij een hoogte van het filmbeeld van ongeveer 16 mm moet dus de afstand
van de assen van beide lenzen beslist minder dan 8 mm zijn. De vlinder zorgt ervoor,
dat gedurende de eerste aftasting van een filmbeeldje door de bovenste helft van de
lens, de lichtstraal van de onderste lenshelft niet op de film kan vallen en bij de daar-

•) Alle in de film voorkomende bewegingen spelen zich 4% sneller af en het geluid wordt 4%
hoger.
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opvolgende tweede aftasting van hetzelfde beeld door de onderste lenshelft, de straal
van de bovenste lenshelft wordt afgedekt. Er moet op worden gewezen, dat de ver
vaardiging van het optische systeem, dat in werkelijkheid natuurlijk niet uit twee
halve lenzen bestaat, doch uit twee halve objektieven van de hoogste kwaliteit, zeer
moeilijk is. De beide objektieven moeten in hun optische eigenschappen, dus brand
puntsafstand, ligging van het afbeeldingsvlak, grootte van de afbeeldingsfouten en
lichtsterkte, volkomen aan elkaar worden gelijk gemaakt. De kwaliteit van deze
samengestelde optiek bepaalt de kwaliteit van de filmaftaster.
Voor een goede werking- van de lichtstipaftaster is het noodzakelijk dat de gebruikte
katodestraalbuis een bijzonder korte na licht tijd heeft; dit in tegenstelling tot
beeldbuizen voor gewone televisieontvangers, die een nalichttijd van enige duizendsten seconden hebben, om het flikkeren van het beeld te verminderen. Wij hebben al eens
berekend dat een televisiebeeld theoretisch is opgebouwd uit 520 000 beeldpunten, zo
dat het lichtpuntje 25 x 520 000 = ± 13 000 000 beeldpunten per seconde moet
aftasten. De aftaststraal moet dus in het dertiende gedeelte van een miljoenste se
conde (1/13 mikrosec) over een enkel beeldpunt vliegen. Zou het fosfor van het
scherm een nalichttijd van slechts één mikroseconde hebben, dan zou dit overeen
komen met de aftasttijd van 13 beeldpunten. Achter de eigenlijke lichtpunt zou dus
een lichtveeg met een lengte van 12 beeldpunten te zien zijn (fig. 63).

Fig. 63. Nalichten van een scherm. Die gedeelten van het scherm die al door de elektronenstraal
zijn afgetast, zenden nadar de elektronenstraal is verder gegaan, nog enige tijd licht uit.

Dezelfde lichtstreep zou door het objektief ook op het filmbeeldje worden afgebeeld,
en de fotocel zou niet de helderheid van het punt van de film dat juist afgetast werd,
registreren, maar de gemiddelde helderheid van 12 naast elkaar liggende punten! Het
gevolg is, dat het beeld op de ontvanger in horizontale richting praktisch geen defini
tie meer heeft, omdat de beeldpunten in elkaar overlopen. Om deze reden mag de nalichttijd van de katodestraalbuis ten hoogste een fraktie van een mikroseconde
bedragen. Zelfs dan nog is er verlies aan definitie in de aftasting, doch dit kan langs
elektrische weg worden gekompenseerd in de op de fotocel volgende versterker.
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SEKUNDAIRE-EMISSIE VERSTERKER

In verband met de verklaring van de werking van de fotocel, moeten wij ons nog
met een ander belangrijk probleem bezig houden.
Wij hebben al eens meer gebruik gemaakt van het feit dat een elektron dat op een
metalen oppervlak terecht komt, meestal een of meer sekundaire elektronen
vrijmaakt. De bewegingsenergie van het elektron dat met grote snelheid op het opper
vlak terecht komt, wordt hierbij omgezet in bewegingsenergie van de sekundaire elek
tronen die met een - meestal geringe - snelheid van het oppervlak wegvliegen. Men kan
de oppervlakken van bepaalde materialen zó behandelen dat, wanneer er een enkel
elektron op terecht komt, 10 of meer sekundaire elektronen worden vrijgemaakt.
Door een ,,afzuigend” veld op het materiaaloppervlak te doen inwerken, kunnen wij
deze sekundaire elektronen naar een bepaalde anode doen vliegen. In hg. 64a is een
dergelijke opstelling, tezamen met een fotokatode, weergegeven.

ó

t

Fig. 64a. Fotocel met sekundaire-emissie
versterker.
P = fotokatode: Ai = eerste anode (dynode);
At = eindanode;
B2 = batterijen; lït
/, = stroommeters; L = invallend licht;
ep = fotoëlektronen; es = sekundaire elek
tronen; ix = stroom van de fotokatode; it =
stroom van de eindanode, die door sekun
daire emissie is versterkt.
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Fig. 64b. Schematische doorsnede
van een fotocel met een S-traps sekun
daire-emissie versterker.
P = fotokatode; A = eindanode;
B = batterij; I = stroommeter;
L = invallend licht; ip = stroom van
de fotokatode; iA = versterkte
stroom van de eindanode.

5.

RUIS

De lichtstraal L maakt uit de fotokatode P op de bekende wijze fotoëlektronen
ep vrij; deze worden door het versnellingsveld naar de anode
gezogen, komen met
grote snelheid hierop terecht en maken er b.v. driemaal zoveel sekundaire elektronen
vrij. Een tweede elektrisch veld, dat tussen de anoden
en A2 aanwezig is, zuigt de
sekundaire elektponen naar A2. Vanuit de eindanode a2 komen de elektronen in de
uitwendige stroomkring terecht, waar de meter /2 de elektronenstroom registreert.
Het materiaal en het oppervlak van de eindanode moeten natuurlijk zo gekozen wor
den, dat hieruit geen sekundaire elektronen kunnen worden vrijgemaakt.
Deze opstelling geeft dus een drievoudige versterking van de stroom van fotoelektronen i\ (de meter I2 geeft een driemaal zo grote uitslag als de meter /L). Deze
wijze van versterken wordt sekundaire-emissie versterking genoemd. Het is
duidelijk dat ook veranderingen in de stroomsterkte van de fotoëlektronen z\, die ver
oorzaakt worden door variaties in de helderheid van het opvallend licht, door de
sekundaire-emissie versterker driemaal versterkt worden. Dit wil zeggen: de fotocel
lijkt driemaal „gevoeliger” geworden te zijn.
De opstelling die in fig. 64a is getekend, geeft slechts een sekundaire-emissie verster
king van driemaal; maar zoals wij al hebben gezegd, is het niet moeilijk anoden te
maken die een sekundaire-emissie faktor van 10 of meer hebben. Bovendien is het
heel goed mogelijk achter de anode Ax nog meer van dergelijke sekundaire-emissie
anoden z.g. dynodes op te stellen (kaskade schakelingen). In de schakeling van fig. 646
zijn b.v. 5 dynodes in kaskade geschakeld. Als iedere dynode een sekundaire-emissie
faktor van 10 heeft, dan geeft deze opstelling een totale versterking van 100 000 maal.
Dit zeer eenvoudige versterkings-systeem, dat bovendien weinig ruimte inneemt,
wordt tegenwoordig veel gebruikt in fotocellen waarbij hoge eisen aan de gevoeligheid
worden gesteld. Ofschoon men in theorie een onbepaald aantal trappen in kaskade
kan schakelen, wordt in de praktijk de versterking nooit hoger dan ongeveer 100 000
maal gemaakt. In het volgende hoofdstuk zal worden verklaard waarom de ver
sterking van een dergelijke sekundaire-emissie versterker niet onbepaald hoog kan
worden opgevoerd.

5.

RUIS

Wij nemen aan dat de fotocel slechts zeer zwak belicht wordt. Er zullen dan
weinig elektronen uit de fotokatode worden vrijgemaakt. Als de stroom van fotoelektronen echter voldoende versterkt wordt, kunnen wij hem met een stroommeter
aantonen.
Maken wij de belichting nog zwakker, dan zal het aantal fotoëlektronen steeds
kleiner worden. Werden er aanvankelijk bijv, duizend elektronen per seconde vrijge
maakt, dan zal dat aantal door het zwakker worden van de belichting voortdurend
dalen, en wij kunnen ons voorstellen dat de belichting zo zwak wordt gemaakt dat nog
slechts gemiddeld één elektron iedere seconde de katode verlaat. Wanneer de sekundaire-emissie versterker nu maar genoeg versterkt, dan zal er, voor ieder elektron dat
de katode verlaat, nog een stroom van vele miljoenen elektronen uit de eindanode
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komen. Dit is weliswaar voldoende om de wijzer van de meter te doen uitslaan, maar
de uitslag is zeer onregelmatig. De elektronenlawine blijft namelijk niet regelmatig
vloeien, maar ontstaat slechts gedurende die ogenblikken, dat een fotoëlektron uit de
katode vrijkomt: de meter zal daarom voortdurend staan te zwaaien.

Grenzen van de versterking
Met deze proef hebben wij bewezen dat de sekundaire-emissie versterker bij zeer
kleine fotostromen niet bruikbaar meer is, want niettegenstaande de gelijkmatige,
zij het zwakke, belichting van de fotocel, gaf zij een onregelmatige stroom af, zodat
men zou vermoeden dat de fotocel met flitsen werd belicht in plaats van met een
konstante lichtstroom. Bovendien zal het praktisch nooit voorkomen, dat, zoals
boven beschreven, precies iedere seconde een elektron uit de fotokatode vrijkomt.
De elektronen zullen veeleer met onregelmatige tussenpozen en in wisselende aan
tallen te voorschijn komen, zodat de stroom in zeer onregelmatige pulsen vloeit en ook
de uitslag van de meter sterk varieert. Volgens de meter zouden er dus op willekeurige
momenten lichtflitsen op de fotocel vallen, terwijl in werkelijkheid een konstante
lichtstroom de cel verlicht.
Met dit laatste voorbeeld zijn wij het doel van ons experiment wel enigszins voorbij
gestreefd, omdat wij ons nu eenmaal niet bezighouden met het registreren van enkele
elektronen: die kunst laten wij aan de atoom- en kernfysici over. De stromen waar
wij ons mee bemoeien bestaan altijd nog uit enige miljarden elektronen per se
conde (een stroom van 1 A komt overeen met het doorvloeien van 6,25 triljoen =
6 250 000 000 000 000 000 elektronen per seconde!). Wij zullen proberen uit te vinden
boven welke grens de sekundaire-emissie versterker praktisch bruikbaar is.
Daarom laten wij de belichting van de fotocel weer langzaam in sterkte toenemen.
Het aantal fotoëlektronen wordt groter en ook het aantal uitslagen van de meter
neemt toe. Ten slotte zal de wijzer van de meter te traag worden om de stroomstoten
te kunnen volgen, zodat wij dan alleen aan een licht trillen van de wijzer, die weer
op een bepaalde waarde staat, kunnen zien, dat de stroom die door de meter loopt,
niet helemaal konstant is.
Als wij nu echter een gevoelige koptelefoon parallel aan de meter schakelen, dan
zal het zachte gepruttel dat wij horen, ons ervan overtuigen dat wij nog altijd met een
onregelmatig vloeiende stroom te doen hebben.
Wanneer wij de intensiteit van de belichting nog verder opvoeren, zodat er steeds
meer elektronen per seconde uit de katode vrijkomen, zal het pruttelen steeds
luider en gelijkmatiger worden, totdat wij ten slotte een ononderbroken ruisen
horen. Als de lichtsterkte nog groter gemaakt wordt, neemt het ruisen in hevigheid
toe, maar verandert het karakter ervan niet meer.
Wij zullen nu met behulp van de koptelefoon en de stroommeter nog een laatste
proef doen.
De helderheid van de lichtbron wordt zo ingesteld dat de meter b.v. precies 0,1 A,
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aangeeft. Het ruisen in de koptelefoon heeft dan een matige geluidsterkte. Nemen
wij nu een tweede koptelefoon, die wij aansluiten op een wisselstroombron via een
zeer gevoelige stroommeter en regelen de wisselstroom door de tweede koptelefoon in
sterkte, dan kunnen wij hem zo instellen dat de geluidssterkte in de beide koptelefoons
precies gelijk is. De stroom van de wisselstroombron zal dan ongeveer 0,1 /xA zijn.
Dit is ongeveer het miljoenste deel van de gelijkstroom die geleverd wordt door
de fotocel.
De beide gevonden stroomsterkten, die praktisch met de werkelijkheid overeen
komen, hebben ons zonneklaar bewezen dat de stroom die uit de versterker komt,
geen ideale gelijkstroom is, maar een stroom die voortdurend fluktueert in een
amplitude die gelijk is aan het miljoenste deel van zijn gemiddelde waarde. Deze
fluktuaties worden algemeen met de naam ruis (Eng.: noise) aangeduid.
In fig. 65 is een sterk overdreven voorstelling gegeven van de ruis in de versterkerstroom. In deze tekening kunnen wij gemakkelijk zien dat de variaties van de helder
heid op de fotokatode groter moeten zijn dan een bepaalde minimale waarde, omdat
anders de variaties van de elektronenstroom die hiervan een gevolg zijn, geen grotere
amplitude hebben dan de ruis zelf (fig. 656). Wanneer wij als laagste eis stellen, dat de
variaties in het ,.gewenste signaal” (algemeen gebruikelijke benaming van elektri
sche tekens die een bepaalde informatie overbrengen) minstens 10 maal zo groot
zijn als de amplitude van de ruis, dan mag de sterkte van het signaal dus niet kleiner
zijn dan ongeveer het honderdduizendste gedeelte van de stroom uit de versterker.
Nu is het ons ook duidelijk waarom de versterking van sekundaire-emissie versterkers
niet groter mag worden dan ca. 100 000 maal: de „signaal-ruis verhouding” zou
dan te slecht worden.
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Fig. 65. Ruis in een stroom.
a) Ruis in een gelijkstroom, b) De modulatie van de stroom verdrinkt in de ruis, c) Het signaal is
nog bruikbaar ondanks de grote ruis.
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Het blijkt dat ruis niet alleen optreedt wanneer elektronen uit een bepaalde opper
vlakte vrijkomen, maar ook wanneer zij op een oppervlak terechtkomen;
zelfs bij iedere beweging van elektronen in een geleider ontstaat ruis. Omdat in het
laatste geval de sterkte van de ruis evenredig met de weerstand van de geleider toe
neemt, wordt hij algemeen weerstandsruis genoemd. De twee eerstgenoemde
oorzaken - fluktuaties in de elektronenstroom ter plaatse van de katoden en anoden
van elektronenbuizen - vallen onder het begrip buisruis.

Buisruis en weerstandsruis

Buisruis en weerstandsruis spelen tegenwoordig een zeer belangrijke rol in de
techniek en stellen de technici vaak voor moeilijke problemen. Evenals bij de sekundare-emissie versterker, bepalen zij nl. de bereikbare versterking van iedere
elektronische apparatuur.
In verband hiermee wijzen wij er op dat de sekundaire-emissie versterker in dit op
zicht aanzienlijk beter is dan een gewone versterker met elektronenbuizen. Iedere
gewone versterker moet nl. het signaal dat in de vorm van een stroom door een ge
leider wordt toegevoerd, met behulp van een weerstand „in zich opnemen”. Deze
weerstand veroorzaakt een bepaalde hoeveelheid ruis, de ingangsruis van de ver
sterker, die tesamen met het gewenste signaal versterkt wordt. Omdat wij niet graag
hebben dat het gewenste signaal aan de uitgang van de versterker door de ruis sterk
gestoord wordt, is het dus nodig dat het signaal aan de ingang van de versterker aan
zienlijk groter is, dan de ruis die door de versterkeringang wordt veroorzaakt.
Bij de sekundaire-emissie versterker komt ingangsruis niet voor. De elektronen
stroom van de fotokatode komt hier direkt op de eerste anode terecht en wordt ver
sterkt naar de tweede doorgestuurd. Het minimale signaal dat door de stroom van fotoelektronen kan worden overgebracht, wordt hier alleen bepaald door de ruis die ont
staat aan de fotokatode, en is daarom veel kleiner dan bij een gewone versterker.
Kosmische ruis
Tot slot willen wij hier nog iets zeggen over een heel andere soort ruis die niets te
maken heeft met de eigenschappen van een versterker. De oorzaak van deze ruis is
zelfs niet op de aarde te vinden: hij ontstaat in het ons omringende wereldruim en wordt
door iedere ontvangantenne opgevangen als kosmische ruis. Deze ruis wordt
veroorzaakt door „oneindig” veel elektrische trillingen van allerlei golflengten - voor
namelijk tussen 30 meter en enige millimeters - die in het wereldruim aanwezig zijn.
Naar de mening van moderne onderzoekers ontstaan deze trillingen uit een groot
aantal verschillende bronnen, zoals b.v. de zon, sommige sterren van de melkweg,
en vele andere sterrennevels. Afgezien van de trillingen die door de zon worden uit
gezonden, schijnen de trillingen vooral veroorzaakt te worden door veranderingen in
het wereldruim, zoals b.v. explosies van sterren, het op elkaar stoten en versmelten van
sterrensystemen, enz. De ruisspanningen die als gevolg hiervan op een antenne kunnen
ontstaan, zijn over het algemeen kleiner dan 1
(1 mikrovolt = een miljoenste
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volt). Bij de speciale antennes die worden gebruikt voor het ontvangen van zeer korte
golven, zijn de ruisspanningen nog veel kleiner. Dit is een groot voordeel bij de ont
vangst van deze golven. Evenals de weerstandsruis en de buisruis de minimale waarde
bepalen van een signaal dat nog behoorlijk versterkt kan worden, zo bepaalt de kos
mische ruis de minimale waarde van een signaal dat nog goed ontvangen kan worden.
De signalen met zeer korte golflengten (decimeter- en centimetergolven) kunnen
daarom op veel grotere afstanden ontvangen worden dan metergolven (middengolf),
zonder dat zij al te zeer door ruis worden gestoord.

II. De beeldontleder van Farnsworth
(Eng.: Image dissector)

In de vorige hoofdstukken hebben wij zoveel wetenswaardigheden over de elek
tronentechniek leren kennen, dat wij nu zonder veel moeite in staat zijn de werking
van moderne opneembuizen te begrijpen. Het maken van deze buizen heeft de technici
voor bijzondere problemen van konstruktieve en fabrikage-technische aard gesteld.
Door zeer diepgaande onderzoekingen en het toepassen van speciale fabrikagemethoden zijn zij echter in staat geweest deze moeilijkheden te overwinnen.
S(>1
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Fig. 66: Doorsnede van een beeldontleder.
P = fotokatode; A = anode; A\ = eerste anode van de sekundaircemissie versterker; S = sekundaire-ernissie versterker; L = lens; SF =
fokusseerspoel;Sh\, Sh2 = spoelen voor horizontale afbuiging (de spoelen
voor vertikale afbuiging zijn niet getekend); kf = krachtlijnen van het
fokusseerveld; ka = krachtlijnen van de afbuigspoelen; e = stroom van
fotoëlektronen; ip = stroom naar de fotokatode; is — stroom uit de sekundaire-emissie versterker (signaalstroom).
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De Amerikaan Famsworth is het voor het eerst, door de uitvinding van zijn beeldontleder, gelukt om zowel het aftasten van het beeld, alsook het omzetten van lichtin stroomvariaties, in een enkele buis te verenigen.*)
In fig. 66 is een doorsnede gegeven van de beeldontleder. De scène die moet worden
opgenomen, wordt via het objektief L verkleind afgebeeld op de fotokatode F, die zich
achterin de buis bevindt. Al naar gelang de helderheid van de verschillende punten
van het beeld worden uit de overeenkomstige punten op de fotokatode meer of minder
fotoëlektronen vrijgemaakt. Deze elektronen vliegen door de cilindervormige anode A
die zich op een positieve potentiaal bevindt, naar de voorkant van de buis.

1.

HET ELEKTRONENBEELD

De lange fokusseerspoel wekt in de lengterichting van de buis een homogeen mag
neetveld op (gestippelde krachtlijnen Kj). Op blz. 51 hebben wij gezien dat alle elek
tronen die uit een bepaald punt vertrekken, zich langs schroefvormige banen voort
bewegen en elkaar weer in een enkel punt snijden, wanneer zij in een parallel magneet
veld komen (fig. 35, 36 en 37). De banen van elektronen die uit twee naast elkaar
liggende punten vertrekken, zullen elkaar dus ook in twee naast elkaar liggende punten
snijden. Wanneer wij konsekwent verder denken, is het logisch dat de elektronen die

.1
■

;

Fig. 67. Het ontstaan van een elektronenbeeld door middel van een parallel en homogeen mag
neetveld. K = fotokatode (op een negatieve potentiaal); A = scherm (op een positieve poten
tiaal; e = stroom van elektronen; i = stroom in de uitwendige stroomkring van het systeem. De
magnetische krachtlijnen zijn gestippeld getekend.

*) In 1911 heeft Campbel Swinton al de mogelijkheid beschreven om deze beide opgaven in
één katodestraalbuis te verenigen. Hij dacht hierbij aan een ,,mozaïek”-fotokatode, dus aan
eenzelfde principe, als Zworykin pas in 1928 in zijn ikonoskoop heeft kunnen verwezenlijken.
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uit de diverse punten van een b.v. rechthoekige fotokatode te voorschijn komen, elkaar
weer in een gelijk aantal punten snijden, zodat deze punten tesamen een groot „elek
tronisch beeldvlak” vormen (fig. 67).
Omdat het aantal elektronen dat uit ieder punt van de fotokatode ontsnapt, over
eenkomt met de helderheid ter plaatse van het beeld dat op de fotokatode geprojekteerd is, zal ook de dichtheid van de elektronen in de verschillende punten van het
„beeldvlak” variëren. Als ter plaatse van het „elektronisch beeldvlak” een fosforscherm aanwezig was, zou natuurlijk het elektronenbeeld hierop direkt zichtbaar
worden.
Het gaat ons er echter niet om een lichtbeeld van de uit te zenden scène te krijgen,
maar de elektronen zelf interesseren ons. Het is de bedoeling de elektronen, uitge
zonden door de verschillende beeldelementen, successievelijk, zoals wij dat bij
het aftasten van een 625-lijnen beeld hebben leren kennen, uit de buis te voorschijn
te laten komen.
Het is natuurlijk onmogelijk om langs mechanische weg b.v. een aftastanode
langs het elektronenbeeld te bewegen met de enorme snelheid die voor de moderne
wijze van aftasten vereist is, om op deze wijze de elektronenstroom, die van punt tot
punt varieert, uit de buis te halen. De Farnsworthbuis is technisch pas mogelijk ge
worden toen men het fokusseren en afbuigen van elektronenstralen zó goed beheerste,
dat men er aan kon denken de kleine anode stil te laten staan en het hele elek
tronenbeeld in een zig-zag baan er voor langs te laten bewegen.
Evenals een enkele elektronenstraal d.m.v. twee loodrecht op elkaar staande mag
neet velden een zig-zag beweging kan worden gegeven (fig. 39 en 40), kan dezelfde
beweging in principe ook aan een groot aantal dicht naast elkaar lopende elektronen
stralen gegeven worden. Er zijn echter diepgaande onderzoekingen nodig geweest,
voor men in staat was de afbuigvelden in de beeldontleder zó te maken, dat het gehele
elektronenbeeld, dat voor de anode zweeft, in een snelle vaart hiervoor langs heen
en weer bewogen kon worden zonder dat de scherpte en de geometrische opbouw
van het beeld verloren gingen.
2.
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Wij zouden zonder bezwaar de, met de beeldinhoud gemoduleerde, stroom kunnen
afnemen van de anode waarop het hele elektronenbeeld ten slotte terecht komt.
Omdat wij hier te maken hebben met elektronen die op een bepaald oppervlak te
recht komen, is de mogelijkheid aanwezig, gebruik te maken van sekundaire-emissie
versterking door enige anoden in kaskade te schakelen. De elektronenstroom die uit
eindelijk de buis verlaat zal dan ongeveer 10 000 maal versterkt zijn (ia in fig. 66).
Het is duidelijk dat bij deze wijze van aftasten de grootte van de verschillende beeld
elementen - en daarmede de scherpte van het afgetaste beeld - alleen worden bepaald
door de grootte van de eerste anode. Overeenkomstig de eisen die tegenwoordig
aan het oplossend vermogen van een opneembuis worden gesteld, zou de doorsnede
van deze anode slechts0,1—0,2 mm mogen zijn. Een dergelijke anode is konstruktief
praktisch niet te maken, zodat een andere oplossing gevonden moest worden. Men
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bouwt daarom de eerste anode en de hele sekundaire-emissie versterker in een afschermbuisje. In dit buisje is een zeer klein gaatje gemaakt vóór de eerste anode, zodat
door dit gaatje een elektronenstraal van de gewenste dikte op de anode terecht komt.
Het buisje staat weliswaar in de baan van de lichtstralen die via het objektief op de
fotokatode vallen, maar het veroorzaakt hierop geen schaduw omdat het daarvoor te
klein is en te ver van de katode verwijderd.
De beeldontleder is de eerste buis geweest, waarmee het mogelijk was televisie
uitzendingen te geven van studio-opnamen, en niet alleen van diapositieven en films.
De buis vereiste echter een buitengewoon hoge belichtingssterkte om, ondanks de
sekundaire-emissie versterker, een „ruisvrije” uitgangsstroom te leveren. Dit was
geen bezwaar voor het uitzenden van films, maar bij studio-uitzendingen waren de
scherpte van het licht en de ondraaglijke warmte die hiermede gepaard ging, voor de
spelers op de duur niet uit te houden. De buis is voor het uitzenden van films nog
lange tijd gebruikt en gaf zelfs, gemeten naar hedendaagse begrippen, zeer goede
beelden.

III. De ikonoskoop
1.

HET „VERZAMEL-EFFEKT”

Het feit dat de beeldontleder, in tegenstelling tot een gewone fotocel, dergelijke bij
zonder hoge belichtingssterkten vereist, is gemakkelijk te verklaren. De anode van een
gewone fotocel vangt op ieder ogenblik de gehele, door de fotokatode uitgezonden
elektronenstroom op; bij de beeldontleder daarentegen wordt op ieder ogenblik
slechts de elektronenstroom die van een enkel oppervlakte elementje uitgaat, opge
vangen.
Dit oppervlakte-elementje is natuurlijk gelijk aan een beeldelement, waarvan wij
vroeger al berekend hebben, dat het slechts 1/500 000ste deel is van de totale beeldoppervlakte. Bij de beeldontleder wordt dus ook slechts 1 /500 000ste deel van de to
taal uitgezonden stroom van fotoëlektronen door de anode opgevangen: de buis is
dus 500 000 maal minder „lichtgevoelig” dan een gewone fotocel.
Men is geneigd te denken dat dit grote verlies in gevoeligheid principieel is
verbonden aan het na elkaar aftasten van de verschillende beeldelementen, en dus
onvermijdelijk is. In dit principe is echter een andere mogelijkheid verborgen, die,
wanneer zij benut wordt, het grote verlies aan gevoeligheid weer volledig kan goed
maken. Wij bedoelen hier de mogelijkheid om de energie van de elektronen die voort
durend door ieder van de punten van de fotokatode worden uitgezonden, op een of
andere wijze te verzamelen en vast te houden tot het moment dat het betreffende
punt wordt afgetast. De tijd die verloopt tussen twee aftastingen van één element,
d.w.z. de tijd waarin de elektronenenergie van het element verzameld kan worden, is
bij een totaal aantal van 500 000 beeldelementen, 500 000 maal zo lang als de aftasttijd
zelf van het element. In theorie kan hiermee de verliesfaktor van de beeldontleder
(500 000 x ) volledig worden gekompenseerd.
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In 1923 heeft Zworykin in Amerika een patent aangevraagd op een „ver z a m e1b u i s”
waarmee de energie van deze niet-effektieve elektronen voor een deel kon worden
verzameld tot het ogenblik van aftasten. Zijn „ikonoskoop” die ongeveer 1000 x
gevoeliger was dan een beeldontleder, berustte op een principe dat veel beloofde voor
het opvoeren van de gevoeligheid van opneembuizen. Evenals de ikonoskoop zelf pas
gemaakt kon worden toen de elektronentechniek en de kennis van moderne fabrikagemethoden een bepaald niveau hadden bereikt, konden de mogelijkheden om de ge
voeligheid van opneembuizen op te voeren volgens dit principe, slechts in zoverre
benut worden als de techniek van het fokusseren en afbuigen van elektronenstralen
toestond en aan de eisen die aan de technologie en fabrikagemethoden werden gesteld
kon worden voldaan.
DE MOZAIEK-FOTOKATODE
Wij kunnen de werking van de buis het best verklaren aan de hand van de lengte
doorsnede die in fig. 68 is gegeven. Op een zeer dun mikaplaatje G is een fotogevoelige
laag Pm aangebracht. Door een „bak”-proces wordt deze laag sterk verwarmd,
2.

K
ƒ’ r

rl

I

I.
J

4

l

f

I
V/

-H

Fig. 68: Doorsnede van een
ikonoskoop.
W = elektronenkanon;
Pm = mozaïek; G = mikaplaat; Si = signaalplaat; F = fokusseerspoel;
S = afbuigspoelen; K =
kollector; L = lens; B =
spanningsbron; I = stroom
meter; ep = fotoëlektronen; ie = stroom in uit
wendige stroomkring; is =
signaalstroom.
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waardoor het oppervlak, dat aanvankelijk homogeen was, krimpt en zich opsplitst in
een zeer fijn systeem van mikroskopisch kleine korrels. Deze honderd-duizenden van
elkaar geïsoleerde en lichtgevoelige korrels zijn in feite niets anders dan zeer kleine
fotocellen. Zij vormen tezamen een zgn. mozaïekelektrode of kortweg mozaïek ge
naamd. De kleine fotocelletjes zijn „kapacitief” verbonden met de signaalplaat 5/,
die bestaat uit een laag metaal, aangebracht op de andere zijde van het mika dan waar
zich de fotocelletjes bevinden. Deze kapacitieve verbinding is van grote betekenis voor
de werking van de ikonoskoop, en daarom zullen wij er iets dieper op ingaan.
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De kapacitieve verbinding
In fig. 69a is een sterk vergrote doorsnede gegeven van een gedeelte van de mozaïekelektrode. Verbinden wij een van de fotocelletjes met de positieve pool van een batterij,
dan zal, omdat er een zekere kapaciteit aanwezig is tussen het fotocelletje en de
metaallaag op de andere zijde van het mika, een bepaald aantal vrije elektronen uit
het fotocelletje verdwijnen en via de batterij naar de signaalplaat stromen. De kleine
kondensator, gevormd door de fotocel en het deel van de signaalplaat dat zich hier
tegenover bevindt, wordt dus geladen, zodat zich een bepaalde hoeveelheid elektronen
verzamelt in het kleine oppervlakte-elementje van de signaalplaat tegenover de fotocel
(fig. 69a).
De stroommeter I zal bij het aansluiten van de batterij een korte stroomstoot
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Fig. 69. Kapaciteit tussen mozaïek en signaalplaat.
Pm = mozaïek: G = mikaplaat; Si = signaalplaat: B, Bïy B2 = batte
rijen; S = schakelaar; I = stroommeter; i8 = signaalstroom.
a) Bij het aanleggen van de batterijspanning vloeit slechts een enkele korte
stroomstoot ten gevolge van het opladen van de kapaciteit tussen de mozaïek
en de signaalplaat.
b) Er blijven voortdurend laad- en ontlaadstromen vloeien, tengevolge
van het snel omschakelen van de schakelaar.

registreren ten gevolge van het opladen van de kondensator. Wanneer de spanning
van de batterij niet verandert, zal de meter na het opladen niet meer uitslaan.
Wij zullen ons experiment nog iets verder doorvoeren, en de batterij die in fig. 69a
is getekend, vervangen door twee andere batterijen die met behulp van de schakelaar
S beurtelings met de fotocel verbonden kunnen worden (fig. 69Z>).
In stand 1 van de schakelaar vloeien er elektronen uit de cel weg, in stand 2 echter
naar de cel toe. Wanneer de schakelaar voortdurend wordt omgezet, zal er in de
draad waardoor de cel met de batterijen is verbonden, een wisselstroom vloeien,
zodat de potentiaal van de cel voortdurend tussen een positieve en een negatieve
waarde wisselt. Omdat de elektronen die uit de fotocel wegvloeien, via de batterij op
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de signaalplaat terecht komen, en bij het omschakelen van de schakelaar van de
signaalplaat weer naar de fotocel stromen, verandert ook voortdurend de potentiaal
van de signaalplaat: in de draad die de plaat met de batterij verbindt, stroomt de
zelfde wisselstroom als in de draad die de batterij met de fotocel verbindt.
Het blijkt dus dat het mika een natuurlijke onderbreking van de stroom vormt in
dien wij een gelij kspanning tussen de fotocel en de signaalplaat aanleggen. Wisselt
daarentegen de spanning tussen beide elementen voortdurend, dan lijkt het of de
stroom die in de uitwendige stroomkring vloeit, dóór het mika heen gaat. Wij
kunnen in dit geval werkelijk van een „verbinding" spreken. Deze verbinding wordt
„kapacitief” genoemd, omdat zij berust op het gebruik maken van de kapaciteit
die er bestaat tussen de fotocel en de signaalplaat.
De mozaïek-elektrode vormt, tesamen met de signaalplaat, een buitengewoon groot
aantal van dergelijke, dicht naast elkaar liggende, kleine kondensatoren.
Het mika plaatje is ongeveer 0,05 mm (!) dik, en de afzonderlijke fotocelletjes zijn
niet meer dan 0,005 mm in doorsnede. De hele mozaïek-elektrode heeft een opper
vlakte van 9 x 12 cm, zodat zij uit minstens 1 milliard fotocelletjes bestaat.*) De
kondensatoren die deze fotocellen met de signaalplaat vormen, zijn via de signaalplaat
direkt met de uitgang van de buis verbonden. In tegenstelling tot wat in fig. 69a is
getekend, hebben de fotocellen zelf geen direkte verbinding met de batterij: zij zijn met
de batterij verbonden via een zeer gekompliceerd samenspel van de elektronen van de
aftaststraal, sekundaire elektronen en fotoelektronen. Dit samenspel, waarop de werking
van de ikonoskoop berust, wordt in de vol
gende paragraaf beschreven.

3. DE WERKING VAN DE IKONOSKOOP

In een hals die schuin aan de ikonoskoop is
gemonteerd, bevindt zich het elektronenkanon
W (fig. 68). De straal van dit kanon wordt
met behulp van de fokusseerspoel F op de
mozaïekelektrode (ook „trefplaat”, engl:
target) gefokusseerd. Bij een trefplaat die een
oppervlakte heeft van ongeveer 9 x 12 cm,
mag de diameter van de aftaststraal niet
groter zijn dan 0,1 - 0,2 mm. Door de afbuigspoelen S wordt de elektronenstraal afgebo
gen, zodat de trefplaat volgens het beken
de 625-lijnen systeem kan worden afgetast.
Omdat de straal onder een hoek van ± 30° op
de trefplaat terecht komt, moeten dezaagtand-

Fig. 70. Trapeziumvervorming- ten ge
volge van het feit dat de elektronen
schuin op de fotogevoelige laag terecht
komen.

♦) De totale kapaciteit van al deze kleine kondensatoren is bij benadering gelijk aan de kapaci
teit van een metalen bol met een diameter van 180 meter of 10 000 pikofarad. Een pikofarad,
het millioenste deel van een mikrofarad, is een eenheid van kapaciteit die gebruikt wordt in de
hoogfrekwenttechniek en wordt gedefinieerd als de kapaciteit van een bol met een straal van
9 millimeter.
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stromen door de horizontale en de vertikale afbuigspoelen een kleine korrektie onder
gaan om vervormingen van het beeld te voorkomen (z.g. trapeziumvervorming,
fig. 70).
De scène die moet worden opgenomen, wordt via de lens L door de voorwand van de
buis geprojektevid op de trefplaat. Wij zullen eerst de toestand van de buis onder
zoeken voor het geval er geen licht op de trefplaat valt, en deze dus helemaal donker is.
De elektronenstraal zal dan, lijn na lijn, de ,,niet-geaktiveerde” fotocellen aftasten.
De snelheid waarmee de elektronen van de straal op de trefplaat terecht komen, is zo
groot, dat zij zeer veel sekundaire elektronen vrij maken. Een gedeelte van deze
elektronen komt terecht op de kollektor
K, doch verreweg het grootste gedeelte
s\ G P
blijft als een wolk voor de trefplaat hangen
en
regent regelmatig hierop terug, (fig. 71).
•e
Hierdoor ontstaat eenzelfde „elektronische
verbinding” tussen de kollektor en de tref
plaat als b.v. tussen het scherm en de metaallaag op de binnenzijde van het trechter
vormige deel van een katodestraalbuis
(blz. 69). Bij een katodestraalbuis echter
staat de anode op een positieve spanning en
heeft de katode van het kanon een poten
tiaal van 0 V, terwijl bij de ikonoskoop het
kanon aan een potentiaal van ongeveer
—1000 V ligt, en de kollektor een poten
tiaal van 0 V heeft.
o

Stabiele toestand bij onbelichte trefplaat

Fig. 71. De bewegingen van de elektronen
voor de trefplaat.
P = trefplaat; G — mikaplaat; Si = sig
naalplaat; e = aftaststraal; ep = fotoelektronen; es — sekundaire elektronen;
ez = elektronen die uit de wolk terugregenen.

Er bestaat een stabiele toestand tussen
de potentialen van de trefplaat en de kollektor wanneer het spanningsverschil tus
sen de beide elektroden zo groot is, dat het
aantal sekundaire elektronen dat op de
kollektor terecht komt, gelijk is aan het aantal elektronen dat via de elektronenstraal
op de trefplaat terecht komt. Wanneer de intensiteit van de elektronenstraal groter
wordt, zal dus ook het spanningsverschil tussen de trefplaat en de kollektor groter
worden, totdat het ten slotte zijn maximale waarde van —1,5 V, die zelfs bij de grootste
straalstroom niet wordt overschreden, bereikt. Op dat moment beweegt zich nl. de
hele elektronenwolk in de richting van de kollektor, waardoor het aantal elektronen
dat op de trefplaat terugregent, steeds kleiner wordt, en de potentiaal van deze elek
trode niet verder daalt. Bij al onze verdere beschouwingen zullen wij voortdurend uit
gaan van de waarde van —1,5 V.
Meet men het potentiaalverschil tussen de kollektor en verschillende punten van de
trefplaat, dan zal men niet overal dezelfde waarde vinden, terwijl deze waarde - op een
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enkel punt gemeten - ook van moment tot moment zal variëren. Dit feit is heel goed te
verklaren, als wij er rekening mee houden dat wij hier hebben te maken met een zeer
groot aantal volledig van elkaar geïsoleerde elementjes. Eventuele plaatselijke ver
schillen in potentiaal kunnen daarom niet worden uitgewist door stromen tussen de
fotocellen onderling, maar alleen via de elektronenwolk en de elektronen die daaruit
terugregenen.
De potentiaalverschillen worden echter door de aftasting van de elektronenstraal
regelmatig opgeheven. Iedere cel zal bij het aftasten een groot aantal sekundaire
elektronen uitstoten, waardoor haar potentiaal plotseling van —1,5 V tot 4-3 V
wordt verhoogd. De potentiaal van 4-3 V is, evenals die van —1,5 V, een grenswaarde,
die echter al bij een zeer kleine straalstroom wordt bereikt. Zelfs dan zou het aantal
sekundaire elektronen al groot genoeg zijn, om de potentiaal van de trefplaat nog
verder te verhogen, doch bij een hogere positieve potentiaal van de trefplaat zouden
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Fig. 72. Potentiaalverloop van één element van de fotogevoelige laag ge
durende één periode van de vertikale aftasting.
Getrokken lijnen: potentiaalverloop van een onbelicht element. Dikke ge
stippelde lijnen: hetzelfde element, maar nu belicht. Dunne gestippelde
lijnen: een aantal niet belichte, naburige elementen.

de sekundaire elektronen tegen het remveld van de kollektor in moeten lopen. Het
blijkt in de praktijk dat de waarde van +3 V een vrij scherpe potentiaalgrens is, die
nooit wordt overschreden.
Terwijl de aftaststraal lijn na lijn doorloopt, zorgen de elektronen die uit de wolk
terugregenen, er voor, dat de fotocellen die al afgetast zijn en zich dus op een poten
tiaal van + 3V bevinden, weer langzaam in potentiaal dalen en uiteindelijk de waarde
van — 1,5 V terugkrijgen. Voor het verlagen van de potentiaal staat precies 1 /25 sec
ter beschikking, want in die tijd heeft de elektronenstraal het gehele beeld afgetast en
bereikt hij weer dezelfde fotocel. Het verloop van de potentiaal van een enkel element
is in fig. 72 getekend (getrokken lijnen).
Als de trefplaat niet wordt belicht, is het verloop van de potentiaal van alle fotocelletjes geheel hetzelfde (gestippelde lijnen in fig. 72).
Als wij rekening houden met de kapaciteit die bestaat tussen de signaalplaat en de
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trefplaat, dan is het duidelijk dat er tussen deze twee platen een konstant, klein po
tentiaalverschil bestaat ten gevolge van het feit dat de potentiaalverschillen tussen de
afzonderlijke elementen van de trefplaat en de signaalplaat gemiddeld worden.
Zoals wij echter al hebben gezien ontstaat er geen stroom van of naar de signaalplaat
wanneer wij deze op een konstante potentiaal brengen: als de trefplaat niet verlicht is,
levert de ikonoskoop geen signaal.
Belichting van een element van de trefplaat

Als een enkel element van de trefplaat gelijkmatig wordt belicht, zal het voort
durend een zeker aantal fotoëlektronen uitzenden. Het element zal hierdoor lang
zamer in potentiaal dalen ten gevolge van de sekundaire elektronen die terugregenen
uit de wolk die voor de trefplaat hangt, dan het geval is bij een onbelicht element. Nemen
wij eens aan dat het belichte element op het ogenblik dat het door de elektronenstraal
wordt getroffen, nog een potentiaal had van + 1 V (dikke stippellijn in fig. 72). Door
de emissie van sekundaire elektronen wordt zijn potentiaal - zoals boven reeds is
uiteengezet - plotseling tot 4- 3 V verhoogd. Dit wil zeggen, dat het aantal sekundaire
elektronen dat door de elektronenstraal uit het belichte element wordt vrijgemaakt,
aanzienlijk kleiner is dan het aantal dat uit een onbelicht element vrijkomt. Het laatste
element zendt een aantal sekundaire elektronen uit dat overeenkomt met een potentiaalverhoging van — 1,5 V tot + 3 V, dus 4,5 V, terwijl bij het belichte element de
potentiaalverhoging slechts 2 V bedraagt.
Door de vermindering van het aantal uitgezonden sekundaire elektronen wordt de
evenwichtstoestand tussen de elek
tronen die op de trefplaat terecht
komen en er van wegvliegen, ver
stoord, zodat ter plaatse een klein
overschot aan elektronen op de
trefplaat ontstaat. De potentiaala
verlaging die daar een gevolg van is,
wordt kapacitief naar de signaal
plaat doorgegeven, zodat hieruit
een even groot aantal elektronen
wordt „uitgedrukt”. Bij het aftasten
van een belicht element van de tref
plaat kan dus aan de signaalplaat
een stroomstoot worden gere
gistreerd. Ligt er naast het belichte
Fig. 73. Verschil tussen de signalen van een ikonos
een
donker element, dan wordt
koop en een beeldontleder.
hieruit natuurlijk weer het oor
a) Het uitgangssignaal van een ikonoskoop is een
wisselstroom; b) een beeldontleder levert een ge spronkelijke, grotere aantal sekun
moduleerde gelijkstroom.
daire elektronen vrijgemaakt, wat
Uit de figuren blijkt, dat een toenemende signaaleen
toevloed van elektronen naar
stroom overeenkomt met zwart bij een ikonoskoop,
de signaalplaat tot gevolg heeft.
doch met wit bij een beeldontleder.

t
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Een volledig beeld op de trefplaat
Wordt een volledig beeld op de trefplaat geprojekteerd, dan. zullen punten met de
meest uiteenlopende helderheden naast elkaar kunnen liggen. Als gevolg daarvan zal
het aantal fotoëlektronen dat uit de afzonderlijke elementen wordt vrijgemaakt, ver
schillen, en zal er dus ook verschil komen in de uiteindelijke potentialen die zij
tussen twee aftastingen bereiken. De grootte van de potentiaalsprongen die de
elektronenstraal veroorzaakt, zal dus eveneens per element verschillen. Hierdoor wisselt
het aantal sekundaire elektronen dat uit de verschillende elementen wordt vrijge
maakt, voortdurend, met het gevolg dat in hetzelfde ritme elektronen de signaalplaat
verlaten en er in terugkeren: in de toevoerleiding van de signaalplaat vloeit dus een
elektronenstroom die voortdurend van sterkte en richting verandert (fig. 73a). Als
de helderheid van het beeld groter wordt, stromen de elektronen van de signaalplaat
weg, en bij afnemende helderheid stromen zij in de tegengestelde richting.
4.

HET IKONOSKOOPSIGNAAL

Het uitgangssignaal van de ikonoskoop is, zoals wij boven gezien hebben, een
wisselstroom. Hierdoor onderscheidt zich de ikonoskoop principieel van een ge
wone fotocel en van de beeldontleder, die beide een gelijkstroom leveren die met
de beeldinhoud gemoduleerd is (fig. 736).
Gemiddelde helderheid van een beeld
Om het gedrag van de ikonoskoop wat betreft de gemiddelde helderheid van het
afgetaste beeld te leren kennen, beschouwen wij fig. 74 a en b. In deze figuren is het
uitgangssignaal getekend dat dooreen ikonoskoop wordt geleverd bij het aftasten van
een grijs-wit (a), resp. een zwart-grijs (6) gestreept beeld. Het blijkt dat de beide
uitgangssignalen geheel gelijk zijn indien het helderheidsverschil tussen het grijs en
het wit van het ene beeld gelijk is aan het helderheidsverschil tussen het zwart en het
grijs van het andere beeld. Dit is heel goed te verklaren, als wij bedenken dat het
uitgangssignaal van de ikonoskoop bestaat uit laad- en ontlaadstromen waarvan de
sterkte alleen afhangt van de potentiaalverschillen tussen de opeenvolgende
elementen van de trefplaat, en dus tussen de opeenvolgende helderheids ver schil
len in het beeld. De gemiddelde helderheid van het beeld wordt door het uit
gangssignaal van de ikonoskoop niet weergegeven: als een bepaalde scène bij helder
of donker weer wordt opgenomen, geeft de ikonoskoop hetzelfde uitgangssignaal.
Ter verduidelijking is in fig. 74 ook het overeenkomstige signaal van een beeldontleder
of fotocel getekend. Hierin komt de gemiddelde helderheid van het beeld wél tot uiting.
Het zwart-niveau
Het uitgangssignaal van een ikonoskoop wekt in de ontvanger een beeld op, dat is
opgebouwd uit dezelfde gemiddelde grijstinten, of de opname nu geschiedt in mist,
dan wel in donker. Om echter de gemiddelde helderheid van het opgenomen beeld
toch tot uiting te brengen, wordt gebruik gemaakt van een schakeling voor het „her
stellen van de nul-komponent”. In deze schakeling wordt aan het uitgangssignaal een
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b
Fig. 74. Het uitgangssignaal van een ikonoskoop geeft de gemiddelde helderheid
van het opgenomen beeld niet weer.
a) Uitgangssignaal bij een gestreept grijs-wit beeld;
b) uitgangssignaal bij een gestreept zwart-grijs beeld.
De twee signalen zijn volkomen aan elkaar gelijk. De gestippelde lijnen geven de
uitgangssignalen van een beeldontleder weer die bij aftasting van dezelfde beelden
zouden ontstaan. De modulatie van deze stromen is omgekeerd vergeleken met de
ikonoskoopsignalen.
positieve gelijkstroom toegevoegd, waarvan de sterkte automatisch zo wordt geregeld,
dat de grootste stroomsterkte die in het aldus ontstane signaal optreedt, altijd een
bepaalde konstante waarde - „zwart-niveau” - heeft. Deze maximale waarde van
de stroom kan naar believen worden gekozen, doch alle ontvangers moeten bij het
ontvangen van dit gekozen signaal „zwart” registreren.*)
Nadelen van de ikonoskoop
De ikonoskoop was, zoals reeds eerder is gezegd, de eerste opneembuis die het
verzameleffekt vertoonde. Ten gevolge van verschillende omstandigheden waarop
wij hier niet verder ingaan, wordt van dit verzameleffekt slechts 5 tot 10% gebruikt.
Als gevolg daarvan is tegenwoordig overal de veel gevoeligere beeldikonoskoop
en het beeldortikon in gebruik.
Ofschoon de ikonoskoop zeer goed bruikbaar is voor buitenopnamen en sterk
belichte studio-opnamen, heeft hij een bijzonder onaangename eigenschap: het op
treden van schaduwsignalen. Deze signalen uiten zich door donkere vlekken
op het beeld van de ontvanger, voornamelijk aan de linker boven- en de onderrand
van het beeld. De oorzaak van deze schaduwvlekken moet worden gezocht in de
onregelmatige vorm van de elektronenwolk voor de trefplaat en de onregelmatige
sekundaire emissie die hiervan een gevolg is. Omdat de vorm van deze schaduwvlekken
vrij konstant is, is het mogelijk ze geheel of gedeeltelijk te kompenseren door het toe
voeren van kunstmatige signalen (schaduwkompensatiesignalen). Over het algemeen
echter blijven er zekere helderheidvariaties aan de randen van het beeld bestaan.
♦) Men zou zich kunnen voorstellen dat in plaats van zwart, wit als een vaste maximale stroomsterkte zou worden vastgelegd. Dit is in principe echter niet juist, omdat zwart een absolute
helderheid heeft (nl. nul), terwijl de helderheid van een wit vlak zo hoog gemaakt kan worden
als men wil.
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IV. De beeldikonoskoop
1.

DE FOTOKATODE

Zoals wij al eerder hebben gezegd, beloofde de uitvinding van de ikonoskoop veel
voor de verdere ontwikkeling van opneembuizen waarvan de werking berust op het
verzameleffekt. In Engeland, Amerika en verschillende andere landen zijn veel
onderzoekingen in deze richting gedaan, en in 1936 hebben Lubszinsky en Rodda in
Engeland patent aangevraagd op een „Super-Emitron ”. In andere landen werd
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Fig. 75. Doorsnede van een beeldikonoskoop.
W = elektronenkanon; M = trefplaat; Si = signaalplaat; P = foto
katode; K = kollector; SF = fokusseerspoel voor het elektronenbeeld;
Fs = fokusseerspoel voor de aftaststraal; Sk = afbuigspoelen; L = lens;
I = stroommeter ; ep = fotoëlektronen; es = sekundaire elektronen;
ie = stroom in de uitwendige stroomkring: is = signaalstroom; l — in
vallend licht.

I

deze buis aangeduid met de naam „beeldikonoskoop”, en daarom zullen ook wij
deze naam gebruiken.
Het principiële verschil tussen de ikonoskoop en de beeldikonoskoop is hierin ge
legen dat bij de beeldikonoskoop het ladingsbceld op de trefplaat niet wordt gevormd
door fotoëmissie van de trefplaat zelf, doch door fotoëlektronen die worden vrij
gemaakt door belichting van een fotokatode die zich vóór de trefplaat bevindt.
In fig. 75 is een schematische voorstelling gegeven van de beeldikonoskoop.
De fotokatode P bestaat uit een zeer dunne, transparante fotogevoelige laag die is
aangebracht op de binnenzijde van het voorvlak van de buis. Deze laag bestaat niet
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uit verschillende eilandjes zoals de trefplaat van de ikonoskoop, maar is homogeen
en geeft daardoor een ruim tweemaal zo grote opbrengst van fotoëlektronen. Bij de
trefplaat van de ikonoskoop valt nl. meer dan de helft van de lichtstralen tussen de
kleine fotocelletjes in, zodat zij ongebruikt verloren gaan. Omdat de fotokatode slechts
enige molekulen dik en daardoor transparant is, kunnen de fotoëlektronen gemakke
lijk aan de binnenzijde van deze laag uittreden, ofschoon het licht van buiten af op de
fotokatode valt.
Doordat de fotokatode direkt op het voorvlak van de buis is aangebracht, bestaat
de mogelijkheid om zeer lichtsterke lenzen met een korte brandpuntsafstand te ge
bruiken, waardoor tevens de scherptediepte wordt vergroot. De afmetingen van de
fotokatode zijn zodanig gekozen (12 x 16 mm) dat de normale lenzen van een filmkamera kunnen worden gebruikt en geen extra kosten behoeven te worden gemaakt
voor de ontwikkeling van speciale lenzen.

2.

HET VERGROTE LADINGSBEELD

Zoals wij reeds hebben gezien, treden van ieder punt van deze fotokatode zoveel
fotoëlektronen uit ais overeenkomt met de helderheid van het erop geprojekteerde
beeld. Evenals bij de beeldontleder wordt de totale elektronenstroom die uit het opper
vlak van de fotokatode vrijkomt, door een lang axiaal magneetveld, en door een
elektrostatisch veld, zó gericht, dat op een bepaalde afstand van de fotokatode een
onzichtbaar, doch scherp elektronen beeld in het magneetveld ontstaat. In tegen
stelling tot de beeldontleder wordt echter bij de beeldikonoskoop dit elektronenbeeld
op een plaat (de trefplaat) opgevangen en daar in de vorm van een ladingsbeeld
bewaard. Deze ladingen worden evenals bij de gewone ikonoskoop door de elektronenstraal van het kanon afgetast.
Er bestaat een mogelijkheid om het elektronenbeeld op de trefplaat te vergroten
door een juiste vorm van het lange magneetveld te kiezen. De magnetische kracht
lijnen tussen de fotokatode en de trefplaat moeten dan op een bepaalde wijze diver
geren (fig. 76). Het is zonder meer duidelijk dat dan ook de schroefvormige banen
van de fotoëlektronen die van de fotokatode vrijkomen, in dezelfde mate divergeren
zodat de plaatsen waar de afzonderlijke elektronen op de trefplaat terecht komen
verder uit elkaar liggen. Op deze wijze kan men in de beeldikonoskoop een vergroting
van ongeveer 3 x bereiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het magneetveld van
een verkorte fokusseerspoel (Sj? in fig. 75).
3.

AFTASTING VAN HET LADINGSBEELD

De bouw van de trefplaat verschilt iets van die van het mozaïek van een gewone
ikonoskoop. Een uiterst dun laagje isolatiemateriaal (b.v. magnesium-oxyde) is op
een zeer dunne mikaplaat aangebracht, waarvan de andere zijde met een metaallaag
(de signaalplaat St) is bedekt.
In tegenstelling echter tot de mozaïek van een gewone ikonoskoop, zijn de eilandjes
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van de trefplaat van een beeldikonoskoop niet fotogevoel ig, doch hebben daaren
tegen een zeer hoge sekundaire-emissiekoëfficiënt. De reden hiervan is gemakkelijk te begrijpen wanneer men bedenkt dat er geen lichtstralen, doch fotoëlek
tronen op de trefplaat terecht komen.
Door ieder elektron dat terecht komt op de trefplaat, wordt dus een bepaald aantal
sekundaire elektronen vrijgemaakt, zodat er - evenals bij de gewone ikonoskoop een
ladingsbeeld ontstond door het vrijkomen van fotoëlektronen - hier een ladingsbeeld
ontstaat door het vrijkomen van sekundaire elektronen. In fig. 76 is de werking van de
beeldikonoskoop op schematische wijze voorgesteld. Het is duidelijk dat, vergeleken
met de gewone ikonoskoop, door de sekundaire emissie van de trefplaat van de beeld
ikonoskoop een winst in gevoeligheid ontstaat, die gelijk is aan de sekundaire emissiekoëfficiënt. Bij de gewone ikonoskoop wordt de lading die ieder element van de tref
plaat krijgt tengevolge van de belichting, bepaald door het aantal fotoëlektronen
die uit dat element komen, terwijl bij de beeldikonoskoop de uiteindelijke lading van
het element wordt bepaald door het aantal sekundaire elektronen dat uit het
element vrijkomt. Dit aantal elektronen is gelijk aan het aantal fotoëlektronen dat op
het element terecht komt, vermenigvuldigd met de sekundaire emissiekoëfficiënt van

Fig. 76. Het tot stand komen van een
vergroot ladingsbeeld bij een beeldiko
noskoop.
L = lichtstralen; P = fotokatode; M =
trefplaat; G = mikaplaat; Si = signaalplaat; ep = stroom van fotoëlektronen;
es — sekundaire elektronen. De ladingswolk voor de trefplaat is met puntjes
aangegeven.

dat element. De aftasting van de trefplaat, de verhoging van de potentiaal van ieder
element door deze aftasting tot + 3 V, en de verdere gebeurtenissen die zich tussen de
trefplaat, de elektronenwolk en de kollektor afspelen, zijn gelijk aan die bij een ge
wone ikonoskoop en worden daarom niet meer besproken.
4.
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De signaalstroom die door de signaalplaat S» wordt geleverd, heeft dezelfde eigen
schappen als de signaalstroom van de gewone ikonoskoop: het is een wisselstroom
waarin de gemiddelde helderheid van het opgenomen beeld niet tot uitdrukking komt.
Ook in de beeldikonoskoop ontstaan schaduwvlekken, zodat in de versterker
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waarmede het uitgangssignaal van de beeldikonoskoop wordt versterkt, een inrichting
voor het herstellen van de nul-komponent en eenschaduwsignaal-kompensatieregeling
moeten worden aangebracht. Op het gebied van de schaduwcompensatie kon in de
laatste jaren een aanmerkelijke verbetering worden verkregen met de z.g. „Rieselikonoskoop”. Bij dit beeldikonoskoop is op enige afstand van de trefplaat een ring
vormige fotogevoelige katode aangebracht, waaruit tengevolge van een zwakke extra
belichting voortdurend een stroom van langzame elektronen op de trefplaat „druppelt”
(rieseln = druppelen). Door langs de omtrek van de trefplaat aangebrachte hulpelektroden kan de verdeling van de „druppelelektronen” op de plaat zodanig worden
ingesteld, dat het schaduwsignaal praktisch geheel verdwijnt. De „Riesel-Ikonoskoop”
wordt vrijwel uitsluitend op het vaste land van Europa voor kwaliteitstudio-opnamen
gebruikt. De beeldikonoskoop heeft een ongeveer 10 x grotere gevoeligheid dan de
gewone ikonoskoop ten gevolge van de twee voornaamste boven genoemde ver
beteringen: geen verlies van licht door het aanbrengen van de homogene fotokatode,
en vergroting van het verzameleffekt ten gevolge van de sekundaire emissieversterking
die optreedt wanneer de fotoëlektronen op de trefplaat terecht komen. De beeld
ikonoskoop en in het bijzonder de Riesel-Ikonoskoop, is daarom bijzonder geschikt
voor studio-opnamen en levert scherpe, kontrastrijke beelden. In dit opzicht wordt een
goed ingestelde en zorgvuldig behandelde beeldikonoskoop door geen enkele andere
opneembuis overtroffen. Tegenwoordig echter is de beeldikonoskoop vrijwel geheel
verdrongen door het beeldortikon in kamera’s welke gebruikt worden voor reportagedoeleinden, omdat deze vaak moeten werken onder ongunstige omstandigheden
voor wat betreft de belichting.

V. Het ortikon
DE AFTASTING
Het verzameleffekt wordt zowel bij de ikonoskoop, als bij de beeldikonoskoop,
slechts voor 5 tot 10% benut. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat de
verhoging in potentiaal van de verschillende eilandjes van de trefplaat door het uit
zenden van elektronen, grotendeels teniet wordt gedaan door het terugregenen
van elektronen uit de wolk die voor de trefplaat hangt. Deze elektronenwolk is echter
een onvermijdelijk gevolg van de hoge snelheid waarmee de elektronen uit het
kanon op de trefplaat terecht komen, waardoor een zeer sterke sekundaire emissie
optreedt.
Sekundaire emissie kan worden voorkomen door de trefplaat af te tasten met een
„langzame” elektronenstraal. In het begin van de ontwikkeling van de elektronische
opneembuizen echter, is het gebruik van een langzame aftaststraal gestrand op de
moeilijkheden die ontstaan bij de fokussering en de afbuiging van dergelijke elektronenstralen. Langzame elektronen worden nl. sterk beïnvloed door zwakke stoorvelden
die in de buurt aanwezig zijn, terwijl de onderlinge afstotende kracht die tussen de
elektronen bestaat, het moeilijk maakt om deze in een dunne straal te bundelen.
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Fig. 77. Doorsnede van een ortikon.
W = elektronenkanon; P — fotokatode; K = kollektor; Ah = horizontale afbuigplaten; Sv =
spoelen voor vertikale afbuiging; Se = fokusseerspoel; L = lens; I = stroommeter; ie = stroom
door uitwendige stroomkring; ia = signaalstroom.
Toen men ten slotte het probleem van de fokussering en afbuiging van langzame
elektronenstralen had leren beheersen, kon men overgaan tot de ontwikkeling van opneembuizen waarin geen sekundaire elektronen vrijkomen bij het aftasten van de trefplaat. Door het ontbreken van een elektronenwolk voor de trefplaat worden bij der
gelijke buizen de potentiaalveranderingen van de afzonderlijke elementen van de
trefplaat alleen bepaald door het aantal uitgezonden fotoëlektronen. Dit wil zeggen
dat het verzameleffekt in deze buizen voor de volle 100% wordt benut.
In 1939 is het lams en Rosé gelukt het ortikon te ontwikkelen, dat op het
principe van de aftasting met een langzame elektronenstraal berust. Ofschoon de werk
wijze van deze buis theoretisch aanzienlijk eenvoudiger is dan die van de ikonoskoop,
is de praktische vervaardiging ervan een bewonderenswaardige prestatie van de
moderne techniek, die pas vijf jaar later zou worden overtroffen door de ontwikkeling
van het beeldortikon. In fig. 77 is een doorsnede van een ortikon gegeven.

2.

DE AFTASTSTRAAL

Uit het kanon W, dat met bijzondere precisie is opgebouwd, vliegt een straal van
elektronen, die door een spanning van + 100 V worden versneld, evenwijdig aan de as
in de buis. Doordat de binnenwand van de buis bedekt is met een geleidende laag, die
eveneens op een potentiaal van + 100 V staat, vormt de buiscilinder voor de elek
tronen van de straal een ,,veldvrije" ruimte, zodat de elektronen met een konstante
snelheid de fotokatode P naderen. Door het lange homogene magneetveld van de
fokusseerspoel Sf wordt de onderling afstotende kracht van de elektronen tegen
gewerkt, zodat deze gebundeld blijven in een straal waarvan de diameter kleiner is
dan 1 /10 mm.
Op zijn weg naar de fotokatode doorloopt de elektronenstraal een horizontaal en
een vertikaal afbuigveld, zodat hij ter plaatse van de fotokatode de welbekende lijnenbaan doorloopt. Om bepaalde redenen is voor de horizontale afbuiging een elektro-
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statisch, en voor de vertikale afbuiging een magnetisch veld gekozen (horizontale
afbuigplaten /!/„ resp. vertikale afbuigspoelen
De fotokatode van het ortikon is
op dezelfde potentiaal als de katode van het kanon, dus op 0 V. Als gevolg hiervan
ontstaat voor het oppervlak van de fotokatode een sterk remveld voor de elektronen
van de aftaststraal. Dit veld is theoretisch zo sterk, dat de elektronen juist voor de foto
katode tot stilstand komen. Als de elektronenstraal loodrecht op de fotokatode is
gericht, en de elektronen geen zijdelings gerichte kracht ondervinden, zullen zij juist
voor het oppervlak van de fotokatode van richting omkeren en door het aanwezige
remveld in de richting van het kanon worden versneld. Door de velden van de
vertikale afbuigspoelen en de horizontale afbuigplaten wordt de richting van de
teruggekeerde elektronen weerzo bepaald, dat zij tenslotte in de buurt van het kanon
op de kollektorstrip K terecht komen en uit de buis verdwijnen.

3.

DE WERKING VAN HET ORTIKON

De fotokatode van het ortikon bestaat uit een zeer dunne, transparante fotogevoelige
laagP, die op een eveneens zeer dunne transparante plaat van een geleidend materiaal
(de signaalplaat Si) is aangebracht. Bij het beschrijven van de aftasting zijn wij uitge
gaan van een onbelichte fotokatode waarvan alle elementen een potentiaal van 0 V
hadden. Wanneer een beeld op de fotokatode wordt geprojekteerd, zendt ieder
element van de fotokatode een aantal fotoëlektronen uit dat overeenkomt met de
helderheid van het beeld ter plaatse van het element. Als gevolg hiervan zal ieder ele
ment een zekere kleine positieve potentiaal krijgen, zodat wij weer een ladingsbeeld
op de fotokatode overhouden, dat in dit geval echter niet door sekundaire elektronen
wordt beïnvloed.
Bij een belichte fotokatode hebben de verschillende elementen dus een hogere poten
tiaal dan 0 V. De elektronenstraal - minder geremd dan bij een onbelichte foto
katode - staat aan ieder element elektronen af, waardoor de potentiaal naar 0 V
terugloopt. De resterende elektronen van de aftaststraal die ook voor dit element
waren bedoeld, keren voor de fotokatode weer om. Het is duidelijk dat het aantal
elektronen dat aan de fotokatode wordt afgegeven evenredig is met de potentiaal van
de diverse elementen, en dat de aftaststraal, verminderd met dit aantal elektronen,
terugloopt en op de kollektor terecht komt. De elektronenstroom die via de kollektor
de buis verlaat, is dus met de beeldinhoud gemoduleerd : de delen van het beeld
met hoge helderheid komen overeen met een zwakke stroom, en de donkere delen van
het beeld met een sterke. De elektronen van de aftaststraal veranderen echter ook de
potentiaal van de fotokatode, zodat ook van de signaalplaat een signaalstroom kan
worden afgenomen evenals bij de ikonoskoop en de beeldikonoskoop.
De werking van het ortikon geeft een duidelijke voorstelling van de voordelen van

*) In het ortikon wordt de horizontale of Iijnafbuiging veroorzaakt door een vertikaal elektro
statisch veld, wegens de aanwezigheid van een sterk axiaal magnetisch veld veroorzaakt door
de lange fokusseerspoel; vertikale of rasterafbuiging wordt veroorzaakt door een vertikaal
magnetisch veld. Dit is in tegenstelling tot de afbuigmethoden, zoals die op pag. 36 en volgende
voor katodestraalbuizen zijn beschreven.
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het verzameleffekt. Het totale aantal fotoëlektronen dat één element van de fotokatode
in de tijd tussen twee aftastingen (1/25 sec) uitzendt, wordt op het moment dat dit
element wordt afgetast (kleiner dan 1/10 000 000 sec), door de elektronen van de
aftaststraal aangevuld en geregistreerd.
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Het uitgangssignaal dat van de signaalplaat wordt afgenomen, moet in de daarop
volgende versterker weer van een nul-komponent worden voorzien. In tegenstelling
echter tot de ikonoskoop, treden bij het ortikon geen schaduwvlekken op als gevolg
van de afwezigheid van een elektronenwolk, zodat een schaduwsignaal-kompensatieschakeling niet nodig is: een ortikon levert een volkomen „vlak" beeld.
Er bestaat een mogelijkheid dat bij het ortikon toch sekundaire emissie optreedt,
wanneer b.v. door het flitslicht van een fotograaf de fotokatode sterk overbelicht wordt.
De potentiaal van de fotokatode kan dan zo sterk stijgen, dat niet alleen alle elektronen
van de aftaststraal door de elementen van de fotokatode worden geabsorbeerd, doch
ook sekundaire elektronen worden vrijgemaakt. In dat geval wordt het beeld wit:
het ortikon „slaat om". Deze moeilijkheid kan worden opgeheven door de straal
stroom gedurende een korte tijd te onderdrukken zodat de ladingen gelegenheid
krijgen af te vloeien.
De gevoeligheid van het ortikon is ten gevolge van het feit dat het verzamelcffekt
voor 100% wordt benut, 10 - 20 x groter dan die van de ikonoskoop. Dat deze buis,
waarvan de werking aanzienlijk eenvoudiger is dan die van de ikonoskoop, pas na zo
lange tijd is verwezenlijkt, is alleen te wijten aan de hierboven genoemde moeilijk
heden met de fokussering en afbuiging van een langzame elektronenstraal. Daarbij
komt nog dat het in de praktijk zeer moeilijk is om de aftaststraal op ieder punt van
de fotokatode loodrecht te doen aankomen ondanks de afbuigende krachten die de
elektronen op hun weg naar de fotokatode ondervinden. Als de straal niet precies
loodrecht op de fotokatode aankomt, keren de elektronen niet op de plaats zelf
om, maar doorlopen een kleine boog. Het is duidelijk dat de zorgvuldig ingestelde
fokussering dan teniet gaat, omdat immers verscheidene naast elkaar liggende beeld
punten tegelijk hun invloed op de elektronenstraal kunnen doen gelden. Tegenwoordig
is het ortikon geheel en al verdrongen door het beeldortikon dat ongeveer 100 x
gevoeliger is.

VI. Het beeldortikon
Het beeldortikon heeft vanwege haar buitengewoon grote gevoeligheid alle
andere opneembuizen in de U.S.A. verdrongen (behalve voor aftasten van films en
industriële toepassingen van televisie. In Europa worden voor studio-opnamen van
hoge kwaliteit beeldikonoskopen gebruikt.) Met het beeldortikon kunnen zelfs nachte
lijke scenes die slechts door maan- of kaarslicht worden belicht, opgenomen worden.
In fig. 78 is een doorsnede van de buis gegeven.
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1. FOTOKATODE EN SIGNAALPLAAT
Het voornaamste onderscheid tussen het ortikon en het beeldortikon is hetzelfde
als dat tussen de ikonoskoop en de beeldikonoskoop: het beeld op de fotokatode
wordt niet direkt afgetast, maar eerst in een versterkt ladingsbeeld op een trefplaat omgezet. Als gevolg daarvan kan de fotokatode een homogeen laag zijn, waar
door haar lichtgevoeligheid aanzienlijk wordt verhoogd.
De fotokatode met als afmeting 24 x 32 mm bevindt zich, evenals de fotokatode
van de beeldikonoskoop, op de binnenzijde van de voorkant van de buis, zodat
lenzen met een korte brandpuntsafstand kunnen worden gebruikt.
De fotokatode P heeft een potentiaal van —500 V. Op enige afstand daarvan be
vindt zich een buitengewoon fijn rooster Ga, dat een potentiaal van + 1... + 3 V
heeft, en daardoor een sterk versnellingsveld veroorzaakt voor de fotoëlektronen die
uit de fotokatode komen. Tegelijkertijd werkt een sterk en homogeen magneetveld, dat
parallel loopt aan de buisas, op de fotoëlektronen in, zodat op de bekende wijze een
elektronen beeld op een bepaalde afstand van de fotokatode wordt gevormd. In het
vlak van het elektronenbeeld dat direkt achter het zeer fijne rooster ligt, is de trefplaat
""T'M" aangebracht. Deze bestaat uit een homogeen plaatje van een enigszins geleidende
glassoort, dat een diameter van ongeveer 4 cm heeft en niet dikker is dan ongeveer
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Fig. 78. Doorsnede van een beeldortikon.
e = aftaststraal; ep = foto-elektronen; es = sekundaire elektronen;
is = signaalstroom; A = anode; Alt A2 = versnellers voor foto-elek
tronen; C = kollector; D = vertrager voor aftaststraal; EM = elektro
nen vermenigvuldiger; G = elektronenkanon; G2 = versneller voor af
taststraal; L = lens; Lc = korrectiespoel; Lf = fokusseerspoel; Lhv = afbuigspoelen; M = maas; P = fotokatode; T = trefplaat.
0,005 mm. Wij zullen nu bestuderen hoe dit half geleidende plaatje glas als mozaïek
kan fungeren.
Zoals reeds is beschreven, vormen de fotoëlektronen die uit de fotokatode zijn vrij
gekomen en door de mazen van het rooster zijn gevlogen, een scherp elektronenbeeld
op het glasplaatje. Daar het plaatje van een speciale, half-geleidende glassoort is
gemaakt, wordt van ieder punt van het oppervlak een veelvoud van sekundaire elek108
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tronen vrijgemaakt. Tengevolge van de wisselwerking tussen enerzijds de foto-elektronen en anderzijds de sekundaire elektronen, neemt de trefplaat een potentiaal aan,
die iets lager is dan die van het zuigrooster (vergelijk de elektronische verbinding
tussen oplichtend scherm en anode bij de katodestraalbuis blz. 69). Het potentiaal
verschil is juist zo groot, dat alle losgeslagen sekundaire elektronen door het zuig
rooster worden opgenomen en daardoor uit de buis kunnen worden afgevoerd. Op deze
manier wordt het ontstaan van een elektronenwolk, met alle nadelige gevolgen van
dien, voorkomen. Juist zoals bij de trefplaat, b.v. van de beeldikonoskoop, zal ook
op het glasplaatje van de beeldortikon door het uittreden van de sekundaire elektronen
een ladingsbeeld ontstaan, dat gelijk is aan het optische beeld. Een helder punt
van het optische beeld veroorzaakt een sterke plaatselijke foto-emissie op de fotokatode. De fotoëlektronen worden in een scherpe punt op het glasplaatje gefokusseerd
en veroorzaken op hun beurt een sterke plaatselijke sekundaire emissie. Het tekort
aan elektronen dat hierdoor ontstaat, heeft een snel stijgende positieve potentiaal van
het betreffende punt tot gevolg.
De elektrische weerstand van het glas, die van nature hoog is, en de buitengewoon
kleine dwarsdoorsnede ervan, laten slechts een, naar verhouding langzame, elektronenstroom langs het oppervlak van het plaatje toe. Als gevolg daarvan vereffenen de
potentiaalverschillen tussen twee naast elkaar liggende punten zich veel langzamer
dan deze verschillen door sekundaire emissie ontstaan. Hierdoor is het mogelijk dat
op het glasplaatje een ladingsbeeld ontstaat overeenkomend met het op de fotokatode
afgebeelde optische beeld.

2.

HET AFTASTEN

Ten gevolge van de zeer geringe dikte van het glasplaatje dringt het ladingsbeeld dat
aanvankelijk slechts aanwezig was op de zijde die naar de fotokatode toe gekeerd is,
direkt naar de andere zijde - de zijde waar het beeld wordt afgetast - door.
Evenals bij het gewone ortikon, tast een langzame elektronenstraal het plaatje lijn
na lijn af, en wel zo dat hij vlak voor het oppervlak van het plaatje omkeert en weer
in de richting van het kanon terugvliegt. Alleen in het geval dat het punt van het plaatje
dat wordt afgetast, een hogere potentiaal dan 0 V heeft, zal de elektronenstraal er
zoveel elektronen afstaan dat de potentiaal van het betreffende punt weer tot 0 V
wordt teruggebracht. Ais gevolg hiervan is het aantal elektronen van de elektronen
straal die terugkeren op de kollektor verminderd met het aantal dat aan het glasplaatje
is afgestaan. Omdat de potentiaal van het glasplaatje van punt tot punt varieert
wanneer er een ladingsbeeld aanwezig is, zal ook het aantal elektronen dat op de
kollektor terugkeert, sterk variëren: de terugkerende elektronenstraal is met de beeld
inhoud gemoduleerd.
Behalve de winst in gevoeligheid die, ten gevolge van de aanwezigheid van een
fotokatode, in het beeldortikon is verkregen, is de gevoeligheid van deze buis nog
sterk vergroot door de kollektor te gebruiken als de eerste dynode van een sekundaire-emissie versterker, die koncentrisch om het kanon is aangebracht. Deze
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elektronen versterker bestaat meestal uit 5 trappen en geeft een honderdvoudige ver
sterking van het uitgangssignaal.
De aanwezigheid van een sekundaire-emissie versterker maakt het noodzakelijk dat
de terugkerende elektronenstraal altijd op hetzelfde punt terecht komt en niet door
het afbuigveld wordt beïnvloed, zoals dit bij het ortikon het geval is. Dit heeft men
kunnen bereiken door de horizontale afbuiging magnetisch te maken in plaats van
elektrostatisch, zoals bij het ortikon. Als gevolg daarvan verloopt de afbuiging van de
elektronenstraal op de heen- en terugweg langs gelijke banen.
Uit deze beschrijving blijkt dat in het beeldortikon eigenlijk op twee plaatsen een
sekundaire-emissie versterking optreedt. Behalve de zojuist genoemde sekundaireemissie versterking van de elektronenstraal, treedt dezelfde soort versterking ook op
bij de vorming van het ladingsbeeld op het glasplaatje. De grote versterking, en
het feit dat het verzameleffekt in het beeldortikon voor vrijwel 100% wordt benut, zijn
oorzaak van de zeer grote gevoeligheid van deze moderne opneembuis:
3.
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Daar het uitgangssignaal van het beeldortikon i$ een gelijkstroom is die met de
beeldinhoud is gemoduleerd, geeft het ook de gemiddelde helderheid van het beeld
weer.
Het beeldortikon slaat niet om bij korte, sterke belichting; er treedt in dat geval een
zó grote sekundaire emissie van het glasplaatje op, dat niet alle sekundaire elektronen
door het rooster uit de buis afgevoerd kunnen worden, zodat zij een elektronenwolk
voor het glasplaatje vormen. Door het terugregenen van de elektronen op het plaatje,
wordt automatisch de normale toestand hiervan hersteld. Door de zeer grote gevoelig
heid van het beeldortikon treedt een dergelijke overbelichting vrij vaak op. Dit kan
een gevolg zijn van gloeilampen die in het beeld komen, of van gereflekteerd licht van
sieraden of glanzende voorwerpen. Hierdoor ontstaat een plaatselijke overbelichting
en een plaatselijk elektronenwolkje, van waaruit elektronen terugregenen op de
omgeving van het overbelichte punt. Als gevolg hiervan worden deze punten op het
beeld zichtbaar als witte vlekken, omgeven door een zwarte wolk.
In de praktijk treedt deze overbelichting praktisch altijd op in de lichte partijen van
een beeld, omdat over het algemeen de belichting te sterk wordt gemaakt. Dit geeft
aanleiding tot een karakteristieke fout in de beelden die met een beeldortikon zijn
opgenomen: een vrijwel gelijke helderheid van alle witte, licht-grijze en soms zelfs
donker-grijze gedeelten van het beeld. De randen van deze gedeelten blijven dank zij
smalle zwarte kontouren toch duidelijk te onderscheiden. De elektronenwolk is dan
namelijk tot smalle banden samengedrukt. Het blijkt in de praktijk, dat de belichting
van een scène moeilijk zo te kiezen is dat de opgenomen beelden van een beeldortikon
eenzelfde goede helderheidsgradatie hebben als de beelden die b.v. met een beeldikonoskoop zijn opgenomen.

SLOTOPMERKING

4.

Zoals uit bovenstaande blijkt, is het beeldortikon een buitengewoon gevoelig
110

4.

SLOTOPMERKING

precisie-instrument. Rosé, Law en Weimer slaagden er in 1945 voor het eerst in een
bruikbaar beeldortikon te vervaardigen, maar zelfs tegenwoordig zijn er nog maar
weinig fabrieken die deze buis, bij een gelijkblijvende kwaliteit, in serie kunnen maken.
De voornaamste moeilijkheden zijn gelegen’in de fabrikage en de montage van het
glasplaatje en het rooster. Dit rooster heeft ongeveer 1600 mazen per mm2 (van de
kwaliteit van het rooster hangt het oplossend vermogen van de buis af), cn wordt
meestal langs fotografische weg geëtst. Om een gelijkmatig zuigende werking van het
rooster te verzekeren, moet het met de nauwkeurigheid van enige duizendsten delen
van een millimeter, op een afstand van 0,05 mm voor het glasplaatje worden gemon
teerd. Het is natuurlijk ook nodig dat het glasplaatje zelf, dat ongeveer 0,005 mm dik
is, absoluut vlak is.
Behalve deze moeilijkheden die bij de konstruktie en de fabrikage van de buis
worden ondervonden, worden er ook tot het verkrijgen van goede elektrische
eigenschappen zeer hoge eisen gesteld aan de precisie waarmee het kanon, het fokusseer- en het afbuigsysteem worden vervaardigd. Voor een perfekte werking van de
buis is het in de eerste plaats noodzakelijk, dat de elektronenstraal die ongeveer 0,4 mm
dik is, ondanks de horizontale en vertikale afbuiging, loodrecht op ieder punt van het
glasplaatje aankomt; als verdere vereiste moet de straal op een zeer kleine afstand
voor het plaatje tot stilstand komen en terugkeren. Deze afstanden tot het ladingsbeeld
moeten voor het gehele beeldvlak gelijk zijn.
Het is daarom niet te verwonderen, dat er bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten
worden genomen bij het praktische gebruik van het beeldortikon. Behalve stabilisatie
van alle stromen en spanningen die aan de buis worden toegevoerd, wordt bovendien
een effektieve afscherming vereist ter voorkoming van storingen door het aardmag
netisme en andere magnetische velden. Het is verder noodzakelijk een bedrijfstemperatuur van ongeveer 30° C te verzekeren door middel van een elektrische verwarming
en een ventilator.
Ondanks al deze moeilijkheden, is het beeldortikon de meest gebruikte buis voor
reportagedoeleinden. Hij is ongeveer 1500 maal gevoeliger dan een beeldikonoskoop.
Het beeldortikon is ongeveer 35 tot 40 cm lang, en het dikste gedeelte van de buis
heeft een diameter van ongeveer 7,5 cm.

VIL Het vidikon
Het heeft er de schijn van dat met de ontwikkeling van het beeldortikon het hoogste
stadium is bereikt in de ontwikkeling van opneembuizen die werken volgens het prin
cipe van fotoëmissie. Daarnaast heeft men echter het principe van fotogeleiding niet vergeten. Ofschoon dit laatste principe bij de omzetting van licht in
stroom, duizenden malen effektiever is dan fotoëmissie, heeft men aanvankelijk ge
dacht dat het vanwege zijn traagheid voorlopig niet gebruikt zou kunnen worden
voor televisie-doeleinden (zie pag. 11 e.v.). Desondanks heeft men in de dertiger
jaren veel ontwikkelingswerk gedaan aan buizen die volgens het principe van foto-
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geleiding werkten. Eerst in 1950 is het gelukt een vidikon met goed succes te fabri
ceren.
De bedoeling van de ontwikkeling van het vidikon is niet geweest het beeldortikon
zoveel mogelijk te overtreffen, maar deze buis te vervangen door een andere die,
hoewel zij dezelfde prestaties moet leveren, toch aanzienlijk gemakkelijker te fabriceren
en te bedienen is.
Dit doel is tot op heden nog niet volkomen bereikt. Ofschoon het vidikon zeer een
voudig van opbouw is, en ook het gebruik ervan minder gekompliceerd is dan dat van
het beeldortikon, is de traagheid van het vidikon vooral bij kleine lichtsterkten nog
duidelijk merkbaar. Vooral dit nadeel komt sterk naar voren omdat het vidikon 10 maal
gevoeliger is dan het beeldortikon en dus bij kleine lichtsterkten zeer goede
diensten zou kunnen bewijzen. Als gevolg van zijn traagheid bij kleine lichtsterkten
echter, wordt het vidikon voorlopig voornamelijk voor het aftasten van films en in
dustriële toepassingen gebruikt omdat hier de belichting hoog kan worden opgevoerd.
De beelden die met het vidikon zijn opgenomen, vertonen, evenals de beelden van
een beeldikonoskoop, een aanzienlijk grotere rijkdom aan helderheidsvariaties dan
die van het beeldortikon. Bovendien heeft de buis geen last van schaduwen zoals de
beeldikonoskoop.
In fig. 79 is een doorsnede van het vidikon gegeven.
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Fig. 79. Doorsnede van een vidikon.
ie = straalstroom; i3 = signaalstroom; A = anode; C = katode; Gx =
stuurrooster (wehneltcilinder); G2 = versnellingselektrode (tevens
kollector); L = lens; Lc = korrectiespoel; Lf = fokusseerspoel; SP =
signaalplaat; T — trefplaat.

De aftastinrichting is vrijwel dezelfde als die'van een beeldortikon. Een langzame
elektronenstraal loopt van het elektronenkanon naar de trefplaat en weer terug naar
de kollector G2. Omdat de buis toch al zeer gevoelig is, heeft men er geen sekundaireemissie versterker in aangebracht. Ook de omzetting van het optische beeld in een
ladingsbeeld is weggelaten, zodat het beeld direkt op de trefplaat wordt afgetast.
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De trefplaat bestaat uit een doorzichtige signaalplaat SP die op het voorvlak van
de buis is aangebracht, en waarop een zeer dunne laag fotogevoelige stof (b.v. antimoon-oxyde) is aangebracht. De signaalplaat ligt aan een positieve spanningsbron,
waarvan de afgegeven spanning, afhankelijk van de lichtsterkte waarbij het vidikon
moet werken, kan worden gevarieerd tussen +10 V en +100 V.
Wanneer een beeld op de trefplaat wordt geprojekteerd, wordt de half geleidende
laag min of meer geleidend op die plaatsen waar het meeste licht valt. Als gevolg daar
van dringt de positieve potentiaal van de trefplaat in variërende sterkte door naar de
andere zijde van de plaat, waar de elektronenstraal het beeld aftast. Tijdens deze af
tasting moet de elektronenstraal de sterk verlichte plaatsen eerst tot een potentiaal
van 0 V terugbrengen door het afgeven van elektronen, voordat hij naar de kollektor
kan terugkeren. De variaties in de lading die door de elektronenstraal aan de tref
plaat worden afgegeven kunnen langs kapacitieve weg van deze elektrode worden
afgenomen.
Tengevolge van zijn zeer eenvoudige opbouw heeft het vidikon ook zeer kleine
afmetingen: lengte 15 cm en diameter 2| cm. Daardoor kunnen met deze buizen zeer
kleine en in verhouding eenvoudig te bedienen kamera’s worden gebouwd, zoals die
b.v. nodig zijn voor industriële toepassingen van de televisie. Niet alleen in de toe
passing bij het aftasten van films, ook op de verschillende zich steeds meer uitbreidende
gebieden van de industriële televisie overheersen daarom de vidikonkamera’s. Het
gaat daarbij niet alleen om de kontrole van het produktieproces of andere gebeurte
nissen op plaatsen, die of in het geheel niet of slechts met gevaar toegankelijk zijn,
maar ook om de kontrole van een centraal punt uit van ver uiteen plaatsgrijpende
voorvallen, zoals dat in deze tijd van snel toenemende automatisering nodig kan zijn.
Behalve op zuiver industrieel terrein worden vidikon-kamera’s tegenwoordig in snel
toenemende mate ook ingezet op andere gebieden, vooral in de geneeskunde en de
Röntgentechniek, zowel voor diagnostische als onderwijsdoeleinden. Tegenwoordig
worden ook eenvoudige kamera’s vervaardigd voor privé gebruik thuis, die zonder
verdere hulpapparaten kunnen worden aangesloten op iedere contactdoos.
Samenvattend kan dus worden gezegd, dat het vidikon tegenwoordig in al die ge
vallen domineert, waar het meer op de betrouwbaarheid van de buis dan op een zeer
goede beeldkwaliteit aankomt. Het ziet er echter wel naar uit dat de kwaliteit van de
beelden die door het vidikon geleverd worden, in de toekomst nog aanzienlijk zal ver
beteren en dat deze buis eens de belangrijkste opneembuis van de televisie zal worden.
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Het videosignaal

In het tweede en derde deel van dit boek hebben wij gezien hoe
de twee moeilijkste, principiële problemen van de televisie, nml.
het aftasten van het beeld en het schrijven van het beeld, zijn op
gelost met behulp van elektronenbuizen. Aan de kant van de
zender wordt de op te nemen scène geprojekteerd op de fotokatode van een beeldikonoskoop of een beeldortikon, en in de
buis punt voor punt afgetast door een elektronenstraal. Hierdoor
ontstaat een stroom die met de beeldinhoud is gemoduleerd, d.w.z.
een stroom waarvan de sterkte op ieder ogenblik afhangt van de
helderheid van het afgetaste beeldpunt.
Deze stroom wordt langs draadloze weg overgezonden naar de
ontvangers en daar omgezet in span nings variaties die worden toe
gevoerd aan het stuurrooster van een katodestraalbuis. Door deze
spanningsvariaties wordt de intensiteit van de elektronenstraal in
deze buis bepaald, en zodoende ook de helderheid van de licht
punten die op het scherm ontstaan. Wanneer de elektronenstraal
over het scherm wordt afgebogen op dezelfde wijze als de aftaststraal in de opneembuis, ontstaat op het scherm van de ontvanger
het gewenste beeld.
In Deel 6 zal worden beschreven hoe de stroom die met de beeld
inhoud is gemoduleerd, wordt overgezonden van de zender naar
de ontvangers. In het hoofdstuk dat nu volgt, wordt beschreven
hoe het mogelijk is dat de bewegingen van de elektronenstralen in
de opneembuis van de zender en de weergeefbuis in de ontvanger
gelijke tred houden. Daarvoor zijn aparte signalen nodig die tege
lijkertijd met de stroom, die met de beeldinhoud is gemoduleerd,
naar de ontvangers worden overgezonden. Het samengestelde sig
naal dat hierdoor ontstaat wordt het videosignaal genoemd.
Deze naam is afgeleid van het Latijnse woord video, dat betekent:
ik zie.
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FLIKKEREN VAN HET BEELD
Omdat de aftastmethode die wij in het vorige hoofdstuk hebben beschreven niet
zonder meer geschikt is voor moderne televisiesystemen, zullen wij nu eerst de wijze
van aftasten beschrijven, die tegenwoordig algemeen gebruikt wordt: de geïnterli
nieerde aftasting (Engels: interlaced scanning).
In het eerste deel van dit boek hebben wij al gesproken over de problemen die men
bij het opnemen van films ontmoet om een vloeiende beweging zó op te nemen dat zij
bij het afdraaien van de film ook als zodanig wordt weergegeven. Het is gebleken dat
het voldoende is om bewegingen onder te verdelen in een groot aantal moment
opnamen en deze snel achter elkaar via een projektor op het bioskoopdoek te ver
tonen. Reeds bij een snelheid van ca. 20 beelden per sec. kunnen onze ogen de af
zonderlijke beeldjes niet meer onderscheiden, zodat wij de indruk van een vloeiende
beweging krijgen. Om bepaalde redenen is de beeldfrekwentie van bioskoopfilms
internationaal vastgesteld op 24 beelden per sec., die van televisie echter op 25 of 30
beelden per sec., afhankelijk van het gebruikte systeem.
Men moet er rekening mee houden dat de beelden noch bij de film noch bij de
televisie kontinu en zonder haperen na elkaar geprojekteerd kunnen worden. Een
bioskoopprojektor moet de tijd gegeven worden om de film tussen twee beelden in,
verder te transporteren; evenzo moet de elektronenstraal van een televisie-ontvanger de tijd hebben om van de onderrand van het scherm naar de bovenrand terug
te lopen. Het is duidelijk dat het beeldscherm in de korte periode tussen twee beelden
donker moet zijn.
Wanneer op het scherm een beeld wordt geprojekteerd, zal ons oog 25 of 30 maal
per sec. de indruk van een licht en donker oppervlak te verwerken krijgen. Zelfs
wanneer de helderheid van het beeld niet groot is, zal ons oog toch nog een voort
durend variëren van de helderheid van licht naar donker registreren, zodat wij de
indruk krijgen dat het beeld „flikkert”. Het is gemakkelijk te begrijpen dat dit flikkeren
sterker wordt, naarmate de helderheid van het beeld groter is.*)
Het blijkt echter ook dat het flikkeren minder sterk wordt naarmate het aantal
helderheidsvariaties per sec. groter wordt, hetgeen een gevolg is van de traagheid van
ons oog. Van dit feit wordt al sinds lange tijd gebruik gemaakt bij het projekteren van
films. In de projektor heeft men een schijf gebouwd, die de weg van de lichtbundel
niet 24 maal per sec. onderbreekt, doch precies tweemaal zo veel. Dat wil zeggen dat
niet alleen gedurende het transport van de film, doch ook tijdens de projektie van het
beeld op het doek de lichtbundel gedurende een korte periode wordt onderbroken.
Ieder beeldje wordt dus in werkelijkheid tweemaal kort na elkaar geprojekteerd, zodat
het aantal helderheidsvariaties tweemaal zo groot wordt als het aantal beelden. Het on-

*) Om deze reden is de helderheid van het beeld in bioskopen zeer laag. Om bij deze lage hel
derheid nog een duidelijk kontrastrijk beeld te krijgen, moet strooilicht op het doek vermeden
worden, en de zaal verduisterd zijn.
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aangename flikkeren is op deze wijze sterk verminderd, met het gevolg dat de helder
heid van de geprojekteerde beelden aanzienlijk groter kan zijn.
Een andere mogelijkheid om het flikkeren te verminderen is natuurlijk een ver
dubbeling van het aantal beelden. Er zouden dan tweemaal zoveel beelden per seconde
moeten worden opgenomen, terwijl ook de filmprojektor tweemaal zo snel zou moeten
lopen. Een verdubbeling van het aantal beelden is echter een zeer kostbare oplossing,
omdat hierdoor de lengte van de filmband ook tweemaal zo groot wordt.
Bij de televisie ontmoeten wij vrijwel dezelfde moeilijkheden: een vergroting van
het aantal beelden per sec. vereist een grotere afbuigsnelheid van de elektronenstraal
zowel in de zender als in de ontvanger. Zoals wij later nog zullen zien, worden de
kosten van de apparatuur hierdoor abnormaal hoog. Evenals in de filmtechniek,
heeft men hier naar een manier gezocht om het aantal wisselingen tussen licht en
donker te verdubbelen.
Omdat televisiebeelden lijn na lijn geschreven worden, heeft een extra onderbre
king gedurende het schrijven van een beeld geen zin, omdat dan alleen een donkere
horizontale band in het beeld zou verschijnen. De gekozen lijnvormige aftasting van
televisiebeelden opent echter de mogelijkheid om met behoud van het eenmaal vast
gelegde aantal lijnen - dus zonder verhoging van de kostprijs van de diverse apparaturen-het aantal beelden per sec. schijnbaar te verdubbelen. Deze mogelijkheid
bestaat echter alleen wanneer het aantal lijnen per beeld oneven is, dus bij alle bestaan
de televisiesystemen: 405 lijnen in het Engelse systeem, 819 lijnen in het Franse, 525 in
het Amerikaanse en 625 in het Europese systeem.
Duidelijkheidshalve zullen wij de boven aangegeven oplossing beschrijven voor een
raster van slechts 11 lijnen (fig. 80a t/m d). Een raster is de technische term van een
lijnenpatroon, dat de lichtvlek op het scherm beschrijft.

2.

GEÏNTERLINIEERDE AFTASTING

Het raster in fig. 80a is identiek aan de vroeger beschreven beeldpatronen. Het is op
gebouwd uit 11 lijnen, die dicht na elkaar en onder elkaar zijn afgetast. In fig. 806
is een lijnenraster gegeven dat ontstaat wanneer de snelheid van de ver ti ka Ie af-

Fig. 80. Principe van de geïnterlinieerde aftasting bij een beeld van 11 lijnen.
a) Gewone aftasting.
b) Eerste veld van een geïnterlinieerd beeld: alleen de oneven lijnen worden afgetast.
c) Tweede veld van het geïnterlinieerde beeld: alle even lijnen worden afgetast.
d) Volledig geïnterlinieerd beeld dat uit de twee velden a en b bestaat.
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buiging wordt verdubbeld, terwijl het aantal geschreven lijnen per sec. gelijk blijft.
Als gevolg daarvan wordt de onderlinge afstand van de lijnen tweemaal zo groot, en
bereikt de elektronenstraal al na 5| lijn, dus in het midden van een lijn, de onderrand
van het scherm, waarna hij vertikaal naar de bovenrand van het scherm terugloopt
(de terugslagtijd in vertikale richting is in dit geval oneindig kort genomen). Omdat
de schrijfbeweging van de lijnen voortdurend doorgaat, begint de elektronenstraal,
wanneer hij aan de bovenrand van het scherm gekomen is, direkt een halve lijn te
schrijven (fig. 80c) en vervolgens, vanaf de linkerzijde van het scherm, de 5 overige lijnen.
Wanneer de straal na het schrijven van het tweede lijnenraster de onderrand van het
scherm bereikt, bevindt hij zich niet in het midden, maar op het einde van de laatste
lijn. Het teruglopen van de elektronenstraal naar de bovenrand van het scherm valt
dan samen met het teruglopen naar de linkerkant van het scherm, zodat hij uiteinde
lijk in de linker bovenhoek terecht komt en een nieuw raster kan beginnen, zoals aan
gegeven in fig. 806. Nadat dit derde raster is geschreven, slaat de elektronenstraal
terug van het midden van de onderrand naar het midden van de bovenrand, waarna
het vierde raster wordt geschreven op de wijze aangegeven in fig. 80c.
Als de geschreven rasters over elkaar heen worden getekend, blijkt dat alle
oneven rasters in de linker bovenhoek van het scherm beginnen en midden onder
eindigen, terwijl alle even rasters midden boven beginnen en in de rechter onderhoek
eindigen. Als gevolg hiervan zullen de rasters precies tussen elkaar invallen, en zal
er, ofschoon ieder raster uit 5| ver uit elkaar liggende lijnen bestaat, een beeld ontstaan
van 11 dicht tegen elkaar liggende lijnen (fig. 80c/).
Ofschoon de frekwentie van de beelden is verdubbeld, is in werkelijkheid het aantal
lijnen dat op het scherm is getekend, gelijk gebleven, zodat het oplossend vermogen
niet is verminderd. De lijnen liggen weliswaar tweemaal zo schuin als vroeger, doch
dit is geen bezwaar bij het grote aantal lijnen dat in de moderne televisiesystemen
wordt gebruikt.
Deze wijze van aftasten, die automatisch ontstaat, als de vertikale aftasting een
„oneven veelvoud van halve lijnen” omvat, noemt men geïnterlinieerde af
tasting.*)
Om een duidelijk onderscheid te hebben tussen beelden die bestaan uit het halve
aantal lijnen en volledige beelden die uit twee beelden met het halve aantal lijnen
bestaan, worden de eerstgenoemde beelden, dus die met het halve aantal lijnen,
„rasters” genoemd, en de volledige beelden die uit twee rasters bestaan, heten
„beelden”. Als gevolg hiervan spreekt men b.v. in het geval van fig. 80 niet van een
5|-lijnensysteem, maar van een 11-lijnensysteem. Dit betekent dat het moderne televisie
systeem de naam „625-lijnensysteem” blijft houden, ondanks het feit dat de rasters
maar uit 312| lijn bestaan. Ook de betekenis van de term beeldfrekwentie van
*) Men kan ook beelden met oneven veelvouden van derde of vierde delen van lijnen maken,
zodat men drie, resp. vier rasters krijgt die in elkaar vallen. Als hierbij het aantal lijnen per
beeld gelijk blijft, kan het aantal beelden per sec. drie of viermaal zo groot worden gemaakt,
waardoor het flikkeren nog meer vermindert. Proeven hebben echter uitgewezen dat de
lijnen dan op een onaangename wijze gaan ,,lopen”. Dit wil zeggen dat men sterk de indruk
krijgt dat de lijnen van boven naar beneden of omgekeerd over het schermoppervlak lopen.
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Fig. 81. „Paren" van de lijnen.
a) Even en oneven rasters passen precies
in elkaar; de afstand tussen de lijnen is
overal gelijk.
b) Door slechte interliniëring passen de
even en de oneven rasters niet precies in
elkaar; de lijnafstand is niet overal gelijk.

a

b

25 beelden per sec. blijft bestaan, terwijl een nieuwe term ,, rasterfrekwentie”
(50 rasters per sec.) wordt toegevoegd.

Voordelen van geïnterlinieerde aftasting
Wanneer we het flikkeren van het ontvangen beeld onderzoeken, dan staat vast dat
voor de afzonderlijke lijnen het ritme van 25 Hz tussen licht en donker blijft bestaan;
voor het volledige beeld wordt dit ritme verhoogd tot 50 Hz. Omdat ons oog echter
voornamelijk het flikkeren van het gehele beeld opneemt, is door de verdubbeling van
het ritme van de onderbreking een aanzienlijke verbetering bereikt. Het flikkeren van
de afzonderlijke lijnen wordt praktisch niet opgemerkt, omdat het gehele beeld een
zeer groot aantal lijnen omvat. Alleen wanneer de helderheid van het beeld zeer hoog
wordt opgevoerd, kan men, behalve een toenemend flikkeren van het beeld, ook het
flikkeren der lijnen enigszins opmerken.
Praktische uitvoering van de interliniëring

De vraag zal zich voordoen of de even en oneven rasters nog precies in elkaar zullen
vallen, als de elektronenstraal niet in een oneindig korte tijd van de onderrand naar
de bovenrand van het beeld terugspringt (vertikale lijn in fig. 80c en d), maar wanneer
voor het teruglopen van de elektronenstraal een bepaalde tijd nodig is, zodat de terug
slag een schuine lijn over het beeld beschrijft. Het blijkt dat in werkelijkheid de
„beeldterugslag” zich uitstrekt over een duur van 5 tot 10 lijnen, zodat de elektronen
straal bij het naar boven lopen een zig-zag baan over het scherm beschrijft.
Wij laten het aan de lezer over te bewijzen dat de duur van de beeldterugslag geen
/
invloed heeft op de interliniëring wanneer de duur van de terugslag bij de even en de
oneven rasters maar precies gelijk is. Bovendien is het nodig, dat ook de duur van
de aftasting van de rasters zelf, dus de aftastperiode, zowel voor de even als de oneven
rasters precies gelijk is. Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te zijn een dergelijke
i
{ ^nauwkeurigheid bij de aftasting te bereiken. Een verschil in de beeld-terugslagtijd
' / ƒ van de even en oneven rasters van niet meer dan 0,000 001 sec. veroorzaakt een verti/
kale verschuiving van de beide rasters van ongeveer 10% van de breedte van een lijn.
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Een dergelijke kleine verschuiving van de rasters geeft al direkt de
druk dat de lijnen „paren” (fig. 81). Het is daarom zeer belangrijk e 5
voor de vertikale afbuiging, de zgn. rastertijdbasis, zodanig te ont'verPen’
stabiel is en bestand tegen uitwendige storingen.
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II. De onderdrukking
PRINCIPE VAN DE ONDERDRUKKING

1.

Bij het schrijven van beelden door middel van lijnen is alleen de beweging van de
linkerzijde van het beeld naar de rechterzijde, de slag, van belang. De terugslag moet
zo snel mogelijk verlopen en mag op het scherm niet zichtbaar zijn, omdat dit een
storende invloed op het eigenlijke beeld zou hebben.
De eenvoudigste manier om te voorkomen dat de terugslag op het scherm zichtbaar
-wordt, bestaat hierin, dat wij het uitgezonden signaal gedurende de terugslag van de
elektronenstraal op het zwart niveau brengen. Een goed ingestelde ontvanger zal dan
automatisch zwart schrijven gedurende de terugslag van de elektronenstraal, dit wil
zeggen, het lichtpuntje loopt onzichtbaar van het einde van de ene lijn terug naar het
begin van de volgende lijn.
Het blijkt in de praktijk het eenvoudigst te zijn in de zender aan het beeldsignaal
een sterke stroomimpuls toe te voegen gedurende de terugslagtijd. Deze impulsen
worden de lijnonderdrukkingsimpulsen genoemd. Het onderbreken van de
elektronenstraal tijdens de lijnterugslag wordt lijnonderdrukking (Engels: line
blanking) genoemd. In fig. 82 is getekend hoe wij ons de onderdrukking van on
gewenste modulatie door de onderdrukkingsimpuls tijdens de terugslag van de lijn
moeten denken. Omdat wij dergelijke figuren in de toekomst nog dikwijls zullen ont
moeten, zullen wij er nu iets dieper op ingaan
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Fig. 82. Lijnonderdrukking.
Om de horizontale terugslag onzichtbaar
te maken op het scherm wordt de elek
tronenstraal gedurende 18% van een
lijntijd onderdrukt, en het zwartniveau io
uitgezonden.
lh = duur van de slag; Ir = duur van de
terugslag.

„POSITIEVE” EN „NEGATIEVE” MODULATIE

Langs de horizontale as van fig. 82 is een tijdsindeling in mikrosecon^en uitgezet,
terwijl ook de duur van een tweetal lijnen afzonderlijk is aangegeven. Bij een
lijnen
systeem bedraagt de duur van een lijn, d.i. de tijd voor één heen- en één terugslag van
de elektronenstraal 1: (625 x 25) sec. = 0,000064 sec. = 64 p sec. Onge'eer ÏS°/o van
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de totale lijntijd wordt ingenomen door de terugslag (/r in fig. 82); de overige tijd (//,)
wordt door het eigenlijke beeldsignaal ingenomen. Gedurende deze tijd ontvangen wij
dus de gewenste signaalstroom, die in deze en in alle volgende figuren door een wille
keurige, grillig gevormde lijn wordt aangegeven. Wat de eigenlijke beeldinhoud van
deze grillige kromme is, interesseert ons nu niet: wij moeten er alleen aan denken
dat een toenemende stroomsterkte een kleinere helderheid van het beeld betekent, en
een afnemende stroomsterkte een grotere helderheid van het beeld. Een dergelijke
signaalstroom, die wij ook al bij de beeldikonoskoop en het beeldortikon hebben leren
kennen, wordt een negatief gemoduleerde stroom genoemd, omdat naar ons
gevoel de verhouding tussen de helderheid en de stroomsterkte omgekeerd is.
In fig. 82 komen de hoogste stroompieken overeen met een donker punt in het
beeld. De stroomsterkte bereikt dan de waarde van het vroeger beschreven zwartniveau (i0 in fig. 82), dat altijd konstant moet worden gehouden, omdat de gemiddelde
helderheid van het beeld hiervan afhangt (vergelijk pag. 94).
In de praktijk kan een negatief gemoduleerd signaal gemakkelijk in een positief
gemoduleerd signaal - waarbij dus toenemende stroom een helder en afnemende
stroom een donker punt van het beeld betekent - worden omgezet. Uit de beschrijving
die in Deel 5 wordt gegeven, blijkt dat in iedere gewone versterkbuis een omkering
van het signaal plaats heeft. Wat het beeldsignaal betreft, dit moet in de zender een
groot aantal versterkertrappen doorlopen voor het wordt uitgezonden, zodat zijn
modulatierichting vele malen verandert. Indien het aantal versterkertrappen even is,
zal het signaal uiteindelijk negatief gemoduleerd zijn. Deze negatieve modulatie
richting is in het Europese (C.C.I.R.), Amerikaanse en Russische televisiesysteem
voorgeschreven. De Engelse en Franse systemen gebruiken daarentegen de positieve
modulatierichting.

3.
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Volgens het bovengenoemde Europese televisiesysteem moet 18% van de duur van
een lijn worden vrijgehouden
voor de terugslag. De terug
slag zelf neemt in werkelijk
heid slechts een gedeelte van
deze tijd in beslag. Door het
'A
plotseling afbreken van de
terugslag aan de linkerrand
van het beeld treden echter
onvermijdelijk uitslingeringen op in de horizontale
afbuigschakeling, wat tot ge
l
volg heeft dat de elektronenstraal aan de linkerrand van
Fig. 83. Uitslingeren van de zaagtandstroom aan het einde
het beeld enigszins heen en
van de terugslag.
I = totale lijntijd; Ir = duur van de lijnonderdrukking.
weer zwaait voordat hij aan
het schrijven van de eigen122
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lijke lijn begint. In verband hiermee moeten wij er aan denken, dat de afbuiging tot
stand komt door een zaagtandvormige stroom die door een paar afbuigspoelen loopt,
en hierin een magnetisch afbuigveld doet ontstaan. De zaagtandstroom, waarvan wij
tot nu toe de vorm als ideaal hebben aangenomen, verloopt ten gevolge van het uit
slingeren, zoals in fig. 83 is aangegeven.
Om te voorkomen dat deze uitslingeringen en de daaruit voortvloeiende heen en
weer gaande beweging van de elektronenstraal, in de vorm van lichte en donkere
strepen aan de linkerrand van het beeld zichtbaar zouden worden, is de relatief lange
onderdrukkingstijd van 18% van een lijntijd voorgeschreven. Gedurende deze onderdrukkingstijd krijgt de elektronenstraal de gelegenheid uit te slingeren. Bij goedkope
ontvangers duren de slingeringen soms echter langer dan 18% van de lijntijd, met het
gevolg dat de slingeringen van de elektronenstraal toch nog enige lichte en donkere
strepen aan de linkerrand van het beeld doen ontstaan.
Het opwekken van de onderdrukkingsimpulsen, en de wijze waarop deze worden
toegevoegd aan het beeldsignaal, zal later nog beschreven worden (zie pag. 133).
4.

DE BEELDONDERDRUKKING

Behalve met het onderdrukken van de terugslag van de elektronenstraal tussen het
schrijven van twee lijnen, moeten wij ook nog rekening houden met het onderdrukken
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Fig. 84. Beeldonderdrukking.
Om de vertikale terugslag onzichtbaar te maken op het scherm, wordt de elektronenstraalgeduren
de ongeveer 20 lijnen onderdrukt, en wordt het zwartniveau io uitgezonden.
a) na een even raster;
b) na een oneven raster.

van de straal tijdens de terugslag van de onderrand van het scherm naar de bovenrand.
Gedurende de beeldterugslag mag de lichtpunt namelijk evenmin zichtbaar zijn, en
daarom wordt zij op dezelfde wijze onderdrukt als de horizontale terugslag, en wel
door een beeldonderdrukkingsimpuls.
Omdat de vertikale afbuiging veel langzamer verloopt dan de horizontale, neemt ook
de beeldterugslag meer tijd in beslag dan de lijnterugslag, zodat ook de beeldonder
123
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drukkingsimpuls langer duurt dan de lijnonderdrukkingsimpuls. Volgens het Euro
pese televisiesysteem mag de beeldonderdrukking ongeveer 20 lijntijden in beslag
nemen (fig. 84). Ook in dit geval is de onderdrukking in verhouding tot de eigenlijke
terugslag abnormaal lang: tijdens de onderdrukking moeten de uitslingeringen die niet
alleen in de beeld-, maar voornamelijk ook in de lijntijdbasis optreden, omdat zij
door de beeldterugslag iets worden gestoord, worden onderdrukt, om te voorkomen
dat zij aan de bovenrand van het scherm zichtbaar worden.
Het is duidelijk dat bij geïnterlinieerde aftasting de beeldonderdrukking, evenals de
beeldterugslag, altijd na het schrijven van 3121 lijn inzet. Als wij van de beeldonder
drukking eenzelfde voorstelling willen geven als van de lijnonderdrukking (fig. 82),
zullen de figuren voor de even rasters en die voor de oneven rasters onderling ver
schillen (fig. 84a en b), omdat bij het ene raster de beeldonderdrukkingsimpuls inzet
aan het einde van een lijn en bij het andere raster in het midden van een lijn.
5.

VERLIES VAN OPLOSSEND VERMOGEN TEN GEVOLGE VAN DE
ONDERDRUKKING

Het is niet te vermijden dat de intervallen waarin de lijn- en beeldonderdrukkingsimpulsen optreden, voor de eigenlijke aftasting verloren gaan. Deze vermindering van
de tijd die voor het aftasten beschikbaar is, openbaart zich als een vermindering van
het oplossend vermogen van het gehele televisiesysteem. Bij de berekeningen die
tot nu toe zijn gemaakt, hebben wij gerekend met de standaardwaarden van 25 beelden
per sec en 625 lijnen per beeld, maar wij hebben geen rekening gehouden met het ver
loren gaan van aftasttijd tussen twee op elkaar volgende lijnen of twee op elkaar vol
gende beelden.
Het is duidelijk dat een vermindering van de tijd die gebruikt wordt voor het af
tasten, een verkleining van het oppervlak dat afgetast kan worden, tot gevolg heeft.
Het duidelijkst is deze verkleining te zien in de vermindering van de beeldhoogte
waarvan slechts 292 lijnen zichtbaar zijn in plaats van de 3121 lijnen die wij bedoeld
hadden te schrijven (de 20 overblijvende lijnen blijven donker ten gevolge van de
beeldonderdruk/ing). De beeldonderdrukking vermindert de effektieve beeldhoogte
met ongeveer 61 °/o.
Het is duidelijk dat men in de praktijk graag de gehele hoogte van het beeldscherm
benut. Om het verlies aan beeldhoogte ten gevolge van de beeldonderdrukking te
kompenseren, verhoogt men de snelheid van de beeldaftasting met 61%, dit wil
zeggen, het beeld wordt in vertikale richting uitgerekt. Als gevolg hiervan wordt de
onderlinge afstand tussen de lijnen ook groter, en dit heeft men gekompenseerd door
de dikte van de lijnen te vergroten. Het gevolg van dit alles is een vermindering van het
vertikale oplossingsvermogen met 61%.
Voor de lijnonderdrukking geldt dezelfde redenering, met dien verstande, dat
van de totale tijd die beschikbaar is voor het aftasten van een lijn geen 61%, doch
18 % verloren gaat. Als gevolg hiervan moet de snelheid van de horizontale afbuiging
ook met 18 % worden vermeerderd, wat een gelijke vermindering van het horizontale
oplossend vermogen tot gevolg heeft.
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De lijn- en beeldonderdrukking samen verminderen dus het oplossend vermogen
met 18% -h 6|% = 24i%. Wij hebben vroeger al berekend dat het aantal beeld
punten van een beeld met een verhouding van de hoogte tot de breedte van 3:4, gelijk
is aan 520 000; dit getal moet dus in werkelijkheid met 24|% worden verminderd,
zodat het werkelijke aantal beeldpunten ongeveer 400 000 bedraagt.

III. Het synchronisatiesignaal
i.

SYNCHRONISATIE MET BEHULP VAN IMPULSEN

Het is zonder meer duidelijk dat er alleen dan een duidelijk beeld kan ontstaan op
het scherm van een televisie-ontvanger, als de bewegingen van de schrijvende straal
in de ontvanger precies dezelfde zijn als die van de aftastende straal in de zender.
Veronderstellen wij eens dat de aftaststraal 0,000 000 1 sec minder nodig zou hebben
voor het schrijven van een lijn dan de
schrijvende straal in de ontvanger. Bij
een moderne 53 cm beeldbuis komt
deze zeer korte tijd overeen met het
schrijven van iets meer dan een halve
millimeter van een lijn. Omdat echter
de aftaststraal bij het schrijven van
iedere lijn dit kleine stukje inloopt op
de schrijfstraal, zal het verschil aan het
einde van een beeld bijna een halve
lijn bedragen. Het beeld op het scherm
trekt hierdoor scheef en is door donke
re, schuine strepen (de lijnonderdruk
king) in verschillende banden verdeeld
(fig. 85). Een dergelijke storing in het
Fig. 85. Horizontale synchronisatie „pakt"
niet.
beeld treedt zelfs bij goede ontvangers
wel eens op wanneer de synchronisatie
door een of andere uitwendige oorzaak wordt gestoord. In de meeste gevallen lopen
de donkere strepen dan meer of minder snel naar boven of naar beneden over het
scherm.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk hoe buitengewoon gevoelig een televisiesysteem
is voor storingen wat het gelijklopen van de afbuiging in de zender en de ontvanger
betreft. Het is dus nodig dit gelijklopen door bijzondere maatregelen te verzekeren.
Het is in de elektrotechniek een veel gebruikt hulpmiddel om het gelijklopen van
diverse apparaten te verzekeren door ze te sturen met stroomimpulsen waarvan
de tijd nauwkeurig is vastgelegd. Een welbekend voorbeeld hiervan zijn de klokken
die in verschillende steden op de straten en pleinen zijn opgesteld. Deze uurwerken
worden door stroomimpulsen van een moederklok iedere minuut een stap verder ge125
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schakeld. Zij hebben zelf dus geen normaal uurwerk maar een schakelinrichting die
op de stroomimpulsen reageert met het verdraaien van de wijzers van de klok.
Voor het gelijk lopen van een groot aantal uurwerken zijn ook andere hulpmiddelen
bekend. Elke klok heeft dan wel een eigen uurwerk, maar de verschillen in tijdsaan
duiding die onvermijdelijk tussen een groot aantal klokken optreden, worden gekorrigeerd door stroomimpulsen die iedere minuut dooreen moederklok worden gegeven.
Dergelijke verschillen bedragen, vooropgesteld dat de schakelinrichting van de klok
tamelijk goed is, nooit meer dan enkele honderdsten van seconden, en dit maakt het
bijregelen zeer eenvoudig.

2.

LIJNSYNCHRONISATIE-IMPULS
De laatste methode die in de vorige paragraaf werd beschreven, is ook zeer geschikt
om het gelijklopen van de aftasting in een televisiezender en -ontvanger te regelen.
De technici zijn tegenwoordig in staat de aftastinrichtingen zowel in de zender als in
de ontvanger zodanig te maken dat de duur van het aftasten van een lijn binnen zeer
nauwe grenzen door de tijdbasis zelf konstant wordt gehouden. De kleine verschillen
die toch nog optreden, worden door zeer korte, scherpe stroomimpulsen die door de
zender worden uitgezonden, gekorrigeerd. Deze impulsen, de lijnsynchronisatieimpulsen, worden aan het einde van iedere lijn gegeven, en zorgen ervoor dat de
lijnterugslag in de zender en in de ontvanger precies gelijk beginnen. De duur
van de terugslag en het op tijd beginnen van het schrijven van de lijn moet in de ont
vanger zelf worden geregeld. Het is dus duidelijk dat de frekwentie van de lijntijdbasis in de ontvanger zeer konstant moet zijn om aan dergelijke hoge eisen te kunnen
voldoen.

I ,

Het „ultrazwart” gebied
Omdat de synchronisatie-impuls het einde van iedere lijn vastlegt, moet hijinprin
cipe samenvallen met het begin van de lijnonderdrukking. Maar om desynchronisatie-
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Fig. 86. Lijnsynchronisatie-impulsen.
a) De synchronisatie-impulsen liggen in het
ultrazwartgebied tussen het zwartniveau io en de
maximale waarde van het signaal imax.
b) Vastgestelde vorm van de onderdrukkings- en
synchronisatie-inipulsen. I = lijntijd = 64 p sec.
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impuls te kunnen onderscheiden van de onderdrukkingsimpuls, heeft hij een grotere
amplitude dan de onderdrukkingsimpuls. Als wij een diagram tekenen als in de fig. 82 en
84, moeten de synchronisatie-impulsen dus boven de onderdrukkingsimpulsen uit
steken (zie fig. 86). Zoals wij al weten, komt de hoogte van de onderdrukkingsimpuls
overeen met het zwartniveau van de signaalstroom (zie pag. 121). Omdat de synchronisatie-impuls nog boven dit niveau uitsteekt, heeft men het gebied van deze impulsen
de naam van „ultrazwart gebied” gegeven. Onder technici zegt men ook dat de
synchronisatie-impulsen in het,.zwarter dan zwart” gebied vallen.

Vorm van de impulsen
Theoretisch moeten de synchronisatie-impulsen zo smal mogelijk zijn om een juiste
synchronisering te verzekeren. De synchronisatie heeft echter in de schakelingen die
tegenwoordig gebruikt worden, alleen plaats op de voor flank van de impuls, zodat
de duur van de impuls zelf op het al of niet goed werken van de synchronisatie geen
invloed heeft. In de gebruikelijke televisiesystemen heeft men daarom de duur van de
synchronisatie-impulsen vastgelegd op de helft van de duur van de onderdrukkings
impuls, dat wil zeggen, 9% van een lijntijd.
In de praktijk blijkt het noodzakelijk te zijn dat het begin van de synchronisatieimpuls na het begin van de onderdrukkingsimpuls (1,5% van een lijntijd) valt.
In de schakeltechniek is het namelijk veel eenvoudiger de synchronisatie-impulsen op
te tellen bij een bepaald niveau (het zwartniveau), dan dat zij worden opgeteld bij een
onbepaald niveau, dat toevallig met de helderheid van het beeldpunt ter plaatse over
eenkomt. De gedeelten van de onderdrukkingsimpuls die voor en na de synchronisatie-impuls komen, worden resp. voorstoep en achterstoep genoemd (Sv en S/t
in fig. 86b).
Ook de grootte van de synchronisatie-impulsen is in de moderne televisiesystemen
aan een bepaalde waarde gebonden. Wanneer de hoogst voorkomende stroomwaarde
in een kompleet televisiesignaal overeenkomt met 100%, dan bedraagt de grootte van
de synchronisatie-impulsen 25 %, terwijl het zwartniveau op 75 % van de totale waarde
van het televisiesignaal ligt.
In fig. 86 zijn twee niveau’s aangegeven: het zwartniveau op 75 %, en het niveau dat
overeenkomt met de grootste helderheid van het beeld, op 10%. Dit laatste niveau had
natuurlijk ook op 0% kunnen liggen, maar er zijn bepaalde ontvangers (met interdraaggolfgeluiddetectie, zie Deel 7), waarbij het beeldsignaal in verband met de
weergave van het geluidssignaal nooit geheel mag verdwijnen. Om deze reden is de
waarde van het witniveau van het videosignaal vastgelegd op 10% van de maximale
signaalsterkte.

3.
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Wat betreft de synchronisatie van de beeldafbuiging gelden natuurlijk dezelfde
eisen als bij de synchronisatie van de lijnafbuiging. Als de beeldaftasting van een ont
vanger niet meer gelijk loopt met de overeenkomstige afbuiging in de zender, zal het
gehele televisiebeeld van onderen naar boven of omgekeerd, over het scherm van de
beeldbuis lopen.
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Evenals bij de lijnsynchronisatie, blijkt het ook hier het eenvoudigst te zijn het
einde van de beeldafbuiging vast te leggen door middel van een stroomimpuls
die de beeldterugslag inluidt. Ook de beeldsynchronisatie-impuls wordt in het
ultrazwart gebied gegeven; om haar echter te kunnen onderscheiden van de lijnsynchronisatie-impulsen, wordt de duur van de eerstgenoemde aanzienlijk groter
gemaakt, en is zij vastgelegd op 5 halve lijntijden.
Als gevolg hiervan zou de beeldsynchronisatie-impuls, omdat hij ook in het ultra
zwart gebied ligt, twee of drie lijnsynchronisatie-impulsen bedekken, met het gevolg
dat de lijntijdbasis v^n de ontvanger uit synchronisatie zou kunnen geraken door het
ontbreken van drie impulsen. Om dit te voorkomen, wordt de beeldsynchronisatieimpuls niet uitgezonden als een enkele, langdurige impuls (fig. 87a), maar als een rij
van verscheidene smalle impulsen, waarvan de voorflanken precies samenvallen met
de voorflanken van de ontbrekende lijnsynchronisatie-impulsen (fig. 87 b en c). Omdat
immers de synchronisatie schakelingen alleen reageren op de voorflanken van de lijn
impulsen, blijft ook gedurende de beeldsynchronisatie-impuls het juiste ritme van de
lijnafbuiging verzekerd.
De beeldterugslag van een geïnterlinieerd beeld begint telkens na 312| lijnen, zodat
de beeldsynchronisatie-impuls moet worden onderverdeeld in halve lijntijden. Bij
de even en de oneven rasters synchroniseert de lijntijdbasis dan op de voorflanken van
de daarvoor in aanmerking komende impulsen, die in fig. 876 en c met pijlen zijn aan
gegeven. De synchronisatie van de lijntijdbasis is zo gemaakt, dat zij niet reageert op
de voorflanken van de impulsen die bedoeld zijn voor de synchronisatie van een
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Fig. 87. a) De beeldsynchronisatieimpulsen hebben een duur van nog
geen 2\ lijntijd. Om onderbreking van
de lijnsynchronisatie te voorkomen,
moeien de impulsen in het ritme van
halve lijnen worden onderbroken.
b) de beeldimpulsen na even rasters;
c) de beeldimpulsen na oneven ras
ters.
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volgend raster. Omdat de beeldsynchronisatie-impuls nu verdeeld is in 5 delen,
spreekt men niet meer van één beeldimpuls, maar van vijf beeldimpulsen. Ieder van
deze impulsen duurt 41 % van een lijntijd, terwijl de openingen tussen de impulsen
een tijdsduur van 9% van een lijntijd hebben. Bovendien is vastgesteld, dat de eerste
van deze vijf impulsen beginnen moet op vijf halve lijntijden na het begin van de beeldonderdrukkingsimpuls, die 20 lijntijden lang is.
In het laatste deel van dit boek is beschreven hoe het mogelijk is dat de lijntijdbasis
alleen reageert op de flanken van de impulsen, terwijl de beeldtijdbasis gesynchroni
seerd wordt door de gehele brede synchronisatie-impuls. Omdat het in de praktijk
moeilijk is te voorkomen dat de beeldtijdbasis ook maar in het minst wordt beinvloed door de lijnimpulsen, wordt de beeldimpuls voorafgegaan door een aantal
impulsen, de z.g. egalisatie-impulsen. Het doel van deze impulsen wordt in het
volgende hoofdstuk nader uiteengezet.

IV. De egalisatie-impuls
1.

ONDERLINGE BEÏNVLOEDING VAN LIJN- EN BEELDIMPULSEN

Uit de voorgaande hoofdstukken herinneren wij ons, dat paren van de lijnen in
een geïnterlinieerd beeld alleen dan kan worden voorkomen, als de duur van de even
en de oneven rasters volkomen gelijk is. Wij hebben ook vermeld dat het niet ge
makkelijk is aan deze eis te voldoen, en dat men de schakeling van de beeldtijdbasis
in ontvangers zeer stabiel en ongevoelig voor storing moet opbouwen.
Juist in het principe van de interliniëring is een bron voor storingen gelegen, die
de oorzaak kunnen zijn van een klein verschil in de duur van de beeldterugslag bij de
even en de oneven rasters. Zoals wij nml. vroeger hebben vermeld, is beïnvloeding van de
beeldtijdbasis door lijnimpulsen zeer moeilijk te vermijden. Deze beïnvloeding open
baart zich door een enigszins vervroegd begin van de vertikale terugslag. Als het
tijdsverschil in het begin van de vertikale terugslag even groot was bij de even, als bij de
oneven rasters, dan zouden wij hiervan geen last ondervinden. Zoals wij echter uit de
figuren 876 en c kunnen zien, bedraagt het verschil tussen de laatste lijnimpuls en de
eerste van de vijf beeldimpulsen bij het ene raster een hele lijntijd, en bij het volgende
raster slechts een halve lijntijd. Als gevolg hiervan zal de invloed van de lijnimpulsen
op de beeldtijdbasis in het laatste geval groter zijn dan in het eerste, waardoor de
vertikale terugslag bij het laatste raster ook vroeger zal beginnen dan bij het eerste
raster. Wij hebben vroeger al eens gezien dat een tijdsverschil van b.v. 0,000 000 1 sec
reeds een duidelijk zichtbaar paren van de lijnen tot gevolg heeft; een tijdsverschil van
deze grootte-orde kan gemakkelijk ontstaan tussen de even en de oneven rasters van
een televisiebeeld.

2.

VOOREGALÏSATIE-IMPULSEN
De invloed van het tijdsverschil tussen de laatste lijnimpuls en het begin van de
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beeldimpuls kan het gemakkelijkst verkleind worden door dit tijdsverschil groter te
maken. In het tegenwoordig gebruikte televisiesysteem heeft men voor het interval
tussen de laatste lijnimpuls en het begin van de beeldimpuls een duur van vijf halve
lijntijden vastgesteld. Hierdoor wordt de invloed van de laatste lijnimpuls op de beeldtijdbasis zo klein, dat er geen hinder meer van wordt ondervonden bij de vertikale
aftasting.
Het is duidelijk dat de lijntijdbasis gedurende deze vijf halve lijntijden toch synchronisatie-impulsen moet ontvangen. Men heeft dit opgelost op juist de tegenovergestelde
wijze als dit gedaan is bij de synchronisatie-impuls, die ook vijf halve lijntijden lang is
Daar heeft men door het uitsparen van vier smalle gleuven voorzien in de impulsf.anken die voor de lijnsynchronisatie nodig waren; in dit geval wordt door het aan
brengen van vijf smalle impulsen de periode tussen de laatste lijnimpuls en de eerste
beeldimpuls overbrugd (fig. 88a en b). Dat de impulsen worden gegeven in een ritme
van halve lijntijden, heeft dezelfde oorzaak als bij de onderverdeling van de beeld
impuls: bij het ene raster moeten de eerste, de derde en de vijfde impuls dienen voor
vooregahsa tie impuls
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Fig. 88. Egalisatie-impulsen.
a) Even raster;
b) Oneven raster.

synchronisatie van de lijntijdbasis, bij het volgende raster dienen hiervoor de tweede
en de vierde impuls. De voorflanken van de impulsen die bij de beide rasters de
synchronisatie verzorgen zijn in fig. 88a en b met pijlen aangegeven. De impulsen
worden, overeenkomstig hun taak vooregalisatie-impulsen genoemd, in tegen
stelling tot de impulsen die volgen na de vijf beeldimpulsen en die naëgalisatieimpulsen worden genoemd. De duur van de egalisatie-impulsen is gelijk aan de
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helft van de duur van een gewone lijnimpuls, dus 4,5% van een lijntijd. De oorzaak
van dit verschil is gelegen in het feit dat er altijd twee egalisatie-impulsen in een
lijntijd optreden, waarin normaliter één lijnimpuls van gewone duur zou voorkomen.
Op deze wijze is de invloed van de impulsen op de beeldtijdbasis gelijk gebleven. Het
aanbrengen van de egalisatie-impulsen draagt er sterk toe bij om de vorm van het
totale synchronisatiesignaai, dat optreedt vlak voor het inzetten van de beeldterugslag,
bij de even en de oneven rasters zoveel mogelijk gelijk te maken.
Het is duidelijk dat tijdens het optreden van de egalisatie-impulsen geen video
signaal gegeven kan worden, met het gevolg dat men de beeldonderdrukkingsimpuls
laat beginnen tegelijk met de eerste egalisatie-impuls (fig. 88).
3.

NAEGALISATIE-IMPULSEN

Voor een juiste interliniëring is niet alleen het moment waarop de vertikale terug
slag aan vangt, van belang, maar evenzeer de duur van de terugslag, dus het moment
waarop de terugslag eindigt. Dit moment wordt door de schakeling van de beeld
tijdbasis in de ontvanger zelf bepaald, en juist daarom moet deze schakeling zoveel
mogelijk afgeschermd zijn tegen storingen van buiten. Een dergelijke storing zou
kunnen optreden doordat na het einde van de vijf beeldimpulsen bij het ene raster
een halve lijn meer geschreven zou worden voordat de volgende lijnimpuls optreedt,
dan bij het andere raster. Om deze reden wordt, evenals direkt vóór het optreden van
de beeldimpuls, ook daarna een groter tijdsinterval geschapen, dat door vijf naegalisatie-impulsen wordt opgevuld.
Deze naëgalisatie-impulsen dienen niet alleen voor een juiste interliniëring van het
beeld, maar eveneens „ter kalmering” van de lijntijdbasis. Ofschoon in principe
geen enkele lijntijdbasis op de vijf brede beeldimpulsen zal reageren, zijn er toch veel
schakelingen waarvan de frekwentie ten gevolge van deze impulsen varieert. De plot
selinge overgang op de normale lijnsynchronisatie-impulsen, die bij de even en on
even rasters bovendien niet gelijk beginnen, zou dan voldoende zijn om de lijntijdbasis
volledig uit synchronisatie te brengen. Deze plotselinge overgang wordt nu door^het
tussenvoegen van de vijf naëgalisatie-impulsen gemakkelijker gemaakt.
Wij kunnen konkluderen dat de voor- en de naëgalisatie-impulsen niet principieel
noodzakelijk zijn, wat wel het geval is bij de onderdrukkings- en de synchronisatieimpulsen, maar dat door het aanbrengen van de eerstgenoemde impulsen een bijzonder
hoge beeldkwaliteit kan worden bereikt met eenvoudige afbuigschakelingen.

V. De impulsgenerator
1.

TAAK VAN DE IMPULSGENERATOR

In fig. 89 is een voorstelling gegeven van het komplete videosignaal van een even en
een oneven raster. In deze figuur zijn de lijnen genummerd van 1 tot en met 625, waarbij
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echter een groot aantal lijnen wegens gebrek aan plaatsruimte is weggelaten. Het
blijkt uit de figuur dat het oorspronkelijke beeldsignaal, dat in principe alleen uit
stroomsterkteveranderingen bestaat, is geworden tot een gekompliceerd videosignaal
door het samenvoegen van het bovengenoemde beeldsignaal met een groot aantal
impulsen van allerlei vorm. Er bestaan 6 soorten impulsen, en wij zullen het doel en de
voornaamste kenmerken ervan nog eenmaal kort samenvatten.
1) De lijnonderdrukkings-impuls, die dient tot het onderdrukken van de elektronenstraal tijdens de horizontale terugslag en van de uitslingeringen aan het begin van
een lijn.
Frekwentie: lijnfrekwentie; duur: 18% van een lijntijd; sterkte: 75% van de totale
amplitude van het videosignaal (zwartniveau).

2) Beeldonderdrukkings-impuls ter onderdrukking van de vertikale terugslag en zijn
eventuele storende invloed op de lijntijdbasis.
Frekwentie: 312| lijn; duur: 20 lijntijden; sterkte. 75% van de totale amplitude
van het videosignaal (zwartniveau).
3) Lijnsynchronisatie-impuls ter bepaling van het begin van de lijnterugslag. Fre
kwentie: lijnfrekwentie; duur: 9% van een lijntijd; sterkte: 100% van de totale
amplitude van het videosignaal (zwarter dan zwart); voorflank: 1|% van een lijn
tijd na het begin van de lijnonderdrukkingsimpuls.

4) Beeldsynchronisatie-impuls ter bepaling van het begin van de vertikale terugslag.
Frekwentie: 312| lijn; duur: vijf halve lijntijden; sterkte: 100% van de totale
amplitude van het videosignaal (zwarter dan zwart); voorflank: 5 halve lijntijden
na het begin van de beeldonderdrukkingsimpuls.
5) Vooregalisatie-impulsen voor het overbruggen van het tijdsinterval tussen de
laatste lijnsynchronisatie-impuls en de eerste beeldsynchronisatie-impuls.
Frekwentie: dubbele lijnfrekwentie; duur: 4,5% van een lijntijd;sterkte: 100%van
de totale amplitude van het videosignaal.

6) Naëgalisatie-impulsen voor het overbruggen van het tijdsinterval tussen de laatste
beeldsynchronisatie-impuls en de eerst volgende lijnsynchronisatie-impuls.
Frekwentie: dubbele lijnfrekwentie; duur: 4,5% van een lijntijd; sterkte: 100%
van de totale amplitude van het videosignaal.

Op welke wijze deze impulsen van het beeldsignaal worden gescheiden om hun
funkties te kunnen vervullen in een televisie-ontvanger, zal in Deel 7 worden be
schreven. Op deze plaats zullen wij een korte beschrijving geven van de apparatuur
die in de zender gebruikt wordt om dit grote aantal impulsen op het juiste moment
te produceren en ze de gewenste vorm en sterkte te geven. Deze apparatuur wordt de
impulsgenerator genoemd.
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Fig. 89. Het koniplete videosignaal voor even en oneven rasters.

Dit apparaat vormt als het ware het hart van het gekompliceerde organisme dat een
televisiezender eigenlijk is. De werking van de zender, zowel als die van de ont
vanger, hangen geheel af van het funktioneren van de impulsgenerator. Het uitvallen
ervan zou de synchronisatie van de schrijfbewegingen van de elektronenstralen in de
opneembuis en de weergeefbuis te niet doen, met het gevolg dat de beelden naar alle
kanten uiteengerafeld zouden worden.

2.

WERKING VAN DE IMPULSGENERATOR

In principe werkt de impulsgenerator als volgt (zie fig. 90): Ter verkrijging van
impulsen met de gewenste frekwentie gaat men uit van een elektrische trillingskring,
die zeer stabiel werkt: de hoofdoscillator, die voortdurend trillingen met de
dubbele lijnfrekwentie opwekt. (De werking van oscillatoren zal in deel 5 worden
besproken.) In ons systeem is deze frekwentie dus 2 x 25 x 625 = 31 250 Hz.
Tegenwoordig wordt de trillingskring praktisch altijd gestuurd met een kwartskristal waarvan de eigen-frekwentie minder dan 0,000 001 % varieert.
De trillingskring is afgestemd op de dubbele lijnfrekwentie omdat in de beeldimpulsen en de egalisatie-impulsen deze frekwentie vereist is.
Impulsen met dubbele en met enkele lijnfrekwentie

Van het uitgangssignaal van de trillingskring worden in een impulsvormer drie
verschillende soorten impulsen geproduceerd, namelijk impulsen met een duur van
18% van een lijntijd voor de lijnonderdrukking, van 9% van een lijntijd voor de lijn
synchronisatie, en van 4,5% van een lijntijd voor de voor- en naëgalisatie-impulsen.
Bovendien worden sommige impulsen vertraagd, zodat de synchronisatie- en lijnonderdrukkingsimpulsen 1,5% van een lijntijd in faze verschillen. Uit de impulsen die
een duur van 9% van een lijntijd hebben, wordt bovendien eenzelfde serie impulsen
afgeleid, die echter negatief gericht zijn en die in de tijd de duur van één impuls ver
vroegd zijn, zodat de achterflanken van de negatieve impulsen samenvallen met de
voorflanken van de oorspronkelijke positieve impulsen. Deze impulsen dienen voor
133
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3.

de onderverdeling van de grote beeldsynchronisatie-impuls in vijf halve lijnimpulsen.
Uit de serie synchronisatie- en onderdrukkingsimpulsen wordt in een volgende trap
iedere tweede impuls verwijderd, waardoor deze de vereiste impulsfrekwentie van
15 625 Hz hebben.

Frekwentiedeling
In een frekwentiedeler wordt uit de grondtrilling die de dubbele lijnfrekwentie heeft
(31 250 Hz), een frekwentie van 50 Hz afgeleid die nodig is voor de synchronisatie van
de rasters. Deze deling van precies 625 maal (wat geen toeval is), kan worden tot
stand gebracht in vier achtereenvolgende trappen die ieder een vijf-voudige frekwentie
deling leveren. De keuze van 625 maal is gedaan, omdat de deeltrappen dan zeer
eenvoudig kunnen worden opgebouwd. Wanneer een enkele trap een deling van
meer dan zeven maal moet leveren, wordt de schakeling vrij ingewikkeld. De eenvoud
van de deeltrappen heeft in een aanzienlijke mate de keuze van het aantal lijnen
in de diverse landen beïnvloed: Engeland, 3x3x3x3x5 = 405; Frankrijk,
3 x 3 x 7 x 13 = 819; Amerika, 3x5x5x7 = 525.
Een beschrijving van het principe van een frekwentiedeler valt buiten het kader van
dit boek. Wij vermelden slechts, dat er verschillende soorten eenvoudige en betrouw
bare elektronische frekwentiedelers zijn, die het voordeel hebben dat zij delingen
slechts in gehele getallen kunnen uitvoeren. Zonder moeite kan dus iedere deeltrap
worden ingesteld op de gewenste dcelverhouding van b.v. 3 : 1, 5 : 1, enz. Als de
trap niet goed ingesteld is, zal zij b.v. van 5 : 1 op 4 : 1 of op 6 : 1 verspringen (wat
men direkt zal merken) maar niet op 4,9 : 1 of 5,1 ; 1 (wat wij waarschijnlijk niet
zo spoedig zouden merken).
Impulsen met de rasterfrekwentie
Uit de trillingen met een frekwentie van 50 Hz, die de frekwentiedeler levert, worden
in een volgende impulsvormer een serie impulsen opgewekt die dienen voor de beeldonderdrukking, en die een duur hebben van 20 lijntijden. Verder, wordt een serie
impulsen voor de beeldsynchronisatic gevormd, die een duur hebben van vijf halve
lijntijden. De laatste serie impulsen is in de tijd over een afstand van vijf halve lijn
tijden ten opzichte van de eerste serie impulsen verschoven. Er wordt ook nog een
serie impulsen opgewekt die ieder 3x5 halve lijntijden duren. Deze impulsen dienen
om de vijf vooregalisatie-impulsen, de vijf beeldsynchronisatie-impulsen en de vijf
naëgalisatie-impulsen in de lijnsynchronisatie-impulscn in te voegen, waarbij tegelijk
de lijnsynchronisatie-impulsen gedurende deze intervallen worden onderdrukt.
In een andere trap worden de zoeven vermelde negatief gerichte lijnimpulsen inge
voegd in de rastersynchronisatie-impulsen, zodat deze in de voorgeschreven vijf
impulsen, die ieder 41 % van een lijntijd duren, worden verdeeld.

3.
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Het voorgaande geeft een overzicht van de wijze, waarop al de gewenste impulsen
in de juiste vorm en op het juiste ogenblik worden verkregen. Nu moeten ze nog
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worden gekombineerd met het uit de kamera komende beeldsignaal tot het volledige
video-signaal. Dit gebeurt meestal in twee mengtrappen van de beeldsignaalversterker.
In de eerste trap wordt het volledige onderdrukkingssignaal toegevoegd aan het beeld
signaal, in de tweede het totale synchronisatiesignaal aan de zo juist verkregen kombinatie van beeld- en onderdrukkingssignaal. Bij beide trappen moet in de eerste plaats
worden gelet op de juiste instelling, resp. het konstant houden van het zwartniveau.
In fig. 91 is schematisch de aansluiting voorgesteld van drie studiokamera’s (Cj, C2
en C3) op de centrale impulsgenerator P. Hierbij valt het op, dat de generator hier nog
een, tot nu toe niet genoemde impuls Hp levert, de zogenaamde inleidende impuls.
Dit is een smalle impuls in het lijnritme, die echter enige microseconden, in dit geval
3 ^sec voorafgaat aan de normale lijnsynchronisatie-imptJsen. Met deze reeks imCam.2
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Fig. 91. Vereenvoudigd blokschema van een TV-studio met drie kameraketens.
•^1» ^2 = korrectieversterkers (met inbegrip van frekwentie-, apertuur- en gammakorrectie);
Bl = onderdrukking: Blc = kamera onderdrukking: Clt C2, C3 = kamera 1, 2, 3; D = impuls
verdeler; Dl = vertragingsleiding; Hc = horizontale tijdbasis kamera; Hp = voorloopimpuls;
M = menglessenaar; Mlt Aï2, M3, Mt = kontrole-ontvangers (monitors): P = impulsgenerator;
S = volledig synchronisatiesignaal: Vc = vertikale tijdbasis kamera.
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pulsen wordt het afbuiggedeelte van de kamera (de z.g. tijdbasis) en ook het onderdrukkingsgedeelte gesynchroniseerd. Het in de tijd vóórlopen is nodig om de looptijd
van de elektrische signalen in de kamerakabel, die tot enige honderden meters lang
kan zijn, te kompenseren. De voortplantingssnelheid van elektrische golven in de voor
televisie gebruikelijke kabels bedraagt ongeveer 2/3 van die in de vrije ruimte, dus
ongeveer 200 000 km/sec of 200 m//z sec. Zou dus b.v. een kamera via een 200 m lange
kabel met de tijdbasis zijn verbonden, dan zou de aftasting in de camera ca 1 ^usec
te laat plaats hebben. Verder zou ook het met deze vertraging ontstane beeldsignaal
nog eens een microseconde nodig hebben om van de kamera langs de 200 m lange
kabel terug te komen tot de versterker. Zou dit beeldsignaal aan de uitgang van de
versterker worden gemengd met het direct door de impulsgever geleverde onderdrukkings- en synchronisatiesignaal, dan zou er een verschuiving van 2 /zsec ontstaan
tussen het beeldsignaal en het onderdrukkings- resp. synchronisatiesignaal. Terwijl
dit in vertikale richting niet zou opvallen, kan deze verschuiving in horizontale richting
ernstige beeldfouten veroorzaken aan de linker rand van het beeld op de ontvanger.
En wel dan, wanneer de aan het begin van iedere lijnaftasting onvermijdelijk optreden
de fouten te voorschijn treden uit het door het onderdrukkingssignaal donker gehouden
tijdsinterval.
Kompensatie van de tijdvertraging ontstaan door de kamerakabel
Deze moeilijkheid kan worden voorkomen doordat zowel het afbuig- als ook het
onderdrukkingsgedeelte van de kamera overeenkomstig de looptijd in de gebruikte
kamerakabel, eerder worden gesynchroniseerd. Had men slechts met een enkele,
vaststaande kabellengte te maken, dan zou een enkele, vast ingestelde voorlooptijd
voldoende zijn. Voor het hierboven gegeven voorbeeld dus een voorlooptijd van 2
/^sec bij een kabel van 200 m lengte. In de praktijk moet men echter rekening houden
met verschillende kabellengten, zodat ook de voorlooptijd instelbaar moet zijn. Dan
wordt de in hg. 91 schematisch voorgestelde methode toegepast.
De impulsgenerator P levert behalve de normale reeks impulsen S (volledig syn
chronisatiesignaal), B/ (volledig onderdrukkingssignaal) en V (vertikale impuls voor
de synchronisatie van de kamera), nog een b.v. 3 //sec vooruitlopende impulsreeks Hp
in het lijnenritme. Deze reeks impulsen doorloopt een z.g. looptijdfilterketen Z)/,
ook vertragingslijn genaamd, waarin zij trapsgewijze met telkens 0,5 <usec tot in totaal
2,5 //sec wordt vertraagd. Aan het eind van deze laatste trap van het looptijdfilter
loopt dus Hp ca. 0,5 /zsec voor op de normale synchronisatie-impuls. Zoals gemakkelijk
kan worden berekend is dat juist de tijd, die overeenkomt met de looptijd heen en terug
door een ca. 50 m kamerakabel (kamera Cj in fig. 91). De voorlaatste trap met een
vertraging van 2,0 //sec, dus met een resterende voorlooptijd van 1,0 /^sec is dan ge
schikt voor ca. 100 m kabellengte (kamera C2) en op overeenkomstige wijze is iedere
volgende voorafgaande trap geschikt voor een verdere verlenging van de kabel met
50 m (b.v. kamera C3 met een kabellengte van 200 m).
Zonder daar verder op in te gaan, wordt nog opgemerkt, dat looptijdfilters niets
anders zijn dan nabootsingen van kabels (koaxiale kabels, zie deel 6). Daarbij worden
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de twee, de looptijd bepalende karakteristieke eigenschappen van een kabel, namelijk
de zelfinduktie en de kapaciteit per lengte-eenheid, nagemaakt door een reeks in serie
geschakelde kleine spoelen en kondensatoren. Op deze wijze ontstaat, op een kleine
ruimte gekoncentreerd, een elektrisch model van de kabel, dat tot op zekere hoogte op
schaal is.
Voor wat betreft de verdere details van fig. 91 kan nog het volgende worden opge
merkt.
De drie vierkantjes D zijn z.g. impulsverdelers voor dc drie signalen S, B/ en V.
Impulsverdelers zijn kleine versterkersystemen, die het aan hun ingang toegevoerde
impulssignaal in gelijke sterkte over verschillende uitgangen verdelen, waarbij deze
uitgangen volkomen onafhankelijk van elkaar zijn, d.w.z. eventuele storingen van een
uitgang kunnen geen invloed uitoefenen op de andere uitgangen. In het geval van
fig. 91 doen de impulsversterkers dienst voor de verdeling over de hier aangenomen
drie kameraketens van de, door de impulsgever slechts eenmaal geleverde 5, B/ en V
signalen. (De verdeling van de voorloopimpuls Hp geschiedt aan het looptijdfilter).
Het vierkantje Vc stelt het rasterafbuigsysteem voor van de kamera, die door de
reeks impulsen V wordt gesynchroniseerd. Deze reeks impulsen heeft in tegenstelling
tot de reeks horizontale impulsen Hp geen vooruitloop op tijd, aangezien, zoals reeds
werd opgemerkt, tijdverschuivingen van enkele microseconden in vertikale richting van
het beeld niet merkbaar zijn. In het onderdrukkingsgedeelte B!c wordt het onderdrukkingssignaal voor de kamera opgewekt, dat enerzijds uit de vooruitlopende impuls Hp,
anderzijds uit de rasterimpuls V wordt afgeleid. Voor de kamcra-onderdrukking kan
niet het normale (ontvanger-) onderdrukkingssignaal worden gebruikt, niet alleen
omdat dit signaal niet voorloopt op de tijd, maar omdat bovendien de kamera-onderdrukking korter moet zijn, voornamelijk om de in de kamera aan het begin van iedere
aftasting optredende storingen met zekerheid door de ontvanger-onderdrukking te
kunnen wegwerken.
Ai en A >. zijn de signaalversterkers, die het van de kamera komende beeldsignaal
niet alleen versterken tot de in de normalisatie vastgelegde amplitude van 1 volt, maar
het ook in verschillende opzichten verbeteren en korrigeren (frekwentie-, apertuur- en
gammakorrectie. Voor verdere details zie deel 5/II).
In de laatste trappen van de versterker wordt het beeldsignaal eerst met het onderdrukkings- en dan met het synchronisatiesignaal gekompleteerd tot het volledige
videosignaal. Als zodanig zou het dan kunnen worden toegevoerd aan de modulator
van de zender.
Wat onder modulator wordt verstaan en hoe het uitzenden en de overbrenging van
draadloze golven geschiedt, zal worden beschreven in deel 6.
Wanneer het, zoals in fig. 91 werd aangenomen, gaat om een studio-installatie met
drie kamera’s, dan worden de drie videosignalen eerst nog toegevoerd aan een kontrole- of menglessenaar, van waar uit, in overeenstemming met de regie-aanwijzingen,
het betreffende signaal op de zender wordt geschakeld. Behalve de drie monitors
(controle-ontvangers) Mt, M.,, M3 voor een doorlopende controle van de drie van de
kamera’s afkomstige videosignalen, bevat de menglessenaar nog een vierde monitor
Mt om het uiteindelijk aan de zender doorgegeven beeld te kontroleren.
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Dikwijls wordt in dit geval het synchronisatiesignaal pas aan de uitgang van de
menglessenaar gemengd met het beeldsignaal, dat naar de zender gaat. Op deze wijze
wordt aan de zender en de verschillende ontvangers een ononderbroken doorlopend
synchronisatiesignaal gegarandeerd, zelfs wanneer er omschakelfouten op de meng
lessenaar zouden worden gemaakt.
4.

KOPPELING VAN DE IMPULSGENERATOR AAN HET NET

Storingen in het beeld door strooivclden

In de eerste jaren van de televisie bestond de eis dat de rasterfrekwentie gesynchro
niseerd moest zijn met de frekwentie van het lichtnet in het gebied van de zender. De
grond van deze eis kan als volgt verklaard worden. De zender zowel als de ontvanger
worden beiden uit het lichtnet gevoed en, zoals wij reeds weten, ontstaat om ieder
stuk draad waar een stroom doorheen vloeit, een magnetisch veld; bij wisselstroom
dus een wisselveld. Tengevolge van alle kabels, spoelen en transformatoren in de
zender en de ontvangers, die op het lichtnet zijn aangesloten, ontstaan in deze appa
raten magnetische wisselvelden. Het kost veel moeite de invloed van deze velden op
de afbuig- en synchronisatieschakelingen te niet te doen, en maar al te gemakkelijk
ontstaat een periodieke verbreding van de lijnen, verandering van de beeldhoogte,
verandering van de helderheid en andere storingen met de frekwentie van het lichtnet.
Wanneer de frekwentie van de storingen gelijk is aan de synchronisatiefrekwentie
van het beeld en hiermee in faze is, zullen dergelijke storingen altijd optreden in het
zelfde deel van het beeldsignaal, en dus op dezelfde plaats van het scherm. De storing
in het beeld zal dus stilstaan. Indien er echter ook maar een gering verschil is tussen
de frekwentie van het lichtnet - en dus van de storingen - en de frekwentie van de rasters,
dan zal de storing in het beeld langzaam over het beeldoppervlak lopen. Natuurlijk is
een dergelijke bewegende storing veel duidelijker waar te nemen en ook veel onaan
genamer dan een stilstaande. Als gevolg daarvan ontstond de eis dat de rasterfre
kwentie gekoppeld werd aan de frekwentie van het lichtnet.
In de praktijk is de netfrekwentie niet nauwkeurig gelijk aan 50 Hz, maar wisselt
meestal tussen 49 en 50 Hz. De rasterfrekwentie moest deze variaties dus meemaken
en, omdat de beeldfrekwentie weer afhangt van het lijnenaantal van het beeld, ver
anderde ook de lijnfrekwentie voortdurend met de variaties van het net. De impuls
generator van een zender die aan het net gekoppeld is, kan daarom niet met een
kwartskristal, waarvan de eigenfrekwentie zeer konstant is, worden gestuurd. De
grondfrekwentie van de hoofdoscillator van een dergelijke zender moet automatisch
zo geregeld worden, dat er na de frekwentiedeling de, op dat moment heersende, net
frekwentie overblijft.
Automatische frekwentieregeling
De automatische frekwentieregeling kan hierin bestaan, dat men in een fazevergelijkingsschakeling een wisselspanning die door de frekwentieregeling ge
leverd wordt, en die overeenkomt met de rasterfrekwentie, vergelijkt met een wissel
spanning uit het lichtnet. Wanneer de beide spanningen dezelfde frekwentie hebben,
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blijft de schakeling in ,.evenwicht”. Als de netfrekwentie op een bepaald ogenblik
door een of andere oorzaak hoger wordt, dat wil zeggen, als de netfrekwentie
voorijlt op de rasterfrekwentie en het onderlinge fazeverschil steeds groter wordt, dan
kan uit dit fazeverschil gemakkelijk een regelspanning worden afgeleid, die de frekwentie van de hoofdoscillator in dezelfde mate doet stijgen als de netfrekwentie.
Wordt de frekwentie van het net lager, dan ontstaat een tegengesteld gerichte
regelspanning waardoor ook de frekwentie van de hoofdoscillator lager zal worden.
Op deze wijze kan een nauwkeurige synchronisatie van de net- en rasterfrekwentie
worden verkregen.
Nadelen van de koppeling aan het net
Hoewel er in de eerste jaren van de televisie gegronde redenen waren om de raster
frekwentie van de zender te koppelen aan de netfrekwentie, is men er tegenwoordig
toch toe overgegaan om koppeling van televisiezenders aan het net te verbieden.
Ten eerste wordt koppeling aan het net zinloos, als de zender en de ontvangers
hun spanning betrekken uit verschillende, niet-gekoppelde elektriciteitscentrales. Deze
situatie komt in Europa veel voor omdat de meeste centrales onderling nog niet ver
bonden zijn. Als gevolg daarvan treden in de ontvangers „lopende” beeldstoringen
op door strooivelden van die delen van de ontvanger, waarin wisselstromen lopen die
uit het lichtnet worden betrokken.
Ten tweede heeft een verandering van de lijnfrekwentie in de meeste moderne ont
vangers een verschuiving van het beeld in horizontale richting tot gevolg. De oorzaak
hiervan wordt besproken in deel 7. Als dus door koppeling van de zender aan het
net de lijnfrekwentie afhankelijk wordt gemaakt van de netfrekwentie, dan zullen
variaties in deze frekwentie even zo vele verschuivingen van het beeld veroorzaken.
Is de zender niet aan het net gekoppeld en wordt de hoofdoscillator met een kwartskristal gestuurd, dan treden er geen variaties op in de lijnfrekwentie en blijft de
plaats van het beeld op het scherm onveranderd.
Men heeft het principe van de aan het net gekoppelde zenders bovendien gemakke
lijk kunnen verlaten, omdat men langzamerhand de nodige ervaring had opgedaan om
strooivelden in zenders en ontvangers zeer klein te houden. Bovendien zijn in de loop
der jaren afbuigschakelingen ontworpen die praktisch niet gevoelig zijn voor uitwendi
ge storingen, zodat de noodzaak van netkoppeling ook hierdoor zeer veel aan waarde
heeft ingeboet.
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In de vorige hoofdstukken hebben wij al veel te maken gehad
met elektrische impulsen en trillingen. Vóór de meeste van onze
niet-technische lezers zullen deze begrippen echter nog vaag en
weinig-zeggend zijn. Voor het begrijpen van de problemen die zich
voordoen tussen de opneembuis in de zender en de weergeefbuis in de ontvanger, is een goed verstaan van deze elektrische be
grippen noodzakelijk. Voornamelijk voor de bovenbedoelde
kring van lezers zullen in het volgende deel de begrippen „elek
trische trillingen” en „impulsen” worden verklaard.
De elektronenbuizen zijn onafscheidelijk verbonden met
het opwekken van elektrische trillingen. Daarom moet er ook een
paragraaf worden gewijd aan het principe en de werking van
elektronenbuizen, waarbij tegelijkertijd ook aan hun toepassing
aandacht wordt besteed. Tevens zullen daarin worden besproken
hun toepassing in de versterkertechniek benevens enkele bijzon
derheden, die van belang zijn bij de versterking van het video
signaal. Pas daarna zal worden behandeld hoe met behulp van
buizen elektrische impulsen kunnen worden opgewekt.
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I. Elektrische trillingen
1.

„INSCHAKELVERSCHIJNSELEN” IN EEN STROOMKRING

In Deel 2 hebben wij kennis gemaakt met de eigenschappen van kondensatoren en
spoelen. Kondensatoren zijn in staat een groot aantal elektronen vast te houden;
spoelen veroorzaken bij iedere verandering van de stroom die er doorheen vloeit, een
zekere vertragende kracht.
In fig. 92 zijn een kondensator C en een spoel L achter elkaar (in serie) geschakeld,
en is in de kring een batterij B opgenomen. Alle weerstanden in de kring, dus de in
wendige weerstand van de batterij, de weerstand van de verbindingsdraden en van de
spoel, zijn vervangen door een vervangingsweerstand R. Hierbij is aangenomen dat de
totale weerstand in de kring klein is.
V
C
De stromen en spanningen die na het inschake
T
len van de batterij in de kring optreden, kunnen
I®
worden gemeten met behulp van de stroommeter
L
/ en de spanningsmeter V. Fig. 93a geeft een
I
voorstelling van de stroom /£, fig. 936 van de
spanning Vc over de kondensator.
De batterij tracht na het inschakelen (r0)
Fig. 92. Serieschakeling van een
onmiddellijk
de kondensator op te laden tot haar
kondensator en een spoel in een
eigen spanning
en een daarmee overeenkomen
stroomkring.
B = batterij; C — kondensator; L =
de laadstroom door de kring te sturen. De zelfspoel; R = vervangingsweerstand induktie van de spoel staat echter alleen een
van alle weerstanden die in de kring
langzaam toenemen van de stroom toe, zodat we
aanwezig zijn; I = stroommeter;
de abnormale toestand krijgen dat de laadstroom
V = voltmeter; iL = laadstroom.
in plaats van zwakker te worden tijdens het
groter worden van de spanning op de kondensator, voortdurend groter wordt. Hij
bereikt pas zijn maximale waarde als de spanning op de kondensator vrijwel gelijk is
aan de batterijspanning (rj.
Op dit moment moest eigenlijk de stroom ophouden te vloeien, omdat de konden
sator geladen is en er voor de batterij geen aanleiding meer is om nog langer een
stroom door de kring te sturen. Ook nu verstoort de zelfinduktie van de spoel de
normale gang van zaken. Want evenals de stroom door een spoel slechts langzamer
hand kan toenemen, zo kan hij ook slechts langzamerhand zwakker worden en tot nu*
afnemen (zie pag. 58 e.v.). In principe wil dit niets anders zeggen dan dat op het moment
/j de spoel het pompen van de batterij overneemt, en een voortdurend kleiner wor^en'
de stroom in de kondensator stuurt. De lading van de kondensator zal dus i108 ver^er
stijgen, zodat zijn spanning hoger wordt dan de batterijspanning (interval
Op het moment t2 is de stroom 0 geworden, en is de kondensatorspan111118 ljna
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tweemaal zo groot als die van de batterij. Zou er geen weerstand in de kring aanwezig
zijn geweest, dan was de kondensatorspanning precies tweemaal zo groot (gestippelde
lijn in fig. 936). Deze toestand kan echter niet blijven bestaan, want als er in een stroom
kring twee tegengesteld gerichte spanningsbronnen aanwezig zijn, zal de sterkste een
stroom door de kring sturen die tegengesteld gericht is aan de stroom die docr de
kring zou vloeien als gevolg van de aanwezigheid van de zwakste spanningsbron.
Op het moment t2 ontstaat dus een stroom in de omgekeerde richting, die de kondensator ontlaadt (interval t2 - f3). Ook deze omgekeerde stroom kan tengevolge van
de zelfinduktie alleen langzaam groter worden, zodat hij nog toeneemt als de kondensator bijna is ontladen tot de batterijspanning. Op dat moment (z3) zou de stroom
moeten ophouden, omdat er weer een
spanningsevenwicht in de kring is. De
spoel verhindert echter het plotseling
ophouden van de stroom en pompt een
voortdurend zwakker wordende stroom
in dezelfde richting door de kring.
Hierdoor wordt de kondensator nog
verder ontladen en zijn spanning wordt
kleiner dan die van de batterij (r3 - Z4).
Op het moment r4 is het pompvermogen van de spoel uitgeput, de stroom
is nul geworden en de spanning op de
kondensator heeft een minimum be
reikt.
Op dit moment hebben wij dus een
zelfde situatie als op het tijdstip t0 toen
de batterij werd ingeschakeld. De
kondensator die bijna ontladen is, moet
weer opgeladen worden tot de batterij
Fig. 93. Verloop van de trilling in de kring van
fig- 92.
spanning. Waren er geen weerstanden
a) Verloop van de laadstroom iL na het inscha
in de stroomkring aanwezig, dan zou
kelen;
de kondensatorspanning op het mo
b) Verloop van de spanning Vc op de kondenment r4tot0 Volt zijn gedaald (zie ge
sator.
Vb = batterijspanning; to, Zj, tz
kort op
stippelde lijn in fig. 936). Er begint
elkaar volgende momenten.
weer een laadstroom te vloeien, de
De gestippelde lijnen geven het verloop van de
spanning op de kondensator neemt toe
stroom en de spanning weer voor het geval de
en bereikt de batterijspanning (r5).
kring niet gedempt was.
Door de zelfinduktie stijgt de stroom
nog verder en vermindert na het bereiken van een maximum (t6), om ten slotte een
minimale waarde te krijgen die lager is dan de batterijspanning (r8).
Het voortdurend veranderen van de kondensatorspanning en van de kringstroom,
de trilling, doet zich periodiek voor, waarbij echter de grootte van de trilling, de
amplitude, steeds kleiner wordt. Pas na enige tijd, als de amplitude van de trillingen
onmeetbaar klein is geworden, blijft de spanning op de kondensator gelijk aan de

f
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batterijspanning. Er vloeit dan geen stroom meer door de kring. Indien er geen weer
standen in de kring aanwezig waren, bleef de amplitude van de trillingen voortdurend
gelijk (gestippelde lijnen in fig. 93). Iedere weerstand echter dempt de trilling, zodat
de amplitude kleiner wordt.
Het zojuist beschreven verloop van stromen en spanningen noemt men „inschakeiverschijnsel van een stroomkring”. In principe kan zoiets in iedere kring gebeuren,
omdat er altijd kapaciteiten en zelfindukties in een of andere vorm aanwezig zijn. In
de meeste gevallen is echter de dempingsweerstand van de kring zo groot, dat er
geen trillingen ontstaan, maar de spanningen en stromen een aperiodisch verloop
hebben, zoals dat in de figuren 49 en 51 is voorgesteld.

2.

„UITTRILLEN” VAN EEN KRING

Een vrijwel overeenkomstig verloop van stromen en spanningen als bij het inscha
kelen van een zwakgedempte kring, dat wij zojuist hebben beschreven, ontstaat ook
bij het uitschakelen van de batterij.
In fig. 94 is een schakeling gegeven. Indien de serieschakeling van de kondensator
C en de spoel L is aangesloten op een batterij B en een stationaire toestand is in
getreden, is de spanning op de kondensator
S
gelijk aan de batterijspanning, en wordt de scha
r--CI3kelaar S omgezet. In de figuren 95a en b is het
/
V verloop van de stroom door de kring en van de
c =^=
I
spanning over de kondensator getekend.
's
De kondensator begint te ontladen, en de ontL
laadstroom neemt ten gevolge van de zelfindukl
~ï'i
slechts langzaam toe en bereikt pas zijn grootste
waarde als de k
(/j). De spoel pompt daarna een voortdurend
Fig. 94. Ontlading van een konden kleiner wordende stroom in dezelfde richting
sator door een spoel.
door de kring, met het gevolg dat de kondensator
B = batterij: C = kondensator:
in tegengestelde richting wordt opgeladen^ - /2)L = spoel; R = vervangingsweerstand; S = •schakelaar; I = stroom Wanneer de stroom ophoudt te vloeien, is de
spanning over de kondensator bijna even hoog,
meter; V = voltmeter;
= ontlaadstroom.
maar omgekeerd gericht, als op het moment van
schakelen (r0). Het verloop van de stroom en de
spanning in de kring gedurende het interval t2 - zal dus hetzelfde zijn als tijdens het
interval t0 - t2, doch in omgekeerde richting. Dit gaat zolang door tot de amplitude
van de trilling ten slotte nul is geworden. Als de stroomkring geen weerstanden bevat,
blijft het uittrillen voortduren (gestippelde lijnen in de fig. 95a en6). Is de dempweerstand zeer groot, dan treden geen trillingen op, maar neemt de spanning aperiodisch
tot nul af.
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Vooreen goed begrip van elektrische trillingen kan het nuttig zijn een dergelijk verloop
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van stromen en spanningen te bezien vanuit het standpunt van de energieën die in
de kring aanwezig zijn.
In een geladen kondensator is een elektrostatisch veld aanwezig, en in een
spoel waar een stroom doorheen vloeit, een magnetisch veld. De beide velden zijn
in staat op elektrisch geladen of
magnetische deeltjes bepaalde krach
ten uit te oefenen en daarvoor een
zekere arbeid te verrichten. Dit wil
4
zeggen dat er energie aanwezig is
in het elektrostatische zowel als in
het magnetische veld.
Wij zullen deze feiten verklaren
aan de hand van fig. 94. De konsator is aanvankelijk opgeladen tot
*7Y ----- ........
een bepaalde spanning en bevat dus
een daarmee overeenkomende elek
+
trostatische energie. Direkt na het
A
omschakelen is de stroom door de
kring nog zeer klein, zodat er ook
praktisch geen magnetisch veld in
de spoel aanwezig is: de magnetische
l /
' I
energie in de kring kan worden ver
waarloosd. Vanaf dat ogenblik
Fig. 95. Uittrillen van de kring die gegeven is in
wordt de ontlaadstroom voort
fig- 94.
a) Verloop van de ontlaadstroom na het omschake durend groter en ontstaat er een
steeds groter magneetveld in de
len;
b) Verloop van de spanning op de kondensator.
spoel: de magnetische energie neemt
1’6 = batterijspanning; to, O, tz,
kort op
toe.
elkaar volgende momenten.
Er bestaat een wet dat energie
De gestippelde lijnen geven het verloop van stroom
en spanning weer voor het geval de kring niet ge niet uit het niet kan ontstaan, even
dempt was.
min als dat zij in het niet kan ver
dwijnen; wél kan energie van toe
stand veranderen. Het toenemen van magnetische energie in de spoel wil dus zeggen
dat er energie wordt onttrokken aan een andere bron in de kring. De bron is in dit
geval de elektrostatische energie die is opgehoopt in de kondensator. In dezelfde mate
waarin de magnetische energie in de spoel toeneemt, vermindert de elektrostatische
energie in de kondensator. Is de spanning over de kondensator tot 0 Volt gedaald, en
bevat hij dientengevolge geen elektrostatische energie meer, dan is de stroom door de
spoel, en dus de magnetische energie in de spoel, maximaal.
Een elektrische trilling is dus in principe een voortdurende periodische omzetting
van elektrostatische in magnetische energie. Omdat het transport van de energie ge
schiedt door de elektronen die in de kring lopen, en deze elektronen in de kring een
zekere weerstand moeten overwinnen, zal een gedeelte van de energie worden gebruikt
voor het overwinnen van de weerstand. Als gevolg hiervan vermindert de energie-
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inhoud van het elektrostatische en het magnetische veld. Een stroom die door een
weerstand vloeit, heeft tot gevolg dat de temperatuur van de weerstand stijgt; het
energieverlies in de trillingskring ten gevolge van het overwinnen van de weerstand,
wordt dus in warmte omgezet. Wanneer de trillingen in de kring hebben opgehouden
te bestaan, zal het enige bewijs van de trillingen die hebben plaats gehad, een kleine
stijging van de temperatuur van de onderdelen in de kring zijn.
4.

SINUSVORMIGE TRILLINGEN

De voorstellingen die in de fig. 93 en 95 worden gegeven van elektrische trillingen,
zijn z.g. gedempte sinusvormige trillingen. Als de amplitude van de trilling
konstant is (geen weerstand in de kring), spreekt men van een ongedempte sinus
vormige trilling.

—-1

+
V

b

—► t

Fig. 96. a) Gedempte sinusvormige trilling V;
b) Ongedempte sinusvormige trilling V.

Fig. 97. Kringloop tussen magne
tische en elektrische veldenergie.
i = stroom door de kring; v = span
ning op de kondensator.

Het ontstaan van een dergelijke harmonische trillingsvorm kan men ook zonder
wiskundig bewijs verklaren, als men aanneemt dat de voortdurende wisseling tussen
elektrostatische en magnetische energie zich op een ongedwongen en natuurlijke
wijze afspeelt.
Deze „natuurlijke” wijze komt in de natuur voor bij alle periodieke gebeur
tenissen waarop geen invloed van buitenaf wordt uitgeoefend: beweging van een
slinger, trilling van een vioolsnaar, de bewegingen van eb en vloed en zelfs het op- en
ondergaan van de zon in haar dagelijkse kringloop.
In het laatste voorbeeld spreken wij al van een „kringloop”. In werkelijkheid
is het zo, dat iedere periodieke gebeurtenis uit een of andere kringloop ontstaat
of hieruit kan worden afgeleid. Nemen wij het voorbeeld van een elektrische trilling.
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Wij nemen aan dat zulk een kringloop in totaal 24 sec. duurt, en verdelen de omtrek
van een cirkel in 24 delen (fig. 98a). Als wij nu het verloop van de stroomsterkte van
seconde tot seconde willen weten, dan behoeven wij slechts de hoogten van de af
zonderlijke punten op de cirkel tot de horizontale as (0-12) te meten. Deze hoogten
Gt> 4»
• • • hnax) moeten vervolgens worden omgezet van millimeters in ampères
(milliampères of microampères) door middel van een schaal, die van te voren is vast
gelegd. In fig. 986 is langs de horizontale as een verdeling van de tijd in seconden aanT
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Fig. 98. Het afleiden van een sinuslijn uit een
kringloop.
a) Kringloop met een duur van 24 seconden;
b) Stroomsterkte i in de kring uitgezet langs
een horizontale tijdas;
c) Spanning op de kondensator uitgezet
langs een vertikale tijdas.
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gegeven. De gestippelde lijnen duiden aan hoe de hoogte van ieder punt van fig. a
is overgebracht naar fig. b. Om de karakteristieke vorm van deze laatste figuur te laten
uitkomen, zijn de stroomwaarden behorende bij elke kwartseconde, ook toegevoegd.
De omhullende lijn van alle vertikale lijnen in fig. 98b heeft dezelfde karakteristieke
vorm, een sinus, als die van de figuren 93 en 95.
Uit fig. 98a kunnen wij eenzelfde sinusvormige lijn afleiden, die de spanning op
de kondensator voorstelt. Wij moeten hierbij de horizontale afstanden tussen de om
trek van de cirkel en de vertikale tijdas meten. De konstruktie van deze sinuslijn
is in fig. 98c getekend. Omdat de spanning op de kondensator maximaal is als de
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stroom door de spoel nul is, begint de sinusvormige lijn die de spanning weergeeft met
een positieve maximale waarde, terwijl de sinusvormige lijn die de stroom door de
spoel weergeeft met de waarde 0 begint.
5.

PERIODE, FREKWENTIE EN FAZE VAN EEN TRILLING

Zoals wij reeds gezegd hebben, is de sinus de meest natuurlijke vorm van een elek
trische trilling. Wisselstromen en wisselspanningen die deze vorm hebben, ontstaan
niet alleen in trillingskringen, maar ook in iedere gewone elektrische generator
(dynamo).
De tijd die een wisselstroom nodig heeft om een volledige kringloop te volbrengen
wordt een periode van die trilling genoemd.
Het aantal perioden per sec noemt men de frekwentie van de stroom. De frekwentie wordt aangeduid met Hertz (Hz); één Hz betekent dus één trilling per sec;
50 Hz betekent 50 trillingen per sec. Eén kilohcrtz (kHz) = 1000 Hz; één megahertz
(MHz) = 1 000 000 Hz.
Stromen met een frekwentie van 50 Hz, b.v. die uit het lichtnet, zijn stromen met
zeer lage frekwentie. De hoogfrekwent-techniek houdt zich bezig met frekwenties
tussen 10 kHz en 10 000 MHz.
In de wisselstroomtechniek is het dikwijls belangrijk de amplitude van een
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Fig. 99. De fazen van 0° - 360° van een wisselstroom van 50 Hz.
a) De kringloop die in 1150 sec. wordt doorlopen:
b) Stroonisterkte i uitgezet langs een horizontale tijdas.
trilling op een bepaald tijdstip te kunnen aangeven, dus b.v. dat de stroom op dat
moment 50% van zijn maximale waarde bedraagt. Men spreekt in dat geval van een
bepaalde fa ze waarin de stroom zich bevindt.
Het zou vooral in de hoogfrekwent-techniek zeer onpraktisch zijn, dat men de faze
waarin een trilling zich bevindt, moest aangeven met de tijd die er sedert het begin van
de trilling is verlopen. Dit zou abnormaal kleine getallen met vele decimalen geven.
Het is veel eenvoudiger om de cirkel, waaruit de sinus is afgeleid, niet een tijdsindeling
te geven, maar hem te verdelen in 360°, en deze indeling in graden als een maatstaf
voor de faze van de trilling te gebruiken (fig. 99). Op deze wijze heeft men voor tril149
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lingen van welke frekwentie ook een universeel bruikbare maatstaf voor de faze.
Begint de trilling met een stroomsterkte 0, dan is de stroomsterkte bij een faze van 0°,
180° en 360° nul, bij een faze van 90° en 270° maximaal in positieve, resp. negatieve
richting, enz.
6.

HET OPWEKKEN VAN ONGEDEMPTE TRILLINGEN

Laagfrekwente stromen met een frekwentie tot enige duizenden Hz worden zeer
dikwijls opgewekt in mechanische generatoren. Stromen met hogere frekwenties
wekt men meestal op met behulp van trillingskringen die bestaan uit een kombinatie van een of meer kondensatoren en spoelen, waarmee we reeds hebben kennis
gemaakt. Uit een zeer eenvoudige wiskundige formule blijkt dat de frekwentie van een
trilling die in een kring ontstaat, hoger is naarmate de kapaciteit en de zelfinduktie
in de kring kleiner zijn.
In een kring die aan zichzelf wordt overgelaten, ontstaat, zoals wij reeds hebben
gezien, altijd een gedempte trilling, waarvan de amplitude reeds na zeer korte tijd
onmeetbaar klein is geworden. Alleen in het geval dat de kring geen weerstanden be
vat, zou een ongedempte trilling kunnen ontstaan omdat er geen energieverlies
optreedt.
Omdat het onmogelijk is een trillingskring te maken die geen weerstanden bevat,
moet men voor het doen ontstaan van een ongedempte trilling voortdurend een kleine
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Fig. 100. Principiële schakeling voor het opwekken van ongedempte elek
trische trillingen.
B = batterij; C = kondensator; L = spoel; S = schakelaar; V = versterker;
Vi = spanning op de kondensator, tegelijkertijd ingangsspanning van de ver
sterker; Va = uitgangsspanning van de versterker; Rh = terugkoppeling.
hoeveelheid nieuwe energie toevoeren om het verlies aan energie in de aanwezige
weerstanden te kompenseren. In principe kan dit op de volgende wijze gebeuren
(fig. 100).
Een trillingskring wordt verbonden met een spanningsversterker, die in de figuur
met het kastje Vis aangegeven. Een dergelijke spanningsversterker geeft iedere wissel
spanning die aan zijn ingang wordt toegevoerd, onvervormd en vele malen versterkt
weer. In ons geval versterkt hij dus de spanning die op de kondensator van de trillings150
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kring optreedt. Stellen wij ons voor dat de trillingskring die in fig. 100 is getekend na
het omzetten van de schakelaar van stand 1 naar stand 2, op de bekende wijze begint
uit te trillen. Wij nemen hierbij aan dat het energieverlies, ten gevolge van de kringweerstand, na een volledige oscillatie-cyclus, 10% bedraagt. Als de spanningsversterker
(K) 10 maal versterkt, dan behoeven wij met behulp van een terugkoppeling (R^ in fig.
100) slechts 1% van de uitgangsspanning in de juiste faze naar het oscillator circuit
terug te voeren. In de figuur 100 is de terugkoppeling weergegeven door de dikke
gestippelde lijn. Op deze wijze zal de spanning over de kondensator stijgen tot aan haar
oorspronkelijke waarde, want 1% van een spanning die een versterking van 10 maal
ondergaat, is gelijk aan 10% van de oorspronkelijke spanning. Het is duidelijk dat de
terugkoppeling van een deel van de uitgangsspanning
niet alleen plaats moet hebben aan het einde van een
periode, maar ononderbroken, zodat de amplitude
van de trilling geen kans krijgt om kleiner te worden.
Op deze wijze is het mogelijk een ongedempte trilling
| op te wekken.
Door de kombinatie van een trillingskring en een
-1
versterker is een z.g. zelf-oscillerend systeem ont
staan. In de praktijk behoeft de trillingskring zelfs
niet
door een batterij te worden ,,aangestoten”,
V
maar ontstaat een trilling op hetzelfde ogenblik dat
de versterker wordt aangesloten. De eerste trilling,
Fig. 101. Inzetten van de trilling
waarvan de amplitude meestal onmeetbaar klein is,
in een oscillerende schakeling.
groeit zeer snel aan tot een zodanige grootte, dat de
Vc = spanning op de kondensator.
energie die uit de versterker wordt teruggekoppeld
naar de trillingskring, juist groot genoeg is om de
verliezen in de kring op te heffen; deze verliezen nemen bij aangroeiende amplitude
zeer snel toe. Het aangroeien van de trillingen verloopt in een richting tegensteld aan
die van het uitslingeren van een trillingskring die aan zichzelf wordt overgelaten (ver
gelijk fig. 101 en 95/>).
Het voornaamste onderdeel van de bovengenoemde spanningsversterker is de
elektronenbuis. Hoe een elektronenbuis funktioneert zal in het volgende hoofdstuk
worden beschreven.
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II. Elektronenbuizen
1.

KONSTRUKTIE EN WERKING VAN DE ELEKTRONENBUIS

Een elektronenbuis komt in principe overeen met een katodestraalbuis, maar haar
doelstelling verschilt in sterke mate. De voornaamste eigenschap van de elektronenbuis
is de mogelijkheid om de sterkte van de elektronenstroom die naar de anode loopt, te
regelen. Dit regelen geschiedt door middel van een stuurelektrode, stuurrooster ge
naamd, die te vergelijken is met het rooster van een katodestraalbuis. Echter door het
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verschil in doelstelling vertonen de konstrukties van de beide elektrodensystemen grote
verschillen. In fig. 102 is een doorsnede getekend van een elektronenbuis, en aan de
hand van deze figuur zullen wij de werking ervan als versterker bespreken. De elek
tronen e die vrij komen uit de katode K, die door een gloeidraad wordt verhit, stromen
op de ons bekende wijze naar de anode A die een positieve potentiaal heeft ten opzichte
van de katode. Rondom de katode is het stuurrooster G (meestal alleen rooster
genaamd) opgesteld. Ten gevolge van de zeer kleine afstand tussen rooster en katode
oefenen zelfs zeer kleine negatieve spanningen die aan het rooster worden toegevoerd,
een sterke invloed uit op de elektronenstroom die naar de anode vloeit. Bij de meeste
versterkbuizen is een negatieve spanning van enige volts op het rooster al voldoende
om de anodestroom volledig te onderdrukken. Men zegt dan dat de buis is „af
geknepen”,en men noemt de daarmee over
eenkomende
roosterspanning de afknijpspanA G K r—ning van de buis.
Wanneer in de verbindingsdraad tussen de
positieve pool van de batterij en de anode van
de buis, een z.g. anode weerstand Ra. wordt
geschakeld, is het mogelijk van de anode een
:e; e:
spanning af te nemen die vele malen groter is dan
_ + de spanning die aan het rooster ligt. Dit kan als
volgt worden verklaard:
Wij nemen aan dat de negatieve spanning op
het rooster zo groot is, dat de buis geheel is af
geknepen. Er vloeit dus geen stroom door de
buis, evenmin als door de uitwendige stroom
t
~vI&
kring.
De anode van de buis heeft een spanning
&
die gelijk is aan de batterijspanning Vb, want de
Fig. 102. Principiële voorstelling van anodeweerstand Ra veroorzaakt geen spanningsde opbouw en de schakeling van een verlies als er geen stroom doorheen vloeit. Als
elektronenbuis.
de negatieve spanning van het rooster wordt
K = katode; G = rooster; A = ano weggenomen, gaat de buis geleiden en de volledige
de; B = batterij; Ra = anodeweer
stand; Vb = spanning op de batterij elektronenstroom die de katode kan leveren,
(voedingsspanning); Va = spanning vloeit naar de anode. Vanuit de anode vloeit hij
op de anode (anodespanning); - Vg —
verder naar de batterij via de anodeweerstand,
negatieve roosterspanning; e =
en wordt door de batterij weer opnieuw naar de
elektronenstroom in de buis; ia =
katode van de buis gepompt. Indien er een stroom
stroom door de uitwendige stroom
kring (anodestroom); ij = gloei- door de anodeweerstand vloeit, moet een gedeelte
van de batterijspanning worden opgeofferd om
stroom voor de gloeidraad.
deze stroom door de weerstand te pompen,
Over de weerstand ontstaat dus een spanning. Omdat één kant van de weerstand
aan de positieve pool van de batterij ligt, zal de spanning die over de batterij ontstaat,
de anodespanning van de buis doen dalen. De grootte van de spanning over de weer
stand, en dus die van de spanning op de anode van de buis Vay hangt af van de sterkte
van de anodestroom ia en van de grootte van de weerstand Ra. Het is mogelijk dat een
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anodespanning van b.v. 220 V bij een afgeknepen buis, zakt tot 20 V als de buis
maximale anodestroom trekt, waarbij het geleidend worden of het afgeknepen zijn
van de buis kan worden veroorzaakt door een verandering van de roosterspanning
van 0 tot —2 V. Dit wil zeggen, dat een
verandering van de roosterspanning van
2 V, een verandering van de anodespanning
|
' ^-uxululuiU1
van 200 V tot gevolg heeft. Indien dus aan
vp
a
het rooster een wisselspanning met een
amplitude van 2 V wordt gelegd, zal de
spanning op de anode in dezelfde frekwentie variëren, maar dan met een amplitude
van 200 V (zie fig. 103a, b en c).*) Wij
b
spreken in dit geval van een spanningsversterking van 100 maal. Het is een
♦ 200V
zeer belangrijke eigenschap van buizen, dat
/
een gelijkmatige verandering van de roos
terspanning een gelijkmatige verandering
\
van de anodespanning tot gevolg heeft.
Dit wil zeggen dat iedere kleine spannings
verandering op het rooster van de buis een
c
overeenkomstige verandering in de anode
Fig. 103. Spanningsversterking in een buis.
stroom en -spanning ten gevolge heeft,
a) Sinusvormige stuurspanning op het rooster
zodat de versterkingsfactor voor grote en
van de buis die varieert tussen 0 V en -2 V.
voor kleine signalen gelijk is. Als in het
b) De anodestroom ia die door de rooster
bovengenoemde voorbeeld de rooster spanning vg gestuurd wordt. Hierbij is aange
nomen dat de afknijpspanning van de buis
spanning van —1 V tot 0,95 V, dus 0,05 V
-2 V is; als gevolg daarvan daalt de stroom
verandert, zal hierdoor de anodespanning
tot nul tijdens de momenten dat het rooster de
waarde -2 V bereikt.
van 4- 110 V tot 4- 105 V terugvallen, een
c) De anodespanning Va die door de span
verschil dus van 5 V; dit duidt op een 100ningsvol over de anodeweerstand ontstaat, en
voudige versterking.
een getrouwe vergrootte weergave is van de
Uit het bovenstaande is duidelijk dat roosterspanning vg. Wij merken op dat de
een toenemende negatieve spanning op anodestroom .,,in faze", doch de anode
het rooster van de buis een toenemende spanning in „tegenfaze” met de rooster
spanning is.
positieve spanning op de anode ver
oorzaakt, en omgekeerd. De versterkte spanning is dus in tegen fa ze met de oor
spronkelijke spanning. Wanneer wij afzien van de fa ze van het signaal, blijkt dat de
anodespanning van de buis zelfs de kleinste verandering in de spanning van het rooster
onvervormd en onvertraagd weergeeft.

M Ik/diIk Jiil lk~j

Grenzen van de versterking
Met behulp van een enkele versterkbuis kan gemakkelijk een versterking van meer

*) De term „wisselspanning” is hier niet geheel juist gebruikt. De betreffende spanningen zijn,
enerzijds, altijd negatief, n.1. de roosterspanning en, anderzijds, altijd positief: de anodespanning.
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dan 100 maal worden bereikt. Indien verschillende versterkertrappen achter elkaar
worden geschakeld (kaskade-schakeling), moeten de versterkingsfaktoren van de af
zonderlijke trappen met elkaar vermenigvuldigd worden om de totale versterking
te berekenen. Twee trappen die ieder 100 maal versterken, geven een totale versterking
van 100 x 100 = 10 000 maal, drie van dergelijke trappen geven een versterking van
1 000 000 maal, enz. Er zijn twee oorzaken waardoor de in totaal bereikbare versterking
wordt beperkt. Ten eerste door de ruis van de eerste versterkertrap, en vervolgens
door het gevaar van oscilleren, dat altijd aanwezig is in een versterker die een grote
totale versterking geeft.
Wat de ruis betreft, gelden hier dezelfde opmerkingen die wij reeds vroeger gemaakt
hebben over het ruisen van een elektronenstroom, de oorzaak en de gevolgen daar
van (zie pag. 85 e.v.). Bij een versterker hebben wij niet alleen te maken met het ruisen
van de elektronen (buisruis), maar ook met de ruis die ontstaat door onregelmatige
bewegingen van de elektronen in weerstanden (weerstandsruis). Hoe groter de
versterking, des te sterker wordt de invloed van de ruis. Dat alleen het ruisen van de
eerste trap in een versterker van invloed is, kunnen wij gemakkelijk begrijpen, als wij
bedenken dat, in het geval van een 100-voudige versterking van de eerste trap, de ruis
van de tweede trap reeds 100 maal zwakker in het uitgangs
PS
signaal aanwezig is dan de ruis die afkomstig is van de
K
eerste trap.
Dat bij een zeer grote versterking de kans op os
cilleren groot is, volgt uit het feit dat, b.v. bij een ver
A
sterking van 1 000 000 maal, niet meer dan het millioenste
G
deel van de uitgangsspanning naar de ingang van de ver
sterker behoeft te worden teruggekoppeld om aanleiding te
geven tot ongedempte trillingen. Terugkoppelingen van
dergelijke aard komen vaak ongewild in versterkers voor, en
kunnen op allerlei wijzen ontstaan. Het blijkt vooral in de
praktijk van de radio- en televisietechniek, dat het dikwijls
zeer moeilijk is dergelijke terugkoppelingen te vermijden.

wHt
g k ~f~ O a

Konstruktie van elektronenbuizen
Fig. 104. Doorsnede van
In fig. 104 is nog eens een doorsnede van een elektronen- | een moderne elektronen
buis (triode).
buis getekend. Bij de konstruktie van dergelijke buizen
A — anode: G = rooster;
wordt er voornamelijk naar gestreefd een zo groot mogelijke
K = katode: Gl — mikaelektronenstroom te „sturen” met een zo klein mogelijke plaatje dat dient ter be
roosterspanning. Deze eis vraagt een groot emitterend
vestiging van het elek
trodensysteem: Ps = afoppervlak van de katode, en een kleine afstand tussen het
gesmolten pompstengel;
rooster en de katode.
a, g, k = kontaktpenDe katode bestaat uit een nikkelen buisje, vertikaal op
nen voor de anode, het
gesteld in een glazen ballon, die zo goed mogelijk lucht
rooster, de katode; ƒ =
ledig gepompt is. In de ballon bevindt zich het hele „elek kontaktpennen voor de
gloeidraad; 0 = niet aan
trodensysteem”. Een gloeidraad die in het katodebuisje is
gesloten pen.
aangebracht verhit de katode zodanig dat zij rood-gloeiend
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is. Het uittreden van elektronen uit de gloeiende katode wordt aanmerkelijk ver
gemakkelijkt doordat het oppervlak van het buisje met een laagje van een bepaald
oxyde (b.v. bariumoxyde) is bedekt.
Het rooster bestaat uit een spiraalvormig gewikkelde draad waar binnen zich het
katodebuisje bevindt. Met behulp van twee steundraden wordt het rooster zodanig
vastgezet, dat d: afstand tussen de katode en het rooster meestal niet groter is dan
enige tienden millimeters.*) Het fixeren van deze buitengewoon kleine afstand ver
eist een grote nauwkeurigheid, vooral in de massa-fabrikage van buizen. De geringste
afwijkingen in deze afstand veroorzaken namelijk aanzienlijke veranderingen in de
eigenschappen van een bepaalde buis.
De anode is een metalen cilinder, waarvan de diameter vrij veel groter is dan die van
het rooster, zodat deze elektrode hierin gemakkelijk kan worden opgesteld. Evenals
het rooster, wordt ook de anode met behulp van steundraden op een bepaalde afstand
van het rooster en de katode vastgezet. Het gehele elcktrodensysteem wordt met be
hulp van twee mika plaatjes in de ballon vastgeklemd. De aansluitingen, één voor de
katode, één voor het rooster, één voor de anode en twee voor de gloeidraden, worden
gevormd door pennen die zijn ingesmolten in de glazen bodem van de buis.
Verschillende typen buizen

In de loop van de steeds verder gaande ontwikkeling van de elektronenbuis ge
durende de laatste 40 jaren, is dikwijls de wens geuit de eigenschappen van een bepaal
de buis aan te passen aan de eisen die in een bepaalde toepassing worden gesteld. Zo
zijn er b.v. buizen nodig die een bijzonder grote anodestroom kunnen leveren (uitgangsbuizen), buizen geschikt voor het versterken van signalen van zeer hoge frekwenties, buizen die een bijzonder kleine ruisspanning geven, enz. Aan al deze wensen
heeft men kunnen voldoen door het ontwikkelen van speciale konstrukties voor het
elektrodensysteem. Het is b.v. mogelijk de afstand tussen de elektroden te veranderen,
of de spoed van het rooster groter of kleiner te maken. De eigenschappen van elek
tronenbuizen kunnen echter vooral sterk worden beïnvloed door het aanbrengen van
een of meer extra roosters in de ruimte tussen de katode en de anode.
Deze roosters kunnen afzonderlijk aan bepaalde veranderlijke of vaste spanningen
worden gelegd, met het gevolg dat de elektronen die op hun weg van de katode naar
de anode alle roosters moeten passeren, ook door al deze spanningen worden beinvloed. De meeste roosters hebben in de loop der tijd een bepaalde naam gekregen:
het eerste rooster heet „stuurrooster”, het tweede rooster „schermrooster” (het
schermt het rooster af voor terugwerking van de anode), het derde rooster heet ,,remrooster” (het remt de sekundaire elektronen die door de anode worden uitgezonden,
af).

*) De naam „rooster” voor de spiraalvormige draad stamt nog uit de tijd van de eerste elek
tronenbuizen, toen er inderdaad een draadrooster was opgesteld tussen de katode en de anode.
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Het aantal roosters speelt een belangrijke rol bij het typeren van de buizen. De
namen van de buizen hebben betrekking op het totale aantal elektroden dat in de buis
aanwezig is. Onder elektroden verstaat men de katode, de anode en alle in de buis aan
wezige roosters. Een triode heeft dus, behalve een katode en een anode, nog één
rooster (tri = 3), een tetrode heeft twee roosters (tetra = 4), een pentode' heeft drie
roosters (penta = 5), een hexode heeft vier roosters (hexa = 6), enz. Het komt zeer
veel voor dat twee afzonderlijke elektrodensystemen in één ballon worden onderge
bracht om kosten en plaats te sparen. Er bestaan: ,,dubbel-trioden", ,,triode-pentoden”, „triode-hexoden”, enz.
Ia-Vg karakteristieken van elektronenbuizen
Bij de verklaring van de werking van een elektronenbuis als versterker werd gezegd,
dat iedere verandering van de roosterspanning - de zogenaamde stuurspanningzich uit als een vele malen versterkte anodespanningsverandering van precies dezelfde
vorm als de roosterspanning en dat de mate van versterking - de zogenaamde versterkingsfaktor - gelijk blijft, onverschillig of het gaat om grote of kleine stuurspanningsvariaties. Dit laatste is slechts tot op zekere hoogte waar, namelijk alleen
dan, als de stuurspanningsvariaties een zekere amplitude niet overschrijden. De reden
van deze beperking wordt zondermeer duidelijk, wanneer rekening wordt gehouden
met de afknijpspanning van het stuurrooster, dat is die negatieve waarde van de
roosterpotentiaal, waarbij de anodestroom ophoudt te vloeien. Bij deze roosterspanningswaarde ligt aan de anode de volle batterijspanningen deze blijft onveranderd,
ook wanneer aan het rooster nog hogere negatieve spanningen worden gelegd.
Nu is deze afknijpspanning geen nauwkeurig bepaalde waarde van de spanning, bij
het bereiken waarvan de anodestroom plotseling wordt onderbroken, terwijl hij daar
voor nog in zijn volle sterkte aanwezig was, maar er treedt in de buurt van de afknijp
spanning een voortdurende stroomafname tot nul op, die volgens een bepaalde wet
matigheid verloopt. Deze wetmatigheid is door de mechanische konstructie van het
inwendige van de buis, en wel in de eerste plaats door de vorm van het stuurrooster,
sterk te beïnvloeden, evenals trouwens ook de werkelijke waarde van de afknijp
spanning en de te bereiken versterking hoofdzakelijk afhangen van de bouw van het
stuurrooster en daarenboven van het al of niet aanwezig zijn van een of meer hulproosters. Om een juiste keuze te kunnen doen uit het grote aantal verschillende typen
buizen is het dan ook noodzakelijk, van iedere buis de wetmatigheid te kennen volgens
welke de anodestroom afhankelijk van de roosterspanning verloopt. De buizenfabrieken geven daarom voor ieder huistype de zogenaamde anodestroom-roosterspanningskarakteristiek aan. Deze wordt kortweg Ia-Vs karakteristiek genoemd. Drie
typerende vertegenwoordigers daarvan zijn in fig. \05a-b-c getekend. Het valt op,
dat hier, in tegenstelling tot de gebruikelijke stroomspanningsdiagrammen slechts het
gebied links van het kruispunt van de assen, dus het gebied van de negatieve span
ningen is aangegeven, terwijl aan het gebied van de positieve roosterspanningen prak
tisch geen aandacht wordt geschonken. Daarvoor is een goede reden, omdat, zoals
hieronder zal worden aangetoond, in dit gebied zodanige afwijkingen optreden van de
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vereiste onvervormde versterking, dat het voor normale versterkdoeleinden niet is te
gebruiken.
Fig. 105a Iaat de goed lineaire karakteristiek zien van een versterkbuis met onver
vormde versterking en grote versterkingsfaktor. Bij de in verhouding lage anodestroom van slechts enkele milli-ampères, zijn hoge waarden mogelijk van de anodeweerstand, zodat een grote versterking kan worden verkregen.
Fig. 1056 toont de karakteristiek, die typerend is voor een zogenaamde regelbuis.
Al naar gelang de stuurspanning bij een lage of hoge negatieve voorspanning aan het
rooster wordt gelegd ontstaat er een sterkere of zwakkere sturing van de anodestroom
en daardoor een grotere of kleinere versterking door de buis. In de figuur is b.v. dezelf
de stuurspanning eenmaal bij —2 V en eenmaal bij —8 V aan het rooster gelegd. In het
eerste geval zijn de anodestroomveranderingen ongeveer 5 maal zo groot als in het
laatste geval. Men zegt nu, dat de buis een variabele steilheid heeft, waarbij algemeen
onder de steilheid S van een buis wordt verstaan: de anodestroomverandering in mA,
die wordt veroorzaakt door een roosterspanningsverandering van 1 volt. De regelbuis
van fig. 1056 heeft b.v. bij —8 V op het rooster een steilheid van ongeveer 0,25 mA/V,
bij — 2V daarentegen een steilheid van ongeveer 1,25 mA/V. De steilheid van de nor
male versterkbuis van fig. 105a is over het normale uitsturingsbereik tussen 0 V en
ongeveer —1,5 V tamelijk konstant en bedraagt ongeveer 3 mA/V. Een karakteristiek
met een zeer grote steilheid is getekend in fig. 105c, nl. met een maximum waarde
van ca. 15 mA/V. Tezamen met de op zichzelf zeer grote anodestroom van meer dan
100 mA, voldoet een dergelijke buis zeer goed als eindbuis in een versterker, waarbij
het er om gaat de voldoende versterkte signaalspanning om te zetten in een sterke
stroom, resp. in elektrisch vermogen.
Ter wille van 4e volledigheid moet nog worden opgemerkt, dat de getekende
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la-Vg karakteristieken steeds slechts gelden voor een bepaalde anodespanning, die
meestal ligt tussen + 100 V en + 250 V. Voor andere waarden van de anodespanning
verschuiven de karakteristieken zoals in fig. 105a is aangegeven. De grootte van de
verschuiving hangt weer af van de konstructie van de buis en wel in de eerste plaats
van het al of niet aanwezig zijn van een schermrooster (g>, zie blz. 155). Ook daarvoor
worden door de buizenfabrikanten karakteristieken verstrekt. Het lijkt ons echter niet
nodig, hierop thans verder in te gaan.
2.

DE ELEKTRONENBUIS ALS VERSTERKER
Meestal wordt van een versterkerschakeling verlangd, dat zij het toegevoerde signaal,
de stuurspanning, volkomen onvervormd versterkt. Men spreekt dan van een vervormingsvrije versterking of van een lineaire versterking. Voor zover het de in de
schakeling gebruikte elektronenbuis betreft, moet voor een lineaire versterking worden
voldaan aan twee voorwaarden: ten eerste moet de versterking plaats hebben in een
zo recht mogelijk gedeelte van de karakteristiek en ten tweede mag het rooster ook
bij grote amplitudes van de stuurspanning geen positieve potentiaal aannemen. Dit
laatste punt zal thans wat nader worden bekeken.

Roosterstroom
Zou de spanning, die verondersteld wordt een zuivere wisselspanning te zijn, aan
het rooster worden toegevoerd zonder de hieronder te beschrijven maatregelen te
nemen, dan zou de roosterpotentiaal in het ritme van de amplitudes van het signaal
afwisselend negatieve en positieve waarden aannemen (fig. 106a en b). Op hetzelfde
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Fig. 106. Vervorming ten gevolge
van het optreden van roosterstroom.
B = batterij; Ra = anode weer
stand: vg = stuurspanning op het
rooster; va = anodespanning; ig =
roosterstroom; ia = anodestroom;
ik — katodestroom (ik = ia + ig)a) Schakeling.
b) Roosterspanning vg.
c) Anodestroom ia.
d) Anodespanning va.
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ogenblik, dat het rooster positief wordt zal het echter een aantal elektronen opnemen,
die op weg zijn van katode naar anode. Een gedeelte van de elektronenstroom zou dus
door de buis worden geleverd als een roosterstroom en het restant, dat de anode
bereikt zou dan zwakker zijn dan het behoorde te zijn (zie fig. 106c). De hierdoor
benadeelde anodestroom zou dan ook een eveneens onjuist spanningsverlies veroor
zaken over de anodeweerstand. Met andere woorden: de uitgangsspanning zal niet
dezelfde vorm hebben als de ingangsspanning en zal dus om een technische term te
gebruiken, vervormd zijn (zie fig. 106f/). Om vervormingsvrije versterking te ver
krijgen, moet dus de mogelijkheid dat er roosterstroom optreedt worden voorkomen.
In het algemeen kan men zeggen dat dit kan worden bereikt, wanneer er een elektronenafstotend veld bestaat tussen rooster en katode. Heeft b.v. de katode een potentiaal
van 0 V, dan moet aan het rooster een kleine negatieve roosterspanning worden
gelegd afkomstig van een extra spanningsbron (—Kg in fig. 107).

Tl

T-

Fig. 107. Roostervoorspanning met behulp van een roosterspanningsbatterij.
Cg = koppelkondensator; Rg
roosterlekweerstand;—Vg = roosterspan
ningsbatterij; Ra = anodeweerstand; B = anodespanningsbatterij.
Aangezien deze spanningsbron, vergeleken met de ingang van de buis, meestal een
te kleine inwendige weerstand heeft, moet een roosterweerstand Rs in serie worden ge
schakeld om verlies van de stuurspanning over de spanningsbron —Vg te voorkomen.
Anderzijds moet ook een z.g. koppelkondensator Cg worden opgenomen om te voor
komen, dat de roostervoorspanning afvloeit over de eventueel aanwezige voorgaande
versterktrap. Zoals we weten laat een kondensator een wisselspanning (de stuur
spanning) ongehinderd door, terwijl hij een onderbreking vormt voor gelijkspanningen
(zie blz. 95).
Negatieve roosterpotentiaal tengevolge van de roosterstroom
Voor sommige doeleinden kan ook van een ander principe worden uitgegaan om te
voorkomen, dat de roosterpotentiaal positief kan worden. Er is wel weer een koppel
kondensator Cg en een roosterweerstand /?g, maar er wordt geen extra spanningsbron
voor de negatieve roosterspanning gebruikt (zie fig. 108a). In dit geval echter heeft
Cg een betrekkelijk lage waarde en Rg een zeer hoge. Wordt de ingangsspanning nu
positief, dan zal eerst de linker plaat van de kondensator Cg positief worden, zodat een
groot aantal-elektronen in de rechter plaat van de kondensator naar de kant van de
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Fig. 108. Negatieve roosterspanning
door het optreden van roosterstroom.
a) Schakeling. Cg — koppelkondensa tor; Rg = rooster-lekweerstand
vi = rooster-wisselspanning; vg =
stuurspanning op het rooster.
b) De toegevoerde wisselspanning vi.
c) Door de werking van Cg en Rg en
de roosterstroom verandert de sinus
vormige wisselspanning tot een sinus
vormig gemoduleerde gelijkspanning
vg op het rooster.
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isolerende laag tussen de beide platen wordt getrokken. Als gevolg daarvan ontstaat
een tekort aan elektronen in de rechter plaat van de kondensator en het daarmee ver
bonden rooster. Dit wil zeggen dat het rooster eveneens positief wordt.

Automatische negatieve roosterspanning
In plaats van een negatieve voorspanning op het rooster om het optreden van
roosterstroom te voorkomen kunnen we de katode ook een kleine positieve voor-

2
Fig. 109. Gemoduleerde
wisselspanning bij een
buis met automatische ne
gatieve roosterspanning.
a) Toegevoerde gemodu
leerde wisselspanning vi.
b) Stuurspanning vg op
het rooster.
c) Anodespanning va.
Streep-punt lijn = de ge
middelde anodespanning
die precies overeenkomt
mei de modulatie van
de oorspronkelijke wissel
spanning.
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Fig. 110. Het voorkomen van
roosterstroom door het aanbren
gen van een katodeweerstand.
a) De potentiaal van de katode
(streep-punt lijn) is hoger dan de
meest positieve waarde van de
roosterspanning vg.
b) Schakeling van een buis met
een katodeweerstand.
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spanning geven. In beide gevallen zal er tussen rooster en katode een negatief gericht
veld bestaan zolang de piekwaarden van de sturende wisselspanning niet boven de
negatieve voorspanning uitkomen (zie fig. 110a). Een positieve voorspanning op de
katode wordt tegenwoordig het meeste toegepast, het is nl. zeer eenvoudig met be
hulp van een kleine weerstand (Rk in fig. 1106) tussen de katode en haar aansluiting
op nul-potentiaal een kleine positieve spanning voor de katode te verkrijgen.
De stroom naar de buis moet dan nl. door deze weerstand vloeien. Wanneer er een
stroom door een weerstand vloeit, ontstaat er tussen de uiteinden daarvan een poten
tiaalverschil. In dit geval nu is, zoals uit de figuur blijkt, het ene einde van de weerstand
met nul volt verbonden; daardoor zal het andere einde - dat met de katode verbonden
is - de lage positieve potentiaal aannemen, die het moet hebben (+ 5 V in fig. 1106).
Op deze wijze neemt de potentiaal van de katode toe op het moment, dat er een stroom
door de buis begint te vloeien.
Deze schakeling zorgt voor een automatische negatieve roostervoorspanning, omdat zij het rooster een negatieve voorspanning geeft, waarvan de waar
de automatisch verandert afhankelijk van de grootte van de elektronenstroom, die
door de buis vloeit. Aannemende, dat er geen roosterstroom optreedt, zal de katodestroom, die de buis binnengaat, vanzelfsprekend even groot zijn als de elektronen
stroom, die via de anode de buis verlaat en als de anodestroom, zoals de bedoeling
is, varieert in het ritme van de wisselspanning, welke op het rooster is aangesloten, zal
de katodespanning eveneens in hetzelfde ritme variëren, zoals is aangegeven met een
stippellijn in fig. 11 la. Een toenemende positieve spanning op het rooster zal een
grotere stroom door de buis tengevolge hebben. Deze zal op zijn beurt het spannings
verschil over Rk doen toenemen, waardoor tegelijkertijd de positieve potentiaal aan
de katode groter zal worden. Het is echter het potentiaal verschil tussen rooster en
katode dat bepaalt in hoeverre het rooster de elektronenstroom stuurt. Aangezien
bij de hierboven beschreven gang van zaken van beide elektroden de potentiaal in
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fig. 111. Het voorkomen van tegenkoppeling door de
katodestroom met behulp van een ontkoppel-kondensator.
a) Streep-punt lijn: de potentiaal Vk van de katode die
op dezelfde wijze varieert als de roosterspanning.
Gestippeld: katodepotentiaal die door de ontkoppelkondensator konstant gehouden wordt.
b) Rk = katodeweerstand; Ck = ontkoppel-kondensator ;
ik = konstante stroom door Rk; iL = laad- en ontlaadstromen, die tezamen met ik de anodestroom ia vormen.
gelijke zin wordt veranderd, ontstaat er een verzwakking van de invloed van het rooster
en daardoor wordt uiteindelijk de versterking minder. In dit geval zegt men, dat de
buis wordt beïnvloed door negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling.
In vele gevallen is verminderde versterking juist gewenst en wordt met opzet ver
oorzaakt, vooral dan wanneer gedurende het versterkingsproces zo min mogelijk
vervorming moet optreden. Later komen we hierop terug.
Het voorkomen van negatieve terugkoppeling
Moet daarentegen de versterking zo groot mogelijk zijn, dan moet de katodespanning konstant worden gehouden. Een eenvoudige oplossing daarvoor is het toe
voegen van een ontkoppelcondensator (Ck in fig. 1116) van een in verhouding grote
kapaciteit, die parallel wordt geschakeld aan de katodeweerstand.

Verbetering van de lineariteit door negatieve terugkoppeling
Opgemerkt werd reeds, dat, behalve tengevolge van het optreden van roosterstroom,
het versterkte signaal voornamelijk wordt vervormd als gevolg van het niet-lineaire
verloop van de buiskarakteristiek. In fig. 112 is de versterking getekend in het geval
dat de karakteristiek sterk is gebogen (lijn c). De vervorming van de anodestroom ia
is duidelijk te zien, wanneer we deze vergelijken met de zuiver sinusvormig aange
nomen stuurspanning vg. Wordt nu door het opnemen van een katodeweerstand
negatieve terugkoppeling (zie fig. 110) aangebracht, dan wordt, zoals door middel
van een eenvoudige berekening gemakkelijk kan worden aangetoond, niet alleen de
steilheid van de buis verminderd, maar ook de kromming wordt minder sterk (streeplijn c' in fig. 112). De geringere steilheid uit zich in een kleinere amplitude van de
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anodestroom, terwijl tengevolge van de geringere kromming het versterkte signaal
aanmerkelijk minder zal zijn vervormd (ia' in fig. 112). Dat de amplitude van de anode
stroom kleiner wordt, wil nog niet zeggen, dat de versterking minder wordt, want men
behoeft dan alleen maar de anodeweerstand in verhouding groter te nemen. Zoals
later echter zal worden aangetoond zijn met het oog op de frekwentiekarakteristiek
van de versterker, grenzen gesteld aan een willekeurige vergroting van de anodeweer
stand.

ia (mA)

c

I /
./! z

-Kr
Fig. 112. Verbetering van de lineariteit door tegenkoppeling
c = oorspronkelijke karakteristiek van de buis,
c' = rechtere karakteristiek door tegenkoppeling.
Het rechter maken van de karakteristiek door tegen te koppelen wordt voornamelijk
daar toegepast, waar in verhouding grote signaalamplitudes moeten worden versterkt,
dus b.v. in de eindtrappen van de versterkers.
Maar ook op andere plaatsen wordt dikwijls van deze tegenkoppeling gebruik
gemaakt en wel daar, waar het gaat om een buitengewoon konstante en stabiele ver
sterking, onder andere b.v. in meetversterkers. In het algemeen kan namelijk van deze
schakeling worden gezegd, dat alle in de buis zelf aanwezige invloeden, die óf gericht
zijn op een vormverandering van het te versterken signaal óf op een verandering van
de een-maal ingestelde versterkingsfactor, er sterk door worden tegengewerkt.
Tot deze laatste invloeden behoren, behalve de ongewenste variaties van de voedings
spanningen van de buis (b.v. anode-, schermrooster- of gloeispanning), ook de door
het ouder worden van de buis veroorzaakte verminderde emissie van de katode; zelfs
hierop werkt de tegenkoppeling nog kompenserend. Tenslotte wordt nog opgemerkt,
dat behalve tegenkoppeling door middel van een niet ontkoppelde katodeweerstand
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nog verschillende andere methoden van tegenkoppeling worden gebruikt, die alle in
meer of minder sterke mate soortgelijke stabiliserende eigenschappen vertonen.
Willekeurige beïnvloeding van de lineariteit; gammakorrectie
In de televisietechniek is er een bepaalde buis, waarvan de gebogen karakteristiek
niet is te lineariseren met behulp van tegenkoppeling, nl. de beeldbuis van de ontvanger.
Hierbij moet niet de mate waarin de anodestroom (straalstroom) afhangt van de
stuurspanning als karakteristiek worden beschouwd, maar de kromme, die het verband
aangeeft tussen de helderheid van het beeldscherm en de stuurspanning. Bij alle tegen
woordig in gebruik zijnde beeldbuizen heeft deze karakteristiek een sterk gekromd
verloop, dat ongeveer overeenkomt met de kromme y = 3 in fig. 113a*). De vorm van
een kromme wordt meestal gekenmerkt door een bepaalde y-waarde, waarbij y = 1
overeenkomt met een rechte karakteristiek, y = 2 met een paraboolvormige, y = 3
met een derdemachtsparabool enz. (zie fig. 113a).
De sterke bocht in de karakteristiek van een beeldbuis uit zich daarin, dat de lichtste

L

I
I

J

f

K>

---A

Fig. 113. Gammakompensatie van de beeldbuis van de ontvanger.
a) Karakteristieken met verschillende gammawaarden. De karakteristiek y = 3 werd aange
nomen voor de afhankelijkheid van de helderheid L, van het beeldscherm van de stuurspanning
vs; l' = onjuiste helderheidsweergave; Lo = juiste helderheidsweergave bij een lineaire karakteris
tiek van de beeldbuis (y = 1).
b) Karakteristiek van èen kristaldiode (y = 0,33); id — diodestroom, die een spanningsverlies
vel in de diode veroorzaakt; een sinusvormige signaalstroom is veroorzaakt een sterk vervormde
spanning v'; v0 = onvervormde spanning bij een lineaire diodekarakteristiek (y = 1).
A, B, M, A', B', M' = constructiepunten voor het bewijs, dat het product van l' en v' gelijk is aan
het product van lo en vo, zodat er bij het achter elkaar schakelen van beide karakteristieken een
lineair verband bestaat tussen signaalspanning en helderheid van het beeldscherm.
*) y = gamma
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gedeelten van het beeld overdreven helder worden weergegeven, de gehele verdere
schaaj van helderheids- en grijstrappen echter wordt in donkere of zware schaduwen
omgezet. Het beeld wordt te „hard”, om een van de fotografie overgenomen uit
drukking te gebruiken. Deze fout kan worden opgeheven door het stuursignaal, voor
het aan de buis wordt toegevoerd, eerst op de juiste wijze te vervormen, d.w.z. als
in de beeldbuis de kleine signaalamplitudes benadeeld worden ten opzichte van de
grote (zie de onsymmetrische middellijn in /' fig. 11 3a), dan moeten in een voorafgaan
de ,,y-korrectietrap” de kleine signaalamplitudes in omgekeerde verhouding ten op
zichte van de grote worden bevoordeeld.
Hiertoe kan men b.v. gebruik maken van de gebogen karakteristiek van kristaldioden. Dioden vormen in het overgangsgebied tussen geleidende en niet-geleidende
toestand, dus ongeveer tussen 4- 1 V en 0 V een sterk van de spanning afhankelijke
weerstand. Terwijl b.v. bij 4- 1 V (doorlaatgebied) de weerstand slechts enkele hon
derden ohm bedraagt, kan deze bij 0 V zijn toegenomen tot enige megohm, om in het
negatieve spanningsgebied (spergebied) nog hogere waarden aan te nemen. Een der
gelijke van de spanning afhankelijke weerstand (niet-lineaire weerstand) heeft vanzelf
sprekend een niet-lineaire verhouding tussen de aan de diode liggende spanning 17/ en
de daarbij door de diode vloeiende stroom
tengevolge. Een dergelijke diode
karakteristiek is getekend in fig. 113b. Ook hier wordt de kromming gekenmerkt door
een zekere y-waarde, b.v. y = 0,33 in fig. 113b.
Laat men de niet-vervormde signaalstroom is als diodestroom ij door de diode
vloeien, dan ontstaat daaraan de vervormde spanning vj (zie de niet-symmetrische
middellijn in v', fig. 113b). Uit een vergelijking van v' (fig. 1136) en/'(fig. 1 13a) blijkt,
dat de beide vervormingen precies tegengesteld zijn, zodat zij, als zij achter elkaar
worden geschakeld, elkaar zullen opheffen. De horizontale verbindingslijnen tussen
fig. 113a en b maken het mogelijk, dit gemakkelijk te bewijzen. Het produkt van /' en
v', dus van de beide vervormde signalen, is gelijk aan het produkt van /0 en v0, twee
niet-vervormde signalen, die zouden ontstaan als beide karakteristieken lineair zouden
zijn. De hier veronderstelde ideale kompensatie kan natuurlijk slechts worden ver
kregen als de karakteristieken van de beeldbuis en de diode precies aan elkaar tegen
gestelde krommingen hebben. Wiskundig uitgedrukt, moet de ene gammawaarde de
reciproke waarde van de andere zijn (y = 3 in fig. 113a, y = 1/3 = 0,33 in fig. 113b).
In de praktijk wordt deze ideale overeenstemming nooit bereikt en men volstaat met
benaderingen, die evenwel volkomen toereikend zijn. De principe schakeling van een
gammakorrectie met behulp van een diode is getekend in fig. 114. De signaalspanning
v5 stuurt een stroom is door de serieschakeling van een weerstand R en de diode D.
Aangezien de diode, zoals reeds werd gezegd, een variabele weerstand voorstelt, moet
R tamelijk groot zijn om eventuele terugwerking te voorkomen van de variërende
diodeweerstand op de voorgaande trap, die de signaalspanning vs levert. Van de diode
wordt de vervormde spanning vj afgenomen, die dan beschouwd wordt als de juiste
signaalspanning.
Hoewel de theoretisch juiste plaats van de gammacorrectieschakeling, omdat de
karakteristiek van de beeldbuis moet worden gecompenseerd, in de ontvanger zou zijn,
wordt deze correctie steeds aangebracht in de versterkers van de televisiezender. De
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oorzaak daarvan ligt niet zo zeer in de bereidheid van de zendermaatschappijen de
kosten van deze schakeling van de schouders van miljoenen televisiekijkers af te wen
telen, dan wel in een zendertechnisch voordeel. Zoals reeds verklaard, worden bij de
gammacorrectie de kleine signaalamplitudes sterk bevoordeeld ten opzichte van de
grote. In de eerste plaats kan daardoor de zender met een veel groter gemiddeld stuur
signaal worden gemoduleerd, dus veel beter worden benut, in de tweede plaats echter
worden de op deze wijze versterkte kleine amplitudes met veel meer kans op een goede
ontvangst gestuurd op de lange reis door ruismoerassen en storingswouden tussen
zender en ontvanger.

R

VS
)D

t

Fig. 114. Vereenvoudigd principeschenia van een gamniakorrector niet diode.
D = kristaldiode; R = hoogohmige weerstand; is = id = signaalstroom,
tevens diodestrooni; vs = signaalspanning; vd = vervormde uitgangsspanning.

Tot slot wordt nog opgemerkt, dat in fig. 114 slechts het tot op het allernoodzakelijk
ste vereenvoudigde schema van een gammacorrector met gebruikmaking van de
diodekarakteristiek is getekend, dat echter in de tegenwoordige praktijk ook nog enkele
andere principes worden toegepast, die dan meestal ook met dioden werken, maar nu
in serieschakeling en met trapsgewijze toenemende voorspanning, zodat bij het toe
nemen van de amplitude van het signaal automatisch de volgende diode geleidend
wordt, waardoor de totale weerstand afneemt.
De gelijkstroomcomponcnten; niveauschakelingen (klemschakelingen)
Wordt aan het rooster van een buis via de bijna steeds aanwezige koppelcondensator
Cg een stuurspanning v, toegevoerd in de vorm van een willekeurig pulserende gelijkof wisselspanning (fig. 115a en ó), dan ontstaat achter de condensator, dus op het
stuurrooster, het in fig. 115c getekende spanningsverloop. Door de condensator wordt,
zoals gezegd, iedere gelijkspanningscomponent van het signaal tegengehouden, terwijl
de wisselspanningscomponent zodanig op de aanwezige roostervoorspanning wordt
gesuperponeerd, dat de bij een periodiek aangenomen stuursignaal elkaar regelmatig
afwisselende ladingen en ontladingen van de koppelcondensator, elkaar in evenwicht
houden. Daardoor kunnen echter bij variaties in het toegevoerde signaal v/ grote
verschillen optreden tussen dit signaal en de werkelijk op det stuurrooster komende
stuurspanning vg. Het in fig. 115b aangenomen impulsvormige signaal heeft bij een.
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steeds konstant blijvende amplitude b.v. gedurende de tijd t2 een grotere impulsbreedte
dan gedurende de tijd
Deze verbreding van de impuls uit zich na het passeren van de
kondensator op het stuurrooster zodanig, dat dit veel verder in het gebied van de
negatieve potentiaal wordt gedrukt dan bij smalle impulsen (zie fig. 115c).
In overeenstemming daarmee ontstaat er in het versterkte signaal aan de anode van
de buis een belangrijk niveauverschil tussen de gedeelten /j en /.,» dus een vervorming
t.o.v. het stuursignaal (zie fig. 1156 en d). Men noemt dit verschijnsel, dat in het alge
meen achter iedere koppelkondensator optreedt, het verlies van de nulkomponent.
In de televisietechniek heeft dit verlies van de nulcomponent zeer onaangename ge-
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Fig. 115. Verlies van de nulkomponent.
a) Schema van een versterktrap met koppelkondensator. + Vb = aansluiting anodebatterij;
overige afkortingen als in fig. 108.
b) toegevoerde signaalspanning Vj.
c) stuurspanning vg aan het rooster; door de koppelkondensator is de gelijkspanningskomponent
verloren gegaan.
d) anodestroom ia met een t.o.v. v/ onjuist niveau.
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volgen, want hier betekent het een verlies in, of beter gezegd, een vervalsing van de
gemiddelde beeldhelderheid (zie blz. 99). Dat wil zeggen, dat bij bepaalde veranderingen
of bewegingen in de opgenomen scene de algemene helderheid van het ontvangen beeld
kan variëren. Een b.v. in de scene opduikend donker voorwerp zou een algemene
toename van de helderheid van het beeld veroorzaken en omgekeerd een wit voorwerp
een algemene afname van de helderheid.
Deze fout kan gemakkelijk worden verholpen door een kleine, daarvoor geschikte
gelijkrichter D parallel te schakelen aan de roosterlekweerstand (fig. 116a). Hiervoor
gebruikt men tegenwoordig steeds een kristaldiode. Dioden zijn in principe automati
sche ventielen voor de elektrische stroom, d.w.z. ze laten de stroom in de ene richting
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Fig. 116. Herstellen van de nulkomponent met behulp van een niveaudiode.
a) schema met niveaudiode D. Voor betekenis overige afkortingen zie fig. 108.
b) toegevoerde signaalspanning v/.
c) stuurspanning vg, die door de werking van de diode op de voorspanning —Vg „zit".
d) anodestroom ia met ten opzichte van v( juiste niveau.
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bijna zonder weerstand door, doch vormen voor de omgekeerde stroomrichting een
zeer grote weerstand (zie hiervoor blz. 280). Bij de in fig. I 16a aangenomen polariteit
kan een elektronenstroom in de richting van de kondensator naar de roosterspanningsbron —Vg ongehinderd door de diode vloeien, d.w.z. de koppelkondensator kan zich
bij een negatief wordend stuursignaal ongehinderd ontladen tot de potentiaal —Vg.
Dat betekent, dat een willekeurig aangenomen stuursignaal na de kondensator te zijn
gepasseerd, de neiging heeft om met zijn minimale waarden steeds de potentiaal —Vg
aan te nemen. Voor periodieke signalen voert deze neiging tot een exakt resultaat,
het signaal zit dan tot op zekere hoogte vast aan de voorspanning (zie fig. 116c).
Een vergelijking van de figuren 1166, c en d met de figuren 1156, c en d doet duide
lijk de werking uitkomen van de diode, die men in deze schakeling niveaudiode
noemt. Gaat het bij het aangenomen signaal b.v. om een videosignaal, waarbij de
minimum waarden zwart voorstellen, dan wordt in fig. 116 het zwartniveau steeds
konstant gehouden, terwijl het in fig. 115 varieert met de beeldinhoud.
De eenvoudige niveaudiodeschakeling heeft onder andere het nadeel, dat zij een
plotseling afnemende gemiddelde helderheid in de scene (opduiken van een donker
voorwerp) niet snel genoeg kan volgen. Dan bereiken nl. in het eerste ogenblik de
minimumwaarden van het stuursignaal niet meer de potentiaal van de negatieve voorspanningsbron en de diode blijft voortdurend in niet-geleidende toestand, dus zonder
uitwerking. Pas wanneer de te hoge lading van Cg via de roosterlekweerstand Rg is
weggevloeid (ongeveer 0,1 sec), kunnen de minimumwaarden van het signaal de diode
weer geleidend maken en deze doet weer haar werk. Dit nadeel en ook nog enkele
andere kleinere onvolmaaktheden worden volkomen vermeden als de schakeling
wordt uitgebreid tot een z.g. klemschakeling. In fig. 117a is de tegenwoordig in de
televisietechniek het meest toegepaste 4-dioden klemschakeling schematisch aan
gegeven. In plaats van een diode zijn nu achter de koppelkondensator twee dioden
Di en D. met afwisselende polariteit aangesloten. Deze beide dioden zitten niet direct
aan de voorspanningsbron —Kg, maar zijn via twee andere tegengesteld geschakelde
dioden D3 resp. £>4 daarmee verbonden. Zou dit de volledige schakeling zijn, dan zou
de nagestreefde periodieke ontlading van Cg tot de potentiaal —Pg onder geen enkele
potentiaalverhouding van welke aard ook tussen de koppelkondensator en de
voorspanningsbron kunnen plaats vinden, omdat steeds twee diagonaal tegenover
elkaar liggende dioden en dus ook steeds twee diodentakken niet geleidend zouden zijn.
Pas door het toevoeren van een krachtige positieve schakelimpuls + cl aan het
verbindingspunt Di-D:i, resp. een negatieve impuls —cl aan het verbindingspunt
D.-Di (zie fig. 117a) worden alle vier de dioden plotseling geleidend en maken het
mogelijk, dat Cg zich direct ontlaadt tot de potentiaal —Omdat de dioden slechts
geleiden gedurende de tijd, dat de impulsen optreden, worden bij een periodieke reeks
zeer korte impulsen de koppelkondensator en daardoor ook het stuurrooster regel
matig en gedurende zeer korte tijd aan de konstante potentiaal —Pg gelegd. Van deze
potentiaal uit kan zich dan in het tijdsinterval tussen twee op elkaar volgende impulsen
het stuursignaal opbouwen (zie fig. I 176).
Aangezien het in de televisietechniek gaat om het konstant houden van het zwart
niveau, is het dus vanzelfsprekend, dat men de schakelimpulsen steeds dan op de
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Fig. 117. Vierdïoden-klemschakeling.
a) schema met vier kristaldioden
— Dt; + cl, — cl = reeks impulsen van positieve, resp.
negatieve klemimpulsen; betekenis overige afkortingen als in fig. 108.
b) videosignaal Vi met zijn zwartstoep tussen de impulsreeksen + cl en — cl „geklemd” en
vastgehouden op de potentiaal — Vg.
c) vergroot detail uit b); bl = lijnonderdrukkingsimpuls; s = lijnsynchronisatie-impuls; cl =
juiste tijdsduur van de klemimpulsen 4- cl, resp. — cl.

dioden laat inwerken als de zwartwaarde in het stuursignaal aanwezig is, wat met
regelmatig weerkerende zekerheid gedurende de terugslag van de elektronenstraal, dus
tijdens de onderdrukkingsperiode het geval is. Men laat dus de frekwentie van de im
pulsenreeks precies samenvallen met de lijnfrekwentie en kiest de breedte en het tijd
stip van de schakelimpulsen zodanig, dat ze hun werk doen tijdens de achterste zwartstoep van het videosignaal (zie fig. 1176 en c vergelijk met fig. 86 blz. 126).
Uit fig. 1176 blijkt duidelijk, wat met de naam klemschakeling, resp. klemimpuls
wordt bedoeld. Het videosignaal verschijnt inderdaad met zijn zwartstoep ingeklemd
tussen de starre impulspieken + cl en — cl en het wordt vastgehouden op de potentiaal
— Vg. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat klemschakelingen slechts in de zender
worden toegepast, omdat de kosten ervan een ontvanger veel te duur zouden maken.
Hier worden eenvoudigere, zij het dan ook minder volmaakte schakelingen toegepast..
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Alle met buizen uitgeruste versterktrappen worden behalve door hun versterking
ook nog gekarakteriseerd door een zeer belangrijke eigenschap, nl. de frekwentie of
het frekwentiegebied waarvoor ze geschikt zijn. De in de akoestiek toegepaste ver
sterkers b.v. zijn uitgesproken laagfrekwentieversterkers, die slechts frekwenties tussen
ongeveer 30 Hz en 15 000 Hz tot 20 000 Hz gelijkmatig versterken. Frekwenties buiten
dit „frekwentiegebied” echter slechts met een snel afnemende versterking (kromme a
in fig. 118). De in de TV-techniek voor de versterking van videosignalen gebruikte
versterkers zijn uitgesproken brede-band-versterkers, die frekwenties tussen ca 25 Hz
en 5 MHz gelijkmatig moeten versterken (kromme b in fig. 118). Bekijkt men echter
versterktrappen voor de door de zender uitgestraalde radiofrekwenties (middengolven,
korte- en ultrakorte golven), dan heeft men te doen met zogenaamde selektieve- of
afgestemde versterkers, die ook wel resonantieversterkers en enigszins ten onrechte
hoogfrekwentieversterkers worden genoemd (kromme c, fig. 118). Hoe deze meestal
gewenste, dikwijls echter ook zeer ongewenste frekwentie-afhankelijkheid van de
versterking ontstaat, zal thans nader worden uiteengezet.
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Fig. 118. Frekwentiekarakteristieken van versterkers.
a) laagfrekwentieversterker.
b) brede-band- versterker.
c) resonantie- (hoogfrekwentie-) versterker.
Parasitaire kapaciteiten

Op blz. 152 fig. 102 werd verklaard, hoe de versterkerwerking van een buis tot
stand komt doordat de door de buis vloeiende elektronenstroom ook door een tussen
anode en spanningsbron geschakelde weerstand, de anodeweerstand Ra moet vloeien.
Het daardoor over deze weerstand optredende spanningsverlies is op ieder moment
precies evenredig met de sterkte van de elektronenstroom en volgt dus nauwkeurig
de vorm van de aan het rooster toegevoerde stuurspanning.
Het is een al sinds het begin van de radiotechniek algemeen bekend feit, dat de op
papier ontworpen schakelingen in de praktijk andere resultaten opleveren dan er voor
waren berekend. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat alle onderdelen en de
verbindingsdraden door onzichtbare kleine kapaciteiten onderling en met het chassis
verbonden schijnen te zijn. Deze zogenaamde parasitaire kapaciteiten uiten zich altijd
bij een onderdeel, wanneer het oppervlak daarvan een elektrisch potentiaal verschil.
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vertoont t.o.v. een ander in de nabijheid aangebracht onderdeel. Deze beide onder
delen werken dan op dezelfde manier op elkaar in zoals dat b.v. op blz. 62 voor een
echte kondensator werd beschreven. De parasitaire kapaciteit van een onderdeel wordt
daarbij groter naarmate zijn oppervlak groter is en naarmate de afstand tot andere
onderdelen, in de eerste plaats ook tot het op neutrale potentiaal (aardpotentiaal)
liggende chassis, kleiner is.*)
Zoals we weten, heeft een kondensator o.a. de eigenschap, dat bij het aanleggen
van een wisselspanning tussen zijn beide bekleedsels, de kondensator zich kontinu op
en ontlaadt, resp. omlaadt. Het voortdurende wisselen van laad- en ontlaadstromen
in de toevoerleidingen wekt dan de indruk van een wisselstroom, die door de kondensa
tor vloeit. Deze stroom is sterker naarmate de kapaciteit van de kondensator groter
en de aangelegde wisselspanning, als ook de frekwentie ervan, hoger wordt. Aangezien
er dus tussen stroom en spanning een zeker verband bestaat kan aan een kondensator
ook een zekere weerstand worden toegekend. Men spreekt in dit gevai echfer niet
van de weerstand, maar van de reaktantie van de kondensator. De gemakkelijk te
berekenen waarde van de reaktantie wordt eveneens in ohm, resp. k£? en
aan
gegeven, waarbij men echter niet mag vergeten, dat in tegenstelling tot een normale
ohmse weerstand, de reaktantie afhankelijk is van de frekwentie. De reaktantie neemt
nl. met toenemende frekwentie lineair af.
Het optreden van parasitaire kapaciteiten uit zich voornarhelijk aan de anode
weerstand van de buis, beter gezegd, zij kunnen het beste op die plaats gekoncentreerd
worden gedacht. Er ligt dan schijnbaar een kleine kondensator Ca parallel aan de anode
weerstand Ra (zie fig. 119) en daardoor zal een gedeelte van de anodestroom zijn weg
kiezen door deze reaktantie en niet meer door de weerstand Ra vloeien.
Aangezien echter, zoals in het begin werd opgemerkt, de grootte van het spanningsverlies over Ra en daarmee de versterking van de trap praktisch recht evenredig is
met de stroom door deze weerstand, zal, tengevolge van de verdeling van de stroom
over Ra en Cfl, de versterking kleiner worden. Omdat bovendien de reaktantie van Ca
met toenemende frekwentie afneemt, zal het aandeel van de stroom door Ca met toe
nemende frekwentie groter worden en de versterking dus meer afnemen. Een getallen
voorbeeld zal dit duidelijk maken.

T®

__ F '
Fig. 119. Parasitaire kapaciteit.
De niet te vermijden bedradingskapaciteiten uiten zich als een parallel aan de anodeweerstand Ra
geschakelde kondensator Ca'.
*) Er werd reeds op gewezen, dat het niet beheersen van deze kapaciteiten de oorzaak was, dat
destijds de ontwikkeling van de kortegolftechniek werd tegengehouden. Pas door de konstruktie van veel kleinere en daardoor kapaciteitsarmere onderdelen, zoals buizen e.d. kon men met
succes doordringen in het gebied van de korte- en ultrakorte golven.
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Stel, dat de parasitaire kapaciteit ca 15 pF is, een gemiddelde waarde voor normale
schakelingen. De reaktantie van deze kapaciteit is bij b.v. 20 kHz ongeveer 0,5 MÏ2,
maar neemt bij b.v. 5 MHz af tot ongeveer 2 k£?. Wanneer nu de anodeweerstand
Ra b.v. 0,5 Mf? is (een betrekkelijk hoge waarde) dan zal bij frekwenties, die aan
merkelijk lager zijn dan 20 kHz de totale anodestroom door Ra vloeien, zodat de ver
sterking maximaal is. Bij een frekwentie van 20 kHz zal de stroom zich gelijkmatig
over Ra en Ca verdelen, omdat bij deze frekwentie de reaktantie van Ca eveneens 0,5
Mf? bedraagt, dus gelijk is aan de waarde van Ra. Zouden beide deelstromen door
Ra en Ca in faze zijn, dan zou de versterking tot op de helft afnemen. Aangezien het
echter bij de deelstroom door Ca gaat om laad- en ontlaadstromen, die ten opzichte
van de aangelegde spanning en dus ook ten opzichte van de stroom door Ra 90° in
faze zijn verschoven, daalt de effectieve stroom door Ra en dus ook de versterking van
de trap slechts V2 maai, dus tot ca. 70% (precies het 0,707-voudige). Komt de signaal
frekwentie boven 20 kHz, dan neemt de stroom door Ca ten opzichte van die door Ra
snel toe en de versterking neemt spoedig af tot onbruikbaar lage waarden. In fig. 120
is dit van de frekwentie afhankelijke verloop van de versterking aangegeven door de
kromme a. Volgens een algemeen geldende afspraak wordt het doorlaatgebied, of
de bandbreedte van een versterker bepaald door die frekwentie, waarbij de ver
sterking is afgenomen tot het l/V2-voudige (ca. 70%). De versterker uit het hierboven
gegeven voorbeeld heeft dus een bandbreedte van 20 kHz en hoort dus thuis in de
groep van de laagfrekwentie- of geluidsfrekwentieversterkers.
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Fig. 120. Bandbreedte van versterkers.
a) Laagfrekwentieversterker met een bandbreedte van 20 kHz.
b) Brede-band-versterker met een bandbreedte van 5 MHz.

Zou de waarde van de anodeweerstand Ra worden verlaagd van 0,5 Mf2 op 2 k£,
dan zou de invloed van Ca tot bij zeer hoge frekwenties te verwaarlozen klein worden.
Eerst bij een signaalfrekwentie van 5 MHz zou de reaktantie van Ca zijn afgenomen
tot 2 k^2, de waarde dus van Ra, zodat bij deze frekwentie het 70%-punt zou worden
bereikt (kromme b in fig. 120). Een dergelijke versterker, met een bandbreedte van
5 MHz, zou een typische brede-band-versterker zijn, die b.v. in de televisietechniek
zou kunnen worden gebruikt.
Er moet op worden gewezen, dat met een anodeweerstand van 2 k£? in het algemeen
.slechts een veel kleinere versterking kan worden verkregen, dan met hoogohmige.
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weerstanden tot enige honderden kP. Een grote versterking en tegelijkertijd een grote
bandbreedte zijn dus twee tegenstrijdige eisen voor een versterker, waarvan het kombineren reeds zeer veel konstrukteurs hoofdbrekens heeft gekost.
Het in fig. 120, zowel voor kromme a als voor kromme b getekende afnemen van
de versterking bij zeer lage frekwenties van ca. 20 a 30 Hz is terug te voeren tot de
werking van de koppelcondensator, welke normaal wordt gebruikt om een versterktrap met de voorgaande te verbinden. Hierbij uit zich de frekwentie-afhankelijkheid
van de reaktantie juist in omgekeerde zin als bij de parasitaire kapaciteit van de anodeweerstand, d.w.z. omdat de reaktantie bij afnemende frekwentie toeneemt, vormt de
koppelkondensator bij zeer lage frekwenties een steeds groter wordende weerstand
voor de signaalspanning, zodat deze steeds zwakker op het stuurrooster zal komen.
Ook voor deze vermindering van de versterking geldt het 70%-punt als grens voor het
nominale doorlaatgebied van de betreffende versterktrap.

Selectieve versterkers

De selectieve- of resonantieversterker kan worden beschouwd als een tegenhanger
van de beide hierboven beschreven typen versterkers: de laagfrekwentie-, resp. bredeband-versterker. Hierbij moet maar een in verhouding zeer smalle frekwentieband
volledig worden versterkt, terwijl de versterker voor alle andere frekwentiegebieden
niet werkt. De eenvoudigste oplossing daarvoor is de anodeweerstand te vervangen
door een resonantiekring bestaande uit een spoel en een condensator (L, C) in fig.
121a). Een dergelijke resonantiekring heeft maar een zeer lage ohmse weerstand,
namelijk alleen de weerstand van het koperdraad waarmee de spoel is gewikkeld.
Met deze weerstand van het koper als anodeweerstand is de versterkende werking van
de buis van geen betekenis. Nu heeft echter een LC-combinatie, behalve de ohmse
weerstand, nog een veel belangrijker, alleen bij wisselspanningen, resp. -stromen op
tredende weerstand, de zogenaamde impedantie. Deze is samengesteld uit de
wisselstroomweerstand van de condensator (reaktantie), de wisselstroomweerstand van
de spoel (induktantie) en de in de schakeling aanwezige ohmse weerstand (resistantie*).
De grootte van de impedantie, die gemakkelijk is te berekenen, blijkt in sterke mate
afhankelijk te zijn van de frekwentie en wel is het verloop daarvan zoals in fig. 1216
schematisch is voorgesteld.
Zoals uit deze figuur blijkt, blijft de impedantie van een LC-kring voor wissel
stromen van lage frekwenties te verwaarlozen klein, neemt echter voor een bepaald
frekwentiegebied plotseling toe om bij de frekwentie fo een maximumwaarde te be•) Om vergissingen te voorkomen merken we op, dat de uitdrukking impedantie niet alleen
geldt voor LC-kombinaties, maar feitelijk overal moet worden gebruikt waar het om niet „fazezuivere” weerstanden gaat. Dat zijn alle onderdelen, waarbij de stroom, die er doorheen vloeit
een fazeverschuiving krijgt t.o.v. de aanliggende spanning. Dus in de eerste plaats spoelen, of
kondensatoren alleen (in welke gevallen de impedantie gelijk wordt aan de induktantie, resp.
reaktantie), of de kombinaties van spoelen en kondensatoren, of het het meest voorkomende
geval: de kombinatie van spoel, kondensator en ohmse weerstand. De uitdrukking „weerstand”
(resistantie) mag alleen worden gebruikt voor „fazezuivere” (ohmse) weerstanden.
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reiken, die enige tienduizenden ohm of meer kan bedragen. Bij nog hoger wordende
frekwentie daalt de impedantie weer even snel en wordt weer te verwaarlozen klein.
De frekwentie fo is de resonantiefrekwentie van de kring, dus de frekwentie waarbij
deze kring op grond van zijn L- en C-waarde zelf zou oscilleren (zie blz. 143 e.v.).
Zou de LC-kring vrij zijn van enige óhmse weerstand en zou ook geen uitwendige
ohmse weerstand een dempende invloed er op uitoefenen, dan zou de impedantie bij
fo oneindig groot zijn. In dit geval zou nl.de kringstroom io (zie fig. 121a) theoretisch
oneindig groot worden en daardoor ook de over LC optredende wisselspanning. Bij
een gelijkblijvende uitwendige stroom echter is dit theoretisch hetzelfde als een on
eindig grote impedantie (in dit geval mag weerstand worden gezegd in plaats van
impedantie, omdat in het impedantiegeval geen fazeverschuiving optreedt). Praktisch
bestaan er geen ongedempte, dus door ohmse weerstanden in het geheel niet beïnvloede
resonantiekringen, zodat de wisselspanning over de kring slechts een bepaalde eindige
maximumwaarde kan bereiken, wat hetzelfde is als een daarmee overeenkomende
eindige waarde van de impedantie. Des te sterker de dempende invloed van de ohmse
weerstanden is, des te kleiner wordt de maximale waarde van de impedantie (de
resonantiepiek) van de LC-kring (met stippellijn getekend in fig. 1216).
Het is vooral de inwendige weerstand van de versterkbuis, die evenals de weerstand
van de spoel en de z.g. diëlektrische verliesweerstand van de kondensator hier de
dempende invloed uitoefent.
Zoals uit het hierboven behandelde blijkt, zal een LC-kring als anodeweerstand
van een buis een frekwentiekarakteristiek opleveren, die afhankelijk is van de frekwen
tie en volkomen in overeenstemming is met het verloop van de impedantie van de
kring. Fig. 1216 geldt daarom ook voor de frekwentiekarakteristiek van de versterk
buis, als op de vertikale as naast de relatieve waarde van de impedantie de relatieve
versterking in procenten van de maximale versterking bij fo wordt aangegeven.
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Fig. 121. Resonantie- .(HF). versterker.
a) vereenvoudigd principeschema; ia = anodestroom (signaalstroom); io = kringstroom.
b) verloop van de impedantie in de buurt van de resonantiefrekwentie fo‘, de kromme geeft tege
tege-
lijkertijd ook de versterkerkardkteristiek weer, b = bandbreedte bij weinig demping; b' = band
breedte bij sterke demping.
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Ook voor resonantieversterkers wordt als bandbreedte opgegeven het frekwentie
gebied, waarvoor de relatieve versterking groter blijft dan 70% van de maximum
waarde. De bandbreedte kan daarbij worden vergroot door de demping groter te
maken (vergelijk b met b' in fig. 121Z>).
Resonantieversterkers worden altijd daar gebruikt, waar uit een groot aantal aan
grenzende zenderfrekwenties slechts de smalle frekwentieband van een enkele zender
moet worden doorgelaten, resp. versterkt. Dus b.v. de 9 kHz-frekwentieband van een
normale omroepzender of de 300 kHz band van een FM-(UKG-) zender, of ook de
7 MHz band van een televisiezender. In dit laatste geval kan echter, zoals later nog
zal worden aangetoond, niet met een enkele resonantiekring worden volstaan. Resonan
tieversterkers zijn daarom kenmerkend voor het ingangsgedeelte van ontvangers,
hetzij radio- hetzij televisie-ontvangers. De laatste trappen van de ontvangers echter,
waarbij het alleen gaat om de versterking van de signalen die een luidspreker of beeld
buis moeten sturen, zijn het domein van de reeds eerder besproken versterkers met
weerstandskoppeling, hetzij de uitgesproken laagfrekwentieversterker met een band
breedte 12—15 kHz voor radio-ontvangers, resp. het geluidgedeelte van TV-ontvangers,
hetzij de brede-band-versterkers met een bandbreedte van ongeveer 4,5 MHz voor
het beeld-gedeelte van TV-ontvangers. De videoversterkers in de TV-zenders hebben
nog grotere bandbreedten, namelijk 7-8 MHz. Meer bijzonderheden over de nood
zakelijke bandbreedten van geluidsfrekwentie- resp. videofrekwentiesignalen worden
in deel 6 besproken.
Verbetering van de frekwentiekarakteristiek van brede-band-versterkers

Reeds eerder werd opgemerkt, dat bij versterkers met weerstandskoppeling een
grote versterking en tegelijkertijd een grote bandbreedte tegenstrijdige eisen zijn: een
grote versterking vereist een hoogohmige anodeweerstand, zodat reeds bij in ver
houding lage frekwenties, de reaktantie van de niet te vermijden parasitaire kapaciteit,
de orde van grootte van de anodeweerstand bereikt, waardoor een aanmerkelijk
gedeelte van de anodestroom door de parallelreaktantie vloeit en niet meer door de
anodeweerstand, zodat de versterking afneemt. Dit ongewenste verschijnsel kan
worden verbeterd, door in serie met de anodeweerstand Ra een kleine spoel L op te
nemen (fig. 122a). Behalve de te verwaarlozen koperweerstand oefent hier in de eerste
plaats de wisselstroomweerstand van de spoel, de induktantie invloed uit. Deze is nl.
evenals de reaktantie van een kondensator afhankelijk van de frekwentie. Terwijl deze
laatste echter bij hogere frekwentie lineair afneemt, neemt de induktantie van een
spoel voor hogere frekwenties lineair toe.
Wordt dus, zoals in fig. 122a, een spoel in serie geschakeld met een anodeweerstand,
dan neemt de totale weerstand, de anode-impedantie, bij hogere signaalfrekwenties
toe, dat wil echter zeggen, dat ook de versterking in dezelfde verhouding toeneemt.
Daardoor wordt de bij hogere frekwenties groter wordende invloed van de parasitaire
kapaciteit Ca over een zeker frekwentiegebied tegengewerkt, zodat de bandbreedte
van een dergelijke trap met ongeveer 50% kan worden vergroot (kromme b in fig.
1226).
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Fig. 122. Frekwentiecorrectie door een anodespoel.
a) vereenvoudigd principeschema. Ca = parasitaire kapaciteit; L = korrectiespoel; C = extra
kondensator voor verdere verbetering van de frekwentiekarakteristiek.
b) hoogfrekwentiegedeelte van de karakteristiek, a = zonder korrectiespoel; b = met korrectie
spoel; c = met korrectiespoel en parallelkondensator; c' = als c, echter overgekompenseerd;
fo = resonantiefrekwentie van de LC-kring.
Deze kompenserende werking van de spoel kan nog worden vergroot door er een
zeer kleine kondensator C (in fig. 122a gestippeld getekend) aan parallel te schakelen.
De waarde van deze kondensator wordt meestal zodanig gekozen, dat de daarmee
gevormde LC-kring ongeveer bij de grensfrekwentie (het 70% punt) in resonantie
komt. Daardoor ontstaat bij deze frekwentie een piekwaarde van de anode-impedantie
en dienovereenkomstig een extra ophalen van de versterkingskarakteristiek. Bij een
juiste keuze van £ en C en juiste demping kan een karakteristiek worden verkregen
volgens kromme c in fig. 1226. Bij een te geringe demping echter krijgt men zogenaam
de overkompensatie (kromme c'), die gemakkelijk kan leiden tot een hiervoor karak
teristieke vervorming van het signaal. Plotselinge veranderingen in het signaal worden
overmatig geaccentueerd, waardoor het ontvangen beeld een reliëfachtige indruk
maakt, wanneer het tenminste een videoversterker betreft.
Behalve de zo juist beschreven kompensatie door middel van een anodespoel wordt
dikwijls ook een ander eenvoudig middel toegepast om de frekwentiekarakteristiek
van versterkers te verbeteren, nl. de kompensatie met behulp van een katodekondensator. Zoals reeds op blz. 161 fig. 110 werd opgemerkt, veroorzaakt een katodeweerstand een negatieve terugkoppeling en daardoor een vermindering van de versterking.
Wordt echter aan de katodeweerstand Rk een niet al te kleine kondensator Ck parallelgeschakeld (fig. 123a), dan zal, evenals dat bij de anodeweerstand met een daaraan
parallelgeschakelde parasitaire kapaciteit het geval is, bij een hogere signaalfrekwentie
een steeds groter wordend gedeelte van de door de buis vloeiende stroom door Q en
niet meer door Rk vloeien. Dat houdt in, dat de tegenkoppelende werking bij hogere
frekwenties zal afnemen en in overeenstemming daarmee de versterking door de buis
zal toenemen. Bij een juiste keuze van Rk en Ck kan op deze manier een aanmerkelijke
vergroting van de bandbreedte worden verkregen. In tegenstelling tot de kompensatie-
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Fig. 123. Frekwentiekorrectie met behulp van katodekondensator.
a) vereenvoudigd principeschema. Ca = parasitaire kapaciteit;
Ck = korrectiekondensator; Rk = katodeweerstand.
b) hoogfrekwentiegedeelte van de karakteristiek, a = zonder korrectie;
b = met korrectie; b' = overgekompenseerd.
door middel van een anodespoel gaat hier echter de vergroting van de bandbreedte
ten koste van de totale versterking (zie kromme b in fig. 1236).
Ook bij de kompensatie door een katodekondensator kan bij een onjuiste keuze
van Rk en Ck overkompensatie optreden, echter zonder de schadelijke gevolgen, die
optreden bij een LC-kring in de anode. Dikwijls wordt zelfs met opzet van deze moge
lijkheid gebruik gemaakt en wel als het gaat om signalen met een grote bandbreedte
(b.v. TV-signalen) waarbij de hogere frekwenties op hun overbrengingsweg worden
verzwakt tengevolge van de parasitaire kapaciteiten. Door overkompensatie op de
wijze van kromme b' in figuur 1236 kunnen de verzwakte hogere frekwenties extra
worden versterkt, zodat het signaal weer zijn oorspronkelijke juiste vorm krijgt. Een
van de belangrijkste voorbeelden hiervan is bij de TV-techniek de verzwakking van de
hoge frekwenties als het signaal overgaat van de opneembuis op de voorversterker
in de kamera. Ofschoon de parasitaire kapaciteit hier zeer klein is, oefent zij toch
zeer veel invloed uit, omdat enerzijds de opneembuis een zeer hoge uitgangsweerstand
heeft en anderzijds de voorversterker een zeer hoge ingangsweerstand. Zouden in de
voorversterker de sterk verzwakte hoge frekwenties niet op zijn minst voor een gedeelte
worden opgehaald, dan zouden zij na hun lange weg door de kamerakabel nog maar
moeilijk uit het algemene ruis- en stoorniveau kunnen worden te voorschijn gebracht.
Een volledig ophalen van de hogere frekwenties tot hun oorspronkelijke, in de op
neembuis voorkomende waarde heeft daarna plaats in een van de eerste trappen van
de hoofdversterker (korrectieversterker).

Apertuur korrectie
Thans zal nog een andere, voorlopig alleen nog maar in de TV-techniek toegepaste
wijze van frekwentiekorrectie worden besproken, de z.g. apertuurkorrectie. Deze dient
voor het opheffen van de onscherpte, die ontstaat doordat de aftastende elektronenstraal in de opneembuis niet „oneindig" fijn is, maar een doorsnede heeft van op zijn.
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minst enige honderdste millimeters. Scherpe overgangen van donker naar licht of om
gekeerd, worden dan in de signaalstroom niet meer door een hoekig, maar door een
afgerond verloop weergegeven (linker gedeelte van fig. 124).
Deze onscherpte uit zich vooral duidelijk, wanneer zeer dunne voorwerpen, zoals
staven, strepen of roosters in het beeld voorkomen. Zoals uit het rechter gedeelte van
fig. 124 blijkt, neemt bij een steeds fijner wordend streeppatroon de signaalstroom ten
slotte een zuiver sinusvormig verloop aan en wordt dan steeds kleiner van amplitude.
Worden de lijnen zo fijn, dat hun dikte nog maar ca. de helft is van de doorsnede van
de elektronenstraal, dan worden zij in de signaalstroom niet meer weergegeven, deze
neemt veeleer een konstante waarde aan van een middentint grijs (gebied ƒ, in fig. 124).
Het is wel interessant te vermelden, dat een nog fijner regelmatig streeppatroon toch
weer in de signaalstroom tot uiting komt, echter met tegengestelde polariteit, dus lichte
lijnen worden donkere en omgekeerd (fig. 124 geheel rechts). Dit verschijnsel kan
worden waargenomen bij ontvangers met een zeer goed hoog- en middenfrekwentie
gedeelte wanneer het beeld niet goed is gefokusseerd. De lezer, die zich daarvoor
interesseert kan langs grafische weg op betrekkelijk eenvoudige wijze en langs mathe
matische weg met veel moeite de verklaring hiervan zelf wel vinden.
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Fig. 124. Scherpteverlies en afname van de amplitude van het signaal tengevolge van de dikte
van de aftastende straal. Grove streeppatronen (links) worden in de signaalstroom niet hoekig
maar afgerond weergegeven. Bij fijnere streeppatronen (midden en rechts) neemt is een sinus
vormig verloop met afnemende amplitude aan. Wanneer de breedte van de strepen ongeveer de
helft is van de doorsnede van de straal, dan wordt i5 — 0. Bij een nog fijner patroon ontstaat er
weliswaar weer een signaalamplitude, echter zeer zwak en met verkeerde polariteit.

Afgezien van de laatstgenoemde afwijking uit de eindige dikte van de aftastende
straal zich dus in een afname van de modulatie-amplitude van het signaal bij toe
nemende fijnheid van vertikale lijnen, of op de juiste wijze in vaktermen uitgedrukt:
in het gebied van de zeer hoge frekwenties neemt de amplitude van het signaal met
toenemende frekwentie met een zekere regelmaat af (gebied links van f0 in fig. 124).
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Er treedt dus eenzelfde verschijnsel op als dat, wat hierboven werd beschreven bij de
nadelige invloed van de parasitaire kapaciteit op de frekwentiekarakteristiek van een
versterker. Daarom kunnen ook soortgelijke middelen worden gebruikt om deze
onscherpte te kompenseren, dus b.v. een extra ophalen van de hoge signaalfrekwenties
t.o.v. de lage, in een daarvoor geschikte schakeling.
Het valt buiten het bestek van dit boek in te gaan op de theoretische details, waarin
de schakelingen voor de kompensatie van enerzijds de parasitaire kapaciteit en ander
zijds de onscherpte van de straal onderling moeten verschillen. Opgemerkt wordt
slechts, dat de eerste behalve een amplitude- ook een fazekorrectie voor de hoge
frekwenties vergen, terwijl de laatste een z.g. fazezuivere amplitudekorrectie moeten
hebben, iets wat veel moeilijker is te bereiken dan de eerstgenoemde korrectie.
Tegenwoordig worden in de praktijk slechts twee schakelingen toegepast de differen
tieer-, resp. de cosinuskorrector, waarover in de speciale litteratuur alle wetenswaardig
heden zijn te vinden.
Ter wille van de volledigheid moet nog worden gezegd, dat behalve het zo juist
besproken scherpteverlies in de horizontale bewegingsrichting van de aftastende straal,
in principe een dergelijk verlies van scherpte ook in vertikale richting, dus bij horizon
tale kontouren optreedt. Ook hiervoor zijn schakelingen, de zogenaamde vertikale
apertuurkorrectoren, uitgewerkt, die echter in verhouding ingewikkeld en omvangrijk
zijn en waarvan het nut bij de tegenwoordige stand van de techniek nog wel aanvecht
baar is.

4.

ELEKTRONENBUIZEN VOOR HET OPWEKKEN VAN TRILLINGEN

Het is met behulp van een enkele elektronenbuis mogelijk om trillingen die in een
trillingskring reeds aanwezig zijn, in stand te houden. Er bestaan hiervoor een zeer
groot aantal schakelingen, die in de loop van de laatste 40 jaren zijn ontwikkeld en
uitgewerkt. Wij zullen ons alleen bezig houden met het principe van een dergelijke
schakeling, zoals dat in fig. 125 is getekend.
De trillingskring is in deze tekening enigszins anders voorgesteld dan in fig. 100. De
pijl met twee punten die in deze kring is getekend, geeft de stroomrichtingen aan, zodat
het gemakkelijk te begrijpen is hoe de trillingen in deze kring verlopen. De spanning
van de kondensator vg staat in haar geheel tussen de katode en het rooster van de buis.
Doordat de roosterspanning van de buis sinusvormig verandert, varieert de anodestroom ia in hetzelfde ritme. In de leiding tussen de anode en de batterij B is een weer
stand Ra aangebracht, zodat de positieve spanning van de anode eveneens sinusvormig
is. Wanneer een klein gedeelte van de anodewisselspanning va wordt teruggevoerd
naar het rooster, zoals dit met een gestippelde pijl is aangegeven, zal de trilling blijven
voortduren en werkt de schakeling als een „osei 11ator”.
De terugkoppeling die in fig. 125 is aangegeven met de pijl Rk, komt bij schake
lingen voor het opwekken van zeer hoge frekwenties, meestal in de buis zelf tot stand,
omdat er slechts een zeer kleine afstand tussen de anode en het rooster bestaat. Bij
schakelingen voor lage frekwenties is deze terugkoppeling niet voldoende en moet
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Fig. 125. Principe-schema van een opstelling voor het opwekken van een
ongedempte sinustrilling met behulp van een elektronenbuis.
L, C — trillingskring; A, G, K = anode, rooster en katode van de buis;
B — batterij; Ra = anodeweerstand; Ck = koppelkondensator; iL =
stroom in de trillingskring; vg = „trillingsspanning”, tegelijkertijd stuurspanning van de buis; va = anodespanning; v0 = uitgangsspanning; Vb =
batterijspanning; f = aansluitingen van de gloeidraad; Rk = terugkoppeling
J van een gedeelte van de anodespanning naar het rooster.

men een kunstmatige terugkoppeling aanbrengen, die b.v. hierin bestaat, dat men een
bepaald punt van de roosterkring met de anode verbindt. In dit boek zullen wij niet
ingaan op alle varianten die bekend zijn van deze terugkoppelschakeling en die in
ieder handboek voor de radio-amateur zijn te vinden onder het hoofdstuk „oscillatorschakelingen”.
In de trillingskring van fig. 125 is de schakelaar en de batterij waarmede wij vroeger
de kondensator hebben opgeladen, weggelaten. De eerste stoot die de trilling inleidt,
wordt in deze schakeling dan ook niet door een batterij geleverd, maar ontstaat auto
matisch door de terugwerking tussen de anode en het rooster. De inschakelstroomstoot van de anodebatterij wordt hierdoor naar het rooster doorgegeven. Ook al zijn
deze eerste stoot en de eerste trilling die daarvan het gevolg is, nog zo klein, de trilling
groeit in een zeer korte tijd toch aan tot haar maximale amplitude door de versterker-werking van de buis. De grootte van de amplitude is voornamelijk afhankelijk
van het vermogen van de buis en van de maximale elektronenstroom die zij kan
leveren. Wanneer de elektronen namelijk op de anode terecht komen, wordt deze
elektrode zo sterk verhit, dat zij gemakkelijk kan gaan gloeien of zelfs kapot gaan.
Zendbuizen voor grote vermogens hebben daarom watergekoelde anoden.
In de schakeling van fig. 125 valt het op dat de uitgangsspanning k0 wordt afge
nomen via een kondensator Ck (koppelkondensator). Wij hebben reeds gezien dat een
kondensator gelijkspanningen en -stromen niet doorlaat, maar spannings- en stroomvariaties ongehinderd laat passeren.. Wanneer het, zoals in dit geval, gaat om een
spanning die bestaat uit een konstante positieve spanning en een wisselspanning (dia
gram van Va in fig. 125), dan houdt de kondensator de positieve gelijkspanning tegen,
zodat aan de uitgang van de oscillator alleen de wisselspanning kan worden afge
nomen (Vo in fig. 125).
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Oscillatoren gestuurd door een kwartskristal
Bij het opwekken van trillingen doet zich het vraagstuk voor op welke wijze de
frekwentie van de geleverde wisselspanning konstant kan worden gehouden. Dit
vraagstuk is vooral belangrijk voor oscillatoren in zenders, dus waarvan het uit
gangssignaal wordt uitgezonden. De frekwentie van een zender moet zeer konstant
zijn, omdat er anders moeilijkheden ontstaan in de ontvangers die op deze zender zijn
afgestemd.
Oscillatoren die alleen met buizen zijn uitgerust, zijn niet konstant genoeg om aan
de eisen te voldoen. De frekwentie ervan kan reeds sterk variëren bij kleine verande
ringen van de anode- en roosterspanningen en de temperatuur van de katode, maar
vooral door veranderingen van zelfindukties en kapaciteiten ten gevolge van tempera
tuurveranderingen of veroudering.
Er bestaat echter een zeer eenvoudig middel om een buisoscillator voldoende
stabiel te maken wat betreft de frekwentie van het door hem geleverde signaal. Dit
kan gebeuren door middel van een kwartskristal dat meer nog dan de meeste
andere kristallen, het ,,piëzo-elekt risch” effekt vertoont. Dit wil zeggen dat het
kristal een zwakke elektrische spanning opwekt wanneer het mechanisch wordt belast
(druk, trek of buiging). Wordt daarentegen op het kristal een elektrische spanning
gezet, dan zal het mechanisch deformeren (uitzetten of inkrimpen).
Een plaatje kwartskristal van een bepaalde sterkte en bepaalde afmetingen, heeft
evenals ieder ander plaatje van stug materiaal, een bepaalde mechanische eigenfrekwentie. Evenals een grote gong dreunt in een lage frekwentie die evenredig is
aan de oppervlakte van de metalen plaat waaruit zij is vervaardigd, en de kleine balkjes
van een xylofoon allerlei tonen kunnen voortbrengen, zo ,,klinkt'’ een klein kwartsplaatje in zijn eigen frekwentie, die ver boven de gehoorgrens ligt.*)
Het is gemakkelijk te begrijpen dat een dergelijk kwartsplaatje invloed zal uitoefenen
op de frekwentie van een trillingskring, wanneer de frekwentie van de elektrische
trilling en de mechanische eigenfrekwentie van het kristal bijna gelijk zijn. De wissel
spanningen die in de trillingskring worden opgewekt, veroorzaken in het kwarts me
chanische spanningen die trillingen in de eigenfrekwentie van het plaatje tot gevolg
hebben. Door het piëzo-elektrisch effekt ontstaan in het kwartskristal elektrische
wisselspanningen die variëren in de eigenfrekwentie van het kristal. Indien deze wissel
spanning geen al te grote verschillen vertoont met de wisselspanning die door de
trillingskring wordt opgewekt, dan fungeert zij als een korrektiespanning die de
frekwentie van de trillingskring zodanig korrigeert, dat zij overeenstemt met de
eigenfrekwentie van het kristal: de kring wordt door het kristal „meeget rok ken”.
Omdat de eigenfrekwentie van een kristal alleen afhankelijk is van haar sterkte en
vorm, en niet gevoelig is voor uitwendige invloeden, is een dergelijke kristalgestuurde
oscillator buitengewoon stabiel voor wat haar frekwentie betreft.**) Praktisch
*) Ons oor registreert alleen trillingen die een frekwentie hebben lager dan 16000 Hz. Deze
grens ligt meestal iets hoger voor kinderen en vrouwen, doch neemt op latere leeftijd af.
Honden reageren daarentegen zelfs nog op trillingen van 30 kHz.
♦♦) Behalve kwartskristallen, worden tegenwoordig ook dikwijls andere, kunstmatig gefabri
ceerde kristallen gebruikt.
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alle radio- en televisiezenders hebben tegenwoordig kristalgestuurde hoofdoscillatoren. Wij willen hierbij nog opmerken dat het mogelijk is om met behulp van zorg
vuldig gebouwde uurwerken die door kwartskristallen worden gestuurd, een zo
danige „astronomische nauwkeurigheid” te bereiken, dat de dagelijkse draaiing van
de aarde ermee kan worden gekontroleerd.
5. ELEKTRONISCHE SCHAKELAARS

Elektronenbuizen zijn bijzonder goed bruikbaar om, zonder gebruik te maken van
mechanisch bewegende delen, stromen en spanningen periodiek in en uit te schakelen.
Men spreekt in dit geval van elektronische schakelaars.
De principiële werking van een dergelijke schakelaar zullen wij verklaren aan de
hand van een praktisch voorbeeld: de zaagtandgenerator. Nemen wij als voorbeeld
een induktieve generator, dan moet de stroom die door een serieschakeling van een
spoel en een weerstand vloeit, regelmatig en met korte intervallen worden onder
broken (verg. pag. 61).
In de praktijk wordt hiertoe een buis geschakeld tussen de negatieve pool van de
batterij en de spoel, zoals in fig. 126a is aangegeven. Het rooster van de buis heeft
geen konstante spanning, maar er wordt een reeks zeer korte, negatieve impulsen aan
het rooster toegevoerd (fig. 1266). Gedurende de tijd dat er geen impuls aan het rooster
is, geleidt de buis, zodat de batterijstroom ongehinderd door de spoel vloeit en op de
ons bekende wijze exponentieel sterker wordt (oplopende flank van de zaagtand in
fig. 126c). Bereikt een negatieve impuls het rooster van de buis, dan wordt deze afge
knepen zodat de stroom door de spoel ophoudt te vloeien (steile flank van de zaag
tand).

Fig. 126. Principe van een induktieve
zaagtandgenerator met elektronische
schakelaar.
B = batterij: L — spoel; R = weer
stand; vtj = impulsvormige roosterspanning; ia = zaagtandvormige
anodestroom.
a) Principiële schakeling.
b) Toegevoerde roosterspanning vg.
c) Anodestroom ia.
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Op dezelfde wijze kan een buis gebruikt worden als schakelaar in een kapacitieve
zaagtandgenerator (zie pag. 63). In een dergelijke schakeling staat de buis parallel
aan de kondensator (fig. 127a). In een kapacitieve zaagtandgenerator moet het op
laden van de kondensator regelmatig worden onderbroken door korte perioden,
waarin de kondensator wordt ontladen.
.Het rooster van de buis staat in deze schakeling vrijwel voortdurend op een zo grote
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Fig. 127. Principe van een kapacitieve zaagtandgenerator met elektro
nische schakelaar.
toegevoerde roosB = batterij: C = kondensator; R = weerstand; Vg
terspanning; Vc = kondensatorspanning.
a) Principiële schakeling.
b) Toegevoerde roosterspanning Vg die bestaat uit een konstante negatieve
spanning waarbij een reeks positieve impulsen is opgeteld. Streep-puntlijn = de afknijpspanning Vsp van de buis.
c) De kondensatorspanning Vc.

negatieve spanning, dat de buis is afgeknepen. Behalve deze konstante spanning,
wordt echter ook nog een serie korte positieve impulsen aan het rooster toegevoerd
(fig. 1276). In de perioden tussen twee impulsen is de buis afgeknepen, zodat de kondensator door de batterij wordt opgeladen (oplopende flank van de zaagtand in fig.
127c). Tijdens de positieve impulsen geleidt de buis en vertegenwoordigt zij een zeer
kleine weerstand waarover de kondensator snel wordt ontladen (steile flank van de
zaagtand).
Met deze korte beschrijving van de bruikbaarheid van buizen als elektronische
schakelaars zullen wij voorlopig genoegen nemen. In het laatste deel van het boek
wordt dit onderwerp uitvoeriger behandeld, voor zover dit in verband met de tijdbases van televisie-ontvangers nodig is. In het volgende hoofdstuk zullen wij ons
bezighouden met het opwekken van impulsen met behulp van elektronenbuizen.

III. Het opwekken van impulsen met behulp
van elektronenbuizen
1.

ALGEMENE INLEIDING

In de elektronentechniek spreekt men van een impuls wanneer het gaat om stroomof spanningsstoten die buitengewoon kort duren. In de televisietechniek komen im
pulsen voor, waarvan de duur enige miljoensten seconden bedraagt. Meestal gaat het
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daarbij niet om een enkele impuls, maar om een rij van impulsen die elkaar
regelmatig en met vaste tijdsintervallen opvolgen. De frekwentie van de impulsen
geeft het aantal impulsen per seconde aan. De frekwentie van de lijnsynchronisatieimpulsen is b.v. 25 x 625 = 15 625 Hz; de impulsduur is 9% van een lijntijd, dus
0,09 x 1/15 625 = 0, 000 00576 sec = 5,76 p. sec.
Als wij een stroomimpuls door een geleider willen sturen, moeten wij een daar
mee overeenkomende spanning op de geleider zetten. Men moet dus onderscheid
maken tussen stroom- en spanningsimpulsen.
Afhankelijk van de vorm van de impulsen, spreken wij van sinusvormige, drie
hoekige of rechthoekige impulsen (fig. 128a, b en c).

c
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i(v) '
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d

'

MIHfi A A A 1 i -ti mi O ft O
Fig. 128. Verschillende soorten impulsen.
a) Sinusvormige impulsen; b) driehoekige impulsen; c) rechthoekige impulsen; d) vervormde
rechthoekige impulsen.

In verreweg de meeste gevallen komen rechthoekige impulsen voor, waarbij dus de
stroomsterkte plotseling van 0 op een bepaalde maximale waarde springt en na korte
tijd plotseling tot 0 terugvalt. Het is in de praktijk niet mogelijk de ideale rechthoe
kige vorm te verkrijgen. Tengevolge van zelfindukties en kapaciteiten die altijd in een
stroomkring aanwezig zijn, krijgt de impuls nooit een zuivere rechthoekige vorm
(fig. 1280.
Voor het verkrijgen van een impuls is het niet altijd nodig dat de stroom, resp.
spanning, van nul op een bepaalde maximale waarde springt; zij kunnen ook
worden opgewekt uitgaande van een andere konstante waarde dan nul (fig. 129a).
Zogenaamde negatieve impulsen worden opgewekt door de stroom, resp. spanning,
plotseling tot een bepaalde minimale
i(y)
waarde te verminderen en daarna weer
a tot de uitgangswaarde te doen terugkeren
IIIIIIIIIIIIIIIIWIIMIIIIIIIII
(fig. 129b). Een voorbeeld van dergelijke
negatieve impulsen zijn de lijnimpulsen
die in de beeldsynchronisatie-impuls
worden ingevoegd (pag. 121).
IM
In de volgende paragrafen zullen wij
b
enige van de meest gebruikte methoden
I
voor het opwekken van impulsen met
behulp van elektronenbuizen, bespreken.
Fig. 129. Kombinatie van een konstante
stroom i (of een konstante spanning v) met een
reeks positieve (a), resp. negatieve im
pulsen (b).
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2. HET OPWEKKEN VAN IMPULSEN UIT SINUSVORMIGE TRILLINGEN
In fig. 130a is een vereenvoudigde schakeling voor het opwekken van een serie
impulsen door middel van een sinusvormige trilling gegeven.
Een sinusvormige trilling v», waarvan de frekwentie gelijk is aan de gewenste impulsfrekwentie, wordt via een koppelkondensator Cg toegevoerd aan het rooster van
een buis. De rooster-lekweerstand Rg heeft een zo grote waarde dat de elektronen die
via het rooster terecht komen in de koppelkondensator, vrijwel niet daaruit kunnen
afvloeien. Als gevolg hiervan wordt de roosterspanning zo negatief dat de toegevoerde
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Fig. 130. Het opwekken van impulsen met behulp van
een sinusvormige spanning.
a) Principe-schakeling. Cg = koppelkondensator ;
Rg = rooster-lekweerstand; Ra = anodeweerstand;
B = batterij.
b) Toegevoerde sinusvormige spanning Vi.
c) Stuurspanning Vg op het rooster. De sperspanning
Vsp is gestippeld; s — de korte intervallen dat de
buis stroom trekt.
d) Anodestroom ia.
e) Anodespanning Va.
f) Uitgangsspanning Vo.
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sinusvormige wisselspanning geheel in het negatieve gebied gedrukt wordt, en alleen
de positieve toppen overeenkomen met een spanning van 0 V op het rooster (fig.
130c). De toegevoerde wisselspanning, die b.v. oorspronkelijk de uiterste waarden
van + 10 V en — 10 V had, verschijnt op het rooster als een gemoduleerde ne
gatieve gelijkspanning met waarden tussen 0 V en — 20 V (vergl.: „Negatieve
roosterspanning door roosterstroom”, pag. 159).
Het is nodig dat de buis die voor dit doel wordt gebruikt, een kleine roosterruimte heeft, dit wil zeggen dat de elektronenstroom in de buis reeds bij kleine nega
tieve waarden van de roosterspanning geheel wordt afgeknepen. In het voorbeeld dat
wij hebben gegeven, is de afknijpspanning van de buis aangenomen op — 4 V (ge
stippelde lijn in fig. 130c).
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Indien de totale amplitude van de wisselspanning aan het rooster van de buis aan
zienlijk groter is dan de roosterruimte zelf, zal er alleen een elektronenstroom door de
buis vloeien in de zeer korte ogenblikken dat de positieve toppen van de wisselspan
ning het rooster bereiken (intervallen s in fig. 130c). Gedurende de overige tijd is de
negatieve roosterspanning groter dan — 4 V, zodat geen anodestroom vloeit. De
anodestroom van de buis is dus geen gemoduleerde gelijkstroom meer, maar bestaat
uit een serie regelmatige stroomimpulsen (fig. 130c/).
De anodespanning is ook impulsvormig geworden en bestaat uit een gelijkspanning
die regelmatig wordt onderbroken door negatieve impulsen (fig. 130c). De gemiddel
de gelijkspanning van het anodesignaal kan op de ons bekende wijze, met behulp van
een kondensator, worden tegengehouden (C& in fig. 130a). zodat men aan de uitgang
van de schakeling spanningsimpulsen kan afnemen die voornamelijk een negatieve
polariteit hebben (fig. 130/).
3.

HET ONTSTAAN VAN RECHTHOEKIGE IMPULSEN

De impulsen die op de bovenbeschreven wijzen zijn gevormd, hebben geen zuiver
rechthoekige vorm. Met behulp van een tweede buis is het mogelijk de impulsen de
gewenste rechthoekige vorm te geven (fig. 131a).
De roosterruimte van de tweede buis is eveneens zeer klein, zodat onmiddellijk na
het begin van de impuls de anodestroom wordt onderdrukt en de buis vrijwel tot het
eind van de impuls afgeknepen blijft (fig. 131c). De sinusvormige top van de impuls
Pk

t

I
V9

1

I

Fig. 131. Vervorming van sinusvormige im
pulsen tot rechthoekige impulsen.
a) Principe-schakeling. (Symbolen: zie fig. 130).
b) Toeg'evoerde sinusvormige impuls als stuurspanning Vg. De sperspanning van de buisj's ge
stippeld.
c) Anodestroom ia.
d) Anodespanning Va.
e) Uitgangsspanning Vo-

4|rm

b

M!

c

I

‘Tl

*1

*1

lllllllilllillllilll
n
mm

_

187

DEEL 5

Hl. HET OPWEKKEN VAN IMPULSEN MET BEHULP VAN ELEKTRONENBUIZEN

beïnvloedt de anodestroom dus niet, met het gevolg dat wij een vrijwel zuiver recht
hoekige impuls overhouden.
Zoals in fig. 131c is aangegeven is de anodestroom van de buis gemoduleerd met
negatieve impulsen. De anodespanning heeft dus de vorm van een, met positieve im
pulsen gemoduleerde, gelijkspanning (fig. 131c/). Wanneer de gelijkspanning met be
hulp van een kondensator (Cj_. in fig. 131a) wordt geblokkeerd, ontstaat aan de uitgang
van de schakeling een serie spanningsimpulsen met een positieve polariteit (fig. 131e).
Afgezien van de vervorming die de impulsen in de tweede buis ondergaan, blijkt
uit de figuren 130 en 131 dat de polariteit van de stroom- en spanningsimpulsen in de
tweede buis juist de tegenovergestelde is van die van de overeenkomstige impulsen
in de eerste buis. Dit klopt dus met hetgeen wij vroeger al eens vermeldden, dat name
lijk de uitgangsspanning van een buis altijd in tegenfaze is met de ingangsspanning.
De polariteit van impulsen kan dus zonder meer worden omgekeerd door ze een
versterkerbuis te laten passeren.
4.

VERKLEINING VAN DE IMPULSDUUR

In vele gevallen is de duur van de impulsen die op deze wijze worden opgewekt, te
groot voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn. Ter verkrijging van een smallere impuls,
voert men ze dan door een schakeling die bestaat uit een kleine kondensator en een
kleine weerstand (fig. 132a).
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Fig. 132. Het ,,scherpen" van impulsen in een serieschakeling van een
kleine kondensator C en een kleine weerstand R.
a) Schakeling.
b) Toegevoerde rechthoekige impuls vi.
c) Laad- en ontlaadstroomimpulsen iL (resp. spanningsimpuls vo op de
weerstand).

Op het ogenblik dat de spanningsimpuls de kondensator bereikt, zal er een kleine
laadstroom door de schakeling vloeien. Als de waarden van de weerstand en de kon
densator relatief klein zijn, is de laadstroom aanvankelijk zeer groot, maar neemt
spoedig tot nul af. Als de tijd waarin de kondensator wordt opgeladen, kleiner is dan
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de duur van de impuls, ontstaat aan de v o o r f 1 a nk van de binnenkomende spanningsimpuls een zeer korte, scherpe stroomimpuls (fig. 132c).
Hetzelfde verloop van stromen en spanningen heeft plaats op de achterflank van
de impuls, doch dan in omgekeerde richting. Op het ogenblik dat de spanning van de
toegevoerde impuls terugvalt naar nul, wordt de kondensator in zeer korte tijd ont
laden. Omdat de ontlaadstroom tegengesteld gericht is aan de laadstroom, ontstaat
op de achterflank van de toegevoerde spanningsimpuls een negatieve stroomimpuls
(fig. 132c).
Indien voor een bepaald doel spanningsimpulsen nodig zijn in plaats van
stroomimpulsen, behoeft men slechts de spanning die over de weerstand ontstaat, af
te nemen. De spanning over de weerstand is immers gelijkvormig aan de stroom die er
doorheenvloeit. In ons geval zal dus de spanning op de weerstand een getrouwe weer
gave zijn van de korte, afwisselend positieve en negatieve stroomimpulsen (fig. 132c).

Het „differentiërende” netwerk
De serieschakeling van een kleine kondensator en een kleine weerstand, zoals boven ?•
is beschreven, noemt men in de elektronentechniek een differentiërend netwerk.
„Netwerk” is de algemene benaming van een schakeling waarin verschillende elek
trische elementen als weerstanden, kondensatoren en spoelen, zijn gekombineerd. Van
dergelijke netwerken is de kombinatie van een weerstand en een kondensator de meest
eenvoudige. De uitdrukking „differentiëren” is afkomstig uit de wiskunde en geeft aan,
dat het hier gaat om het verschil van twee, onmiddellijk op elkaar volgende waarden
van stromen of spanningen. Op de flanken van de impuls is het verschil in de waarde
van de stroom of de spanning het grootst, met het gevolg dat daar in het netwerk de
grootste stroom optreedt.
In de televisietechniek kan men met behulp van één differentiërend netwerk meestal
voldoende korte impulsen verkrijgen. Voor andere doeleinden is het dikwijls nodig
twee of meer van dergelijke netwerken in serie te schakelen om de impulsduur tot
extreem kleine waarden te verkorten.
Evenals het mogelijk is om van impulsen met een afgeronde top rechthoekige im
pulsen te maken (zie pag. 186), kunnen wij ook de laad- en ontlaadimpulsen tot recht
hoekige impulsen vervormen. De serie spanningsimpulsen wordt daartoe toegevoerd
aan een buis met een kleine roosterruimte. De potentiaal van het rooster wordt door
roosterstroom op een negatieve waarde gehouden (fig. 133a). De buis trekt stroom
tijdens de positieve pieken van de impuls en blijft voor de rest van de tijd gesloten
(fig. 133c; V8p is de afkijpspanning van de buis). De anodestroom van de buis bestaat
uit zeer smalle impulsen die praktisch rechthoekig zijn (fig. 133d).
Zoals reeds vroeger is beschreven, kunnen van de anodeweerstand negatieve span
ningsimpulsen worden afgenomen (fig. 133c), die vóór de kondensator Ck gemengd
zijn met een positieve gelijkspanning, en achter de kondensator een zuivere negatieve
polariteit hebben (fig. 133/).
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Fig. 133. Het verwijderen van de negatieve impulsen
uit de reeks impulsen die in fig. 132 zijn getekend.
a) Principe-schakeling. (Symbolen: zie fig. 130).
b) Toegevoerde reeks positieve en negatieve spanningsimpulsen Vi.
c) Stuurspanning Vg. De sperspanning Vsp van de buis
is gestippeld aangegeven.
d) Anodestroom ia.
e) Anodespanning Vaf) Uitgangsspanning Vo.
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DE BLOKKEEROSCILLATOR

Het opwekken van impulsen, zoals dat tot nu toe is beschreven, berust op het
vervormen van een sinusvormige spanning. De frekwentie van de impulsen is
in dat geval alleen afhankelijk van de frekwentie van de toegevoerde wisselspan
ning.
Het opwekken van impulsen kan ook op een andere wijze geschieden, zonder dat
daarvoor eerst een wisselspanning opgewekt behoeft te worden. Een van de een
voudigste van dergelijke schakelingen is de blokkeeroscillator (Eng.: blocking
oscillator). In fig. 134 is een vereenvoudigde voorstelling van een dergelijke oscillator
getekend.
In deze schakeling komt een voor ons geheel nieuw schakelelement, de transfor
mator Tr, voor. Een transformator bestaat uit twee spoelen, de primaire Wp en de
sekundaire wikkeling Wa, die elektrisch van elkaar zijn geïsoleerd; zij zijn gewikkeld
op een gemeenschappelijke kern (fig. 135). Deze kern bestaat uit een opeenstapeling
van plaatjes blik, die tezamen het z.g. „juk” vormen. Vloeit door de primaire wikke
ling een stroom waarvan de sterkte voortdurend varieert, b.v. een wisselstroom,
dan ontstaat rondom deze wikkeling en in de kern een voortdurend veranderend
magneetveld, dat een spanning induceert in alle windingen die het „snijdt” (fig. 135
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en pag. 59). In de primaire wekt de geïndu
ceerde spanning een tegenspanning op (oor
(Z
zaak van de zelfinduktie); in de sekundaire
<+)
wikkeling echter is deze geïnduceerde spanning
de enige aanwezige spanning die zich ook als
zodanig naar buiten openbaart.
In de meeste gevallen zijn transformatoren zo
danig in de schakelingen opgenomen, dat de vorm
vg\
van de sekundaire spanning overeenkomt met die
van de primaire stroom, waarbij deze meestal ook
V? I
evenredig is met de vorm van de primaire span
ning. Stroomt er een gelijkstroom door de
primaire spoel, dan ontstaat er geen spanning over
Fig. 134. Principe-schakeling van
de sekundaire spoel, omdat het magneetveld niet
een blokkeeroscillator.
B = batterij; Cg = koppelkondenverandert.
sator; Ry = rooster-lekweerstand;
In de blokkeeroscillator heeft de transformator
Tr — terugkoppeltransformator; Wp,
de volgende funktie: Op het moment dat de
Ws = primaire, resp. sekundaire
anodebatterij B wordt ingeschakeld, begint een
wikkeling; ia = anodestroom; Vg —
roosterspanning; Vo = uitgangsanodestroom te vloeien in de buis. Deze stroom
spanning.
die snel in sterkte toeneemt, vloeit door de pri
maire Wp van de transformator en induceert in
de sekundaire wikkeling een even snel toenemende spanning. De toenemende span
ning wordt via de kondensator CtJ toegevoerd aan het rooster van de buis, waarvan de
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Fig. 135. Principe van een transformator.
Transformator met een opengesneden spoel. Ek = ijzerkern; Wp pri
maire wikkeling; IVs = sekundaire wikkeling.
Elektrische voorstelling: ip = primaire stroom; Vp = primaire spanning;
Vu = geïnduceerde sekundaire spanning; gestippeld de magnetische
krachtlijnen.
potentiaal dus evenredig hoger wordt. Een stijgende roosterspanning heeft een toe
name van de anodestroom tot gevolg. Het groter worden van de stroom door de buis
veroorzaakt een verhoging van de sekundaire spanning van de transformator, die weer
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aan het rooster wordt toegevoerd en de anodestroom nog groter doet worden, enz.
Deze kumulatieve werking speelt zich in zo korte tijd af, dat men kan aannemen
dat de anodestroom en de roosterpotentiaal sprongsgewijze stijgen (fig. 136,
tijdsinterval /0 — tj). De potentiaalsprong van het rooster heeft tot gevolg dat plotse
ling een grote aantrekkende kracht wordt uitgeoefend op de elektronenstroom in de
buis. Het aantal elektronen dat hierdoor op het rooster terecht komt is zo groot, dat
slechts een zeer gering deel ervan kan afvloeien via de lekweerstand Rg. De toevloed
van elektronen naar het rooster heeft een snelle daling van de positieve roosterspan
ning tot gevolg (tijdsinterval t1 — r2).
De vermindering van de potentiaal van het rooster wordt nog versterkt door de
werking van de transformator. Op het ogenblik immers dat de potentiaal van het
rooster begint te dalen, wordt de anodestroom, en dientengevolge het magneetveld, in
de transformator kleiner. Een kleiner wordend magneetveld induceert in de sekundaire wikkeling een spanning die tegengesteld gericht is aan de spanning die wordt
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Fig. 136. Stromen en span
ningen in een blokkeeroscillator.
a) Roosterspanning Vg. De
sperspanning van de buis Vap
is gestippeld getekend.
b) Anodestroom ia, resp.
uitgangsspanning vo.

geïnduceerd door een groter wordend magneetveld. Bij het toenemen van de anode
stroom werd het rooster positiever door de werking van de transformator; een
kleiner wordende anodestroom heeft dus een verlaging van de roosterspanning
tot gevolg. Doordat de spanning van het rooster zakt, wordt het afnemen van de
anodestroom versneld, met het gevolg dat het rooster een zo grote negatieve potentiaal
krijgt, dat de afknijpspanning van de buis ver wordt overschreden (r2 in fig. 136a).
De stroom door de buis wordt afgeknepen, zodat in de transformator geen spanning
meer wordt geïnduceerd, en het overschot aan elektronen dat op het rooster aanwezig
is, langzaam kan afvloeien via de rooster-lekweerstand. Door het afvloeien van de
elektronen wordt de negatieve roosterpotentiaal verkleind (interval t2 — r3).
Door deze potentiaalverlaging van het rooster wordt ten slotte de afknijpspanning
van de buis bereikt (/3), zodat er weer anodestroom kan vloeien. Op dat moment zet
het kumulatief aangroeien van de anodestroom in, en na een korte, doch sterke
stroomstoot, daalt de potentiaal van het rooster weer tot beneden zijn afknijppunt.
Het overschot aan elektronen op het rooster vloeit af via de rooster-lekweerstand, de
anodestroom vloeit weer voor een zeer korte tijd, enz. Deze cyclus herhaalt zich
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regelmatig zonder dat hierop van buiten af invloed wordt uitgeoefend. De anodestroom bestaat uit een serie zeer korte impulsen (fig. 136Z>). De frekwentie van de
impulsen hangt voornamelijk af van de tijd waarin het overschot aan elektronen op
het rooster en in de koppelkondensator kan afvloeien via de rooster-lekweerstand.
Dit wil zeggen, de grootte van Cg en Rg bepalen de frekwentie van de impulsen. Als
het nodig is dat de frekwentie van de impulsen naar believen kan worden veranderd,
kan dit gebeuren door b.v. de waarde van de rooster-lekweerstand Rg instelbaar te
maken. Variabele weerstanden worden gewoonlijk uitgevoerd als draaipotentiometers
en zijn in alle gewenste weerstandswaarden in de handel verkrijgbaar.
Het principe van de blokkceroscillator
Het principe van de blokkeeroscillator wordt gekenmerkt door de plotselinge ver
andering van de potentiaal van het rooster, die plaats heeft zonder dat hierop van bui
ten af invloed wordt uitgeoefend. De verandering voltrekt zich tijdens de labiele
periode van de blokkeeroscillator (t0 — r2)- Labiel noemt men de toestand waarin zich
b.v. een koorddanser bevindt: hij kan ieder ogenblik van het koord vallen. De tweede
periode, waarin de ontlading van het rooster en de koppelkondensator plaats heeft
(r2— r3), noemt men de metastabiele toestand van de schakeling. Deze toestand
kan immers niet stabiel worden genoemd, omdat hij slechts duurt totdat het rooster
de afknijpspanning van de buis weer heeft bereikt. Op dat moment (z3) gaat de schake
ling weer in de labiele .toestand over en slaat om.
Behalve de blokkeeroscillator, bestaat er nog een groot aantal andere schake
lingen waarmede impulsen kunnen worden opgewekt. Er zijn schakelingen, die behalve
labiele toestanden niet alleen metastabiele, maar ook zuiver stabiele toestanden
hebben. Deze schakelingen kunnen geen series impulsen opwekken, tenzij zij met
behulp van andere impulsen worden „gesynchroniseerd”. Dit principe wordt o\a.
gebruikt in „telschakelingen” die de grondslag vormen van de moderne elektronische
rekenmachines.
Synchronisatie van blokkeeroscillatoren
Het heeft groot voordeel blokkeeroscillatoren te gebruiken óp plaatsen waar de
frekwentie van de opgewekte impulsen gelijk moet zijn aan de frekwentie van ter
plaatse reeds aanwezige impulsen, maar verschillen in vorm van de laatsten. Dit is b.v.
het geval bij het opwekken van schakelimpulsen voor zaagtandgeneratoren in televisieontvangers, waarvan het eerste vereiste is, dat zij niet alleen Absoluut synchroom zijn
met de horizontale en vertikale synchronisatie-impulsen die van de impulsdeler komen,
maar ook vrij zijn van alle parasitaire storingen die tezamen met deze impulsen de
oscillator binnenkomen.
Het is voor de synchronisatie van een blokkeeroscillator voldoende dat de syn
chronisatie-impulsen worden toegevoerd aan het rooster van de buis via een kleine
kondensator. De polariteit van de toegevoerde impulsen moet positief zijn (fig. 137a
en 6). Worden b.v. beeldsynchronisatie-impulsen met een frekwentie van 50 Hz aan
de blokkeeroscillator toegevoerd, terwijl de eigen frekwentie van de oscillator iets
lager is dan 50 Hz, dan wordt het omslaan bepaald door de toegevoerde impuls
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Fig.. 137. Synchronisatie van een blokkeeroscillator.
a) Ck = koppelkondensator voor de synchronisatiespanning; Vs — toe
gevoerde synchronisatie-impuls (Andere symbolen: zie fig. 134).
b) Toegevoerde positieve spanningsimpuls Vs (synchronisatie-impuls).
c) Gesynchroniseerde roosterspanning Vg. Het verloop van de rooster
spanning zonder synchronisatie-impuls is gestippeld aangegeven; de sperspanning van de buis is met een streep-punt lijn aangegeven.
en niet meer door de stijging van de roosterpotentiaal tot boven het afknijppunt
(fig. 137c). Op deze wijze wordt bereikt dat de voorflanken van de toegevoerde en de
opgewekte impulsen nauwkeurig gelijk liggen. Wij begrijpen nu ook, waarom bij het
beschrijven van de frekwentiedeling en de impulsgenerator nadruk werd gelegd op
het belang van de voorflanken van de impulsen. Wanneer de duur van de toegevoerde
impulsen groter is dan de duur van de impuls die in de blokkeeroscillator
wordt opgewekt, verloopt het omslaan van de oscillator zonder dat dit wordt beinvloed door de duur van de toegevoerde impuls. Bij de synchronisatie van zaagtandgeneratoren in televisie-ontvangers, moet er nog met verscheidene andere gezichts
punten rekening gehouden wor
den, hetgeen een aanzienlijke
uitbreiding betekent van de scha
keling die in fig. 137 is aange
geven. In het laatste deel van
het boek zullen wij op deze
B1
schakeling nog verder ingaan.

I---

—

I

R9i

I

w

R92{

Fig. 138. Principe-schakeling van een multivibrator.
Blt B2 = elektronenbuizen: CgXt Cg2 = koppelkondensatoren; Rax, Ra2 = anodeweerstanden; Rgx, Rg2 =
roosterlekweerstanden: + Vfr = voedingsspanning; Vaïy
Va2 = anodespanningen; Vgx, Vg2 = roosterspanningen.
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Een schakeling die in de tele
visie zeer veel gebruikt wordt
voor het opwekken van impul
sen, is de multivibrator. Af
hankelijk van het type multivi
brator, kan zij zonder van buiten
af beïnvloed te worden een serie
impulsen opwekken, of moet zij
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door toegevoerde impulsen worden gesynchroniseerd. In fig. 138 is de principiële
schakeling van een multivibrator weergegeven. De schakeling bevat twee buizen en is in
principe gelijk aan een kombinatie van twee blokkeeroscillatoren. Bij een blokkeeroscillator wordt de verandering en de terugkoppeling van de anodestroom naar het
rooster tot stand gebracht door een transformator. Bij een multivibrator is voor ieder
van de beide buizen de andere buis het element waarover de terugkoppeling plaats heeft.
Zo worden b.v. de veranderingen in de anodespanning van buis B 1 doorgegeven naar
het rooster van B 2 via de kondensator Cg2. Deze veranderingen'worden in B 2 ver
sterkt en komen in omgekeerde faze uit de anode van deze buis te voorschijn, waarna
ze via C7] worden doorgegeven
naar het rooster van B 1. Voor
—
buis B 2 vormt C71, B 1 en CfJ2
de terugkoppelweg. De wer
‘°/J_ L
king van de multivibrator kan
als volgt worden verklaard
1
VO1
(fig. 139).
Bij het inschakelen van de
-L
voedingsspanning Vb vloeit in
de beide buizen aanstonds een
V3P
grote anode- en roosterstroom.
Ten gevolge van de terugkoppe
'o*| i_______ (fczL
ling over de andere buis daalt
1
de potentiaal van beide roos
*ETJ
ters zo sterk, dat de buizen
worden afgeknepen (r0). Daar
=FC*..
...........,
na ontladen zich de twee kondensatoren Cgi en Cg2. Uit
BI
eindelijk
stijgt de potentiaal
{O,
j—JIIIIIIIIIIIIIIIIILailllinillUII
—
van de roosters zover, dat het
Tïtniiinunii
afknijppunt van de buizen
wordt oversc
--- 1»^-anodestroom kan vloeien (tf).
In de praktijk is het uitgesloten
dat de beide buizen precies op
nr
hetzelfde moment geleidend
worden. Laten wij aannemen
Fig. 139. Stromen en spanningen van een multivibrator.
(De symbolen zijn dezelfde als in fig. 138)..
dat de buis B 1 het eerst ge
leidend wordt. Ten gevolge van
de anodestroom daalt de anodespanning Kai, die in de periode dat de buis was
afgeknepen, gelijk was aan Vb. De verandering van de anodepotentiaal wordt via CQ2
doorgegeven aan het rooster van B 2. Dit wil zeggen dat de potentiaal van dit rooster,
die ten gevolge van de ontlading van Cg2 bijna gestegen was tot de afknijpspanning,
weer sterk negatief wordt: B2 blijft voorlopig afgeknepen.
Ondertussen neemt de anodestroom van B 1 sterk toe, waardoor Vai nog verder
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daalt, evenals de potentiaal van het rooster van B 2. De anodestroom van B 1 stijgt tot
een maximale waarde en blijft dan verder konstant. De maximale waarde van
de stroom wordt bepaald door de anodespanning die de buis bij deze stroom heeft.
Omdat de stroom konstant blijft, blijft ook Kai konstant en behoeft Cg2 geen potentiaalveranderingen meer door te geven aan het rooster van B 2. De kondensator
zal zich ontladen vanaf zijn oorspronkelijke spanning (P&) tot de lagere waarde Kai.
Als gevolg daarvan stijgt de potentiaal van het rooster van B 2
— t2). Deze stijging
gaat door totdat de spanning van het rooster de afknijpspanning van de buis over
schrijdt (r2).
Op dat moment begint in de buis B 2 een stroom te vloeien, waardoor de anode
spanning Va2, die gelijk was aan Vb, daalt. De verandering van Va2 wordt via Cgi
doorgegeven aan het rooster B 1, dat hierdoor negatief wordt. De stroom door
B 1 wordt kleiner en Va^ stijgt. Ook deze verandering van de anodespanning van
B 1 wordt doorgegeven aan het rooster van B 2, dat hierdoor meer positief wordt. De
stroom door B 2 neemt nog meer toe, Va2 wordt lager, evenals de potentiaal van het
rooster van B 1. Deze kumulatieve werking heeft tot gevolg dat uiteindelijk in B 2
de maximale anodestroom gaat vloeien, en het rooster van B 1 ver beneden de sperspanning gedaald is.
De schakeling bevindt zich nu in een metastabiele toestand, waarin Cgi zich
ontlaadt en de potentiaal van het rooster van B 1 voortdurend stijgt. Ten slotte zal
deze potentiaal zo hoog worden dat er weer anodestroom in de buis kan vloeien en de
schakeling opnieuw omslaat.
Het periodiek geleidend worden en afgeknepen zijn van de buizen duurt voort. De
anodespanningen, evenals de anodestromen, van de twee buizen zijn i m p u 1 s v o r m i g
(verg, de onderste rijen in fig. 139). De frekwentie van de impulsen hangt af van de tijd
waarin de kondensatoren zich ontladen. Deze tijd kan worden veranderd door de
beide rooster-lekweerstanden Rgi, resp. Rg2, te veranderen. Als de ontlaadtijden van
de kondensatoren gelijk zijn, zijn ook de tijden gedurende welke de buizen zijn afge
knepen, gelijk, met het gevolg dat de duur van iedere impuls de helft is van één periode
van de impulsrij. In dit geval, dat ook in fig. 139 is aangenomen, spreekt men over
het algemeen niet meer van een impulsvormige, maar van een kanteelvormige
anodestroom of anodespanning.
Uit deze brede impulsen kunnen natuurlijk ook smalle impulsen gevormd worden
door ze op de bekende wijze door een differentiërend netwerk te leiden (verg. pag. 189).
Een multivibrator kan op dezelfde wijze als een blokkeeroscillator gesynchroni
seerd worden met andere, reeds aanwezige impulsen. De synchronisatie-impulsen
worden in dat geval via een kleine kondensator toegevoerd aan het rooster van een
van de twee buizen. Ook in dit geval moet de eigenfrekwentie van de multivibrator
iets lager zijn dan de frekwentie van de toegevoerde impulsen, om een nauwkeurige
synchronisatie op de voorflanken van deze impulsen te verzekeren.
De multivibrator wordt, evenals de blokkeeroscillator, dikwijls gebruikt voor het
opwekken van schakelimpulsen voor de zaagtandgeneratoren van televisie-ontvangers.
Ten slotte vermelden wij nog dat de schakeling die in fig. 138 is gegeven, een princi
piële schakeling is, waarop in de praktijk een groot aantal varianten mogelijk is.
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In het vierde deel van dit boek is uitvoerig beschreven hoe uit het
oorspronkelijke beeldsignaal het samengestelde videosignaal ont
staat door toevoeging van diverse soorten impulsen. Het video
signaal bevat derhalve alle informatie die de ontvanger nodig
heeft wat betreft beeldinhoud, het juiste moment van lijn- en beeldterugslag, e.d. Wij missen nu echter nog het transportmiddel
om het videosignaal via het luchtruim over te brengen naar de
, ontvangers. Dit transportmiddel bestaat in de radio- en televisie
techniek uit draadloze golven, of, enigszins meer wetenschap
pelijk gezegd: elektromagnetische golven. In het nu volgende
deel van het boek wordt uiteengezet hoe men zich dergelijke
golven moet voorstellen, hoe zij worden opgewekt en hoe zij door
modulatie met het videosignaal veranderen in het uiteindelijke
televisiesignaal dat de video-informatie naar alle windstreken
uitdraagt.
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I. Grondslagen van de draadloze energieoverdracht
1.

DE GOLFLENGTE VAN EEN WISSELSTROOM

Wij zijn nu zo vertrouwd met het begrip elektrische stroom, dat wij in gedachten
daaraan onmiddellijk het bewegen van elektronen verbinden. Ook het begrip „wissel
stroom'’ heeft voor ons niets geheimzinnigs meer. Wij weten dat men van een wissel
stroom spreekt wanneer de beweging van de elektronen (b.v. in een geleider) voort
durend, en meestal in een snel ritme, van richting omkeert. Wij herinneren ons, dat
het omkeren van de bewegingsrichting op de meest ongedwongen en natuurlijke wijze
plaats heeft als de stroomsterkte in beide richtingen sinus vormig toe-en afneemt.
Voorlopig zullen wij ons eerst met dergelijke sinusvormige stromen bezig houden.
Hoe groter aantal malen het omkeren van de bewegingsrichting der elektronen per
seconde plaats heeft, des te hoger is de f rek went ie van de wisselstroom. Als b.v. de
elektronen 50 maal per seconde in de ene richting door een geleider stromen en 50
maal in de andere richting, dan zegt men dat de stroom een frekwentie van 50 Hz
heeft. In de hoogfrekwent-techniek, die zich bezig houdt met stromen van 10 000
Hz (= 10 kHz) en hoger, werkt men vaak met het begrip golflengte in plaats van
frekwentie.
Wij weten reeds dat iedere elektrische verandering, hetzij een verandering van
potentiaal, van stroomsterkte of van stroomrichting, zich ongeveer met de licht
snelheid (300 000 km/sec) langs de baan van de elektronen uitbreidt. Sluiten wij b.v.
een wisselstroomgenerator met een frekwentie van 100 kHz aan op een lange telefoon
kabel, dan zal vanaf het moment dat de generator wordt aangekoppeld, de eerste
sinusvormige toename van de stroom zich met een snelheid van 300 000 km per
seconde langs de draad voortplanten. Als de draad b.v. tussen de maan en de aarde
was gespannen, zou al na ruim 1 seconde de eerste elektronenbeweging in de draad
geregistreerd kunnen worden op de maan (afstand aarde-maan = 384 000 km). In
fig. 140 is de elektrische toestand van een dergelijke denkbeeldige geleider na de eerste
seconde getekend. De geleider is hier tevens aangenomen als de tijdas van een stroom
diagram. Het golffront heeft na de eerste seconde 300 000 km afgelegd. Als gevolg
daarvan moeten op dit stuk van de geleider ook alle stroomwaarden aanwezig zijn,
die de generator gedurende de eerste seconde heeft opgewekt en in de geleider ge
stuurd. Omdat de frekwentie van de generator 100 kHz is, zijn dit dus 100 000 peri
oden. In het diagram moet dus het stuk van 300 000 km gevuld zijn met 100 000
golven, waarvan iedere afzonderlijke golf een lengte van 300 000 : 100 000 = 3 km
heeft (fig. 140).
Als de frekwentie van de generator 10 maal zo hoog wordt gemaakt, dus 1 000000
Hz (= 1 MHz), zou de golflengte 300 000 : 1000 000 = 300 m zijn. Op dezelfde wijze
kunnen wij afleiden dat een frekwentie van 10 MHz overeenkomt met een golflengte
van 30 m, en een frekwentie van 100 MHz met een golflengte van 3 m. Wij zien dus
dat het zeer eenvoudig is de golflengte van een bepaalde wisselstroom te berekenen als
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Fig. 140. Elektrische verschijnselen breiden zich met een snelheid van 300 000 km
per sec uit; dit is bijna de afstand van de aarde tot de maan. Een wisselstroom
van 100000 Hz doorloopt intussen 100000 perioden, zodat stroomgolven van 3 km
lengte ontstaan.
de frekwentie bekend is. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de frekwen
tie en de golflengte van verschillende, officieel vastgestelde frekwentiebereiken in de
hoogfrekwent-techniek.

TABEL 1
Frekwentie

500 kHz
3000 „
30 MHz
300 „
3000 „
3000 — 30 000 „
boven
30 000 ,,

beneden
500 —
3—
30 —
300 —

Golflengte

boven
600
100
10
10
10
beneden

600 m
— 100„
— 10„
— 1 „
— 1 dm
— 1 cm
1 „

Bereik

(Eng.
lange golf
middengolf
( „
korte golf
( „
ultra-korte golf ( „
decimeter-golven ( „
centimeter-golven ( „
millimeter-golven ( „

LW)
MW)
SW)
VHF)
UHF)
SHF)
EHF)

Het begrip „golflengte” heeft, vooral bij zeer hoogfrekwente trillingen, het voor
deel dat het ons meer zegt dan een groot getal dat de frekwentie aan moet duiden.
Het is veel duidelijker als wij van een trilling zeggen dat zij een golflengte van b.v.
3,7 cm heeft, dan wanneer wij van dezelfde trilling zeggen dat zij een frekwentie van
8100 MHz heeft. Toch beheerst het begrip „frekwentie” het theoretische gebied van
hoogfrekwent-techniek, omdat wij, zelfs in de meest eenvoudige berekeningen met
het begrip golflengte niets kunnen beginnen.

2.

AFSTANDSWERKING VAN MAGNETISCHE VELDEN

De draadloze overdracht van energie berust op twee natuurkundige wetten die
wij reeds vroeger hebben leren kennen.
1) Om iedere geleider waar een stroom doorheen vloeit, ontstaat een magnetisch
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veld, dat het sterkst is in de onmiddellijke omgeving van de geleider, en dat op
grotere afstand snel zwakker wordt.
2) Een magneetveld is in staat in een geleider een elektrische spanning te induceren,
indien ófwel de geleider en het magneetveld ten opzichte van elkaar worden be
wogen, ófwel de sterkte van het magneetveld wordt veranderd.
De eerste wet hebben wij reeds in praktijk gebracht bij het afbuigen en fokusseren van
de elektronenstraal in een katodestraalbuis. De tweede wet is bij het bespreken van de
zelfinduktie van geleiders uitvoerig behandeld. Wij hebben de tweede wet ook terug
gevonden als grondprincipe van de transformator.
In principe treedt bij transformatoren al een draadloze overdracht van energie op.
De twee wikkelingen staan immers niet zichtbaar met elkaar in verbinding (zie fig. 135,
pag. 191). Er is weliswaar een gemeenschappelijke ijzerkern aanwezig, maar het blijkt,
dat wij deze kern makkelijk kunnen missen, wanneer de frekwentie van de stroom die
door de primaire wikkeling vloeit, hoger wordt. De werking van een magneetveld
wordt effektiever, naarmate het aantal keren dat de richting ervan verandert, groter
wordt. Het feit dat het magneetveld effektiever wordt, wil enerzijds zeggen, dat het veld
een grotere invloed uitoefent op de sekundaire wikkeling - de elektrische koppeling
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Fig. 141. Afstandswerking van een magnetisch wisselveld.
Wp = primaire wikkeling; Ws = sekundaire wikkeling; i~ = primaire stroom;
= voltmeter voor het registreren van de geïnduceerde sekundaire spanning.
De magnetische krachtlijnen zijn gestippeld getekend.
tussen de twee wikkelingen wordt groter - en anderzijds, dat haar werking op een
grotere afstand merkbaar is. Dit laatste is voor ons het voornaamste, want doordat
het wisselveld op een steeds grotere afstand van de primaire merkbaar wordt, worden
in iedere spoel of elektrische geleider die zich toevallig in de omgeving bevindt,
spanningen geïnduceeFd (fig. 141). In dat geval bestaat er geen twijfel meer aan, dat
wij te maken hebben met draadloze overdracht van energie.
Hoe hoger de frekwentie van de primaire stroom wordt gekozen, des te effektiever
wordt de opstelling. Men kan de spoel waarmee het wisselveld wordt opgewekt, met
een steeds kleiner aantal windingen wikkelen, en bereikt daarmee toch een voortdurend
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groter wordende afstandswerking. Bij frekwenties van 10 000 Hz en hoger, wordt het
zelfs, met het oog op een bijzonder grote reikwijdte, voordeliger om de draad die voor
de spoel nodig is eenvoudig rechtuit te spannen. Men kan de draad het best spannen
op een plaats die ver verwijderd is van storingsbronnen en gebouwen, staalkonstrukties, enz., die het uitgestraalde veld gedeeltelijk zouden kunnen absorberen. Zodoende
ontstaat de welbekende antennekonstruktie,
waarbij de antenne is opgehangen tussen hoge
masten of torens, zoals bij grote lange-golf
zenders (fig. 142).
In deze figuur valt het op dat de antenne, in
tegenstelling tot een spoel van een transformator,
slechts aan één kant is verbonden met de hoogfrekwent-generator (de zender). Zij heeft dus
wel een toevoerleiding voor de stroom, maar
geen afvoerleiding. Dat het toch mogelijk is dat
in de antenne voortdurend een hoogfrekwente
stroom vloeit, kunnen wij niet zonder meer be
grijpen; dit zal daarom in de volgende hoofd
stukken worden verklaard.

i < (

Fig. 142. Typische vorm van een
„lange-golfantenne”.
i~ = antenne-wisselstroom.
Het magnetische veld dat zich koncentrisch om de antenne uitbreidt, is
gestippeld getekend.

3.

DE ENERGIEËN IN GELEIDERS VOOR
HOGE FREKWENTIES

In fig. 143 is nog eens weergegeven wat er ge
beurt in een geleider die aangesloten is op een
hoogfrekwent-wisselstroomgenerator. Zoals reeds
in fig. 140 is aangegeven, schiet op het ogenblik van inschakelen een stroomgolf
met de snelheid van het licht in de geleider. Wij nemen hierbij aan dat de geleider zeer
lang is, zodat de stroomgolf zich enige ogenblikken ongestoord door eventuele onder
brekingen van de geleider kan voortbewegen voor zij het einde van de geleider be
reikt.

„Lopende golven”
De diagrammen van fig. 143a en b tonen de verdeling van de stromen en de span
ningen in de geleider vlak na het inschakelen. Indien wij aannemen dat de stroom po
sitief is als de elektronen zich naar links bewegen, en negatief als de elektronen zich
naar rechts bewegen, kan de momentele bewegingsrichting van de elektronen in ieder
punt van de geleider door horizontale pijlen worden voorgesteld, zoals dit in fig. 143c
is gedaan.
Beweging van elektronen veroorzaakt altijd potentiaalverandering, zodat
wij ook in dit geval een potentiaalverdeling over de geleider kunnen opstellen die
overeenkomt met de stroomverdeling in de geleider. Dit wil zeggen dat over de totale
202

3.

DE ENERGIEËN IN GELEIDERS VOOR HOGE FREKWENTIES

lengte van de geleider zowel een stroomgolf als een spanningsgolf loopt. In fig. 143
a en b zijn de stroom-, resp. spanningsgolf voor een bepaald moment vastgelegd.
Deze verdeling van de spanning moet natuurlijk ook te meten zijn ten opzichte van
een neutrale potentiaal die zich in de omgeving bevindt, b.v. het aardoppervlak.
Tussen de geleider en het aardoppervlak bestaat dus een elektrisch veld als in fig. 143c
door vertikale pijlen voorgesteld. De richting en de sterkte van het veld zijn weer
gegeven door de richting en de onderlinge afstand van de pijlen.
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Fig. 143. Stroom- en spanningsverdeling in een geleider waar een hoogfrekwente
elektrische golf doorheen loopt.
G - wisselstroomgenerator; i (i~) = stroomsterkte in een bepaald punt van de ge
leider: v (v~) = spanning van het betreffende punt t.o.v. aarde.
a) Stroomdiagram op een bepaald moment.
b) Spanningsdiagram op hetzelfde moment.
c) Stroom- en spanningsverdeling op hetzelfde moment, nu voorgesteld door horizontale en vertikale pijlen.
Zolang de stroom en de spanning zich ongestoord kunnen voortplanten, zal in de
geleider een z.g. lopende golf aanwezig zijn, die bestaat uit een stroom- en een
spanningsgolf, welke in faze zijn. De voortplantingssnelheid van een golf is on
geveer 300 000 km/sec.

Reflekties van golven
In werkelijkheid kunnen de beide golven (stroom- en spanningsgolven) zich in geen
enkele geleider ongehinderd voortbewegen. Iedere geleider wordt immers uiteindelijk
afgesloten door een elektrisch apparaat, of wordt door een schakelaar onderbroken.
Stellen wij ons het tweede geval voor en laten wij eens onderzoeken wat met de beide
golven gebeurt wanneer zij een open schakelaar bereiken. In de vaktaal spreekt men in
dit geval van een „niet-belaste”, „niet-afgesloten” of „open” geleider.
Het niet afgesloten uiteinde van een geleider heeft op de elektrische golven dezelfde
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invloed als een steile rotskust op de golven van de zee: zij worden met volle kracht
teruggeworpen en vermengen zich met de later aankomende golven.
Fig. 144 toont het verloop van stromen en spanningen, zoals dat optreedt bij een
niet afgesloten geleider. De situatie geldt voor een moment vlak na het aankomen van
het eerste golffront aan het einde van de geleider.
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Fig. 144. Reflektie van een
lopende golf aan het open
einde van een geleider, kort
nadat het golffront is aange
komen.
a) Reflektie van de stroomgolf i waardoor de stroom
richting wordt omgekeerd.
b) Reflektie van de spanningsgolf v waarbij de richting
(t.o.v. een neutrale potentiaal)
dezelfde blijft.
Het gereflekteerde deel van de
golf is vertikaal gearceerd;
de streep-punt lijn stelt de re
sulterende golf voor die door
het optellen van de heengaan
de en terugkerende golven
ontstaat (begin van de staande
golf).

In fig. 144a ziet men de onderlinge samenwerking van de aankomende stroomgol ven met de golven die aan het uiteinde van de geleider worden gereflekteerd. Fig.
1446 geeft dezelfde situatie weer voor de spanningsgolven. Door de reflektie van
de stroomgolven verandert natuurlijk de bewegingsrichting van de elektronen, doch
de richting van het elektrische veld blijft bij reflektie van de spanningsgolf gehand
haafd. De gereflekteerde stroomgolf wordt daarom in tegenfaze met de aan
komende golf getekend, de gereflekteerde spanningsgolf in dezelfde faze als de aan
komende. Als gevolg hiervan is de stroomsterkte aan het eind van de geleider nul,
terwijl de spanning wordt verdubbeld.
De gereflekteerde golven bewegen zich met dezelfde snelheid waarmee zij aan het
einde van de geleider aankwamen, terug. Wanneer wij de verliezen die in de geleider
optreden, verwaarlozen, dan moeten wij over de gehele lengte van de geleider rekenen
met twee stroom- en spanningsgolven die in tegengestelde richting lopen. Indien wij de
stroom- en spanningsverdeling langs de geleider op een bepaald moment willen
registreren, dan moeten wij op ieder punt twee stromen, resp. twee spanningen, op
tellen of aftrekken. Dit optellen is in fig. 144a en b gedaan voor het korte stukje dat
de gereflekteerde golven hebben afgelegd vanaf het moment dat zij zijn omgekeerd aan
het einde van de geleider (streep-punt lijnen). In de figuren 145a en b is het gehele
verloop van stromen en spanningen in een geleider getekend voor 18 opeenvolgende
momenten. In de tekening is de golf die ontstaat door het optellen van de heengaande
en de teruggaande golf, met een dikke lijn aangegeven.
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Fig. 145. Overzicht van het ontstaan van een staande golf aan het open einde van een ge
leider voor 18 onmiddellijk op elkaar volgende momenten.
a) Stroomgolf i^.
b) Spanningsgolf v—
c) Staande stroomgolf i—
d) Staande spanningsgolf v~.
b, b' = spannings-, resp. stroombuiken; k, k' = spannings-, resp. stroomknopen.
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„Staande golven”
Vanaf het ogenblik dat de terugkerende golf weer aankomt aan het begin van de
geleider, moeten wij dus voor de gehele geleider rekenen met de resulterende golven
van de heengaande en de teruggaande stroom-en spanningsgolven. Uit de fig. 145cend
blijkt dat wij dan niet meer hebben te maken met een golf die zich met de snelheid van
het licht langs de geleider voortbeweegt, maar veeleer met een golf die zich niet
verplaatst, doch voortdurend van amplitude verandert: een staande golf.
Wanneer wij met een proeflampje een dergelijke geleider zouden kontroleren, zou
het lampje op bepaalde, regelmatige afstanden uitgaan (spanningsknopen k in fig.
145*/). Op de tussenliggende gedeelten van de geleider zou het echter feller gaan bran
den en op bepaalde plaatsen een maximale lichtsterkte vertonen (spanningsbuiken b
in fig. 145*/).

b

Fig. 146. Vergelijking van de stroom- en spanningsverdeling in een staande
en een lopende golf.
De horizontale pijlen geven de sterkte en de richting van de stroom, de ver
tikale pijlen de richting en de sterkte van de spanning (t.o.v. aarde) op een
bepaald moment aan.
a) Staande golf. Stroom en spanning zijn 90° in plaats en tijd verschoven.
b) Lopende golf. Stroom en spanning zijn in faze.

Voor de resulterende staande stroomgolf geldt hetzelfde: op regelmatige af
standen langs de geleider vinden wij stroombuiken, dat wil zeggen punten waar de
wisselstroom maximaal is (b' in fig. 145c), en stroomknopen, dit zijn plaatsen waar
de stroomsterkte altijd nul is (k' in fig. 145c). De punten waarop de stroomknopen
en -buiken zijn gelegen, komen niet overeen met de punten van de spanningsknopen
en -buiken, doch zij liggen er precies midden tussen. Zoals wij reeds hebben gezegd, ont
staat aan het open einde van een geleider altijd een stroomknoop (stroomsterkte nul)
en een spanningsbuik (dubbele spanning). In fig. 146a is de verdeling van stromen en
spanningen (die onderling 90° verschoven zijn) van een staande golf aangegeven met
horizontale pijlen voor de stroom, en vertikale pijlen voor het elektrische veld ten op-
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Fig. 147. Een schommel als mechanisch voorbeeld van fazeverschuivingen
in plaats en tijd. De hoogte die de schommel bereikt, kan men vergelijken
met de amplitude vaneen elektrische spanning, de snelheid van de schommel
met de stroomsterkte.
zichte van aarde. Volledigheidshalve is in fig. 1466 nog eens de daarmee overeenko
mende lopende golf getekend (verg. fig. 143c).
De fazeverschuiving van 90° tussen de stroom- en de spanningsgolf is niet alleen
aan plaats, doch eveneens aan tijd gebonden. Dit wil zeggen, dat op de ogenblikken
waarop b.v. de maximale spanning optreedt in de spanningsbuiken, de gehele geleider
stroomloos is (verg. fig. 145a en 6, momenten 11 en 15). Gedurende de ogenblikken,
daarentegen, dat de stroomsterkte maximaal is in de stroombuiken, treedt er nergens
langs de geleider een spanning op (verg. fig. 145a en 6, momenten 13 en 17). Het is mis
schien gemakkelijk dat wij het begrip fazeverschuiving (die afhangt van plaats en tijd)
dat optreedt bij een staande elektrische golf, verduidelijken met behulp van een
voorbeeld uit het dagelijkse leven: het spel van een jongen op een schommel (fig. 147).
Tussen de momentele hoogte van de schommel en de snelheid ervan bestaat een
zelfde fazeverschil, dat evenzo aan tijd en plaats is gebonden, ais tussen de spanning
en de stroom van een staande elektrische golf.
Op de plaats waar de schommel haar maximale hoogte bereikt (te vergelijken
met een spanningsbuik), is de snelheid van de schommel nul (stroomknoop), en daar
waar de snelheid het grootst is (stroombuik), nl. op het laagste punt dat de schommel
passeert, is de hoogte van de schommel nul (spanningsknoop). Deze voorstelling van
zaken komt overeen met de fazeverschuivingdie aan een bepaalde plaats gebonden is.
Dat de fazeverschuiving afhangt van de tijd blijkt hieruit, dat op het moment waarop
de schommel zich op haar hoogste punt bevindt, haar snelheid nul is (wanneer de span
ning maximaal is, is de stroom nul), terwijl op het moment dat de schommel het
laagste punt passeert, haar snelheid het grootst en haar hoogte nul is (als de stroom
sterkte haar maximale waarde bereikt, is de spanning nul).
Wij wijzen er ten slotte nog eens op, dat de maximale waarden van stromen
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en spanningen die optreden bij een staande golf, tweemaal zo groot zijn als de
maximale waarden van de stroom- en de spanningsgolven die oorspronkelijk door
de generator zijn geleverd (fig. 145); de amplitude van een staande golf is tweemaal zo
groot als die van een lopende golf.*)
4.

AANPASSING VAN DE ENERGIEBRON AAN DE VERBRUIKER

Reflekties van stroom- en spanningsgolven treden niet alleen op bij onderbrekingen
in geleiders, maar eveneens op die punten waar de door een geleider lopende golf een
verandering van elektrische weerstand ondervindt. Dit is op de volgende wijze te ver
klaren.
Als in een energiebron**) een bepaalde hoeveelheid energie per seconde (= ver
mogen) wordt opgewekt, kan deze hoeveelheid energie slechts dan ten volle worden
benut op een plaats buiten de energiebron, wanneer zij wordt toegevoerd aan een
„verbruiker” van energie die een bepaalde weerstand heeft.
Als b.v. de motor van een personenauto op een scooter wordt gemonteerd, kan hij
slechts een gedeelte van zijn werkelijke vermogen afgeven; doch dezelfde motor gaat
kapot wanneer hij in een 12-tons vrachtwagen wordt gemonteerd. Het gewicht
en de bewegingsweerstand van de scooter zijn te klein, die van de vrachtwagen te groot
voor het vermogen dat de motor kan leveren. In beide gevallen is het niet mogelijk
het vermogen dat de motor kan leveren ten volle te benutten.
Evenals het vermogen waarmee een auto moet worden voortbewogen, wordt be
paald door de bewegingsweerstand, levert een elektrische energiebron het grootste
vermogen, als hij is aangepast aan de elektrische weerstand van de verbruiker.
Is de weerstand van de verbruiker te groot of te klein ten opzichte van de energiebron,
dan is in de beide gevallen de energie die door de verbruiker wordt opgenomen
kleiner dan de energie die door de bron wordt opgewekt en in de geleider naar de
verbruiker wordt gestuurd. Wij spreken in dit geval van mis-aanpassing. Het is
duidelijk dat het overschot aan energie dat in dit geval in de geleider aanwezig is en
niet door de verbruiker wordt opgenomen, weer naar de energiebron wordt gereflekteerd.
„Elektrische energie” is een energie die stroom en spanning in zich verenigt
(het is het produkt ervan.) Wanneer dus een gedeelte van de elektrische energie
wordt gereflekteerd, kan het alleen een gedeeltelijke reflektie van stroom en spanning
zijn. De sterkte van de gereflekteerde stroom- en spanningsgolf hangt af van de
♦) Dit is het enige feit waardoor het bestaan van staande golven in ons wijdvertakte sterkstroomnet zich op een gevaarlijke wijze openbaart bij kabelbreuken of ernstige kortsluitingen.
Op een andere wijze kunnen wij onregelmatigheden in het verloop van spanningen en stromen
in sterkstroomnetten niet ontdekken, omdat de golflengte van de sterkstroom veel te groot
is in verhouding tot de voorkomende lengten van de geleiders. Bij een wisselstroom van 50
Hz is de golflengte van een staande golf 6000 km, zodat knopen en buiken op een afstand van
1500 km (Wenen-Londen) van elkaar zijn verwijderd.
•♦) De benaming „energiebron” is eigenlijk verkeerd. Alle energiebronnen zijn immers omvor
mers van energie. Zelfs atoombommen zijn geen energiebronnen, omdat zij slechts de ener
gie die in atomen is opgehoopt, in een andere vorm vrijmaken.
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grootte van de mis-aanpassing. De grootste mis-aanpassing treedt op als de geleider
ofwel onderbroken, ofwel kortgesloten is. Er kan immers geen energie worden
verbruikt aan een open of een kortgesloten einde van een geleider. In deze beide ge
vallen wordt de totale aankomende energie gereflekteerd en ontstaat langs de ge
leider een zuivere staande golf.*)
Het verschil tussen de staande golven die optreden bij een kortgesloten, resp. open
geleider, bestaat hierin dat bij een kortgesloten geleider ter plaatse van de kortsluiting
een stroombuik en een spanningsknoop optreden, terwijl bij een open geleider een
spanningsbuik en een stroomknoop optreden ter plaatse van de onderbreking (fig. 148a
en bj.

Fig. 148. Reflektie van elektrische golven aan het open (a) en het kort
gesloten (b) einde van een geleider. Knopen en buiken zijn in beide gevallen
90° in faze verschoven.
De spanningsgolf v~ wordt voorgesteld door de getrokken lijnen, de
stroomgolf i~ door de gestippelde lijnen.

Variaties in een lopende golf

Behalve in de zojuist genoemde gevallen van algehele mis-aanpassing komen in de
praktijk dikwijls gedeeltelijke mis-aanpassingen voor, waarbij de weerstand van de
verbruiker te klein of te groot is gekozen. De energie die door de verbruiker wordt op
genomen, stroomt in dat geval als een lopende golf door de geleider, terwijl de ge*) Hetgeen wij bij ons thuis als een kortsluiting betitelen, is voor de generatoren van een elek
triciteitscentrale in de verste verte nog geen kortsluiting. Zij kunnen gemakkelijk de stromen
leveren die overeenkomen met de kleine weerstand van de kortsluiting. Het is juist de
grootte van deze stromen die kortsluitingen zo gevaarlijk maakt.
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reflekteerde energie, al naar gelang de grootte van de mis-aanpassing, merkbaar wordt
door een grotere of een kleinere variatie van de sterkte van stromen en spanningen
langs de geleider.

Fig. 149. Golfvormen die optreden bij verschillende soorten afsluitingen
van geleiders ( G = generator; W = verbruiker).
a) Volledige aanpassing: er ontstaat een zuivere lopende golf.
b) Kleine mis-aanpassing; in de lopende golf beginnen knopen en buiken
te ontstaan.
c) Volledige mis-aanpassing door onderbreking of kortsluiting; er ont
staat een zuivere staande golf.

In fig. 149 is het verloop van de golven in een geleider getekend voor drie aan
passingen :
a) Juiste aanpassing. Een energiegolf stroomt regelmatig door de geleider; stroom,
resp. spanning, is op ieder punt van de geleider gelijk.
b) Gedeeltelijke mis-aanpassing. De energiegolf die door de geleider stroomt is
zwakker dan in geval a); stroom, resp. spanning, zijn niet meer gelijk op alle punten,
maar er worden op regelmatige afstanden maximale en minimale waarden van
stroom en spanning gemeten.
c) Algehele mis-aanpassing door onderbreking of kortsluiting. In plaats van een
lopende golf die energie transporteert, ontstaat een staande golf die geen energie
transporteert.
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Inwendige weerstand van de energiebron
Uit het bovenstaande blijkt dat de juiste aanpassing van de energiebron aan de
energieverbruiker een van de voornaamste problemen is voor een effektieve overdracht
van energie. Wij hebben al gezien dat voor de energie-opname van de verbruiker zijn
weerstand bepalend is. Het is dus logisch om voor de energiebron eenzelfde karakte
ristieke grootheid in te voeren: de „inwendige”of „karakteristieke” weerstand.
De getalwaarde van de inwendige weerstand kan op zeer eenvoudige wijze worden be
rekend uit de eigenschappen van de energiebron. Het begrip „inwendige weerstand”
van een energiebron is daarom zo praktisch voor de karakterisering van de bron,
omdat men dan kan zeggen dat de weerstand van de verbruiker gelijk moet zijn
aan de inwendige weerstand van de energiebron, om te voorkomen dat er energie in
de geleider wordt gereflekteerd.

Golfweerstand van een geleider

Zoals wij later nog zullen zien, kan ook voor iedere geleider die elektrische energie
transporteert, een bepaalde karakteristieke weerstand, de z.g. golfweerstand,
van de geleider worden berekend. Wij moeten deze golfweerstand niet verwisselen met
de gewone elektrische verl ies weerstand, die bij deze beschouwingen vrijwel geen
rol speelt.
Een geleider die wordt aangesloten op een generator, zal voor de generator dus zelf
reeds fungeren als een verbruiker, die wordt gekarakteriseerd door zijn golfweerstand.
De generator zal de geleider ook als de enige verbruiker zien, omdat hij niet weet welk
apparaat aan de andere zijde van de geleider is aangesloten.
Voor de generator en de geleider moet dus al de aanpassingsregel in acht worden
genomen, dat nl. de golfweerstand van de geleider gelijk moet zijn aan de inwendige
weerstand van de generator. Alleen in dat geval wordt de totale energie die de generator
levert, door de geleider opgenomen en verder getransporteerd.
Evenals de generator de geleider als verbruiker beschouwt, ziet de verbruiker die
aan het einde van de geleider is aangesloten, de geleider als bron van energie

&

Z3

Fig. 150. Een gekompliceerde energieweg.
Ri = inwendige weerstand van de hoogfrekwent-generator; Zx = golfweerstand
van de aansluitkabel; Z2 = karakteristieke weerstand van de hoofdschakelaar;
Z3 = golfweerstand van de vrij opgestelde geleider; Z4 = golfweerstand van de
ingegraven kabel; Z6 = karakteristieke weerstand van de schakelaar bij de
verbruiker; Ra = belastingsweerstand van de verbruiker.
Voor optimaal energietransport (zonder reflekties) moet Ri = Zx= Z2 — Zz =
Zk = Z5 = Ra zijn.
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met een bepaalde inwendige weerstand (de golfweerstand). De verbruiker registreert
immers alleen een energie die uit het einde van de geleider stroomt, terwijl hij niet weet
waar de eigenlijke energiebron gelegen is. Ook voor het einde van de geleider geldt
zodoende de aanpassingsregel: de weerstand van de verbruiker moet gelijk zijn aan de
golfweerstand van de geleider.
Wanneer in plaats van de verbruiker, om een of andere reden aan het einde van de
geleiderb.v. nog een extra stuk geleider, is aangesloten, geldt voor maximum energieoverdracht ook voor dit stuk geleider, dat zijn golfweerstand gelijk moet zijn aan die
van de eerste geleider, terwijl anderzijds de weerstand van de verbruiker die is aan
gesloten op de tweede geleider, gelijk moet zijn aan de golfweerstand daarvan.
In het algemeen geldt, dat de karakteristieke weerstanden van alle elektrische ele
menten waarlangs een bepaalde hoeveelheid energie zich voortplant, aan elkaar gelijk
moeten zijn (fig. 150). Zoals wij al eerder hebben gezegd, is de onderlinge aanpassing
van elementen, een van de belangrijkste problemen die zich voordoen op alle gebieden
van de elektrotechniek, in het bijzonder van de hoogfrekwenttechniek.

II. Uitstraling van energie
1.

RESONANTIE VAN EEN GELEIDER

Nadat wij het probleem van het transport van energie in geleiders hebben behandeld,
zullen wij nu terugkeren tot de draadloze overbrenging van energie.
Op een hoogfrekwent-generator wordt een geleider aangesloten waarvan de lengte
precies gelijk is aan een kwart van de golflengte van de wisselstroom die in de generator
wordt opgewekt. Omdat men de golflengte over het algemeen aanduidt met de
Griekse letter l (spreek uit: lambda),
spreekt men in een dergelijk geval van een
______________ ^/-4____________
geleider met een lengte van een „kwart
lambda” (A/4-geleider). Wij zullen voor het
gemak de laatste aanduiding aanhouden.
Tengevolge van de totale reflektie aan
het open einde van de geleider, ontstaat in
de A/4-geleider een staande kwart stroom-,
resp. spanningsgolf (fig. 151). Het feit dat
Fig. 151. Stroom- en spanningsverdeling aan
de geleider een kwart golflengte lang is,
het open einde van een 1,14-geleider. Getrok
ken lijn: de i spanningsgolf V; gestippeld de heeft voor de gereflekteerde golven bijzon
dere gevolgen.
| stroomgolf i; G = hoogfrekwent-generator.
De eerste golf die wordt gereflekteerd
en terugloopt naar de generator, bereikt
deze namelijk juist op het ogenblik dat de geleverde wisselstroom van de generator
dezelfde faze heeft als de terugkerende golf. Laten wij aannemen dat de eerste golf die
door de generator in de geleider werd gestuurd, een positieve faze had. Na een be-
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paalde tijd, die overeenkomt met een halve periode (2 x 1/4 golflengte), komt de
gereflekteerde golf terug bij degenerator. Deze golf bestaat uit een negatieve stroomgolf
(de richting van de stroom keert immers om aan het open einde van de geleider) en een
positieve spanningsgolf (de richting van de spanning blijft aan het open einde dezelfde).
Precies op het moment dat de gereflekteerde golf aankomt bij de generator, begint in
de generator de periode van de
negatieve stroomgolf en de posi- >
tieve spanningsgolf. In de energie- ' ')
bron zelf is de richting van de span- 'f
ning tegengesteld aan de richting van
de spanning die zich naar buiten J
openbaart; anders hadden wij niet
met een energiebron, maar met een
energieverbruiker te maken (fig. 152).
De tweede halve golf die door de
generator in de geleider wordt ge
stuurd bevat dus tweemaal zoveel
energie als de voorgaande halve golf.
Fig. 152. In een energiebron is de richting van de
spanning omgekeerd aan die welke buiten de energie In de tweede halve golf is ten eerste
bron optreedt; binnen en buiten een verbruiker
de energie opgesloten die door de ge
zijn de spanningsrichtingen gelijk.
nerator wordt geleverd, en ten twee
G = energiebron: W = energieverbruiker; i =
stroomrichting; Ka = krachtlijnen van het uitwen de de energie die wordt geleverd
dige elektrische veld; Ki = krachtlijnen van het in door de gereflekteerde golf. De
wendige elektrische veld.
tweede halve golf die in de geleider
wordt gestuurd bevat dus tweemaal
zoveel energie en komt na een halve periode als gereflekteerde golf met dezelfde hoe
veelheid energie bij de generator aan. In deze beschouwing zien wij af van kleine ver
liezen in de geleider. Ook nu is de faze van de gereflekteerde golf dezelfde als die van
de golf die op dat moment door de generator in de geleider wordt gestuurd, zodat de
derde halve golf driemaal zo sterk is als de eerste.
Als wij bedenken dat wij in de hoogfrekwent-techniek hebben te maken met
stromen die in één seconde enige honderdduizenden tot vele miljoenen malen sinus
vormig van richting veranderen, zodat zij in een kwart-golflengte geleider in één se
conde even zovele keren worden gereflekteerd en versterkt, dan kunnen wij ons voor
stellen dat reeds in een klein deel van een seconde na het inschakelen van de generator
een staande golf in de geleider ontstaat die vele malen sterker is dan overeenkomt met
het vermogen van de generator.
Dit feit wordt resonantie van de geleider genoemd. Zonder hierop verder in te
gaan, vermelden wij nog dat geleiders ook bij andere lengten dan een kwart golflengte
in resonantie komen, en wel bij iedere lengte die een veelvoud is van een kwart golf
lengte, dus 2/2, 3/42, 2, 5/42, enz.
Behalve de zojuist beschreven vorm van resonantie, bestaan er in de hoogfrekwenttechniek nog andere soorten van resonantie, b.v. van metalen doosvormige ruimten,
van kristallen (verg, kwartskristallen, pag. 182), en in het bijzonder van trillingskringcn
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(LC-kringen, pag. 143). In al deze gevallen gaat het om het opwekken van zeer sterke
trillingen met behulp van kleine energieën.
Ook op mechanisch gebied komt men dikwijls gevallen van resonantie tegen. Wij
denken hierbij aan het voorbeeld van de schommel: zelfs een klein kind kan een schom
mel tot zeer grote hoogten doen „opslingeren”, als het maar op het juiste moment en
in de goede „faze” meezwaait met zijn kleine lichaamsgewicht.*)

Demping van resonantiegevallen
Het is duidelijk dat de voortdurend toenemende versterking van golven die in de
geleider worden gestuurd en de daaruit voortvloeiende vergroting van een staande
golf in een geleider, niet tot in het oneindige voortduren. Evenals bij de zojuist ge
noemde schommel de weerstand van de lucht en de wrijving de maximale amplitude
van de slingering beperken, zo zijn er ook bij elektrische resonantieverschijnselen
altijd verliezen in weerstanden, die een grens stellen aan de „opslingering”. Men zegt
in dergelijke gevallen, dat de trilling wordt gedempt.
In ons geval is de demping voornamelijk een gevolg van energieverlies in de weer
stand van de geleider. Omdat de weerstand van de geleider slechts klein is, kan de
staande golf zeer grote amplituden bereiken.

*/4

1 lr!a

laiÉtl Li
2.

Fig. 153. De staande golf op
een vrij opgestelde, vertikale
2.14-geleider is zwakker dan die
op een geleider die parallel aan
het aardoppervlak is opgesteld.
G = hoogfrekwent-generator;
i = stroomgolf; V = spanningsgolf.

HET ELEKTROMAGNETISCHE VELD

Wij gaan nu een interessant experiment uitvoeren en draaien hiertoe de opstelling
die in fig. 151 is getekend een kwartslag om, zodat zij vertikaal staat (fig. 153). Het
valt terstond op dat de staande golf in de geleider zwakker is geworden: klaar
blijkelijk is de demping groter als de geleider vertikaal staat.
Het zou vergeefse moeite zijn een theorie te zoeken die kan verklaren, dat alleen door
het verdraaien van een geleider de weerstand ervan verandert. Wij moeten de oor•) Ook het gevaarlijke „kritische toerental” van motoren en machines is een verschijnsel van
mechanische resonantie, evenals het kritische trillingsgetal van bruggen, e.d. Militaire kolonnes mogen dan ook niet in de fas over een brug marcheren.
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zaak voor dit merkwaardige gedrag
dus niet in de geleider zelf zoe
ken, maar daarbuiten.
Wij denken daarbij direkt aan de
magnetische en elektrische velden
_ V-/
\
die rondom de geleider ontstaan ten
\
/
gevolge van de stroom door de ge
/
/
r
leider en de spanning op de geleider.
/
l
/
In fig. 154 is het magnetisch veld dat
i
i
l
I
i
I
l
I
wordt veroorzaakt door de stroomI
I
I
i
k
golf, aangeduid met de koncentri4
♦
i
I
i
sche krachtlijnen km. Het elektrisch
veld dat ontstaat ten gevolge van de
Fig. 154. Krachtlijnen om een vertikale 7.14-geleider. G = hoogfrekwent-generator; ke = elek spanningsgolf, is aangegeven met de
trische krachtlijnen; km = magnetische kracht gestippelde krachtlijnen ke.
lijnen.
In de vorige hoofdstukken van dit
boek hebben wij voornamelijk te
maken gehad met statische velden. De stromen en spanningen die deze velden op
wekten, veranderden niet of slechts langzaam van sterkte en richting. In dit geval
hebben wij echter met dynamische of wisselvelden te maken: de beide velden ver
anderen zeer snel van sterkte en richting in ritme met de stromen en spanningen die er
de oorzaak van zijn.
Als wij nu nog bedenken dat ieder van deze golfvormige veranderingen van de

I ®

Fzg.
van
tisch
kale

755. De uitbreiding
een elektromagne
veld om een vertit.!4-geleider S.

magnetische en elektrische veldsterkten zich met de snelheid van het licht in alle
richtingen rondom de geleider uitbreidt, dan komen wij gemakkelijk tot de algemeen
gangbare voorstelling van de elektrische en magnetische golffronten die zich in alle
richtingen uitbreiden. In fig. 155 is het samenspel van golven voorgesteld zoals het zal
optreden in de naaste omgeving van de geleider. Omdat de elektrische en magnetische
golven worden opgewekt door een enkele geleider, blijven zij steeds een bepaalde
samenhang vertonen, als gevolg waarvan men meestal spreekt van een elektromag215
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netisch veld, resp. een elektromagnetische golf, waarbij men dan de beide
velden, resp. golven, samen bedoelt.
Energie-inhoud van het elektromagnetische veld

Wij zijn uitgegaan van de veronderstelling dat het uitgestraalde elektromagnetische
veld de oorzaak is van het energieverbruik dat optreedt in de geleider, wanneer deze
vertikaal wordt opgesteld. In principe is het niet geheel juist van energieverbruik
te spreken. De elektromagnetische golf zelf is namelijk een zuivere
vorm van elektrische energie. De hoeveelheid energie die in het
elektromagnetische veld aanwezig is, blijkt precies gelijk te zijn
aan het energieverbruik dat wij in de geleider hebben gekonstateerd toen deze vertikaal werd opgesteld.
Dat het elektromagnetische veld een bepaalde energie bevat,
kan gemakkelijk worden bewezen doordat van ieder stuk metaal
(of geleider) dat in het veld wordt gebracht, elektrische energie
kan worden afgenomen in de vorm van stroom en spanning. Als
bijzonder voorbeeld hiervan herinneren wij aan de soms voor
i!
komende ,,diefstal” van elektrische energie uit het elektromagne
: i)
tische veld van een in de buurt opgestelde radio-zender, door de in
'!
een antenne opgevangen energie voor verlichtingsdoeleinden te
gebruiken.
Ook het tegendeel is gemakkelijk te bewijzen. Als wij om de 2/4G
geleider, een open, goed geleidende, metalen buis van dezelfde
lengte aanbrengen, waarvan de onderzijde met het huis van de
^/SK^K^^z
generator is verbonden (fig. 156), verdwijnt op hetzelfde moment
Fig. 156. Afscher het elektrische veld buiten de buis. De staande golf die in de ge
ming van een vertileider aanwezig is, wordt terstond weer even sterk als in de hori
kale 1.14-geleider zontale geleider. Omdat verbruik van energie door het elektrische
door een metalen
veld niet meer optreedt, kan de opslingering van de staande golf
buis.
weer veel hogere waarden bereiken. Ofschoon het nu duidelijk is
dat ten gevolge van de afscherming door de metalen buis, de geleider geen elektrisch
veld meer doet ontstaan, moeten wij eerst nog verklaren waarom een niet-afgeschermde
geleider die zich in horizontale toestand dicht boven het aardoppervlak bevindt, ook
geen veld uitstraalt.

I

Parallel-geleiders

In de praktijk kan het aardoppervlak worden beschouwd als een bijzonder goede
geleider. In de tot nu toe gebruikte voorbeelden hebben wij dit ook stilzwijgend aan
genomen en zodoende een verklaring bespaard van het terugkeren van de stroom van
een verbruiker naar de generator.
Ook in het geval van de 2/4-geleider die boven het aardoppervlak is uitgespannen,
kunnen wij het gedeelte van het aardoppervlak, dat zich direkt onder de geleider
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Fig. 157. Overeenkomst tussen de
elektrische toestand van een geleider
parallel aan het aardoppervlak, en die
van een geleider bestaande uit twee
parallel lopende draden.
a) Geleider van één draad die is af
gesloten met een verbruiker W; de
stroom wordt naar de generator te
ruggeleid via het aardoppervlak.
b) Geleider bestaande uit één draad,
die niet is afgesloten: er ontstaat een
staande golf, en in het aardoppervlak
het spiegelbeeld daarvan.
c) Als het aardoppervlak wordt ver
vangen door een draad, ontstaan in
de beide draden golven die eikaars
spiegelbeeld zijn (i resp. i').

bevindt, beschouwen als een stuk geleider waarlangs de stroom naar de generator
terugkeert. Wanneer tussen het open einde van de geleider en het aardoppervlak
werkelijk een verbruiker was aangesloten (fig. 157a), dan bestond ogenschijnlijk een
gesloten stroomkring: generator-geleider-verbruiker-aarde-generator. Als de verbrui
ker echter niet meer is aangesloten aan de geleider, en deze ook geen verbinding meer
heeft met de aarde (fig. 1576), kunnen wij zowel de „bovenaardse” toevoerleiding,
als de „onderaardse” geleider naar de generator als open beschouwen. Evenals
in iedere werkelijke geleider die open is, zal dan ook in het aardoppervlak een staan
de golf optreden langs deze vermeende terug-geleiding.
Omdat het hier gaat om een geleider die de stroom terugvoert naar de andere pool
van de generator, moet het verloop van de stroom en de spanning in deze staande golf
precies tegengesteld gedacht worden aan het overeenkomstige verloop in de toe
voerleiding (fig. 157c). Als gevolg daarvan is ook op ieder ogenblik de richting en de
sterkte van de magnetische en elektrische velden die door de beide staande golven
worden opgewekt, tegengesteld, zodat zij elkaar opheffen. Er kan dan ook geen
elektromagnetisch veld dat energie afvoert, worden opgewekt. Bij een dergelijk
systeem van parallel lopende geleiders ontstaat binnen de geleiders dus geen energie
verbruik door het uitstralen van energie, maar er kan op enige afstand van de geleiders
ook geen energie (uit de ruimte) worden gehaald. Omdat bij een systeem van parallel
lopende geleiders, evenals bij geleiders die dicht boven het aardoppervlak zijn aan
gebracht, geen energie wordt onttrokken door het uitstralen van een veld, kunnen bij
resonantie van dergelijke geleiders de staande golven een veel hogere waarde bereiken
dan in een stralende geleider.
3.
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Voor wij het probleem van het omzetten van energie uit de algemeen bekende vorm
217

II. UITSTRALING VAN ENERGIE

DEEL 6

van stromen en spanningen, in de „onzichtbare vorm” van een elektromagnetisch
veld voorgoed zullen verlaten, willen wij eerst nog een belangrijk begrip uiteenzetten.
Wij hebben al eens gezegd dat voor een verbruiker van energie die via een kabel ge
voed wordt, de geleider zelf als energiebron kan worden beschouwd (pag. 211). Dit
geldt niet alleen voor de plaats waar de geleider is aangesloten op de verbruiker, doch
b.v. ook voor de overgang van een bepaald stuk geleider in een ander. In het algemeen
kan men zeggen dat op iedere plaats waar een „transportmiddel” van energie over
gaat in een ander, het transportmiddel dat energie afgeeft, de rol van energiebron
speelt voor het transportmiddel dat energie opneemt.
In ons geval wil dit zeggen dat een geleider die energie uitstraalt, moet worden be
schouwd als een energiebron voor de ruimte waarin hij is opgesteld. Evenals voor
iedere energiebron, kan men ook voor een stralende geleider een bepaalde inwendige
weerstand berekenen (of experimenteel bepalen), waarbij de geleider de grootste om
zetting van energie levert. Men noemt deze weerstand de stralingsweerstand
van de geleider, resp. de antenne.
Deze stralingsweerstand heeft een zeer belangrijke betekenis. Voor de zender, dus
de werkelijke energiebron van het systeem, is de antenne de energieverbruiker, die
gekarakteriseerd wordt door zijn stralingsweerstand. Alle geleiders van energie, overgangsstukken e.d. tussen de eigenlijke zender en de zenderantenne, moeten dus de
zelfde golfweerstand, resp. karakteristieke weerstand als de antenne hebben, om het
overbrengen van de energie zonder reflekties te doen plaats hebben. Het is logisch dat
de inwendige weerstand van de zender gelijk moet zijn aan de stralingsweerstand van
de antenne.
De getalwaarde van de stralingsweerstand is praktisch alleen afhankelijk van de
verhouding tussen de lengte van de antenne en de golflengte van de hoogfrekwente
stroom die er doorheen vloeit. Hij is dus niet afhankelijk van de werkelijke lengte van
de antenne, zoals dat het geval is bij de gewone verliesweerstand van een geleider. In
de praktijk zijn de stralingsweerstanden van twee soorten antennes van belang: die van
de 2/4-, en die van de 2/2-antenne. De eerste is ongeveer 70 Q, de laatste ongeveer
280 Q.
Enige getallen

Om de grootheden die we boven hebben leren kennen, beter te leren begrijpen, zullen
wij enige getallen uit de praktijk geven.
Een 2/4-antenne van een moderne televisiezender die werkt op een frekwentie van
ongeveer 200 MHz, bestaat uit twee staven die ieder 37 cm lang zijn (2 = 300 000 000 :
200 000 000 = 1,5 m). Met een dergelijke antenne kan gemakkelijk een vermogen van
10 kW (= 10 000 W) uitgezonden worden. Omdat de stralingsweerstand van de an
tenne ongeveer 70 Q bedraagt, moet de zender een hoogfrekwente stroom van onge
veer 12 A bij een hoogfrekwente spanning van ongeveer 850 V kunnen leveren
(850 V x 12 A = 10 000 W, en 850 V : 12 A = 70 O). Werd hetzelfde vermogen
uitgezonden door een 2/2-antenne, dan zou de zender ongeveer 6 A en 1700 V moeten
leveren. Wij zien dus dat bij een zender met een 2/4-antenne een zeer grote stroom
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wordt vereist, voor een zender met een A/2-antenne echter een zeer grote hoogfrekwente spanning.
1 W (watt) is de eenheid van elektrisch vermogen. Gewone gloeilampen hebben
vermogens van ongeveer 25 tot 200 W, strijkijzers en kookplaten van ongeveer 500 tot
1000 W. Het maximale verbruik van een modem ingericht huishouden is niet groter
dan ongeveer 5 kW; dit is dus ongeveer de helft van het vermogen dat door een enkele
korte antennestaaf van een televisiezender als elektromagnetische energie wordt uit
gezonden. Bij vele televisieantennes zijn 10 tot 12 enkelvoudige antennes boven elkaar
aangebracht, zodat zij samen een vermogen van 100 tot 120 kW uitzenden. Dit ver
mogen is ongeveer gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik, in de avonduren, vaneen
klein dorp. Nog grotere vermogens worden uitgezonden door radarantennes. Deze
werken op een frekwentie van ongeveer 10 000 MHz, zodat de golflengte ongeveer
3 cm is, en een A/4-antenne een lengte heeft van slechts 7,5 mm. Ondanks haar zeer
kleine lengte, is deze antenne in staat vermogens die 4 tot 5 maal zo groot zijn als die
van een televisiezender, als elektromagnetische energie uit te stralen. Dat het boven
staande geen ijdel gepraat is, moge blijken uit het feit, dat elektromagnetische energie
in de vorm van radarimpulsen en hun echo’s, niet alleen de afstand tussen aarde en
maan overbrugt, doch dat zelfs over meerdere miljoenen kilometers afstand met behulp
van elektromagnetische golven nog bepaalde schakelmanipulaties in ruimteraketten
tot stand kunnen worden gebracht; zeer zeker een overtuigend bewijs dat de draadloze
golven energie bevatten.
4.
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Tot slot moeten wij nog eenmaal terugkeren tot de geleiders die geen energie uit
stralen, doch alleen energie transporteren, om met hetgeen wij nu geleerd hebben,
het begrip golfweerstand van een geleider geheel te begrijpen.
Ofschoon deze geleiders geen elek
tromagnetisch veld uitstralen, omdat de
velden die door de beide draden worden
opgewekt, elkander opheffen tengevolge
van het feit dat de stromen die er door
vloeien tegengesteld zijn, is het toch
mogelijk ook aan dergelijke geleiders
langs draadloze weg energie te onttrek
ken. Als wij een draadlus houden in de
ruimte tussen de beide draden van
Fig. 158. Opname van energie uit de ruimte een parallelgeleider, dan kunnen wij
met behulp van een meter die aan de
tussen de beide draden van een geleider.
elektriG — hoogfrekwent-generator; W
lus is verbonden, vaststellen dat er een
sche vermogen-meter ( Watt-meter).
stroom, resp. energie, door de lus vloeit
(fig. 158).
Wanneer de geleider niet is afgesloten, zodat er staande golven in aanwezig zijn, zal
op het ogenblik dat de draadlus in de buurt wordt gebracht, de staande golf worden
gedempt, en tegelijkertijd een zwakke, lopende golf ontstaan.
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Dit feit bewijst dat ook een niet-stralende geleider in staat is om langs draadloze
weg energie af te geven op het moment dat het veld van de geleider door een andere
geleider wordt verstoord. Het is duidelijk dat het vermogen om energie af te geven in
grote mate afhangt van de vorm en de afmetingen van de doorsnede van het veld. Er
kan immers aan ieder punt van zijn doorsnede energie worden onttrokken, en het
hangt slechts van de verdeling van de veldsterkte in de doorsnede af, hoe groot deze
energie is, resp. welke totale energie kan worden afgenomen uit de totale doorsnede
na het samenvoegen van alle afzonderlijke energieën.
Is men in staat uit een dergelijke niet-stralende geleider een bepaalde maximale
energie te onttrekken, dan kan, zoals wij al weten, de geleider zelf als energiebron
worden beschouwd. Uit de hoeveelheid afgegeven energie kan de karakteristieke
weerstand, de z.g. golfweerstand, worden berekend.

2

b

£

Fig. 159. Veldverdeling in de doorsnede van hoogfrekwent-geleiders.
a) Geleider bestaande uit een draad parallel aan het aardoppervlak.
b) Geleider bestaande uit twee parallel lopende draden.
c) Koncentrische geleiders.

Deze golfweerstand heeft niets te maken met de gewone verliesweerstand van
een geleider. De laatste is b.v. afhankelijk van de lengte van de geleider; een geleider
van 2 m lengte heeft een verliesweerstand die tweemaal zo groot is als die van een ge
leider met een lengte van 1 m. De golfweerstand daarentegen hangt alleen af van de
doorsnede van het veld rondom de geleider, en niet van zijn lengte: een geleider van
100 m lengte heeft dezelfde golfweerstand als een zelfde soort geleider van 1 m lengte.
In fig. 159 zijn de doorsneden getekend van enige veel voorkomende energiegeleiders,
met de daarbij behorende doorsneden van de velden. De parallelgeleider (Eng.
twinlead; fig. 1595), en de koncentrische, of koaxiale kabel (fig. 159c), worden in de
hoogfrekwent-techniek uitsluitend gebruikt, de eerste tussen de ontvangantenne en
de ontvanger, de laatste tussen de zendantenne en de zender.
Het vermogen tot het afgeven van een energie van een kabel die wordt gekarakteri-
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Fig. 160. Enige soorten koaxiale kabels (a, b, c), afgeschermde antennekabel
met 2 aders (d), en lintkabel(e).
seerd door zijn golfweerstand, komt niet alleen tot uiting bij de zojuist beschreven
„draadloze” afgifte van energie, maar ook bij de energie-afgifte aan de gewone ver
bruiker, die plaats vindt aan het einde van de kabel. Wij denken er hierbij aan dat de
inwendige weerstand van de verbruiker gelijk moet zijn aan de golfweerstand van de
geleider, om energie-afgifte zonder het optreden van reflekties mogelijk te maken.
Deze eis kunnen wij pas nu helemaal begrijpen.
De golfweerstand van een niet-stralende geleider is in zeker opzicht te vergelijken
met de stralingsweerstand van een stralende geleider. Maar de getalwaarde van de
stralings weerstand hangt (bij een bepaalde frekwentie) alleen af van de lengte van
de antenne en nauwelijks van de konstruktie, terwijl de grootte van de golfweerstand
van een geleider op de eerste plaats afhangt van de doorsnede van het veld, en dus wél
van de konstruktie van de geleider. Als gevolg daarvan kan men energiegeleiders maken
met iedere gewenste golfweerstand. Het meest worden koncentrische en parallelgeleiders met een golfweerstand van 70 en 280 H gebruikt, omdat zij een juiste aan
passing geven op A/4- en A/2-antennes. In fig. 160 zijn enige van de meest gebruikte
soorten antennekabels getekend.
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ANTENNES VOOR LANGE- EN MIDDENGOLF
De oudste zendantennes waren, over
eenkomstig de toen gebruikte grote
golflengten, gekonstrueerd zoals in
fig. 142 (pag. 202) is aangegeven. Ter
vermijding van misverstanden ver
melden wij dat, ofschoon het hier gaat
om een geleider die parallel aan het
aardoppervlak is opgesteld, toch uit
straling van energie plaats heeft. Dit is
een gevolg van het feit dat de afstand
i 1
tussen de geleider en het aardoppervlak
Fig. 161. Het horizontaal gepolariseerde elek groot is (meestal meer dan 100 m).
tromagnetische veld van een horizontale antenne,
Het enige verschil met de vertikale
ke — elektrische krachtlijnen; km = magne
antennes
die wij tot nu toe hebben be
tische krachtlijnen; i~ = antennestroom.
handeld is hierin gelegen, dat de elek
trische krachtlijnen van horizontale antennes vrijwel een horizontale richting hebben,
terwijl de magnetische krachtlijnen in vertikale vlakken liggen (verg, het verloop van
de krachtijnen in de fig. 154 en 161). Horizontale antennes hebben dus een horizontaal
„gepolariseerd” veld.
Voor radiozenders die een frekwentie uitzenden welke is ge
legen in het middengolf gebied,
worden meestal antennes gebruikt
als in fig. 162 zijn getekend. Omdat
hun golflengte niet zo groot is als
die van langegolf zenders (onge
veer 200 - 600 m), kan men zonder
moeilijkheden vertikale A/4-antennes opstellen. De mast zelf
dient dan als straler. Het uitge
straalde veld van dit soort anten
nes is vertikaal gepolariseerd
(elektrische krachtlijnen hebben
een vertikale richting). Voor wij nu
verder ingaan op de konstruktie
Fig. 162. Typische vorm van een middengolfantenne.
van antennes voor korte golven en
televisie, moet eerst nog iets wor De elektrische krachtlijnen zijn voorgesteld door de
getrokken lijnen, de magnetische krachtlijnen door
den verteld over de uitbreiding van
gestippelde lijnen; het veld is vertikaal gepolariseerd,
elektromagnetische golven.
im = antennestroom.

I
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Zoals in fig. 155 (pag. 215) is aangegeven, breidt het elektromagnetische veld zich
niet alleen langs het aardoppervlak uit, maar ook schuin naar boven. De uitbreiding
verloopt echter in geen van beide richtingen ongestoord. Het aardoppervlak zelf werkt
„energie-absorberend” op de golven die zich langs het aardoppervlak voortplanten; de
golven die naar boven worden uitgestraald, stoten op een hoogte tussen ongeveer
100-800 km (ionosfeer) op elektrisch zwak-geleidcnde lagen. Deze lagen bevorde
ren niet alleen de uitbreiding van de golven, maar veranderen ook hun richting, zodat
zij weer naar de aarde terugkeren (fig. 163). Zij komen dan weer op het aardoppervlak
terecht op een zo grote afstand van de zender, dat op die plaatsen de horizontaal
uitgestraalde golven allang niet meer waarneembaar zijn. Alleen dank zij deze reflektono^eer

Fig. 163. Buiging van de richting waarin een elektromagnetisch veld zich
uithreidt, door de geleidende lagen van de ionosfeer.
Z - zender; O = ontvanger.

ties is het transoceanische radioverkeer mogelijk, evenals de verbluffend goede ont
vangst van ver verwijderde radiozenders in de avonduren.
Buiging in de ionosfeer
De gunstigste voorwaarden voor de uitbreiding van de naar boven uitgestraalde zendergolven doen zich voornamelijk voor in de uren van de avond en de nacht, zoals wij
reeds opmerkten. Tijdens deze uren is nl. de onderkant van de geleidende laag in de
ionosfeer zo scherp begrensd, dat men praktisch kan spreken van reflekties. Ten ge
volge van de invloed van de zonnestralen vervagen overdag de grenzen van de lagen,
zodat geen uitgesproken buiging van de golven naar de aarde plaats heeft.
De eigenschappen van de ionosfeer wat betreft de afbuiging van elektromagnetische
golven, zijn niet gelijk voor alle golflengten. Hoe groter de golflengte is, met te meer
zekerheid worden de elektromagnetische golven afgebogen. Als gevolg daarvan
worden voor kommerciële- en transoceanische verbindingen die zeer betrouwbaar
moeten werken, golflengten tot 20 000 m (= 15 kHz) gebruikt. Bij golflengten tussen
1000 en 200 m wordt de buiging steeds onbetrouwbaarder en meer afhankelijk van
niet te kontroleren atmosferische toestanden. Bij golflengten beneden 200 m kan men
vrijwel geen gereflekteerde golven meer ontvangen, en is men voornamelijk aange
wezen op het beperkte ontvangstbereik van de horizontaal uitgestraalde golven.
Bij golflengten tussen 100 en 10 m wordt de mogelijkheid van ontvangst op grote
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afstand weer gunstiger. Deze korte golven dringen weliswaar door de onderste, af
buigende, laag van de ionosfeer heen, maar ontmoeten tot op een hoogte van ongeveer
800 km nog andere lagen die soms een sterk afbuigend, of zelfs reflekterend effekt ver
tonen. Deze lagen vertonen dit effekt alleen tijdens zeer bepaalde uren van de dagen
tijden van het jaar, en ook slechts voor een zeer bepaalde golflengte. De elektromag
netische golven die deze bepaalde golflengte hebben, worden vaak zo sterk gereflekteerd, dat een serie van reflekties tussen het aardoppervlak en de ionosfeer optreedt.
Als gevolg daarvan kunnen zelfs zwakke amateurzenders op afstanden van de halve
omtrek van de aarde, worden ontvangen, mits deze helft de nachtzijde vormt. Enige
van deze bekende golflengten zijn b.v.: 60, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13 en 11 m. Het is
duidelijk dat het in dit geval gaat om een smalle band van b.v.: 48,5-50,5 m, 24,5-25,5
m, enz. Men noemt deze smalle banden: kortegolf banden.
Fig. 164. De reikwijdte van
ultra-kortegolfzenders wordt
begrensd door de optische ho
S2
rizon. S, Sy, S2 = zendanten
nes; E, Elt E2 = ontvangantennes.
a) Vergroting van het theore
tisch bereik van een zender
door de antenne op te stellen
op een berg.
b) Door buiging van de elektro-magnetische golven in de
onderste lagen van de atmos
feer is het werkelijke bereik
E
van
ultra-kortegolfzenders
veel groter dan het theore
tische bereik.
Ontvangst van de banden met de kortste golflengten, de 13 m - en de 11 m band, is
slechts mogelijk gedurende een bepaald aantal uren van de nacht. Op alle andere tijden
dringen deze korte golven door alle lagen van de ionosfeer heen en verdwijnen in
het hemelruim.
Buiging van golven met een golflengte van kleiner dan 10 m treedt slechts bij toeval
op, zodat het ontvangstgebied van een dergelijke zender zich beperkt tot de reikwijdte
van de horizontaal uitgestraalde golven.
De laatste tijd wordt er veel studie gemaakt en worden er veel proeven genomen om
draadloze verbindingen met deze korte golven te onderhouden met behulp van reflexies tegen voortdurend in de hoogste lagen binnenvliegende meteorieten resp. tegen
hun gedurende korte tijd geïoniseerde vliegbanen. Eveneens kunnen met succes aardsatellieten worden gebruikt als reflekterend tussenstation voor interkontinentale ver
bindingen.
„Kwasi-optische” uitbreiding van ultra-korte golven

De mogelijkheden voor de uitbreiding van de horizontaal uitgezonden golven van
ultra-kortegolfzenders (golflengte 10 m - 1 m) zijn afhankelijk van de struktuur van
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het aardoppervlak. Lange golven volgen niet alleen de kromming van de aarde, maar
ook de oneffenheden van het aardoppervlak, b.v. bergen en dalen. Ultra-korte golven
doen dit niet meer, maar breiden zich uit langs rechte lijnen. Ten gevolge van de over
eenkomst met de rechtlijnige uitbreiding van lichtstralen, spreekt men in dit geval van
,,kwasi-optische” uitbreiding van de elektromagnetische golven. In theorie is ont
vangst van dergelijke golven slechts mogelijk binnen de optische horizon van de an
tenne van de zender. Om de reikwijdte van de zender zo groot mogelijk te maken,
moeten de antennes hoog zijn en bij voorkeur worden opgesteld op heuvels of bergen
(fig. 164a).
Afbuiging van ultra-korte golven die zich naar boven uitbreiden, treedt slechts bij
toeval op. Daarentegen treedt er vrijwel altijd een zwakke buiging op van de ho
rizontaal uitgestraalde golven in de onderste lagen van de atmosfeer tot op een
paar honderd meter boven het aardoppervlak. Deze buiging wordt voornamelijk ver
oorzaakt door verschillen in luchtdruk en atmosfeer van afzonderlijke luchtlagen, en
is als gevolg daarvan sterk afhankelijk van het weer. Over het algemeen is de buiging
het sterkst bij helder weer en in de eerste uren van de nacht. In deze tijd is de reik
wijdte van de zender het grootst. Dank zij deze buiging is ontvangst van ultra-kortegolfzenders buiten de optische horizon mogelijk (fig. 1646).
3.
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Door de International Communications Union werden in 1947 in Atlantic City
vier frequentiebanden uit het VHF en UHF-gebied vastgelegd voor televisie en omroepdoeleinden. De nauwkeurige begrenzing van deze banden wijkt bij de drie geo
grafische gebieden iets af, zoals uit onderstaande tabel blijkt:
gebied I
Europa, Europees
Azië, Afrika
Band I (VHF)

Band II (VHF)
Band III (VHF)
Band IV (UHF)

41
87,5
174
r 470
1 610

- 68

MHz

- 100 MHz
- 223 MHz
- 585 MHz
- 890 MHz

gebied III
Azië, Australisch
Azië

gebied II
Amerika
r 54 - 72
i 76 - 88
88 - 108
174 - 216
470 - 890

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

44 - 50 MHz

{ 54 - 68

MHz

87 170 470 610 -

MHz
MHz
MHz
MHz

{

108
200
585
960

De banden I, III en IV zijn in principe gereserveerd voor de televisie; band II daar
entegen uitsluitend voor FM-omroep. Daar men de televisiekanalen van de banden
I en III reeds volledig benut, zendt men steeds meer programma’s in de kanalen van
band IV uit.
De eenvoudigste antennes voor al deze in verhouding korte golflengten zijn A/4
metalen staven. Zendantennes echter zijn zeer kostbaar door de hoge mastconstructies,
noodzakelijk om de zenders de nodige reikwijdte te geven.
De A/4-dipool

De A/4-antennes die wij tot nu toe hebben besproken, waren asymmetrisch, dat wil
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zeggen, zij waren slechts met één pool van de hoogfrekwent-generator verbonden,
terwijl de andere pool van de generator „aan aarde lag”. In de praktijk gebruikt men
echter meestal symmetrische antennes, waarvan iedere 2/4-staaf is verbonden met
een van de polen van de generator. Dergelijke antennes noemt men dipolen.
Natuurlijk moeten de beide staven van de antenne elkaar zo dicht mogelijk naderen,
om de stroom- en spanningsverdeling en de beide uitgestraalde velden zoveel mogelijk
aan elkaar aan te passen (fig. 165a).
Bij het Europese televisiesysteem is, evenals bij de meeste andere systemen, de zenderdipool horizontaal opgesteld (fig. 1656). Het uitgestraalde veld is dan ook horizon
taal gepolariseerd, zodat de antennes van de ontvangers eveneens horizontaal moeten
worden gemonteerd. Bij de zender ontstaat hierdoor een kleine moeilijkheid, omdat
een horizontale dipool niet in alle richtingen even sterk straalt (stralingsdiagram in
fig. 1656). Omdat dit voor zenders toch zeer belangrijk is, stelt men twee horizontale
dipolen in één vlak op, en wel zo dat zij onderling een rechte hoek vormen (fig. 165c).
y

------

B' 2.

i

b

y

Fig. 165. a) Vertikale symmetrische X)4-dipool
i = stroomverdeling ; v = spanningsverdeling.
b) Horizontale %14-dipool. Onder de antenne is de stralingskarakteristiek in
het horizontale vlak gegeven.
c) Gekruiste horizontale kf4-dipool. Eronder is de stralingskarakteristiek (die
in alle richtingen even groot is) in het horizontale vlak gegeven.
Bandbreedte van zendantennes
Antennes van televisiezenders moeten niet alleen geschikt zijn voor het uitzenden
van één bepaalde golflengte, maar vooreen zekere g o 1 f b a n d. Als de zender gelegen is in
band III (174 - 223 MHz), wordt zijn antenne dikwijls zo gekonstrueerd, dat zij ten alle
tijde iedere frekwentie van deze band kan uitstralen. De golflengten van de band liggen
echter tussen 1,75 en 1,35 m. De vereiste lengte van een symmetrische A/4-dipool zou
dan moeten variëren tussen 0,85 en 0,65 m. Zou men in dit geval de dipool 0,75 m lang
maken, dan kon men voor de grootste en voor de kleinste golflengten een slecht
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resultaat verwachten, omdat de dipool niet in resonantie zou komen. De golfband die
door een dipool van bepaalde lengte met succes kan worden uitgestraald is slechts
smal. Men zegt: een dipool heeft een kleine bandbreedte.
Als men de doorsnede van de dipool op een of andere manier vergroot, wordt ook
zijn bandbreedte groter. Hiertoe kunnen wij ofwel de diameter van de staven groter
maken, of, wat nog beter is, de stralende staaf door een stralend vlak vervangen. In
fig. 166a is een dergelijke antenne getekend, waarbij het vlak wordt gevormd door een
aantal parallel opgestelde staven. Dergelijke ,,vlinder-antennes” hebben een zeer
grote bandbreedte en worden daarom ook meestal gebruikt als televisie-zendantenne.
Evenals de enkelvoudige dipolen, worden ook zij twee aan twee onder een rechte hoek
opgesteld om een goed stralingsdiagram van de zender te verkrijgen.
Meestal worden verscheidene van deze stralers boven elkander op een mast gemon
teerd. Door een juiste keuze van de onderlinge vertikale afstand kan men bereiken dat
de uitgestraalde velden elkaar opheffen in vertikale richting, en elkaar versterken
in horizontale richting (verg, de stralingsdiagrammen van de fig. \66b en c). Het
veld dat naar boven wordt uitgestraald is immers nutteloos, omdat deze korte golven
door alle lagen van de ionosfeer heendringen en in dc ruimte verloren gaan. Door de
bundeling van de uitgestraalde velden in het horizontale vlak straalt b.v. een zendantenne, die voorzien is van 12 boven elkaar opgestelde stralers, welke tezamen een
energie van 10 kW opnemen, in horizontale richting een veld uit waarvan de sterkte
overeenkomt men een vermogen van 120 kW.

I!

2

£

i

i'
Fig. 166. a) Vlinderantenne met grote bandbreedte.
b) Vertikale stralingskarakteristiek van één vlinderantenne.
c) Gebundelde vertikale stralingskarakteristiek van verschillende, boven el
kaar gemonteerde, vlinderantennes.
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Parabolische reflektoren

Het is niet de bedoeling van dit boek nog andere soorten antennes te behandelen.
Volledigheidshalve vermelden wij echter nog dat voor zeer korte golflengten, dus
dm- en cm-golven, de konstruktie van antennes principieel anders is. Deze korte
golflengten worden bij de televisie gebruikt voor het onderhouden van verbindingen
tussen de plaats waarin een reportage wordt opgenomen en de zender zelf. Tegen
woordig worden zij ook gebruikt voor verbinding van de afzonderlijke zenders van
het Europese televisienet.
In beide gevallen gaat het om verbindingen waarbij een sterk richteffekt van de
zender wordt vereist; dit wil zeggen, men tracht de uitgestraalde energie in een „dunne
straal” te richten op de ontvangantenne van de zender. Bij deze korte golflengte is het
eenvoudigste en meest eflektieve middel voor het bundelen van de uitgestraalde ener
gie een parabolische reflektor. De werking van deze reflektoren berust op het
zelfde principe als de reflektoren van grote schijnwerpers, met het enige verschil dat
de elektrische reflektoren niet van een spiegelende laag behoeven te worden voorzien.
Bij reflektoren voor dm-golven bevindt zich in het brandpunt van de reflektor een
kleine dipool (fig. 167a), bij cm-golven de monding van de golfpijp (fig. 167 b). De

T

/

9.

b

Fig. 167. a) Parabool-reflektor voor dm-golven; i = toegevoerde HFstroom.
b) Parabool-reflektor voor cm-golven; ƒ = het elektromagnetisch veld
dat via een golfpijp wordt toegevoerd.

bijzondere konstruktie van de toevoerleiding van cm-golven is een gevolg van het feit
dat deze korte golven niet meer in de vorm van stromen en spanningen door een ge
leider worden gevoerd, maar in de vorm van een elektromagnetische golf door
een buis, de ,,golfpijp”, die meestal een rechthoekige doorsnede heeft.
De bundelende werking van parabolische reflektoren is vooral bij zeer korte golf
lengten buitengewoon groot. Dit blijkt wel uit het feit dat men met een zenderver-
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mogen van enige tienden watts (minder dan het vermogen van een zaklantaarn) een
televisieprogamma zonder moeite over afstanden tot ongeveer 50 km kan overzenden.

4.
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In principe kan iedere antenne dienen zowel voor zenden als voor ontvangen.
Dit is een onmiskenbaar bewijs van de regel die zegt dat iedere gebeurtenis in de
natuur omkeerbaar is: Als een A/4-dipool in staat is om hoogfrekwente energie die
een bepaalde golflengte heeft, uit te stralen in de vorm van een elektromagnetisch
veld, dan is diezelfde dipool ook in staat om, wanneer hij in een elektromagnetisch
veld wordt geplaatst, veldenergie om te zetten in stromen en spanningen. De ontvangantenne is dus in principe weer een A/4-dipool die horizontaal is gemonteerd, omdat
bij het Europese televisiesysteem een horizontaal gepolariseerd veld wordt uitgezonden.
In tegenstelling tot de zendantennes die in alle richtingen gelijkmatig moeten stralen,
streeft men bij de konstruktie van ontvangantennes naar een zo groot mogelijke richtwerking. Het koncentreren van de ontvangstmogelijkheid van een antenne in een
bepaalde richting betekent niet alleen een vergroting van de energie die door de an
tenne wordt opgenomen, maar ook een verzwakking van de ontvangst van de stoorvelden die uit alle richtingen op de antenne inwerken.
Dipool met reflektor

Het eenvoudigste middel dat tegenwoordig steeds wordt toegepast om de dipool
een bepaald richteffekt te geven, is het opstellen van een reflekterende staaf op een
afstand van ongeveer | golflengte achter de dipool (dus aan de kant die van de zender
is afgewend, fig. 168). De reflekterende
%
staaf neemt, evenals de dipool zelf, energie
uit het veld op en zet deze om in een staan
*
de golf. Deze staande golf veroorzaakt een
elektromagnetisch
veld dat een faze heeft
3"
die tegengesteld is aan het veld dat door
de zender wordt uitgezonden (fig. 169a).
vandc
De golf die door de reflektor wordt uit
gezonden, wordt door de dipool met enige
vertraging ontvangen. Ten gevolge van de
onderlinge afstand van de reflektor en de
Fig. 168. Ontyangdipool met reflector ter
dipool, en de fazedraaiïng van 180° die bij
verbetering van de richtingskarakteristiek
de reflektor optreedt, zijn ter plaatse van
naar één kant.
de dipool de gereflekteerde golf en de van
de zender afkomstige golf in faze, zodat
zij elkaar versterken. Bereikt echter een storend veld de antenne aan de kant van de
reflektor, dan treedt een tegengestelde werking op. De storingsgolf zelf en de storingsgolf die door de reflektor wordt uitgezonden, bereiken dc dipool zonder onder
linge vertraging, zodat zij elkaar daar ter plaatse opheffen ten gevolge van het fazeverschil dat tussen de beide golven bestaat (fig. 1696).

4
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Yagi antennes

I

Het richteffekt en de werking van een dipool kan nog aanzienlijk verbeterd worden
door, behalve een reflektor, nog één of meer richtstaven, z.g. „direktors”,
vóór de dipool aan te brengen (fig. 170a). Dergelijke antennes, die men over het alge
meen gebruikt voor de ontvangst van zenders die op grote afstand zijn gelegen, noemt
men „Yagi antennes”. De werking van de direktors berust in principe eveneens op
het benutten van de vertragingen en fazeverschillen die ontstaan tussen de direkt
ontvangen golven en de golven die door de staven worden uitgezonden. De fazever
schillen worden verkregen door de lengte van de direktors kleiner dan een halve golf
lengte te maken. Een exakte verklaring van de werking is buitengewoon moeilijk om
dat wij te maken hebben met de veranderende induktie die alle staven tezamen veroor
zaken in ieder van de staven.
In de praktijk blijkt de Yagi antenne met één reflektor en twee direktors het best te
voldoen. Behalve de Yagi-antenne met 4 elementen (fig. 170a) treft men tegenwoordig
ook dikwijls Yagi’s aan met 6, 8 en meer directors en dubbele reflector (fig. 1706);
we laten in het midden of de daarmee bereikte, niet zeer uitgesproken verbetering in de
ontvangst de hogere kosten rechtvaardigt. Wel kan de antennekonstruktie aanzienlijk
worden verbeterd door het opstellen van twee volledige Yagi antennes boven elkaar,
waarbij de onderlinge afstand een halve golflengte bedraagt (fig. 1716). Met deze op-

b
Vr

v;
Fig. 169. Werking van een reflek torstaaf.
Vi = de spanning die door de zendergolfin de dipool wordt geïnduceerd; Vr = de spanning
die door de zendergolf in de reflektor wordt geïnduceerd; Vr' = de spanningsgolfdie door
de reflektor wordt uitgezonden; Vi' = de spanning die door Vr' in de dipool wordt geïndu
ceerd.
a) Als de zendergolf het eerst de dipool en daarna de reflektor bereikt, zijn Vi en Vi' altijd
in faze: de dipool levert een grote spanning.
b) Als de zender zich aan de andere kant van de antenne (de kant van de reflektor) be
vindt, zijn Vi en Vi’ altijd in tegenfaze: de dipool levert slechts een zeer kleine signaalspanning.
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stelling bereikt men niet alleen dat tweemaal zoveel energie door de antenne wordt
opgenomen, doch bovendien een sterke bundeling van de antennekarakteristiek in
vertikale richting. Als gevolg daarvan worden vooral de storingen die optreden in de
onmiddellijke omgeving van de antenne, b.v. van auto’s, stofzuigers, elektrische
scheerapparaten, enz., sterk verzwakt. Het aantal antennes dat boven elkaar wordt
gemonteerd, bedraagt meestal niet meer dan twee, omdat de montage van een groter
aantal weliswaar een betere onderdrukking van storingen geeft, doch ook een oneven
redig grote stijging van kosten.
Di

Pf

>

w
I

2

b

Fig. 170. a) „Yagi antenne" met één reflektor en twee direktors. Di =
).!4-dipool; Rf = reflektor; Rslt Rs2 = twee direktors.
b) uitgebreide Yogi antenne met dubbele reflektor.
De pijlen geven de richting van het door de zender uitgezonden veld aan.
Bandbreedte van ontvang-dipolen
Evenals bij zenders, is de bandbreedte van een gewone dipool ook bij ontvangantennes te klein om een zo goed mogelijke ontvangst te waarborgen. Ontvangantennes
worden weliswaar vrijwel altijd ontworpen voor de ontvangst van één bepaalde
zender, maar ook in dat geval gaat het niet om het ontvangen van één bepaalde
golflengte, maar van twee, omdat immers een televisiezender zowel een beeldsignaal
als een geluidsignaal uitzendt. Deze signalen hebben een geheel verschillende op
dracht te vervullen en moeten daarom ook langs gescheiden wegen, dat wil zeggen,
op twee verschillende golflengten, worden uitgezonden. De onderlinge frekwentieafstand van de beide draaggolven is in het Europese televisiesysteem vastgclegd
op 5,5 MHz. Het verschil in golflengte tussen de beeld- en de geluidsdraaggolf kan
niet zonder meer worden opgegeven, omdat dit afhangt van de band waarin de zender
werkt. Het verschil tussen beide draaggolven van zenders die werken in band I is
gemiddeld 50 cm, terwijl deze afstand in band III gemiddeld slechts 4 cm is.

De gevouwen dipool

.Een goede ontvangantenne moet dus een bandbreedte van ten minste 5,5 MHz
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hebben. Daarom worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend gevouwen dipolen als
ontvangantennes gebruikt. Een gevouwen dipool (fig. 171a) heeft een grote band
breedte en is niet alleen eenvoudig en goedkoop te maken, maar heeft bovendien het
voordeel dat hij zeer eenvoudig bevestigd kan worden. In het midden van de door
lopende staaf ligt nl. een spanningsknoop van de staande golf die in de staaf wordt
geïnduceerd. Omdat een spanningsknoop een onveranderlijke, neutrale potentiaal
vertegenwoordigt, kan hij ook met een andere neutrale potentiaal worden verbonden.

Fig. 171.

a) Gevouwen dipool met grote bandbreedte.
b) Dubbele Yagi antenne met gevouwen dipolen.

Een gevouwen dipool kan dus op deze plaats worden bevestigd aan een metalen,
geaarde mast, zonder een isolerend tussenstuk te gebruiken. Hij kan derhalve tege
lijkertijd - mits de mast goed geaard is - worden gebruikt als bliksemafleider.
Zoals wij .al hebben gezegd, gebruikt men tegenwoordig zowel voor eenvoudige an
tennes met één reflektor als voor Yagi’s, gevouwen dipolen in plaats van enkelvou
dige dipolen (fig. 1716). Wij moeten er echter aan denken dat een gevouwen dipool
een 2/2-antenne is, en zodoende een stralingsweerstand van ongeveer 280 ft heeft (de
uitdrukking „stralingsweerstand” wordt ook voor ontvangantennes gebruikt). Door
variaties in de konstruktie van gevouwen dipolen, b.v. in de diameter en de lengte van
de afzonderlijke staven, kan echter de grootte van de stralingsweerstand aanzienlijk
worden veranderd.

IV. Het moduleren van de draaggolf
1.

AMPLITUDEMODULATIE, DRAAGGOLVEN, MODULATIEDIEPTE

Nadat wij uitvoerig zijn ingegaan op het ontstaan, het uitzenden en de uitbreiding
van elektromagnetische golven, blijft het vraagstuk bestaan, op welke wijze deze
golven dienstbaar kunnen, worden gemaakt als dragers van een bepaalde „infor
matie”, in ons geval dus het videosignaal.
.Stellen wij ons voor dat wij een serie impulsen zouden willen overzenden (fig. 172a).
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Fig. 172. Amplitudemodulatie
draaggolf met een reeks impulsen.
a) De reeks impulsen waarmee de draaggolf
wordt gemoduleerd Vmb) De in amplitude gemoduleerde draaggolf
Vhf.

Fig. 173. a) Draaggolf Vhf die met impulsen
is gemoduleerd (fig. 172b).
b) De reeks impulsen Vdm die door demodu
latie in de ontvanger is teruggewonnen
(fig. 172a).

Het ligt dan voor de hand de amplitude van de elektromagnetische golf in het ritme
van de impulsen te moduleren (fig. 172ó). In de ontvangers moet dan een „amplitude-detektor” worden aangebracht, om uit de gemoduleerde draaggolf de serie im
pulsen weer terug te winnen. De detektor bestaat uit een eenvoudig netwerk, dat hoogfrekwente elektrische golven omzet in een gelijkspanning. De grootte van de opgewekte
gelijkspanning is op ieder moment gelijk aan de sterkte, de amplitude, van de HF
golf. Hij zal dus alle amplitudevariaties van deze golf nauwkeurig weergeven. In ons
geval zal de uitgangsspanning van de detektor hetzelfde impuls-vormige verloop
hebben als de hoogfrekwente draaggolf (fig. 173; een detektor wordt op pag. 280
beschreven).
Men noemt deze wijze van moduleren, waarbij dus de amplitude van de draaggolf va
rieert tussen een bepaalde maximale en minimale waarde, „amplitudemodulatie”.

É
I

a

b

Fig. 174.' a) Amplitudemodulatie door een sinusvormige modulatiespanning.
b) Amplitudemodulatie door een willekeurig gevormde modulatiespanning.
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Fig. 175. Schematische voorstelling van de modulatie, het uitzenden, het ont
vangen en de demodulatie van een impulsvormig signaal.
= niet-gemoduleerde HF golf; Vm = modulatiespanning; Vhf = gemodu
leerde HF golf (draaggolf); G = HF generator; M — modulator; S =
zender; E = ontvanger; D = demodulator.
Het is duidelijk dat op deze wijze niet alleen impulsen kunnen worden overge
zonden, maar ook iedere andere willekeurige spanningsvorm. In fig. 114a is b.v.
een sinusvormige modulatie weergegeven, in fig. 114b een willekeurige andere modulatievorm.
Fig. 175 geeft het verloop van de modulatie in de zender tot aan de demodulatie
in de ontvanger schematisch weer. Wij zullen in dit boek niet ingaan op de wijze
waarop de HF golf in de zender wordt gemoduleerd. Er bestaat hiervoor een groot
aantal verschillende methoden, die vrijwel alle op hetzelfde eenvoudige principe be
rusten: de HF golf doorloopt een versterkbuis waarvan de versterking in het ritme
van het modulerende signaal wordt gevarieerd. Als b.v. het modulerende signaal op
een gegeven ogenblik een kleine waarde heeft, is de versterking van de buis klein, zodat
de amplitude van de HF golf slechts weinig wordt versterkt. Wordt het modulerende
signaal sterker, dan wordt ook de versterking van de buis groter, zodat de amplitude
van de HF golf toeneemt.
Een bepalende faktor voor de amplitudemodulatie is de „modulatiediepte”.
Dit is het verschil tussen de maximale en de minimale amplitude van de draaggolf,
abc

50*

Fig. 176. Modulatiediepte bij amplitudemodulatie. De modulatiediepte van de
draaggolf Vhf bedraagt a) 50%, b) 80°/o, c) 100°/o.
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die wordt uitgedrukt in procenten van de gemiddelde amplitude. Fig. 176 geeft enige
voorbeelden van de sinusvormige modulatie, en wel met modulatiediepten van resp.
50, 80 en 100%. Het is duidelijk dat met een draaggolf die 100% is gemoduleerd, een
informatie op de meest efficiënte manier kan worden overgebracht. Een dergelijke
grote modulatiediepte wordt echter noch bij radio-, noch bij televisiezenders gebruikt,
omdat het zeer moeilijk is diep gemoduleerde signalen zonder vervorming te demoduleren. Wat de modulatiediepte van de draaggolf bij televisie betreft, daarbij
kunnen wij het best de waarden overnemen die wij reeds voor de verschillende
niveau’s van het videosignaal hebben
------------- ;OO%
vastgelegd (fig. 86, pag. 126). Zodoende
ontstaat de gemoduleerde televisie-draag75%
golf, die in fig. 177 is getekend.

r“1=

De „hoogste videofrekwentie”
Uit fig. 177 kunnen wij een zeer be
langrijke konklusie trekken: de grillig
gevormde lijn die tussen de synchronisatie-impulsen is getekend, stelt een op
eenvolging van lichte en donkere punten
in het beeld voor. Wij hebben reeds
vroeger vastgesteld dat ongeveer 400 000
Fig. 177. Een televisie-draaggolf die met een
beeldpunten moeten worden afgetast om
videosignaal is gemoduleerd.
De verschillende niveau's zijn aangegeven in
een voldoende scherp beeld te verkrijgen
(pag. 125). Als het aantal beelden per procenten van de maximale amplitude;
10% = witniveau; 75%, = zwartniveau;
seconde 25 is, moeten er dus ongeveer
75-100%, = ,,zwarter dan zwart" gebied.
10 000 000 beeldpunten per seconde
worden afgetast. Stellen wij ons voor dat al deze punten afwisselend licht en donker
zijn, dan heeft het beeldsignaal een kanteelvorm, die uit 5 000 000 positieve en
5 000 000 negatieve stukken bestaat. In fig. 178 is een klein stukje van deze kan
teelvormige spanning weergegeven (getrokken lijn).
Vervangen wij de getrokken lijn door de
sinusvormige gestippelde lijn (fig. 178), dan is
de frekwentie van de sinustrilling 5 MHz. Wij
'm
kunnen dus zeggen dat een wisselspanning van
5 MHz de snelst wisselende spanning is die bij
de aftasting van een beeld kan ontstaan.*)
Het is de „hoogste videofrekwentie”
die voorkomt, en deze speelt als zodanig een
Fig. 178. Een reeks afwisselend witte en
zwarte beeldpunten levert een kanteelbelangrijke rol bij de overdracht van televisie
spanning Vm (getrokken lijn); bij be signalen.
nadering kan deze spanning worden ver
vangen door een sinusvormige spanning
Laagste draaggolffrekwentie
(gestippelde lijn).
De hoogste videofrekwentie van 5 MHz is
*) Eigenlijk is dit de hoogste frekwentie waarmede wij ons tevreden stellen bij het overdragen
van televisiesignalen; bij de aftasting zelf kunnen nog veel hogere frekwenties ontstaan.

.. L.
ff
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op zichzelf reeds een zeer hoogfrekwente trilling. In dit buitengewoon snelle ritme
moet de draaggolf dus worden gemoduleerd. Het is duidelijk dat de draaggolf dan
zelf een nog veel hogere frekwentie moet hebben, omdat anders de modulatie niet
duidelijk genoeg wordt weergegeven. Als de modulatie bij een draaggolffrekwentie
die b.v. 5 maal zo groot is als de modulatiefrekwentie, nog duidelijk tot uitdrukking
komt (fig. 179o), dan is bij een draaggolffrekwentie die slechts tweemaal zo groot is,
de modulatie nauwelijks meer te herkennen (fig. 1796).

vhr

Ww
2

b

Fig. 179. Samenhang tussen de hoogste modulatie- en de laagste draag
golffrekwentie.
a) De draaggolffrekwentie is vijfmaal zo hoog als de modulatiefre
kwentie; de vorm van de modulatie komt duidelijk tot uitdrukking.
b) De draaggolffrekwentie is slechts tweemaal zo hoog als de modu
latiefrekwentie: de vorm van de modulatie is nauwelijks meer te her
kennen.
Desondanks is in theorie een draaggolffrekwentie die slechts tweemaal zo hoog is als
de hoogste modulatiefrekwentie, voldoende. Omdat in dit geval demodulatie zonder
vervorming echter zeer moeilijk is, kiest men in de praktijk de draaggolffrekwentie
minstens 4 tot 5 maal zo hoog als de modulatiefrekwentie. Dit wil zeggen dat men bij
televisie draaggolven moet gebruiken waarvan de frekwentie hoger ligt dan 20 tot
25 MHz, dus in het ultra-kortegolf bereik of in het bereik van golflengten die kleiner
zijn dan 10 m. In het officiële internationale „verdelingsplan” van golfbereiken,
liggen de televisiebanden op frekwenties boven de 40 MHz.
De noodzaak om draaggolven met een zo hoge frekwentie te gebruiken vormde een
grote hindernis op de weg van de ontwikkeling van de moderne televisie. In de tijd
waarin de moeilijke problemen van het aftasten van beelden al waren overwonnen
door de ontwikkeling van de beeldontleder en van de ikonoskoop (omstreeks 1930),
waren de ultra-korte golven nog nauwelijks bekend.
De moeilijkheden die optraden bij het gebruik van deze hoge frekwenties waren
voornamelijk hierin gelegen, dat de versterkbuizen, spoelen en andere elektrische
elementen, die toen in gebruik waren, te grote afmetingen hadden. Als gevolg daarvan
traden grote ongewenste kapaciteiten op, terwijl bovendien ten gevolge van de geringe
kennis van elektrische materialen, zeer grote verlies weerstanden geen uitzondering
waren. Om de ingenieus uitgedachte methoden voor het opnemen van beelden, in de
praktijk met succes te kunnen gebruiken, moest dus eerst het werkterrein van de hoogfrekwent-technici worden verlegd naar het gebied van de korte en ultra-korte golven.
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Pas in de laatste jaren voor de tweede wereldoorlog had men zoveel ervaring op het
gebied van zenders, antennes en ontvangers voor deze korte golven verzameld, dat
ongeveer tegelijkertijd in Amerika, Engeland en Duitsland kon worden begonnen met
regelmatige experimentele uitzendingen.

2.
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Na deze laatste terugblik op de ontwikkelingsgeschiedenis van de televisie, moeten
wij ons nog verdiepen in een ander probleem, dat met het moduleren samenhangt.
In fig. 180 is b.v. de modulatie van een draaggolf van 20 kHz met een andere golf van
4 kHz voorgesteld. De modulatie is weliswaar gemakkelijk te tekenen, doch in de
praktijk treedt hierbij een merkwaardig
en belangrijk effekt op.
Als wij deze gemoduleerde draaggolf
zouden uitzenden, konden wij haar met
een daarvoor geschikte antenne op een
andere plaats ontvangen en toevoeren aan
een golfmeter. Een golfmeter is een
apparaat dat niet alleen reageert op de
golven die „in de lucht” aanwezig zijn,
doch dat alle golven die eventueel aan
Fig. 180. Amplitudeniodulatie van een 20 kHzwezig mochten zijn, gescheiden van el golf.
kaar registreert.
Men zou natuurlijk verwachten dat de golfmeter een frekwentie van 20 kHz aan
wijst, terwijl de wijzer - indien hij de snelle modulatiefrekwentie van 4 kHz zou kunnen
volgen - in deze frekwentie zou trillen. Omdat echter geen enkele wijzer in staat is
deze trilling te volgen, zou hij zich niet bewegen. Tot onze verrassing stellen wij echter
vast, dat de golfmeter niet een enkele golf registreert, doch drie golven, en wel met
frekwenties van 16, 20 en 24 kHz.
De verklaring van dit onverwacht effekt voert ons terug naar de principiële grond
wetten volgens welke alle gebeurtenissen in de natuur plaats hebben. Een van deze
wetten zegt dat de meest elementaire vorm van iedere gebeurtenis die zich periodiek
herhaalt, een zuivere sinuslijn met konstante amplitude en frekwentie is. Dit wil
zeggen dat zelfs de meest gekompliceerde gebeurtenissen waarvan b.v. de amplitude
en de frekwentie op een willekeurige wijze varieert, kunnen worden onderverdeeld
in een bepaald aantal - soms zeer vele - elementaire sinustrillingen.
In het geval van de draaggolf met een frekwentie van 20 kHz die met een signaal
van 4 kHz is gemoduleerd, kunnen wij 3 zuivere sinusvormige trillingen onderscheiden:
één sterke met een frekwentie van 20 kHz, en 2 zwakke met een frekwentie van 20—4 =
16 kHz, en 20 + 4 = 24 kHz. In fig. 18la zijn deze drie golven onder elkaar ge
tekend. Als de lezer zich de moeite geeft de afzonderlijke amplituden van ieder van
deze drie trillingen op te tellen, dan zal hij vaststellen dat de som de gewenste amplitude-gemoduleerde draaggolf is (fig. 1816).
Wij moeten aan de voorstelling gewend raken dat amplitudemodulatie „in werke
lijkheid” geen verandering van de amplitude van de draaggolf betekent, maar het
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Fig. 181. Amplitudemodulatie van een 20 kHz-draaggolf met een 4 kHz-golf.
a) De draaggolf van 20 kHz(f0), de onderste zijband van 16 kHz(fs') en de hoogste
zijband van 24 kHz (fs").
b) De som van de drie golven fQ,fs' en fs" vormt de in amplitude gemoduleerde
golffHF.
ontstaan van twee nieuwe golven die symmetrisch aan weerszijden van de draaggolf liggen. Het opwekken van de beide nieuwe golven geschiedt automatisch in de
modulatietrap (modulator) van de zender.
De uitdrukking „symetrisch aan weerszijden van de draaggolf ” kan het eenvoudigste
aan de hand van fig. 182 verklaard worden; hierin zijn de frekwenties, die ontstaan
in drie voorbeelden van amplitudemodulatie, uitgezet langs een horizontale frekwentieschaal. Als voorbeelden zijn gekozen: een draaggolf van 20 kHz die met een signaal
van 4 kHz is gemoduleerd, een draaggolf van 31 kHz die met 2 kHz is gemoduleerd
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Fig. 182. Draaggolven en zijbanden bij amplitudemodulatie.
fOt
= 20 kHz-draaggolf die met 4 kHz is gemoduleerd:
ftf, sf, sf = 31 kHz-draaggolf die met 2 kHz is gemoduleerd;
ff',
st", tf', tf’ = 43 kHz-draaggolf die tegelijkertijd met 3 en 5 kHz is
gemoduleerd.

en ten slotte een draaggolf van 43 kHz die tegelijkertijd gemoduleerd is met een signaal
van 3 en een van 5 kHz. De hoogte van de afzonderlijke lijnen in het diagram geeft
een indruk van de amplitude van de diverse golven. Men noemt de golven die bij
amplitudemodulatie ontstaan de „zijbandgolven,” ofwel de „bovenste en
onderste zij band” van de draaggolf.
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Zijbanden van een televisiesignaal

In de voorbeelden die wij boven hebben aangehaald, was het modulerende signaal
een zuivere sinusvormige trilling. Wat zal er echter gebeuren wanneer een draaggolf wordt gemoduleerd met een willekeurig gevormde spanning, b.v. een video
signaal?
Ook in dit geval gaan we weer uit van de grondwet dat iedere willekeurige spanningsvorm in werkelijkheid uit een groot aantal zuivere sinusvormige trillingen bestaat.
Hieruit volgt dat wij bij iedere vorm van het modulerende signaal uiteindelijk hebben te
maken met modulatie door middel van zuivere sinusvormige spanningen.
Ook het videosignaal bestaat in werkelijkheid uit een ingewikkeld samenstel van
zeer vele sinusvormige trillingen van verschillende amplituden en frekwenties. Zonder
dat wij er verder op ingaan, stellen wij vast dat de frekwenties van de afzonderlijke
trillingen kunnen worden verdeeld in twee groepen. De ene groep omvat alle golven
waarvan de frekwentie een veelvoud van de lijnfrekwentie van 15 625 Hz is. Dit zijn
dus golven met een frekwentie van
15 625 Hz
2 X 15 625 = 31 250 „
3 X 15 625 = 46 875 „
4 X 15 625 = 62 500 ,, enz.

Men noemt in een dergelijk geval de golf met een frekwentie van 15 625 Hz de
grondgolf, en de golven met een frekwentie die een veelvoud is van die van de
grondgolf, de 2e, 3e en 4e harmonische van de grondgolf. De tweede groep golven
die in het videosignaal zijn opgesloten, bevat de beeldfrekwentie van 25 Hz en haar
harmonischen, dus 50, 75, 100 Hz, enz.
25 Hz-harmonischcn 25 Hz-harmonischcn 25 Hz-harmonischcn

Fig. 183. De zijband van een televisiesignaal dat in amplitude is gemodu
leerd, bestaat uit twee frek wentie-groepen: de lijnfrekwentie met haar har
monischen op onderlinge afstand van 15 625 Hz (lange strepen), die ieder
weer symmetrische zijbanden hebben, waarvan de onderlinge afstand gelijk
is aan de beeldfrekwentie en haar harmonischen (25 Hz).

Het „frekwentiespektrum”
Deze beide groepen golven zijn in het videosignaal zo gekombineerd, dat iedere
harmonische van de lijnfrekwentie (dus 15 625, 31 250, 46 875 Hz, enz) een
bovenste en een onderste zijband heeft die ieder uit een komplete groep golven met de
beeldfrekwentie en haar harmonischen bestaat. In fig. 183 zijn ter wille van de
eenvoud alleen de eerste drie harmonischen van de lijnfrekwentie getekend en even
eens alleen de laagste harmonischen van de groep golven met de beeldfrekwentie. Uit
deze figuur blijkt echter duidelijk dat de golven met de lijnfrekwentie of een veelvoud
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daarvan verreweg de grootste amplitude hebben, terwijl de zijbanden slechts een
ondergeschikte rol spelen en snel in amplitude afnemen.
Dit z.g. „frekwentiespektrum ” geeft een voorstelling van het enorme aantal
zuivere sinusvormige trillingen, die samen het grillige videosignaal, dat bij het
aftasten van een beeld ontstaat, vormen. Ofschoon het frekwentiespektrum eigenlijk
onbegrensd is, behoeven wij, overeenkomstig hetgeen wij op pag. 235 hebben gezien,
alleen rekening te houden met de harmonischen beneden 5 MHz. De zeer kleine
details die worden voorgesteld door nog hogere frekwenties kunnen wij door het be
perkte oplossend vermogen van ons oog toch niet waarnemen (voor zover het ten
minste een beeld op een televisiescherm betreft).
Indien wij dus een draaggolf met het videosignaal willen moduleren, dan wil dit
zeggen dat wij de draaggolf op hetzelfde moment met een zeer groot aantal
sinusvormige spanningen moeten moduleren. De frekwenties van de modulerende
spanningen liggen tussen 25 Hz en 5 MHz. Dit betekent dat bij het moduleren, aan
weerszijden van de draaggolf zijbanden met een breedte van ongeveer 5 MHz ont
staan, waarbinnen de in fig. 183 getekende frekwentieverdeling bestaat.
Als deze zijbanden dicht opeen worden getekend, ontstaat b.v. voor de modulatie
van een draaggolf met een frekwentie van 50 MHz het diagram dat in fig. 184 is
getekend. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat de hoogste frekwenties van de zijband
snel in amplitude afnemen en daardoor aan betekenis verliezen.
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Fig. 184. Een televisie-draaggolf (f0) van 50 MHz, met haar beide zij
banden, die ongeveer 5 MHz breed zijn (gearceerd).
Men moet zich voorstellen dat de zijbanden zijn gevuld met het frekwentiespektrum dat in fig. 183 is weergegeven.
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Nadat hierboven het ontstaan van zijbanden is verklaard, zullen wij nu iets dieper
ingaan op het begrip bandbreedte, dat wij bij het bespreken van dipolen al hebben
genoemd.
In de modulatietrap van een zender wordt, zoals wij hebben vastgesteld, een hele
„golf band” opgewekt. Het is duidelijk dat deze band door de zendantenne ook moet
worden uitgezonden en door de ontvangantenne ontvangen om, na in de ont
vanger te zijn versterkt, in de demodulatietrap weer omgezet te worden in de oor
spronkelijke vorm van het videosignaal.
Men zegt, dat alle delen van het overdrachtsysteem „een voldoende bandbreedte
moeten hebben”, en bedoelt daarmee dat de antennes van de zender en de ont
vanger alle golven van de laagste tot de hoogste zijbandfrekwentie in gelijke verhouding
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moeten uitzenden, resp. ontvangen. Het betekent ook dat de versterking van alle
frekwenties in de ontvanger even groot moet zijn. Als dit niet het geval is, wordt een
gedeelte van de golven onderweg verzwakt ten opzichte van de andere golven, zodat in
de demodulatietrap een ander signaal wordt teruggewonnen dan het oorspronkelijke
videosignaal. Een verzwakking b.v. van de hoogste of de laagste zijbandfrekwenties
openbaart zich door een vermindering van de definitie van het ontvangen beeld.

Bandbreedte van een versterker
Wij hebben vroeger al beschreven (pag. 226) dat een antenne in principe geen vol
doende bandbreedte heeft, omdat zij slechts bij een bepaalde golflengte in resonantie
komt. Voor de versterking in een ontvanger geldt ongeveer hetzelfde omdat voor het
bereiken van een voldoende versterking wordt gebruik gemaakt van de resonantie van
elektrische trilïingskringen: door het voortdurend licht „aanstoten” van de kring
wordt een sterke trilling opgewekt. Hierbij geldt de eis, dat het aanstoten gebeurt in
de eigenfrekwentie van de trillingskring, dat wil zeggen, in zijn resonantiefrekwentie.
Een trillingskring heeft slechts één resonantiefrekwentie, en voor die frekwentie is
de versterking het grootst. Signalen
met andere frekwenties worden min
der versterkt naarmate hun frekwen
i
I
tie meer van de resonantiefrekwentie
75
I
VsM>
I
afwijkt.
I
De vermindering van de versterking
i
kan gemakkelijk in een diagram
I
25
worden voorgesteld door de verster
I
l
king die bij bepaalde frekwenties
O.
-Iwordt bereikt punt voor punt op een
fo
MHz
frekwentieschaal uit te zetten (fig.
185). Op deze wijze ontstaat de freFig. 185. De resonantiekromme van een trillings
kwentiekarakteristiek van een
kring als frekwentiekarakteristiek van een ,,selek
tieve" versterkertrap.
selektieve versterkertrap.*)
Va geeft de vermindering van de versterking weer
De breedte van de frekwentiekarakvoor frekwenties die afwijken van de resonantie
teristiek hangt af van de verlies- frekwentie f0. Va is weergegeven in procenten van
weerstanden (demping) in de re- de maximale versterking. De frekwentiekarakte
sonantiekring. Een kring die zwaar ristiek van een zwaar gedempte trillingskring is
gestippeld getekend.
wordt gedempt (stippellijn in fig. 185),
geeft wel een kleinere versterking dan
een kring die zwak wordt gedempt maar de eerste kring heeft een grotere band
breedte.

I”

*) Het tegengestelde van selektieve versterker is een ,,brede-band”-versterker die een gelijke
versterking geeft over een zeer brede frekwentieband. Zie pag. 171 e.v.
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„Verscherfde” kringen

De bandbreedte van een selektieve versterker is veel te klein om een televisiesignaal
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Fig. 186. a) Banddoorlaatkarakteristiek bij verscherfde afstemming (staggered timing).
fx — fs = resonantiefrekwenties van de verschillende kringen.
b) Bandfilterkarakteristiek. fo = resonantiefrekwentie van de beide gekoppelde kringen; des
te vaster de koppeling is des te breder wordt de karakteristiek en des te steiler de flanken.
in zijn geheel door te laten. Worden echter enige van dergelijke op verschillende resonantiefrekwenties afgestemde en verschillend sterk gedempte trappen achter elkaar
geschakeld, dan ontstaat een totale karakteristiek, die gelijk is aan het produkt van de
afzonderlijke karakteristieken. Een dergelijke schakeling „staggered tuning” (ver
scherfde afstemming) genaamd, levert bij een juiste keuze van de verschillende resonantiefrekwenties de voor een televisiesignaal noodzakelijke brede frekwentiekarakteristiek, een z.g. banddoorlaat karakteristiek (zie de gestippelde kromme in fig. 186a.
Een verbreding van de karakteristiek ontstaat ook, wanneer twee op dezelfde
frekwentie afgestemde resonantiekringen elektrisch met elkaar worden „gekoppeld”,
dat wil zeggen, b.v. zo dicht bij elkaar worden gebracht, dat het magnetische veld van
de ene spoel in de andere spoel doordringt en omgekeerd. Bij een vastere koppeling
ontstaat een toenemende afvlakking van de resonantiepiek en tegelijkertijd een verder
uit elkaar schuiven van de flanken. Afhankelijk van de demping van de beide kringen
kan bij een zeer vaste koppeling zelfs een karakteristiek ontstaan met twee pieken
(fig. 1866).
Deze, in de radiotechniek sedert tientallen jaren als bandfilter bekende opstelling
van twee gelijk afgestemde resonantiekringen, wordt tegenwoordig steeds meer ook
in de televisietechniek toegepast. Niet in de laatste plaats door de toepassing van
nieuwe ferroxyden ais koppelmedium is het gelukt de voor het televisiesignaal nood
zakelijke brede-banddoorlaatkarakteristiek te verkrijgen.

4.

SEMI-EENZIJBANDTRANSMISSIE
Om dezelfde reden beperkt men de bandbreedte van de zender op een drastische
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wijze. Voordat het gemoduleerde televisiesignaal wordt doorgegeven naar de zendantenne, onderdrukt men in een onderdrukkingsfilter het grootste deel van de golven
van de onderste zijband. Dit filter bestaat uit een aantal trillingskringen met een
zeer geringe demping, waarin door de frekwenties van de onderste zijband sterke
trillingen worden opgewekt. Deze trillingen, die zich uiten in stromen en spanningen in
de kringen, stellen niets anders voor
100
7—r
dan de energie die wordt onttrokken
75
I I
aan de zijband en wordt geabsor Vat*)
beerd door de trillingskringen. Voor
I
het uitzenden van de zijband blijft
♦2 *3
♦6
dan nog slechts een klein deel van de
MHz -—----- ► MHz
oorspronkelijk aanwezige energie
Fig. 187. Frekwentiekarakteristiek van een zender
over. De invloed van een filter is
die werkt met semi-eenzijbandtransmissie (getrok
weergegeven in fig. 187. In deze
ken lijn): de gestippelde lijn geeft de frekwentie
figuur zijn niet de amplituden van de
karakteristiek van een normale zender weer.
I Va geeft het rendement van de zender voor de
uitgezonden golven op een frekwentieschaal uitgezet, maar de door- \ draaggolf f0 en zijn zijbanden in procenten van het
maximale rendement.
laatkromme van de zender, inklusief de zendantenne. Dit wil zeggen, de kromme geeft aan met welk rendement de
afzonderlijke frekwenties worden uitgezonden. Zonder onderdrukkingsfilter worden
de bovenste en de onderste zijbanden geheel uitgezonden. Door het aanbrengen
van het onderdrukkingsfilter wordt de bovenste zijband op zijn oorspronkelijke
sterkte uitgezonden, terwijl van de onderste zijband slechts een smalle band
met een breedte van ongeveer 1 MHz overblijft.
Zodoende wordt dus niet meer een draaggolf met twee hele zijbanden uitgezonden,
doch een draaggolf met één hele en een restant van de andere zijband. Men noemt
een dergelijke wijze van uitzenden „semi-eenzijbandtransmissie ” (Eng.: vestigial sideband transmission) ter onderscheiding van het normale tweezij banden
systeem dat bij alle radiozenders wordt gebruikt.

r

1

^4

Voordelen van semi-eenzijbandtransmissie
De zojuist beschreven wijze van zenden levert twee voordelen op. Vooreerst kan de
bandbreedte van antennes en ontvangers aanzienlijk worden verkleind, terwijl
verder het gedeelte van het frekwentiespektrum, dat nu niet meer nodig is voor het
uitzenden van de zijband, door andere zenders kan worden gebruikt. Het probleem
om zoveel mogelijk zenders in één bepaald golfbereik te kunnen onderbrengen, is
immers al zo oud als de radio zelf. Het is duidelijk dat de frekwentieband die dooreen
bepaalde zender wordt uitgezonden, niet mag worden gestoord door signalen, even
tuele zijbanden, van andere zenders. Is dit wel het geval, dan treden onvermijdelijk
storingen op in de vorm van fluiten of sis-signalen. Door het grote aantal zenders dat
in de lucht is, is het buitengewoon moeilijk iedere zender een golfbereik toe te wijzen
dat niet door andere zenders wordt gestoord. Wij allen ondervinden dagelijks de
nadelen van het te grote aantal zenders dat in het middengolfgebied werkzaam is.
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Het televisiekanaal

De verkleining van de frekwentieband van een televisiezender is daarom van groot
belang voor de verdeling van de internationaal voorgeschreven frekwentiebanden.
In band I (41 - 68 MHz) kunnen vier televisiekanalen worden ondergebracht, in band
III (174 - 223 MHz) zeven televisiekanalen. Infig. 188 is de verdeling van band I voorgeKI

40

Jd
4=>

K2

~^Ö

K4

Ifi

6b

65

<70

^MHz

Fig. 188. De vier televisiekanalen in band I.
K 1 .. K 4 = de kanalen 1 t/m 4;
fb'. ■ fb™ = beelddraaggolven van de vier kanalen;
ft'-- ft™ = geluidsdraaggolven van de vier kanalen.

?*> 7

steld. Onder de naam „kanaal” verstaat men het frekwentiegebied van 7 MHz dat
vooreen bepaalde televisiezender is vrijgehouden. Voor het uitzenden van het video
signaal heeft een zender een kanaal van slechts 6 MHz nodig (5 MHz en 1 MHz, resp.
voor de bovenste en de onderste zijbanden). Bij iedere beeldzender behoort echtereen
geluidszender, die weliswaar een bandbreedte van slechts 200 kHz nodig heeft, doch
die op een afstand van ongeveer 1 MHz van de bovenste zijband moet liggen om
onderlinge storingen van beeld en geluid te voorkomen. In fig. 188 zijn de geluidszenders voorgesteld door de smalle doorlaatkrommen aan de bovenkant van de
afzonderlijke kanalen. Kanaal 1, dat slechts 6 MHz breed is, wordt voorlopig niet
gebruikt voor televisie.

Amplitudekorrektie bij semi-eenzijbandtransmissie

Vele lezers zullen misschien al tot de ontdekking zijn gekomen dat de semi-eenzij
bandtransmissie in tegenspraak is met het principe dat zegt dat geen enkele frekwentie
op welke wijze ook mag worden benadeeld bij het overzenden van een bepaalde fre
kwentieband. Hierop volgt immers een vervorming van het videosignaal bij demo
dulatie in de ontvanger.
Dergelijke vervormingen en beeldfouten zouden ook werkelijk optreden als de
onderdrukking van één zijband niet werd opgeheven door de doorlaatkromme van de
ontvanger een bepaalde vorm te geven.
In fig. 189 zijn de frekwentiekarakteristiek van de zender en die van de ontvanger
onder elkaar getekend. Wij moeten er hierbij aan denken dat een frekwentiekarak
teristiek het rendement van de antenne voor de uitgezonden frekwenties weergeeft,
resp. de versterking van de ontvanger voor dezelfde frekwenties. Verder moeten wij
van de funktie van de demodulator in de ontvanger weten, dat in deze trap de
draaggolf geheel wordt verwijderd en telkens twee symmetrische zijbandfre-
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Foto 8. Televisiekamera voor industriële toepassingen.
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Fig. 189. Frekwentiekarakteristiek van een zender (a) en een ont
vanger (b) voor semi-eenzijbandtransmissie.
Door verschil in de versterking op de schuine flank van de ontvangerkarakteristiek, is de versterking van zijbandfrekwenties
die symmetrisch ten opzichte van de draaggolffrekwentie f0 liggen,
altijd 100%.

kwenties worden samengevat en als één golf van het gewenste videosignaal worden
weergegeven.
Om de gevolgen hiervan te begrijpen zullen wij eerst de versterking en demodulatie
van het frekwenticspektrum in het bereik tussen 1 MHz boven en 1 MHz beneden de
draaggolffrekwentie aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Het is gemakkelijk
in te zien dat telkens twee frekwenties die in dit bereik symmetrisch ten opzichte van de
draaggolf liggen in verschillende mate worden versterkt. De versterking van
ieder der frekwenties is echter zó, dat hun som overeenkomt met een versterking van
100 %. De symmetrische frekwenties 4- 0,2 MHz en — 0,2 MHz worden b.v. resp. 60 %
en 40% versterkt (60 4- 40 = 100); de frekwenties 4- 0,4 MHz en — 0,4 MHz worden
resp. 70% en 30% versterkt (70 4- 30 = 100); de frekwenties 4- 0,6 MHz en — 0,6
MHz worden resp. 80% en 20% versterkt, enz.
Als wij het bereik van — 1 MHz tot 4- 1 MHz overschrijden, zien wij dat de
ontvanger de golven van de onderste zijband niet meer doorlaat, terwijl alle frekwenties
van de bovenste zijband, die buiten dit bereik liggen, voor de volle 100% worden ver
sterkt.
Op deze wijze wordt het semi-eenzijbandspektrum in de ontvanger eigenlijk omge
zet in een zuiver eenzijbandspektrum, waarvan alle frekwenties in dezelfde
mate worden versterkt. Bij een zuiver eenzijbandsysteem wordt de oorspronkelijke
modulatievorm door de demodulator even getrouw weergegeven als bij een twee
zij bandensysteem. Dit was het doel dat wij wilden bereiken, en dat wij met behulp
van de schuine flank van de doorlaatkromme van de ontvanger ook werkelijk
hebben bereikt.
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Een nadeel is dat het videosignaal dat overblijft bij de demodulatie van een eenzijbandsignaal, slechts de halve amplitude heeft van het videosignaal dat overblijft bij
een tweezij bandensysteem. Doordat de zijbandfrekwenties die symmetrisch ten op
zichte van de draaggolf liggen, in de demodulator worden gesommeerd, is de versterking
van een tweezij bandensysteem over het gehele frekwentiegebied 200%. Dit nadeel
wordt met het oog op de voordelen echter graag op de koop toe genomen.

Faze-fouten
Wij willen hier nog wijzen op een ander nadeel van de semi-eenzijbandtransmissie,
dat veel zwaarder weegt dan de vermindering van de versterking. Om een bepaalde
modulatievorm zonder vervorming over te brengen, is het niet alleen nodig dat alle
frekwenties van een of twee zijbanden absoluut gelijk worden versterkt, maar ook
dat de onderlinge faze van de signalen met de verschillende frekwenties niet ver
andert. Wat dit betekent wordt in fig. 190 grafisch voorgesteld.
In deze figuur zijn twee golven uit een bepaald zijbandspektrum genomen, en opge
teld zoals dat in een demodulatietrap gebeurt. Het resultaat van het optellen is in (a)
heel anders dan in (ó). De oorzaak hiervan is alleen dat de onderlinge fa ze verhou
ding van de beide golven verschilt. Een dergelijke verschuiving van de faze van de
afzonderlijke zijbandfrekwenties treedt echter altijd op bij de versterking van die
frekwentiegebieden waarin de mate van versterking snel verandert, dus op de flanken
van de karakteristiek van de ontvanger. Bij een tweezij bandensysteem liggen deze
gevaarlijke flanken aan de rand van de uitgezonden frekwentieband, zodat zij geen
bijzondere moeilijkheden opleveren. Bij de semi-eenzijbandtransmissie treedt een
dergelijke flank op midden in het voornaamste deel van de frekwentieband, en wel
rondom de draaggolffrekwentie. Er bestaat dus een groot gevaar dat er in het
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Fig. 190. Bij het optellen van twee golven is de onderlinge fazeverhouding
van groot belang. De golven
en V2 hebben wel dezelfde amplitude en
frekwentie als Vf en Vf, maar de onderlinge fazeverhouding is verschil
lend (V2 en V2 zijn in tegenfaze). De resulterende golven vertonen dien
tengevolge grote onderlinge verschillen (V\ + V2, resp. Vf + V2‘).
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gedemoduleerde videosignaal fazefouten optreden die zich op het beeldscherm van
de ontvanger uiten als „vegen” achter vertikale afscheidingen, of als „reliëfstoringen” (pag. 331, fig. 258). Er zijn nog geen absoluut afdoende maatregelen
gevonden om schakeltechnisch deze fazefouten in een ontvanger te kompenseren, en
daardoor de bovengenoemde fouten in het beeld op te heffen. In verschillende landen
vindt een kompensatie van deze fazefouten als voor-kompensatie reeds in de zender
plaats; hier wegen de kosten van de betreffende schakelingen niet zo zwaar als bij een
ontvanger.

V. Het geluidssignaal
1.

FREKWENTIEVERSCHIL TUSSEN BEELD- EN GELUIDSSIGNAAL

Zoals wij weten, wordt er tegelijk met het beeldsignaal ook een geluidssignaal
uitgezonden (stomme televisie heeft er nog nooit bestaan). Omdat het wezen van de
informatie van het geluidssignaal sterk verschilt van dat van het beeldsignaal, worden
beide signalen op afzonderlijke draaggolven uitgezonden.
In principe kan de geluidsdraaggolf in elk willekeurig frekwentiebereik liggen.
Eenvoudigheidshalve echter legt men de geluidsdraaggolf in hetzelfde frekwentie
bereik als de beelddraaggolf, en wel zo dicht mogelijk erbij.
De reden hiervan is dat men aldus het beeld- en het geluidssignaal met een enkele
antenne kan ontvangen, terwijl de beide signalen tegelijk kunnen worden versterkt in
de eerste trappen van de ontvanger. Om die reden kiest men voor de geluidsdraaggolf
een frekwentie die juist zoveel boven de hoogste frekwentie van de beeldzijband ligt,
dat iedere mogelijkheid van onderlinge storing tussen beide frekwenties wordt voor
komen. Het blijkt dat een afstand van ongeveer 1 MHz hiervoor voldoende is. In
fig. 191 is nog eens een televisiekanaal met de doorlaatkarakteristieken van het beeld
en het geluidskanaal voorgesteld.
Het feit dat de afstand tussen beide kanalen zeer klein is, vereist zeer steile flanken
van de doorlaatkarakteristieken van de zender en de ontvanger. Dit is nodig om de
zijbandfrekwenties van het beeldsignaal onverzwakt uit te kunnen zenden, resp. te
versterken, en van de andere kant onderlinge storing van de zij banden van het beeld
en het geluidssignaal te vermijden. Hoe steiler echter de flanken van een doorlaatfb
ft

I

___ i

Fig. 191. De frekwentiekarakteristiek van
de beeld- en geluidszender van een televisie
5,5
kanaal. fb = beelddraaggolf; ft = geluids
7 MHz
draaggolf
karakteristiek zijn, des te groter zijn de fazefouten die in het frekwentiegebied van de
doorlaatkarakteristiek optreden. De beeldfouten die door fazefouten in de hoogste
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videofrekwenties worden veroorzaakt, zijn meestal niet van ernstige aard. Fouten echter
in de lage modulatiefrekwenties, vereisen maatregelen die de kosten van de ontvanger
verhogen. In dit opzicht is het uitzenden van het geluidssignaal in een gemeenschappe
lijk kanaal met het beeldsignaal als een nadeel te beschouwen.

2.

GRONDTONEN EN HARMONISCHEN

Wij zullen nu eerst een paar regels wijden aan het geluids- of audiosignaal
(audio — ik hoor). Tonen die door spraak of muziek worden voortgebracht, zijn, zoals
wij weten, snelle periodieke variaties in de luchtdruk die het trommelvlies van ons oor
in beweging brengen. Als wij een enkele toon horen, verlopen de luchtdrukvariaties
sinusvormig. De frekwentie van de allerlaagste toon die wij kunnen horen, is ongeveer
15 Hz, terwijl de hoogst waarneembare tonen een frekwentie van ongeveer 15 000 Hz
hebben. Golven waarvan de frekwentie beneden of boven het bereik van 15 - 15 000
Hz ligt, worden, hoe sterk zij ook zijn, door ons oor niet meer waargenomen.*)
In werkelijkheid heeft men vrijwel nooit
met een enkele toon te maken, maar minstens
met een mengsel van één grondtoon en een
aantal harmonischen. Het aantal en de sterkte
van de harmonischen bepalen de klankkleur
van de betreffende grondtoon, en karakteri
seren het instrument waardoor de toon wordt
------ ~t
voortgebracht. De geluiden die worden voort
Fig. 192. Luchtdrukvariaties bij spraak
gebracht b.v. door orkesten en de spraak, be
of muziek.
staan meestal uit een groot aantal volledig
Pm = gemiddelde luchtdruk.
van elkaar onafhankelijke grondtonen met
hun harmonischen. Het golfbeeld dat resul
teert uit al deze variaties van de luchtdruk heeft eenzelfde karakter als b.v. de helderheidsvariaties van een afgetast beeld die door het videosignaal worden weergegeven
(fig. 192, en verg. fig. 6, pag. 7). Een principieel verschil tussen de beide signalen
bestaat hierin, dat de hoogste frekwentie van het audiosignaal slechts 15 kHz is, ter
wijl de hoogste videofrekwentie ongeveer 5 MHz is.

F

3.

PRINCIPE VAN DE MIKROFOON

Om variaties in de luchtdruk langs elektrische weg te kunnen overzenden, is het
nodig dat zij eerst in even zovele stroom- of spanningsvariaties worden omgezet. Dit
gebeurt met behulp van een mikrofoon. Wij zullen alleen het principe van het meest
eenvoudige, en tegelijkertijd oudste type van de mikrofoon, de koolmikrofoon,
beschrijven.
♦) Boven 15 kHz begint het ,,ultra-sonische” gebied dat tegenwoordig het onderwerp is van
zeer veel onderzoekingen. Ultra-sonische golven worden tegenwoordig b.v. gebruikt voor het
boren van diamanten.
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Een klein, vlak doosje, vervaardigd uit
isolerend materiaal, is gevuld met zeer kleine
koolkorreltjes (fig. 193). Tegen de bodem
van de doos is een koolplaatje aangebracht,
dat is verbonden met een aansluitkontakt.
De deksel van de doos bestaat eveneens uit
een zeer dun, elastisch koolplaatje, het
membraan, dat met een tweede kontakt is
verbonden. De werking van de mikrofoon
berust hierop, dat zelfs bij de kleinste ver
8
anderingen van de druk op het membraan,
de overgangsweerstand tussen de kool
Fig. 193. Het omzetten van luchtdrukkorreltjes merkbaar verandert. Een stroom
variaties in stroomvariaties met behulp van
die door de mikrofoon vloeit, zal dus over
een koolmikrofoon.
eenkomstig de veranderingen van de druk
B = batterij; G = doos van isolerend
op het membraan in sterkte variëren.
materiaal; 1 = stroommeter; K = kor
reltjes kool; M = membraan van kool;
Bij deze beschrijving valt ons de grote
i = stroom die met het geluid is gemodu
overeenkomst op die er bestaat tussen de
leerd; p = geluidsgolven.
omzetting van helderheidsvariaties in
stroomvariaties door middel van een seleencel (fig. 1), en het principe van de mikro
foon.
Koolmikrofoons worden tegenwoordig alleen nog gebruikt voor het overbrengen
van spraak, dus vooral in het telefoonverkeer. Voor muziekuitzendingen waaraan
hoge eisen worden gesteld, is het frekwentiebereik van de koolmikrofoon te klein; in
dat geval worden kristal-, band- of andere soorten mikrofoons gebruikt, die wij hier
echter niet zullen bespreken.

11-

VI. Frekwentiemodulatie
1.

VERSCHIL MET AMPLITUDEMODULATIE

De stroom die met behulp van een mikrofoon is gemoduleerd met een bepaald
geluidssignaal, wordt, na te zijn versterkt, toegevoerd aan de geluidszender, om als
modulatiefrekwentie voor de geluidsdraaggolf te dienen.
De geluidsdraaggolf zou, op de ons bekende wijze, met het geluidssignaal in ampli
tude kunnen worden gemoduleerd. Dit gebeurt echter (uitgezonderd een groot aantal
radiozenders) alleen in het Engelse en Franse televisiesysteem. In de Amerikaanse en
Europese televisiesystemen wordt de geluidsdraaggolf in frekwentie gemoduleerd.
In fig. 194 is het onderscheid tussen amplitude- en frekwentiemodulatie voorgesteld
internationaal zijn hiervoor de afkortingen AM, resp. FM gebruikelijk). In fig. 194a
is het modulerende signaal, bijv, een sinustrilling, getekend. Fig. 1946 geeft een voor251
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Fig. 194. Amplitude- en frekwentiemodulatie.
a) Een sinusvormige modulatiespanning Vm.
b) Een draaggolf Vhf die met Vm in amplitude is
gemoduleerd.
c) Een draaggolf Vhf die met Vm in frekwentie is
gemoduleerd.

stelling van de ons reeds bekende
amplitudemodulatie, en fig. 194c
van de frekwentiemodulatie. In het
laatste geval blijft de amplitude van
de draaggolf konstant, terwijl de
frekwentie ervan in het ritme van
het modulerende signaal verandert.
De frekwentie van de draaggolf wordt
b.v. hoger als de sterkte van het modu
lerende signaal toeneemt, en lager als
de sterkte afneemt. Wij zullen dit
duidelijk maken aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld.
Een draaggolf wordt b.v. in fre
kwentie gemoduleerd met een sinus
van 7000 Hz. De eigenfrekwentie van
de draaggolf is 500 kHz, terwijl de
„frekwentie deviatie” (zie vol
gende paragraaf) 25 kHz bedraagt.
Het resultaat is een draaggolf waar
van de frekwentie in één seconde
7000 maal heen en weer slingert tussen
525 kHz en 500 — 25 =
500 + 25
475 kHz.

Frekwentiedeviatie

De frekwentie van de modulerende spanning bepaalt dus het aantal malen
dat de frekwentie van de draaggolf heen en weer slingert tussen een maximale en [een
minimale waarde. De grootte van de modulerende spanning (zijn amplitude) bepaalt de
frekwentiedeviatie, dat wil zeggen, de mate waarin de frekwentie van de draag
golf afwykt van haar nominale waarde (de centrale frekwentie).
Als in het zoeven genoemde voorbeeld de amplitude van de modulerende spanning
b.v. zou worden verdubbeld, werd ook de frekwentiedeviatie automatisch tweemaal
zo groot, dus ± 50 kHz. Indien de modulerende spanning werd verkleind tot een
tiende van haar eerste waarde, zou de frekwentiedeviatie zijn verkleind tot ± 2,5 kHz.
In de praktijk moet voor ieder FM systeem de maximale frekwentiedeviatie
officieel worden vastgesteld. Op deze deviatie moet nl. het ontwerp van de FM
detoltor in een ontvanger zijn gebaseerd, omdat hij bij deze deviatie de maximaal
toelaatbare spanning aan de luidspreker, resp. aan de eindversterker, moet leveren.
In de televisie is de maximale frekwentiedeviatie vastgesteld op ± 50 kHz.
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In dit boek wordt niet beschreven hoe in de zender de draaggolf in frekwentie wordt
gemoduleerd. In de praktijk blijkt dat frekwentiemodulatie in het ultra-kortegolfgebied minder moeilijkheden oplevert dan amplitudemodulatie. Ieder die wel eens als
kortegolf-amateur heeft gewerkt, weet hoe moeilijk het is om bij het geven van morse
tekens (AM) de frekwentie van dc zender konstant, dat wil zeggen, niet beïnvloed door
het ritme van de tekens, te houden. Hoe korter de golflengte van de zender is, des te
sterker wordt de draaggolffrekwentie beïnvloed door het modulatiesignaal. Bij zeer
korte golven is het ten slotte eenvoudiger om door middel van eenvoudige maatregelen
de vrijwel niet te vermijden variaties in de frekwentie van de draaggolf in een zuivere
frekwentiemodulatie om te zetten, dan ze met veel moeite te onderdrukken. Als gevolg
hiervan werken zenders in het gebied van de cm-golven vrijwel uitsluitend met FM.
De straalzenders die worden gebruikt voor de verbinding tussen de televisienetten van
diverse landen, werken niet alleen met een geluidsdraaggolf die in frekwentie is ge
moduleerd, maar ook met een beelddraaggolf die op dezelfde wijze is gemoduleerd.
De werking van een FM detektor wordt in het laatste deel van dit boek uitvoerig
beschreven. Op deze plaats zullen wij aan de hand van fig. 195 alleen één bepaalde,
principiële methode beschrijven, waarbij eerst de frekwentievariaties van de
draaggolf worden omgezet in amplitudevariaties.
In de figuur is de ons bekende frekwentiekarakteristiek van een versterkertrap
(resonantiekromme) getekend. Met opzet is de resonantiefrekwentie fr van de verster
kertrap hoger gekozen dan de centrale frekwentie f0 van de FM draaggolf. Wij her
inneren ons dat de karakteristiek de versterking voorstelt van de afzonderlijke frekwenties, en daarom is het gemakkelijk in te zien dat de versterking van de FM draaggolf
varieert in ritme met de variaties in de frekwentie van de draaggolf. Zoals uit fig. 195a
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Fig. 195. Principe van ,,flank-demodulatié", de eenvoudigste vorm
van FM-demodulatie.
a) Frekwentiekarakteristiek van een selektieve versterkertrap waar
van de resonantiefrekwentie fr hoger is dan de centrale frekwentie f0
van de FM golf. -F fh, — fh = frekwentiedeviatie van de FM golf.
b) Doordat de versterking bij een positieve frekwentiedeviatie groot is,
en bij een negatieve frekwentiedeviatie klein, wordt de FM golf in deze
versterkertrap bovendien in amplitude gemoduleerd.
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blijkt, wordt de versterking groter naarmate de frekwentie van de draaggolf hoger
wordt, en omgekeerd. In fig. 1956 is het resultaat weergegeven van deze variërende
versterking; de uitgangsspanning van de versterker is een spanningsgolf die in am
plitude is gemoduleerd, zodat door gelijkrichting direkt de gewenste modulatiespanning kan worden afgenomen.
3.

ZIJBANDEN VAN EEN FM SIGNAAL

Een belangrijk probleem van frekwentiemodulatie vormen de zijbanden die daarbij
ontstaan.
Een grondwet die wij reeds eerder hebben leren kennen zegt, dat een niet zuiver
sinusvormige golf slechts kan ontstaan door het samenwerken van enige zuiver sinus
vormige trillingen. Een golf die sinusvormig in amplitude is gemoduleerd, be
staat, zoals wij reeds hebben gezien, uit drie grondgolven: de draaggolf en een bovenste
en een onderste zijbandgolf (fig. 181 pag. 238). Het verschil in frekwentie tussen de zij
banden en de draaggolf is gelijk aan de frekwentie van het modulerende signaal.
Bij FM ontstaan, zelfs bij modulatie met een enkele sinusgolf, niet slechts twee
zijbandfrekwenties, maar oneindig vele zijbandfrekwenties die symmetrisch ten op
zichte van de draaggolffrekwentie liggen. Het frekwentieverschil tussen de zijband
frekwenties onderling en tussen de zijbandfrekwenties en de draaggolf, is altijd gelijk
aan de frekwentie van het modulerende signaal. De amplitude van de zijbandgolven
neemt eerst onregelmatig, doch later regelmatig en snel af (fig. 196).*)
Als de modulerende spanning niet uit één enkele sinusvormige spanning bestaat,
maar uit de som van een groot aantal verschillende sinusvormige spanningen, zoals het
in de praktijk altijd het geval is, dan wekt ieder van deze sinusvormige spanningen een
zijbandspektrum op dat met zijn frekwentie overeenkomt. Het totale frekwentiespektrum dat hierdoor ontstaat is buitengewoon onoverzichtelijk en uitgestrekt.
fm

■ lli

I

■ liii
------- -- MHz

Fig. 196. De zijbandfrekwenties van een FM draaggolf.
f0 = draaggolf (centrale frekwentie) ; fm = afstand tussen de afzonderlijke
zijbandgolven die altijd gelijk is aan de modulatiefrekwentie.
De vereiste bandbreedte

Het ontstaan van een groot aantal zijbandfrekwenties heeft bijzondere gevolgen voor
de vereiste bandbreedte van het overdrachtsysteem. In theorie moeten immers alle zij*) De amplitude van de zijbandgolven kan worden berekend met behulp van Besselfunkties.
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Fig. 197. Zijbanden moeten tot ongeveer 105 kHz worden uitgezonden om de geluidsfrekwenties tot 15 kHz onvervormd te kunnen weergeven. f0 = draaggolf
bandgolven worden toegevoerd aan de FM detektor in de ontvanger, om daaruit het
oorspronkelijke, modulerende signaal weer onvervormd terug te krijgen. Tot ons geluk
kunnen wij in de praktijk echter volstaan met een klein aantal zijbandgolven. Als nl. de
amplitude ervan zeer klein wordt (b.v. minder dan 1 % van de amplitude van de draag
golf), dragen zij nog maar zo weinig bij tot de vorm van het modulerende signaal, dat
wij er niets van merken wanneer zij geheel wordt weggelaten.
Het hangt van de verhouding tussen de frekwentie van het modulerende signaal en
de frekwentiedeviatie af, hoeveel zijbandgolven moeten worden doorgelaten en aan de
detektor moeten worden toegevoerd. In grote lijnen kan men zeggen dat hiervoor
minstens de eerste 5 tot 7 bij elkaar behorende golven van de bovenste en de onderste
zijband nodig zijn. Als wij bedenken dat de onderlinge afstand tussen deze golven al
tijd gelijk is aan de modulatiefrekwentie, dan zullen b.v. de nummers 7 van de zij
bandgolven op een afstand van 7 maal de modulatiefrekwentie boven, resp. onder de
draaggolffrekwentie liggen. Nemen wij aan dat de hoogste modulatiefrekwentie die
moet worden overgezonden gelijk is aan 15 kHz, dan is de afstand tussen de draag
golffrekwentie en de hoogste, resp. de laagste zijbandfrekwentie 7 X 15 = 105 kHz
(fig. 197).
De voornaamste gevolgtrekking die wij uit fig. 197 kunnen maken, is, dat de band
breedte van ieder deel van een FM systeem minstens 200 kHz moet zijn. Dit is een groot
nadeel ten opzichte van AM systemen waarbij immers slechts één bovenste en één
onderste zijbandgolf moeten worden overgezonden en die daarom een bandbreedte
van slechts 2 X 15 = 30 kHz behoeven te hebben (in werkelijkheid is de bandbreedte
van AM zenders beperkt tot 9 kHz, dat wil zeggen de hoogste geluidsfrekwentie
die kan worden overgezonden, is 4,5 kHz).
Ten gevolge van de grote bandbreedte die nodig is, kan FM slechts gebruikt worden
in de zeer hoge frekwentiebereiken, waar men iedere zender een brede frekwentieband kan toedelen, zonder gevaar te lopen dat de zijbanden van een andere zender
worden gestoord. Dit is niet mogelijk in het bereik van de lange, midden of kortegolf,
maar alleen in het ultra-kortegolfbereik (golflengte beneden 10 m, resp. frekwenties boven 30 MHz).*)
♦) Voor FM radiozenders is de band van 87 tot 100 MHz (3,45-3,00 m) vrij gehouden. Alle
zenders die in deze band werken, zijn in frekwentie gemoduleerd. Wij moeten hier waarschuwen
voor de mening dat ultra-kortegolfzenders altijd FM zenders zouden zijn.
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Afgezien van het nadeel dat FM heeft ten opzichte van AM ten gevolge van de grote
bandbreedte die nodig is, heefteen FM systeem het voordeel - dat ruimschoots opweegt
tegen het zojuist genoemde nadeel - dat men bij de ontvangst van FM signalen veel
minder last van storingen heeft dan bij de ontvangst van AM signalen.
Storingen in de ontvangst worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de twee volgende
feiten:
a. storingen door andere zenders waarvan de draaggolf of de zijbanden, in het doorlaatbereik van de eigen ontvanger liggen;
b. impulsvormige, hoogfrekwente storingen die worden veroorzaakt door vonken van
elektrische apparaten of machines.
Door de eerstgenoemde oorzaak ontstaan voornamelijk fluitstoringen in de
luidspreker, door de tweede kraakstoringen.

Impulsstoringen
Wij zullen eerst de invloed van kraakstoringen op AM- en FM systemen nagaan.
Zoals wij al hebben gezegd, ontstaan deze storingen voornamelijk door het vonken van
allerlei soorten elektrische apparaten. In iedere elektrische vonk treden namelijk onkontroleerbare, hoogfrekwente verschijnselen op, die niet alleen tot de vonken zelf
beperkt blijven, maar zich over alle metalen onderdelen en geleiders van het apparaat
uitbreiden. Wanneer geen maatregelen worden genomen om de apparaten te „ont
storen”, werken deze geleiders als antennes en stralen de hoogfrekwente trillingen in
alle richtingen uit. Het gaat hierbij om het uitzenden van een zeer breed en dicht
frekwentiespektrum, dat zich uitstrekt van het gebied van de lange golven tot in
het gebied van de ultra-korte golven, en zelfs tot in het gebied van de dm- en cm-golven.
Over het algemeen zijn vonken van zeer korte duur, behalve wanneer zij worden
opgewekt door elektrische lasapparaten of soortgelijke machines. De frekwentie van
vonken kan zeer hoog zijn, b.v. die van de vonken welke ontstaan door de kollektor
van een stofzuigermotor, ontstekingen van auto’s, enz. Dit heeft tot gevolg dat de zeer
brede frekwentieband van hoogfrekwente verschijnselen in de vonken worden uit
gezonden als een serie regelmatig of onregelmatig opeenvolgende impulsen. Fig.
198a geeft weer hoe wij dergelijke impulsstoringen in de vorm van een diagram kunnen
voorstellen.
Stellen wij ons nu eens voor dat wij een tamelijk zwakke amplitude-gemoduleerde
draaggolf van een ver verwijderde zender te midden van deze stoorsignalen willen ont
vangen (fig. 1986). Een AM ontvanger, of beter gezegd, de AM detektor van een der
gelijke ontvanger, moet een spanning leveren die een juiste weergave is van de ampli
tude van het hoogfrekwent-signaal dat op de ingang van de ontvanger aanwezig is.
Als de ontvangst niet wordt gestoord, volgt de uitgangsspanning de amplitudevariaties
van de draaggolf op de voet. Als de ontvangst wordt gestoord, bevat de uitgangsspan
ning behalve de zojuist genoemde modulatiespanning, ook alle impulsstoringen die de
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Fig. 198. Gevolgen van impulsstoringen bij AM en FM.
a) Het stoor- of ruisniveau in de omgeving van steden^ dat door impulsstoringen van allerlei aard
ontstaat.
b) Het stoorniveau wordt opgeteld bij een AM golf.
c) Na de AM demodulatie blijven de impulsstoringen op het audiosignaal aanwezig.
d) Stoorniveau als in (a).
e) Het stoorniveau wordt opgeteld bij een FM golf.
f) Door een begrenzer worden de stoorimpulsen „afgesneden '.
g) Na de FM demodulatie is het audiosignaal vrij van impulsstoringen.

ontvanger bereiken (fig. 198c). De impulsstoringen horen wij als kraken in de luid
spreker; wanneer zij elkaar snel opvolgen, als „pruttelen”.
In de figuren 198^-^ zijn de overeenkomstige diagrammen voor een FM ontvanger
getekend. Ook in dit geval worden de stoorimpulsen bij het gewenste signaal opgeteld
(fig. 198c). Omdat een FM detektor alleen reageert op frekwentieveranderingen
en niet op amplitudeveranderingen, kan men vóór de detektor een z.g. „begrenzer”
(Eng.: limiter) aanbrengen, die de gekartelde randen van het signaal afsnijdt (fig. 198 ƒ).
Aan de ingang van de FM detektor ontstaat hierdoor een vrijwel ideaal FM signaal,
zodat het gedemoduleerde signaal vrij is van stoorimpulsen (fig. 198^).
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Amplitudebegrenzing

Een begrenzer kan op zeer eenvoudige ■
wijze met één buis worden gebouwd. De
„roosterruimte” van de buis moet zó
klein zijn, dat de negatieve toppen van het
FM signaal door de sperspanning worden
afgesneden (buiten de roosterruimte val
Va
len), terwijl de positieve pieken het rooster
zover positief maken, dat roosterstroom
vloeit (fig. 199a). Wij hebben vroeger al
laten zien dat door het optreden van roos
terstroom de positieve pieken van het sig
naal sterk worden afgeplat (fig. 106,
pag. 158). Zodoende worden zowel de po
Fig. 199. Werking van een begrenzer bij
sitieve als de negatieve randen van het toe kraakstoringen.
a) FM golf waarbij impulsstoringen als
gevoerde signaal mét de stoorimpulsen die
A M signalen zijn opgeteld. Deze golf dient
daarbuiten uitsteken, vrijwel „afgesneden”
als roosterspanning Vg voor de begrenzer.
(fig. 1996).
Vsp = afknijpspanning van de buis.
Ondanks de begrenzing kan een FM systeem b) De anodespanning Va van de begrenzer
bevat geen storende AM meer.
toch niet geheel vrij van storing werken.
De stoorimpulsen veroorzaken namelijk niet alleen een verandering van de amplitude
van het FM signaal, maar bovendien een verandering van de frekwentie van de
draaggolf die reeds in frekwentie is gemoduleerd.*) Het is duidelijk dat zelfs de beste
FM detektor niet kan onderscheiden welke frekwentieveranderingen afkomst’g zijn
van de zender, en welke van de stoorimpulsen. De impulsstoringen zullen dus toch in
het uitgangssignaal van de detektor aanwezig zijn, hoewel in veel mindere mate dan in
een AM ontvanger.
De ongewenste frekwentiemodulatie van een draaggolf die wordt veroorzaakt door
stoorimpulsen, is zwakker naarmate de frekwentiedeviatie van het betreffende FM
systeem groter is. Dit is gemakkelijk te begrijpen. Een impuls met een bepaalde
sterkte is in staat om een draaggolf die een bepaalde amplitude heeft, een bepaald be
drag in haar frekwentie te veranderen. Nemen wij als een konkreet geval aan dat een
frekwentieverandering van 5 kHz ten gevolge van storingen optreedt. Heeft het systeem
waarin de storing optreedt een maximale deviatie van slechts 15 kHz, dan zal men in
de luidspreker een gekraak horen dat een sterkte heeft van een derde van de maximale
geluidssterkte die in dit systeem kan optreden. (5/15 = 1 /3). Was de maximale deviatie
van het systeem 50 kHz geweest, dan had eenzelfde frekwentieverandering een geluids
sterkte van slechts een tiende van de maximale geluidssterkte ten gevolge. Het is dus

♦) Dit geldt alleen voor impulsen waarvan het frekwentiespektrum niet symmetrisch ten op
zichte van de centrale frekwentie van de draaggolf ligt; dit is in de praktijk vrijwel altijd het
geval.
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aan te bevelen om de maximale frekwentiedeviatie van een FM systeem zo groot moge
lijk te kiezen. Wij hebben al besproken dat aan deze eis grenzen worden gesteld door
de vereiste grote bandbreedte.
Ophalen en verzwakken van de hoge frekwenties
Behalve door de gunstige werking van de zo juist beschreven amplitudebegrenzing,
wordt een verdere, aanmerkelijke vermindering van de impuls- en ruisstoringen ver
kregen door een speciale behandeling van het modulatiesignaal. Deze behandeling
bestaat uit toenemende grotere versterking van de hogere modulatiefrekwenties in de
zender („emphasis” soms ook „pre-emphasis”) en een overeenkomstige geringere ver
sterking van deze frekwenties in de ontvanger (,,de-emphasis”). Het voordeel van deze
tegenwoordig bij alle FM-zenders toegepaste methode zal aan de hand van fig. 200
worden verklaard.
In fig. 200a is de frekwentiekarakteristiek (/0) getekend, die een FM-ontvanger na
de demodulatietrap moet hebben om alle frekwenties van het modulatiesignaal tot ca.
15 kHz onverzwakt weer te geven. Deze rechtlijnige karakteristiek heeft tengevolge,
dat ook alle ruisstoringen waarvan de frekwenties beneden de 15 kHz liggen, gelijk
matig worden versterkt. Zoals reeds meer malen werd opgemerkt, kan de gehele
frekwentieschaal van de elektromagnetische golven gedacht worden te zijn door
drongen van een continu ruisspectrum van gelijkmatige sterkte. In overeenstemming
daarmee is dan het vlak Fn in fig. 200a een maatstaf voor het in het uitgangssignaal van
de ontvanger aanwezig zijnde, storende ruisvermogen. De verhoudingen liggen echter
anders wanneer, zoals in fig. 200/? is aangegeven, de hogere frekwenties van het modu
latiesignaal in de zender volgens de karakteristiek ft meer worden versterkt dan de
lage. Dan moet de versterkingskarakteristiek van de ontvanger (achter de demodulatie
trap) juist tegengesteld en wel volgens de kromme fr verlopen, dus de hogere frekwen
ties moeten minder worden versterkt dan de lage. Het produkt van ft en fr moet weer
a

b
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Fig. 200. Vermindering fan het ruissignaal door het ophalen en weer verzwakken van de hoge
frekwenties (Emphasis, De-emphasis).
a) zonder,
b) met ophalen en weer verzwakken.
fo = theoretisch juiste overbrengingskarakteristiek voor de juiste weergave van alle frekwenties
tot 15 kHz; ft = modtdatiekarakteristiek van de zender; fr = LF-karakteristiek van de ont
vanger; Fn totale ruisstoring.
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de rechte karakteristiek f0 opleveren, wil de weergave onvervormd zijn. Met de dalende
versterkingskarakteristiek van de ontvanger neemt echter ook de versterking van de
ruisstoringen bij hogere frekwenties af, zodat het in het uitgangssignaal aanwezige,
storende ruisvermogen kleiner wordt. Een vergelijking van de oppervlakken van Fn
in de figuren 20Qa en b toont dat duidelijk aan.
Om volledig te zijn, moet nog worden opgemerkt dat de storingsvermindering in
werkelijkheid niet zo groot is als tot uiting komt in de verschillende oppervlakken van
Fn. Er moet ook nog rekening worden gehouden met een belangrijkheidsfunctie.
Deze laatste wil zeggen dat de subjectieve storingsindruk van de hogere frekwenties
kleiner is dan van laagfrekwente ruis: hoogfrekwente ruis telt niet zo zwaar als laagfrekwente. Wanneer we hiermee rekening houden, kan de vermindering van de ruis
storingen tengevolge van de toepassing van pre- en de-emphasis worden geschat op de
helft tot een derde.
Het verloop van de krommen ft en ƒ„ in fig. 2006 werd internationaal genormaliseerd;
voor de geluidzender van de TV-kanalen komt de ontvangerkromme fr overeen met de
impedantie van een parallelschakeling van een weerstand R en een kondensator C,
waarbij het produkt RC (de tijdkonstante) gelijk moet zijn aan 50-1 O*6 sec = 50
jusec*). De zenderkromme ƒ, moet de reciproke waarde van fr zijn en kan op verschil
lende, hier niet te bespreken, wijzen worden verkregen.

Fluitstoringen
Wij zullen nu nog de invloed van fluitstoringen op AM- en FM systemen onderzoe
ken. Deze storingen kunnen ontstaan doordat de draaggolven of zijbandgolven van
andere zenders liggen in het doorlaatbereik waarop de eigen ontvanger is afgestemd.
In de fig. 201a en b zijn de verschijnselen weergegeven die in dit geval aan de ingang
van de ontvanger optreden. Fig. 201a stelt de draaggolf van de gewenste zender voor;
fig. 2016 een enigszins zwakkere storende golf van een andere zender, die een hogere
frekwentie heeft. Eenvoudigheidshalve is aangenomen dat de beide golven niet zijn ge
moduleerd. In fig. 201c is de resulterende golf, dus de som van de beide bovengenoem
de golven, getekend. Wij zien dat uit de beide ongemoduleerde golven een golf is ont
staan die zowel in amplitude als in frekwentie is gemoduleerd. Een AM ontvanger en
een FM ontvanger zullen dus een uitgangsspanning leveren die aanvankelijk bij
geen van de beide ontvangen zenders aanwezig was. Men noemt de modulatie die door
het optellen van de beide golven ontstaat een „zweving”. Deze uitdrukking is over
genomen uit de akoestiek, waar overeenkomstige verschijnselen met geluidsgolven zeer
vaak optreden. *♦)
•) De elektrische weerstand is gelijk aan de spanning gedeeld door de stroomsterkte, d.w.z.
R = V/A; de kapaciteit is gelijk aan de elektrische lading (ampère maal seconden), gedeeld
door de spanning, d.w.z. C = A-sec/V, het produkt is dus RC = (V/A)-(A-sec/V) = sec.
De eenheid van dit produkt is dus de seconde, men noemt het 7?-C-produkt de tijdkonstante.
Als twee vioolsnaren, waarvan de toonhoogten slechts zeer weinig verschillen, tegelijk
worden aangestreken, zal er in de voortgebrachte toon een zweving (variatie in de geluids
sterkte en toonhoogte) ontstaan.
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Fig. 201. Ontstaan van fluitstoringen door menging van de draaggolf met
een storende golf.
a) De draaggolf Vhj (niet gemoduleerd).
b) De storende golf Vst die in frekwentie enigszins afwijkt van de draag
golf
c) Door de menging van de beide golven ontstaat een nieuwe golf die zowel
in amplitude als in frek wentie is gemoduleerd.
Men kan duidelijk aantonen dat de frekwentie van de zwevingen, die dus door
iedere detektor bij vergissing als modulatie-frekwentie worden weergegeven, altijd ge
lijk is aan het frek went ie verschil tussen de beide oorspronkelijke golven. De
amplitude van de zweving is altijd gelijk aan de amplitude van de zwakste van de
beide oorspronkelijke golven.
De zweving kan alleen dan als een fluittoon worden waargenomen, als zijn frekwen
tie kleiner is dan 15 kHz; dit wil zeggen dat alleen dan een storing optreedt als het
frekwentieverschil tussen de storende golf en de draaggolf kleiner is dan 15 kHZ.
In een AM ontvanger kunnen wij geen maatregelen nemen tegen dergelijke zwe
vingen wanneer zij eenmaal aanwezig zijn: de AM detektor laat ze in volle sterkte door.
In FM ontvangers kunnen wij de invloed van de fluitstoringen, evenals die van im
pulsstoringen, aanzienlijk verminderen door begrenzing van het signaal (fig. 202). De
storing kan, zelfs met een ideale begrenzer, nooit volledig worden onderdrukt, omdat,
zoals uit fig. 201 blijkt, bij het optreden van de beide golven ook een ongewenste frekwentiemodulatie van de gewenste draaggolf ontstaat. Deze frekwentiemodulatie kan
in een FM ontvanger niet worden onderdrukt, en wordt dan ook door de FM detektor
als storende modulatie doorgegeven.
In een FM systeem hebben wij echter niet te maken met golven waarvan de fre
kwentie konstant is, maar met golven waarvan de frekwentie verandert in het ritme
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van het signaal waarmee zij zijn gemoduleerd. Als gevolg daarvan verandert de onder
linge afstand tussen twee golven die „over elkaar heen vallen”, voortdurend. De
zweving die in dit geval ontstaat, heeft geen konstante frekwentie, zodat er ook geen
zuivere fluittoon ontstaat. Het storende signaal openbaart zich in de luidspreker als
een krassen of sissen in het ritme van de modulatie van de storende zender.

*!

«■15

Fig. 202. Vermindering van fluitstoringen in
een FM systeem door amplitudebegrenzing
(verg. fig. 199).
a) FM golf dia door een storende golf in am
plitude is gemoduleerd en dient als roosterspanning Vg voor de begrenzer. Vsp = afknijpspanning van de buis.
b) De anodespanning Va van de begrenzer
bevat geen storende AM meer.

Het is een groot voordeel van het FM systeem, dat de onvermijdelijke frekwentie
modulatie van de gewenste draaggolf sneller zwakker wordt dan de amplitude
van de storende golf afneemt. Bij een AM systeem is dit niet het geval: hier neemt de
storende werking in dezelfde mate af als de storende golf zelf. Wij zullen dit aan de
hand van een praktijkgeval duidelijk maken.
In fig. 203 zijn twee zenders getekend die een onderlinge afstand van b.v. 100 km
hebben. De beide zenders hebben niet alleen een zelfde vermogen, maar, als bijzonder
geval, dat in de praktijk natuurlijk nooit zal voorkomen, ook dezelfde frekwentie. Het
ontvangstgebied dat door de beide zenders wordt gestoord, is overeenkomstig de
intensiteit van de storingen, in de figuren lichter of donkerder weergegeven.
Werken de beide zenders met een AM systeem, dan zal men in een cirkel van onge
veer 10-15 km rondom ieder van de beide zenders ongestoorde ontvangst hebben,
maar buiten deze kring de andere zender in toenemende mate als stoorsignaal ont
vangen (fig. 203a). Als de afstand van de zender groter is dan ongeveer 20 km, worden
de storingen zó sterk dat men de ontvanger beter kan afzetten.
Gaat het om twee FM zenders, dan is binnen een zóne van ongeveer 30 km rondom
iedere zender vrijwel geen storing door de andere zender merkbaar. Pas buiten deze
zóne treedt krassen en sissen op, dat snel sterker wordt, zodat op een afstand van on
geveer 40 km ook bij FM zenders geen ontvangst meer mogelijk is (fig. 2036).

5.

WEERGAVEKWALITEIT VAN FM SYSTEMEN

Als slot van het hoofdstuk over frekwentiemodulatie willen wij nog een paar
woorden wijden aan de weergavek waliteit van AM- en FM systemen. Een van de
voornaamste argumenten voor het invoeren van FM zenders was de betere weergave
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van FM ontvangers, die werd voorspeld, niet alleen wat betreft fluit- en kraakstoringen, maar ook wat betreft de ontvangstkwaliteit van muziek. Het is een onmisken
baar feit dat de weergavekwaliteit van een FM systeem aanzienlijk groter is dan
die van een AM systeem. Dit is echter niet alleen het gevolg van het gebruikte FM
systeem, maar van het feit dat een zender die werkt in het uitra-kortegolfgebied vol
doende bandbreedte kan hebben, zodat zelfs de hoogste geluidsfrekwenties van 15 kHz
kunnen worden uitgezonden. De zenders kunnen een dergelijke grote bandbreedte
hebben zonder dat men gevaar loopt dat de frekwentiebereiken van twee verschil
lende zenders „over elkaar heen vallen”. Het geheim van een goede weergave van
muziek ligt juist in de onverzwakte en onvervormde overdracht van deze hoogste
geluidsfrekwenties.

Fig. 203. Het gestoorde ontvangstgebied tussen twee zenders.
a) Bij AM zenders.
b) Bij FM zenders.

Vergelijkt men de bandbreedte van een FM zender met die van een AM zender
die slechts 4,5 kHz als hoogste modulatiefrekwentie (9 kHz bandbreedte) mag uit
zenden, dan is het duidelijk dat men met een AM zender slechts een armzalige
reproduktie kan geven van de muziek die men wil uitzenden.
Wij moeten echter niet vergeten dat voor een goede overdracht van muziek niet al
leen de zenders en ontvangers verantwoordelijk zijn. De mikrofoons moeten ook zijn
opgesteld op de juiste plaatsen in het orkest, de bediening van de mikrofoons en ver
sterkers moet geschieden dooi iemand die een goed muzikaal gehoor heeft, en bovenal
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moeten de eindtrap en de luidsprekers van de ontvangers in staat zijn een frekwentieband van ongeveer 25 Hz tot 15 kHz onvervormd en in de juiste sterkte weer te geven.
Vooral het belang van de laatste twee punten treedt tegenwoordig steeds meer
op de voorgrond, en heeft aanleiding gegeven tot vele nieuwe schakelingen en inzichten
op het gebied van de fabrikage van ontvangers.
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De televisie-ontvanger
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In het laatste deel van dit boek wordt de werking van televis’eontvangers beschreven. Men moet echter niet verwachten dat men
hier een diepgaande bespreking van de schakeling van een gehele
ontvanger, of een omvangrijke beschrijving van bepaalde schake
lingen zal vinden: voor dat doel is er een overmaat van andere
literatuur voorhanden. Wij willen hier alleen voldoen aan de wens
van vele liefhebbers van televisie, om overzichtelijk weer te geven
hoe door de samenwerking van de afzonderlijke delen van een ont
vanger een goed beeld kan ontstaan. Desondanks worden de
grondprincipes die daarvoor in aanmerking komen, als b.v. de
demodulatie, de zaagtandgeneratoren, de synchronisatie en het op
wekken van de hoogspanning enz., uitvoerig besproken. Wij zul
len hierby proberen de verklaringen ook voor niet-technici
begrijpelijk te maken.
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I. Algemene inleiding
1.

TAAK VAN DE ONTVANGER

Een radio-ontvanger heeft slechts één taak: het geluidssignaal, dat is gemoduleerd
op een hoogfrekwente draaggolf, te versterken, te detekteren en via een laagfrekwentversterker toe te voeren aan de luidspreker.
Een televisie-ontvanger daarentegen heeft drie taken:
1) Het geluidssignaal af te scheiden uit het gekombineerde televisiesignaal, dit signaal
te versterken, te detekteren en door te geven aan de luidspreker.
2) Het videosignaal te versterken, te demoduleren en door te geven aan de beeldbuis.
3) In de tijdbases de horizontale en vertikale zaagtandstromen op te wekken voor de
afbuiging van de elektronenstraal; d.m.v. de horizontale tijdbasis de hoogspanning
op te wekken voor de beeldbuis.
geluid

MFt

V

(audio;

i

MFb

HFt
■ III

V

beeld

V
(video)

HFb
zaagt gen
tijdbasis
hsp.

-•

Fig. 204. Opbouw van een televisie-ontvanger.
Di = dipool; V = versterker: La = luidspreker; B = beeldbuis; Shv =
afbuigspoelen; HFb, HFt = beeld-, resp. geluidsdraaggolf; MFb, MFt =
beeld-, resp. geluidsmiddenfrekwentie.
In fig. 204 is een blokschema getekend dat overeenkomt met de verdeling van de
taken van een televisie-ontvanger. Dit schema is in zoverre aan de werkelijkheid aan
gepast, dat een gedeelte van de versterking van het beeld- en het geluidssignaal plaats
heeft in een gemeenschappelijke versterker V. Bovendien is tussen deze versterker en de
tijdbases een verbinding getekend waarmee wij willen aanduiden dat de synchronisatie-impulsen gescheiden van het eigenlijke beeldsignaal aan de tijdbases worden toe
gevoerd.
Wij zullen nu eerst de problemen bespreken die samenhangen met de gemeenschap
pelijke versterker voor het beeld- en het geluidssignaal.
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DE SUPERHETERODYNE ONTVANGER

Evenals praktisch alle radio-ontvangers, worden ook alle televisie-ontvangers ge
bouwd volgens het principe van de superheterodyne ontvanger (kortweg „su
per” genoemd). Dit wil zeggen, dat de hoogfrekwente draaggolf, na een kleine voorversterking in ten hoogste twee trappen, wordt gemengd met een golf die in de ont
vanger zelf wordt opgewekt. Deze golf, die een konstante amplitude en frekwentie heeft,
wordt opgewekt met behulp van een buis en een trillingskring, de z.g. osei 11ator.
Men spreekt daarom van de oscillatorgolf en de oscillatorfrekwentie.
Bij het mengen van het hoogfrekwente signaal met de oscillatorgolf ontstaat, zoals
wij vroeger al eens hebben gezien, een zweving (pag. 260), waarvan de frekwentie gelijk
is aan de verschilfrekwentie tussen de ontvangen golf en de oscillatorgolf. Als b.v. de
frekwentie van het ontvangen signaal 203,25 MHz is (de beelddraaggolf van kanaal 9),
en de oscillatorfrekwentie is 242,15 MHz, dan ontstaat een zwevingsfrekwentie van
242,15 — 203,25 = 38,9 MHz.
Deze zwevingsfrekwentie noemen wij de middenfrekwentie (MF), waarmee wij
bedoelen dat zij ligt tussen de frekwenties van de hoogfrekwente draaggolf (HF) en,
de daarmee in verhouding, lage frekwentie van het modulerende signaal (LF).
De amplitude van een zweving is, zoals wij reeds weten, altijd gelijk aan de amplitude
van de zwakste van de twee golven die worden gemengd. In ons geval is dat de am
plitude van de ontvangen golf. Wanneer de amplitude van deze golf varieert (zoals
b.v. de beelddraaggolf), zal ook de zwevingsgolf (de MF golf) in hetzelfde ritme van
amplitude veranderen. De MF golf kan dus voor alle delen van de ontvanger die
achter de mengtrap volgen, dienen als gemoduleerde draaggolf. Wanneer de ont
vangen golf niet in amplitude, maar in frekwentie is gemoduleerd (zoals b.v. de geluidsdraaggolf), dan vinden wij de frekwentie-modulatie ook weer onvervormd in de
MF golf terug. Dit is gemakkelijk te begrijpen wanneer wij bedenken dat de MF altijd
gelijk is aan het frekwentieverschil tussen de ontvangen HF golf en de konstante os
cillatorfrekwentie.
Een van de grootste voordelen van een super ten opzichte van een ontvanger die
zonder hulpfrekwentie werkt, een „rechtuit-ontvanger”, is hierin gelegen, dat men
in het gedeelte van de ontvanger dat volgt op de mengtrap, en waarin verreweg het
grootste gedeelte van de versterking van het ontvangen signaal plaats heeft, niet meer
heeft te maken met de zeer hoge frekwentie van de ontvangen golf, maar met de
veel lagere middenfrekwentie. Signalen met lage frekwentie kunnen nl. veel gemak
kelijker versterkt worden door de afzonderlijke versterkertrappen, zonder dat er
gevaar ontstaat voor „oscilleren”. Dit oscilleren kan ontstaan door ongewenste
terugkoppelingen in de afzonderlijke trappen of in de gehele ontvanger (pag. 154 e.v.).
De menging van het oscillatorsignaal met het ontvangen hoogfrekwente signaal
heeft plaats in de „mengbuis”, doordat men de ontvangen golf tezamen met de
oscillatorgolf toevoert aan het stuurrooster van deze buis.*) Meestal wordt in de
*) Zogenaamde „additieve” menging. In radio-ontvangers wordt meestal gebruik gemaakt van
„multiplikatieve” menging; in dat geval worden de twee golven aan verschillende roosters van
de mengbuis gelegd.

270

DE MIDDENFREKWENTIE

3.

mengtrap gebruik gemaakt van een dubbelbuis (pag. 147), waarvan het ene gedeelte
fungeert als mengbuis, terwijl het andere dient voor het opwekken van de oscilla
torgolf (oscillatorbuis).
De voorversterker

Een nadeel van het gebruik van een mengbuis is het feit, dat hierin een grote hoe
veelheid hoogfrekwente ruis ontstaat, die bij het gewenste signaal wordt opgetcld en
als ,,sneeuw” op het beeldscherm zichtbaar wordt. De invloed van het ruisen van
mengbuizen kan aanzienlijk worden verminderd door het hoogfrekwente signaal in een
voorversterker te versterken. Als gevolg daarvan behoeft het signaal na de mengbuis
zoveel minder versterkt te worden als de versterking van de voorversterker bedraagt.
Het is duidelijk dat de ruis van de mengbuis dan ook aanzienlijk minder wordt
versterkt.
De voorversterker heeft eveneens de taak te voorkomen dat de oscillatorgolf door
dringt tot de aansluitklemmen van de antenne. Dit is belangrijk omdat, in het geval
dat de oscillatorgolf de antenne bereikt, dit signaal door de antenne wordt uitgestraald
en storingen in naburige ontvangers zou veroorzaken. In goedkope ontvangers is de
ontkoppeling tussen de antenne en de oscillator echter niet altijd voldoende, zodat an
dere goede ontvangers moiré-storingen in het beeld zullen geven (fig. 260, pag. 333).
3.

DE MIDDENFREKWENTIE

Televisie-ontvangers voor het Europese systeem zijn tegenwoordig meestal ingericht
voor de ontvangst van 10 kanalen. De frekwentiebereiken van deze kanalen liggen
tussen 47 en 68 MHz (kanaal 2-4) en tussen 174 en 223 MHz (kanaal 5-11), terwijl
ieder afzonderlijk kanaal een breedte van 7 MHz heeft (pag. 247). x*
v
Het is een groot voordeel van de superheterodyne ontvanger dat men voor de ont
vangst van de verschillende hoogfrekwent-bereiken steeds één en hetzelfde, 7 MHz
brede, MF bereik kan gebruiken door in de mengtrap alleen de frekwentie van de
oscillator te veranderen. Stellen wij b.v. de oscillatorfrekwentie voor de ontvangst
van kanaal 2 (47-54 MHz) op 87,15 MHz, dan omvat het MF kanaal een frekwentieband van 87,15 — 47 = 40,15 MHz tot 87,15 — 54 = 33,15 MHz. Kiezen wij de os
cillatorfrekwentie voor de ontvangst van kanaal 11 (216 — 223 MHz) op 256,15 MHz,
dan ontstaat eveneens een MF kanaal van 256,15 — 216 = 40,15 MHz tot
256,15 — 223 = 33,15 MHz. Wij kunnen ook voor de ontvangst van andere kanalen
een bepaalde oscillatorfrekwentie kiezen, waarbij hetzelfde MF kanaal ontstaat.
Het is natuurlijk een groot voordeel dat, met uitzondering van de kleine voorversterker, vrijwel de gehele ontvanger alleen geschikt behoeft te zijn voor één bepaald
MF bereik. De ontvanger heeft achter de mengtrap geen enkel onderdeel dat voor de
ontvangst van verschillende kanalen behoeft te worden omgeschakeld.
Het principe om door het veranderen van de oscillatorfrekwentie uit te komen met
slechts één MF bereik, is in fig. 205a voorgesteld voor de drie laagste kanalen (band I).
Als middenfrekwentie voor het beeldsignaal is 38,9 MHz gekozen, welke waarde tegen
woordig in zeer veel Europese televisie-ontvangers wordt aangehouden.
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Omdat in een televisiekanaal behalve de beelddraaggolf ook een geluidsdraaggolf
aanwezig is, ontstaat bij de menging, behalve het beeld-MF signaal, ook een geluidsMF signaal. Omdat de afstand tussen de beeld- en geluidsdraaggolf 5,5 MHz bedraagt,
zal de geluids-MF 33,4 MHz zijn (fig. 205b).
Wij merken op dat door de menging het beeld- en geluidssignaal onderling van
— 38,9
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Fig. 205. a) Beelddraaggolven, geluidsdraaggolven en oscillatorfrekwenties van de televisiekanalen in band I.
fbi,fbi,fbi = beelddraaggoljfrekwenties van de kanalen 2, 3 en 4; ft2,ftz,
ft< — geluidsdraaggolffrekwenties van de kanalen 2, 3 en 4; fo<i, fo3, fot =
oscillatorfrekwenties voor de kanalen 2, 3 en 4 (kanaal 1 wordt officieel
niet gebruikt).
b) Als de oscillatorfrekwentie hoger is dan de beeldfrekwentie, is de
geluids-MF 5,5 MHz lager dan de beeld-MF.

plaats verwisselen. In het HF signaal ligt het geluidssignaal 5,5 MHz hoger dan het
beeldsignaal; in het MF kanaal ligt het geluidssignaal 5,5 MHz lager. Dit geldt na
tuurlijk niet alleen voor de draaggolven, maar ook voor alle zijbandfrekwenties die
het kanaal vullen. Evenzo geldt het voor de frekwentiebereiken van de buurkanalen,
dus voor alle frekwenties die lager zijn dan de oscillatorfrekwentie. De frekwentieverdeling van het MF kanaal van de ontvanger is in zekere zin een spiegelbeeld van de
frekwentieverdeling in het HF kanaal.*)
Als wij, met de nu verworven kennis van zaken, een doorlaatkarakteristiek voor het
MF deel van een ontvanger zouden tekenen, dan kregen wij een kromme te zien

•) Dit geldt alleen voor ontvangers waarin de oscillatorfrekwentie hoger is dan de draaggolffrekwentie van het ontvangen signaal. Lag de oscillatorfrekwentie beneden die van het ont
vangen signaal, dan zou deze „spiegeling” niet optreden. De oscillatorfrekwenties worden, met
uitzondering van ontvangers voor het Franse systeem, altijd hoger gekozen dan de frekwentie
van de te ontvangen kanalen.
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als in fig. 206 is weergegeven. Wij zullen op
deze karakteristiek later terugkomen.
Storingen in de ontvanger zelf

Wij zullen nog een korte verklaring geven
van onze keus van de beeld- en geluids-MF in
40
36
36
33
34
televisie-ontvangers.
---Iedere super bevat een aantal zeer gevaar
Fig. 206. Verloop van een MF frekwenlijke bronnen van hoogfrekwente storingen.
tiekarak teristiek.
Hiertoe moeten wij allereerst de oscillator
zelf rekenen, die niet alleen de gewenste oscillatorfrekwentie opwekt, maar ook
een groot aantal harmonischen. Een andere storingsbron is de mengbuis waarin niet
alleen de beeld- en de geluids-MF ontstaan, maar ook harmonischen daarvan. Ook de
twee detektoren die aan het einde van de MF versterkers (video- en geluidsdetektor)
zijn opgesteld, werken als HF generatoren, omdat bij iedere demodulatie sterke har
monischen van de gedemoduleerde MF golf ontstaan. Wij moeten ons dus voor
stellen dat het inwendige van een televisie-ontvanger is gevuld met een groot aantal
HF en MF golven van allerlei aard.
Wij weten al dat twee golven altijd gemengd kunnen worden, waardoor een zwevingsgolf ontstaat, waarvan de frekwentie gelijk is aan het verschil van de twee oor
spronkelijke frekwenties. Als het niet gaat om twee enkele golven, maar om drie grote
groepen van golven - oscillatorfrekwentie met harmonischen, en beeld- en geluids-MF
met hun harmonischen - dan kunnen kombinaties van allerlei soort tussen deze golven
ontstaan. Er bestaat een zeer grote kans dat een of meer van de zwevingsgolven die uit
deze menging ontstaan, een frekwentie hebben die in het MF kanaal van de ont
vanger (dus tussen 33,15 en 40,15 MHz) valt. Zij zullen dan tezamen met de zijbandgolven van het beeld- of geluidssignaal worden toegevoerd aan een van de twee detektors.
Wanneer de zwevingsfrekwentie ligt in het zijbandspektrum van het beeldsignaal,
wordt zij volledig gedemoduleerd en veroorzaakt zij een moiré-storing op het beeld
scherm. Ligt zij in de zijband van het geluidssignaal, dan ontstaat een fluittoon in de
luidspreker.
Door het buitengewoon grote aantal zwevingsfrekwenties dat mogelijk is, is het zeer
moeilijk een MF bereik te vinden waarbij interferenties van deze aard geheel kunnen
worden voorkomen. Wanneer wij bovendien nog rekening houden met een aantal
andere, even belangrijke bronnen van storingen, dan blijkt het MF bereik van 33,15
tot 40,15 MHz het meest gunstige kompromis te zijn.*)
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Het omschakelen dat nodig is voor de ontvangst van verschillende kanalen, kan,

•) Andere bronnen van storingen zijn o.a.:,,parasitaire” ontvangst van andere zenders waar
van de draaggolffrekwentie ligt in het MF bereik van de ontvanger, en het stralen van andere
televisie-, FM-, of normale radio-ontvangers.
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zoals uit het bovenstaande volgt, worden beperkt tot de voorversterker en de mcngtrap met de oscillator. Het is in de praktijk het eenvoudigste gebleken, deze drie trap
pen samen te voegen tot één onderdeel, de k analen kiezer (Eng.: tuner), die is ge
scheiden van de rest van de ontvanger. Een foto van een dergelijke kanalenkiezer is
weergegeven op pag. 266.
De kanalenkiezer zorgt voor de voorversterking, het opwekken van de oscillatorfrekwentie en de menging, en heeft bovendien nog twee andere taken:
1) Hij moet de ingangsweerstand van de voorversterker, die varieert met de frekwentie van het ontvangen kanaal, aanpassen aan de karakteristieke weerstand van de
antennekabel (meestal 300D) die konstant is. Alleen op deze wijze is het mogelijk
een maximum aan HF vermogen op te nemen uit de antenne (pag. 211).
2) Hij moet door middel van een vrij smalle doorlaatkromme een zekere voorselektie
toepassen; dit wil zeggen: alleen het frekwentiebereik van het te ontvangen signaal
versterken, terwijl alle andere golven die op de antenne terecht komen zoveel mo
gelijk worden onderdrukt.
Deze beide taken kunnen gemakkelijk worden vervuld, maar wij moeten hierbij
terdege rekening houden met het feit dat de schakeling ruis-arm moet zijn. Zoals
wij vroeger al hebben gezien, is immers de eerste versterker in hoofdzaak verantwoor
delijk voor de hoeveelheid ,,sneeuw” die wij in het beeld zien. Tegenwoordig wordt
daarom in de voorversterkertrap dikwijls gebruik gemaakt van een cascode-schakeling, die bestaat uit twee in serie geschakelde buizen. Deze schakeling munt uit
door een bijzonder grote versterking, terwijl zij zelfs bij zeer hoge frekwenties weinig
ruis produceert. Wij gaan hier niet nader in op schakel-technische bijzonderheden.
Het omschakelen van de kanalenkiezer van het ene kanaal naar het volgende ge
schiedt in trappen. Als de kiezer op het gewenste kanaal is ingesteld, moet de oscillatorfrekwentie nog met behulp van een fijnregelknop worden afgestemd op die waarde
waarbij de beste beeldkwaliteit - zonder vegen of reliëfstoringen - wordt verkregen.
Dergelijke fouten ontstaan door afwijkingen in de amplitude of de faze van het beeldsignaal, die weer ontstaan doordat de beelddraaggolf (hier de beeld-MF golf) niet
precies op het midden van de schuine flank van de MF doorlaatkromme ligt (pag. 247).
De laatste jaren worden ontvangers ook uitgerust met automatische fijnafstemming.
Een oplossing, die aan alle wensen tegemoetkomt is echter nog niet gevonden.
Bij een rechtuit-ontvanger moet de doorlaatkromme van de gehele ontvanger wor
den verschoven, afhankelijk van de frekwentie van het ontvangen signaal. Bij een
super is de MF doorlaatkromme konstant, omdat de MF draaggolflrekwentie door
het veranderen van de oscillatorfrekwentie gemakkelijk kan worden gevarieerd.

I
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II. De MF versterker
DE DOORLAATKARAKTERISTIEK

In fig. 207 is een blokschema gegeven van de kanalenkiezer (Kk) en de daarop
volgende MF versterker ( Kwf)- In plaats van ieder van de kleine kastjes die binnen de
gestippelde blokken zijn getekend, moet men zich een versterkbuis en een bandfilter
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Fig. 207. Blokschema van de kanalenkiezer (kk) en de middenfrekwent
versterker ( V rnf) van een televisie-ontvanger.
Di — dipool; Vv = voorversterkertrap; Me = mengtrap; Osc = oscillator; Vlt V2, V3 — versterkertrappen van de MF versterker; Dy = videodetektor; Da = audiodetektor; zw = zwevingsfrekwentie van 5,5 MHz.
De overige symbolen zijn dezelfde als in fig. 204.
denken. Het televisiesignaal doorloopt de volgende trappen: voorversterker - mengtrap - drie trappen MF versterking - video-detektor. Vanuit deze videoversterker gaat
een aftakking naar de audioversterker A\, A'2 en de audiodetektor Da- Wij zullen
later nog hierop terugkomen.
Als „koppelelementen” tussen de afzonderlijke versterkertrappen worden ofwel
enkelvoudige trillingskringen, ofwel twee afgestemde, elektrisch gekoppelde trillingskringen (bandfilters) gebruikt. 1
Voor het koppelen van de verschillende trappen van een MF-versterker kunnen of
afzonderlijke resonantiekringen, of banddoorlaatfilters worden gebruikt. In het eerste
geval moet trapsgewijze afstemming (zie blz. 242') worden toegepast in minstens vier
trappen, in het tweede geval gelukt het met moderne bandfilters in drie trappen de
noodzakelijke versterking te verkrijgen. De bandbreedte moet ongeveer 4 MHz
bedragen en de gemiddelde afstemfrekwentie ligt ongeveer 2,5 MHz lager dan de
middenfrekwentie van de beelddraaggolf (38,9 MHz), zodat deze op de bovenste
flank van de banddoorlaatkarakteristiek liggend, slechts met 50% wordt versterkt
(zie fig. 208 en zie ook blz. 247).
De doorlaatkromme die wij op deze wijze hebben verkregen, zou voldoende zijn
wanneer op iedere plaats waar een ontvanger staat, de golven van één enkele televisie
zender op de antenne zouden komen. Hoewel
het aantal Europese televisiezenders nog ge
ring is, is dit lang niet overal het geval meer,
zodat men met de mogelijkheid rekening moet
houden dat tegelijk met de golven van het
gewenste kanaal ook die van het bovenste en
-1 j */ *2
■7 -5 -5 -4 -3
MUl —
(
•‘MH
onderste „buurkanaal” op de antenne komen.
Fig.
208.
Banddoorlaatkarakteristiek
Hierdoor kunnen hinderlijke vervormingen in
van een MF-versterker, die óf door ,,ver
het beeld ontstaan, zodat het aanbrengen van seh erfde” afstemming, öf door een bandfilters nodig is.
filter moet worden verkregen. fp = MF
In dit opzicht is de geluidsdraaggolf van van de beelddraaggolf (38,9 MHz).
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het kanaal dat beneden het gewenste kanaal ligt, het gevaarlijkst, omdat hij op
een afstand van slechts 1,5 MHz van de beelddraaggolf van het gewenste kanaal
ligt (fig. 208). De beelddraaggolf van het buurkanaal dat boven het gewenste kanaal
ligt, kan ook veel storingen verwekken wanneer hij ter plaatse van de ontvanger veel
sterker is dan de beelddraaggolf van het gewenste kanaal.
Deze beide storende golven kunnen
*7
*6
worden onderdrukt door één of meer filters
B9
: b7
bq
aan te brengen in de eerste trap van de
MF versterker. Ook in dit opzicht is de
super te prefereren boven de rechtuit±5—5.5
±5,
--------- - MHz
ontvanger, omdat bij ieder televisiekanaal
de respektievelijke buurkanalen, steeds
Fig. 209. Frekwentieafstand tussen de draag
dezelfde MF golven veroorzaken. Bij een golven van het kanaal dat men wil ont
vangen (K8) en de eventueel storende draag
MF bereik van 33,15 tot 40,15 MHz liggen
golven van de hoger en lager gelegen buur
de beide storende draaggolven van de buur kanalen (K7 en K9).
kanalen op 31,9 MHz (beelddraaggolf van
B7, B6 en B9 = beelddraaggolven; T7, T6en
T9 = geluidsdraaggolven.
het hogere kanaal) en op 40,4 MHz (geluidsdraaggolfvan het lager gelegen kanaal).
Een onderdrukkingsfilter bestaat in principe meestal uit een trillingskring waarvan
de resonantiefrekwentie overeenkomt met de frekwentie van het te onderdrukken
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Fig. 210. Negatieve versterkingskarakteristiek van een zuigkring.
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Fig. 211. De uitelndelijke frekwentiekarakterlstiek van de MF versterker. Hierbij
is aangenomen dat bijv, kanaal 3 wordt ontvangen. MFb'" = beeld-MF van
kanaal 3; MFt'" = geluids-MF van kanaal3; ft" = onderdrukte geluids-MF
van kanaal 2; fbIV = onderdrukte beeld-MF van kanaal 4.
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signaal. Deze kring, die zo min mogelijk gedempt moet zijn, wordt zo met de vcrsterkertrap gekoppeld, dat hij als „zuigkring” werkt en in zekere zin een
negatieve
versterkingskarakteristiek
veroorzaakt (fig. 210). Als twee zuigkringen voor 31,9 MHz en 40,4 MHzmet
de oorspronkelijke MF karakteristiek
(fig. 208) worden gekombineerd, ont
staat de uiteindelijke MF karakteristiek
die in fig. 211 is getekend.
De doorlaatkarakteristiek van fig. 211
vertoont nog een derde kleine verzwak
king, die wordt aangebracht voor de
geluids-MF van het te ontvangen ka
naal. Ofschoon het geluidssignaal door
Fig. 212. „Geluid in het beeld".
de zender al met veel minder HF ver
mogen wordt uitgezonden dan het beeldsignaal, moet in de ontvanger de versterking
van het geluidssignaal nog enigszins worden verminderd om „geluid in het beeld”
te voorkomen (fig. 212). Het is duidelijk dat de verzwakking van het geluidssignaal
later door een aparte versterking van het geluidssignaal, nadat het gescheiden is van
het beeldsignaal, moet worden goedgemaakt. Op dit probleem zullen wij nu nog iets
nader ingaan.

2.

SCHEIDING VAN VIDEO- EN GELUIDSSIGNAAL

Wanneer het gehele televisiesignaal (dus het video- én het geluidssignaal) alle trap
pen van de MF versterker hebben doorlopen, is het ongeveer 50 000 maal sterker dan
aan de 'ingang van de ontvanger. Het feit dat het beeld- en het geluidssignaal
tesamen inéén versterker zóveel worden versterkt, brengt het gevaar met zich mee dat
in de laatste trap van de MF versterker gemakkelijk kruismodulatie kan ontstaan.
Daaronder verstaat men een onderlinge beïnvloeding van twee sterke draaggolven in een
buis, waarbij de modulatie van de ene golf direkt op de andere golf overgaat. In ons
geval kan daardoor zowel „geluid in het beeld”, als „beeld in het geluid” (50 periodenbrom) ontstaan.
Gescheiden beeld- en geluids-MF versterkers
Het gevaar voor kruismodulatie kunnen wij het gemakkelijkst vermijden door het
geluidssignaal bij de eerste of de tweede trap van de gemeenschappelijke MF versterker
af te scheiden en in een aparte versterker van twee trappen tot het gewenste niveau te
versterken. Deze wijze is in fig. 207 (pag. 275) gestippeld aangegeven. Het geluid en het
beeld hebben zodoende ieder een eigen MF versterker (Eng.: split sound system.)
Het geluid wordt afgescheiden met behulp van een zuigkring die precies op de MF
geluidsdraaggolf is afgestemd (33,4 MHz). Als deze kring b.v. wordt gekoppeld aan de
tweede trap van de gemeenschappelijke versterker, zal hij uit alle golven die van V2
naar V3 (fig. 207) stromen die golf „wegzuigen”, waarvan de frekwentie gelijk is aan
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de resonantiefrekwentie van de kring. De weggezogen golf zal een sterke resonantietrilling in de kring doen ontstaan. In het grote aantal golven dat F3 bereikt, ontbreekt
dus de golf met een frekwentie van 33,4 MHz, maar deze geluids-MF golf kan van de
zuigkring worden afgenomen en aan een andere tak van de versterker, de geluids-MF
versterker, worden toegevoerd. De zuigkring speelt hier dus de rol van een frekwentieaftakking.

Interdraaggolfgeluidsysteem
Bij een ander systeem dat tegenwoordig bijna steeds wordt gebruikt, wordt de ge
luids-MF golf al aan het begin van de MF versterker door middel van een onderdrukkingsfilter zover verzwakt, dat de mogelijkheid van kruismodulatie absoluut is uit
gesloten. Vervolgens wordt de geluids-MF golf samen met de beeld-MF golf versterkt
in een gemeenschappelijke MF versterker en daarna toegevoerd aan de videodetektor.
De bedoeling van dit alles is kruismodulatie in de MF versterker te voorkomen, om
daarna echter in de videodetektor met opzet een dergelijke onderlinge storing tot
stand te brengen, nl. een zuivere menging van de beeld- en geluidsmiddcnfrekwentie.
Als gevolg daarvan zal in de videodetektor onafhankelijk van het gedetekteerde
videosignaal een zweving ontstaan, waarvan de frekwentie gelijk is aan het frekwentieverschil tussen de beeld- en de geluids-MF (5,5 MHz). Als de ontvanger goed is gekonstrueerd, moet de geluids-MF ter plaatse van de videodetektor altijd zwakker zijn
dan de beeld-MF.*) In dat geval zal de amplitude van de zweving gelijk zijn aan de
amplitude van de geluids-MF, zodat zij niet wordt beïnvloed door de amplitudemodulatie van de beeld-MF. Omdat de geluids-MFin frekwentie is gemoduleerd,zal ook
de zweving in frekwentie zijn gemoduleerd. Deze zweving kan dus worden beschouwd
als een nieuwe geluids-MF, waarvan de draaggolffrekwentie gelijk is aan 5,5 MHz.
De nieuwe geluids-MF van 5,5 MHz wordt van het gedemoduleerde videosignaal af
getakt (verg, de „frekwentie-aftakking” in de vorige paragraaf), en doorgegeven naar
het geluidsdeel van de ontvanger, dat o.a. een FM detektor en een a udioversterker bevat.
Aanvankelijk heeft men gedacht dat het voordeel van het interdraaggolfgeluidsysteem
(Eng.: intercarrier sound system) hierin was gelegen dat de nieuwe geluids-MF van
5,5 MHz aan de videodetektor voldoende sterk zou zijn om hem, zonder verdere ver
sterking in een geluids-MF versterker (fig. 207), te kunnen toevoeren aan de FM
detektor. In de praktijk is echter gebleken dat dit doel vrijwel niet kan worden bereikt
omdat de geluids-MF aan het begin van de gemeenschappelijke MF versterker veel
sterker moet worden onderdrukt dan men theoretisch zou verwachten, wanneer men
iedere onderlinge storing tussen de beeld- en de geluids-MF onder alle omstandig
heden wil voorkomen. Er bestaat vooral gevaar van een bromstoring in het geluid,
terwijl ook kraken en gepruttel in het geluid veel beter zijn te merken. Bij ontvangers
die werken met het interdraaggolfgeluidsysteem, zal men dus ook altijd een of twee
geluids-MF verstcrkertrappen vinden.
♦) Het is dus noodzakelijk dat de beelddraaggolf in de zender nooit voor de volle 100% is ge
moduleerd, dit wil zeggen, dat in de meest witte partijen van het beeld de amplitude van de
draaggolf niet nul wordt. Dit ,,wit-niveau” is daarom internationaal vastgesteld op 10% van
de maximale amplitude van de draaggolf.
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Een groot voordeel van het interdraaggolfgeluidsysteem komt echter vooral tot
uiting bij zeer zwakke antennesignalen, dus in gebieden die op de grens van de reikwijdte
van de zender liggen (Eng.: fringe areas), waar men slechts een zwak beeld met veel
„sneeuw” ontvangt. Onder dergelijke omstandigheden kan men nl. een aanzienlijk beter
beeld krijgen door de oscillator af te stemmen op een frekwentie die ongeveer één MHz
te laag ligt. Door deze verstemming wordt de MF beelddraaggolf eveneens één MHz
lager (± 37,9 MHz i.p.v. 38,9 MHz) waardoor zij van het midden van de schuine
flank van de MF doorlaatkromme verschuift naar het bovenste gedeelte daarvan
(verg. fig. 211). Dit betekent dat de beelddraaggolf en de meest nabij gelegen zijbandgolven tweemaal zoveel worden versterkt, waardoor het kontrast van het beeld
merkbaar beter wordt. Dat er „reliëfstoringen” in het beeld optreden door de am
plitude- en fazefouten die dan ontstaan, valt door de hoeveelheid „sneeuw” die in het
beeld aanwezig blijft, niet op.
Door het verstemmen van de oscillator wordt natuurlijk niet alleen de beeld MF,
maar ook de geluids-MF ongeveer één MHz lager (± 32,4 MHz i.p.v. 33,4 MHz). In
een ontvanger waarbij de beeld- en geluids-MF versterkers gescheiden zijn, ligt de verstemde geluids-MF niet meer binnen het doorlaatbereik van de geluids-MF versterker,
die slechts ± 300 kHz breed is, dit wil zeggen: er zou verder geen geluid meer worden
ontvangen. De bovenbeschreven mogelijkheid om de ontvangst van het beeld te ver
beteren, kan dus in een dergelijke ontvanger niet worden toegepast.
In een ontvanger die werkt met het interdraaggolfgeluidsysteem echter ontstaat on
danks de verstemming van de oscillator toch een zwevingsfrekwentie van 5,5 MHz aan
de videodetektor, omdat de frekwentieafstand van 5,5 MHz tussen de beeld- en de
geluidsdraaggolf wordt bepaald door de zender, en niet door de ontvanger wordt
beïnvloed. Zodoende blijft, ondanks alle verstemmingen, de ontvangst van het geluid
vrijwel onveranderd gehandhaafd. Zonder het te merken, zal men dus bij ontvangst
van zwakke signalen die een flets beeld met veel sneeuw geven, een ontvanger met
interdraaggolfgeluidsysteem verkeerd afstemmen, zodat men een beter beeld ontvangt
dan met een even goede ontvanger met gescheiden versterkers, waar men omwille
van het geluid juist moet afstemmen.
Nadelen van het interdraaggolfgeluidsysteem

Het feit dat men het beeld kan verbeteren bij ontvangst van zwakke signalen door
niet juist af te stemmen, moet als een nadeel worden gezien bij de ontvangst van vol
doend grote signalen. Het blijkt nl. in de praktijk dat er een zekere oefening en er
varing voor nodig zijn om de fijnregeling van de ontvanger zó in te stellen, dat het
beeld zo goed mogelijk is en geen reliëfstoringen of vegen optreden. In een ontvanger
met gescheiden MF versterkers daarentegen, veroorzaakt het juist afstemmen geen
moeite, omdat men alleen behoeft af te stemmen op een zo goed mogelijke geluidsweer
gave; in dat geval is de ontvanger automatisch op het beste beeld afgestemd.*)
♦) In een ontvanger met gescheiden MF versterkers zijn meestal drie dicht naast elkaar lig
gende geluidsmaxima hoorbaar. Men moet instellen op het middelste maximum.
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Een tweede onaangename eigenschap van het interdraaggolfgeluidsysteem is het feit
dat het uitvallen van de beeldzender ook de ontvangst van geluid niet meer mogelijk
maakt, omdat er dan in de videodetektor geen menging met de beelddraaggolf optreedt
en er ook geen geluids-MF kan ontstaan. Door het uitvallen van het geluid kan men
eventuele mededelingen over de oorzaak en de verwachte duur van de storing niet
horen. In een ontvanger met gescheiden versterkers blijft de ontvangst van het geluid
tijdens een storing van de beeldzender natuurlijk gewoon bestaan.

3.

DEMODULATIE VAN HET VIDEOSIGNAAL

Nadat het beeld-MF signaal in de MF versterker, die meestal uit drie trappen
bestaat, tot enige volts is versterkt, kan het worden toegevoerd aan de videodetektor,
om te worden gedemoduleerd. Demodulatie wil zeggen dat de beeldmodulatie wordt
onttrokken aan de beeld-MF golf die in amplitude is gemoduleerd. Het feit dat ineen
ontvanger die werkt met het interdraaggolfgeluidsysteem, tegelijk met de demodulatie
van het beeld een menging met de geluids-MF golf optreedt, heeft geen invloed op de
demodulatie zelf. Deze verschijnselen spelen zich onafhankelijk van elkaar af, en
de gevolgen ervan kunnen zonder moeite uit elkaar worden gehouden.
Een golf die in amplitude is gemoduleerd, kan op de meest eenvoudige wijze worden
gedemoduleerd door gelijkrichting. Gelijkrichten van een wisselstroom wil zeggen
dat in een bepaalde stroomkring de stroom slechts in één richting kan vloeien, en niet
in de omgekeerde. Dit kan men bereiken door in de kring een elektrisch „ventiel” in te
bouwen. In de hoogfrekwent-techniek worden voor dergelijke ventielen uitsluitend
elektronenbuizen of kristaldioden gebruikt. In een elektronenbuis kan, zoals wij weten,
alleen een stroom (elektronenstroom) vloeien van de katode naar de anode en niet
omgekeerd; iedere elektronenbuis kan dus als elektrisch ventiel fungeren.

Principe van de gelijkrichting
Het principe van een gelijkrichtschakeling met elektronenbuis is weergegeven in
fig. 213. Een stuurrooster is voor dit doel niet nodig en daarom ook niet aangebracht
irt het elektrodensysteem van de buis. Er zijn dus slechts twee elektroden aanwezig
(katode en anode), en men noemt een dergelijke buis daarom „diode” (dis = twee).
Als wij een wisselspanning, zoals in fig. 2136 is voorgesteld, toevoeren aan de
schakeling van fig. 213a, kan de stroom die gaat lopen, alleen in positieve richting
(gedurende de positieve helften van de sinus) door de diode en de daarmee verbonden
weerstand Ra vloeien. In de negatieve richting (gedurende de negatieve halve perioden)
is er geen elektronenstroom mogelijk, want hij kan niet van de anode naar de katode
van de buis vloeien. Door de belastingsweerstand Ra zal dus een stroom vloeien die
bestaat uit positieve impulsen (fig. 213c), zodat er ook een impulsvormige spanning
over de weerstand ontstaat (fig. 213c/).
Wij kunnen parallel aan de weerstand Ra een „afvlak kondensa tor” C met een
grote kapaciteit aanbrengen. Zoals wij weten, kan de spanning van een grote kondensator slechts langzaam veranderen omdat hiervoor grote laad- en ontlaadstromen nodig
zijn. In ons geval zal de kondensatorspanning de snelle impulsen niet kunnen volgen,
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Fig. 213. Principe van de gelijkrichting met behulp van een diode die fungeert als
elektrisch ventiel. D = diode; Ra = belastingswecrstand; C = afvlakkondensator; V~ = toegevoerde wisselspanning; ip = impulsvormige stroom door D en
Ra; Vp = impulsvormige spanning over Ra; Vo = uitgangsspanning die door de
kondensator C is afgevlakt.
a) Schakeling, b) De toegevoerde wisselspanning V— c) De impulsvormige stroom
ip. d) De impulsvormige spanning Vp over de weerstand Ra. e) De afgevlakte
uitgangsspanning Vo (de ,,rimpel" in de afgevlakte spanning is sterk overdreven
voorgesteld).

maar verlopen zoals in fig. 213e is aangegeven. Omdat Ra parallel aan Cis geschakeld,
moeten de spanning over Ra en de uitgangsspanning VQ hetzelfde verloop hebben.
Zodoende wordt de wisselspanning die aan de schakeling is toegevoerd, omgezet in
een gelijkspanning.
De „rimpel” in de gelijkspanning is in de tekening van fig. 213e sterk overdreven.
Als de kapaciteit van C groot genoeg is, kan de rimpel verwaarloosbaar klein worden
gehouden.
Kristaldioden

De buisdiode van fig. 213 wordt tegenwoordig vaak vervangen door een z.g.
„kristaldiode”. Dit is niets anders dan een ontwikkeling van deoude kristaldetektor,
die in de beginperiode van de radio werd gebruikt en waaraan waarschijnlijk nog me
nige lezer met genoegen zal terugdenken.
Tegenwoordig bestaan dergelijke kristaldioden uit één of twee kleine kristallen van
een metaalachtige halfgeleider die zodanig zijn bewerkt dat de zuiverheid van het mate
riaal tot grote hoogte is opgevoerd. Voornamelijk worden kristallen van het element
germanium gebruikt; men spreekt dan ook dikwijls van „germaniumdioden”.
Door aan het germanium zeer kleine spoortjes van bepaalde andere materialen toe te
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voegen, is - eenvoudig, maar niet geheel exakt, gezegd - het ene kristal negatief en het
andere positief „geïoniseerd”. Dit wil zeggen: in het ene kristal is een overschot van
negatief geladen deeltjes voorhanden die zich vrij kunnen bewegen, terwijl in het
andere kristal een gebrek is aan dergelijke deeltjes. Als beide kristallen tegen elkaar
aan worden gedrukt, kan er gemakkelijk een stroom vanuit het negatief „geïoniseerde”
kristal naar het positieve ontstaan, in omgekeerde richting slechts met grote moeite,
omdat immers een stroom een beweging van negatief geladen deeltjes veronderstelt.
De kristaldioden werken dus, evenals elek
tronenbuizen, als „ventielen”.
A
In fig. 214 is de gelijkrichtschakeling van
fig. 213 getekend met een kristaldiode in
plaats van met een buisdiode; het resul
C=T=
ló.
Pa
Vo
taat is in beide gevallen gelijk.
De voordelen van het gebruik van
kristaldioden in plaats van buisdioden zijn
gelegen in de besparing van gloeivermogen
Fig. 214. Schakeling van een gelijkrichter
voor de gloeikatode, omdat die in de
met een kristaldiode. Dk = kristaldiode: de
kristaldiode niet aanwezig is, en verder in
overige symbolen zijn dezelfde als in fig. 213.
de grote besparing van ruimte in de mon
tage van het chassis van de ontvanger. Kristaldioden zijn ingesmolten in een klein
glazen buisje van maximaal 5x8 mm, en kunnen, omdat zij zo klein zijn, met hun
beide aansluitdraden direkt in de bedrading onder het chassis worden aangebracht.

I

I

Gelijkrichting van een HF golf
Als een HF- (resp. MF-) golf (fig. 215a) die in amplitude is gemoduleerd, wordt toe
gevoerd aan de gelijkrichtschakeling die wij boven hebben beschreven, zal de gelijk
spanning die ontstaat, natuurlijk in het ritme van de amplitudemodulatie in sterkte
variëren, en dus een nauwkeurige weergave zijn van de modulatiespanning die oor
spronkelijk in de zender aanwezig was (fig. 215b}. De figuren 215c end stellen dedemo-

Vmf\

i/o|

ó

d

Fig. 215. Demodulatie van een MF golf die in amplitude is gemoduleerd, a) en b)
bij een sinusvormige modulatiespanning: c) en d) bij een golf die met het videosig
naal is gemoduleerd. VMF = gemoduleerde MF golf; Vo = gemoduleerd uit
gangssignaal (de rimpel in VQ (b) is sterk overdreven voorgesteld).
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dulatie voor van een beeld-MF golf die met een videosignaal is gemoduleerd. Wij zien
duidelijk dat na de demodulatie hetzelfde signaal te voorschijn komt, dat oorspronke
lijk in de zender heeft gediend voor de modulatie van de hoogfrekwente draaggolf.
Hiermede hebben wij ons eigenlijke doel bereikt: de hoogfrekwente golf heeft na haar
metamorfose in een MF golf haar rol als transportmiddel voor de video-informatie
beëindigd en haar energie gaat in de videodetektor als een geringe verwarming van de
belastingsweerstand en de afvlakkondensator verloren, terwijl wij alleen het video
signaal overhouden.
In fig. 2156 is de rimpel in de gedemoduleerde spanning overdreven voorgesteld;
in de praktijk kan hij, als de kapaciteit van de afvlakkondensator maar groot genoeg
gemaakt wordt, vrijwel worden verwaarloosd. Wij moeten er echter rekening mee
houden dat in de videodetektor, in tegenstelling tot gewone gelijkrichting (fig. 213 en
214), de afvlakkondensator niet te groot mag worden gekozen, omdat dan de modu
latie zelf eveneens zou worden „uitgevlakt”, zodat men ten slotte alleen een ongemo
duleerde, konstante gelijkspanning zou overhouden.

DEMODULATIE VAN HET GELUIDSSIGNAAL

Op pag. 253 is al het meest eenvoudige principe van FM demodulatie, de z.g.
flankdetektie, beschreven. Deze eenvoudige schakeling voldoet echter niet wanneer
er hoge eisen aan de geluidskwaliteit worden gesteld vanwege de vervorming die er in
optreedt. Als gevolg daarvan maakt men in televisie-ontvangers meestal gebruik van
een twee-dioden schakeling. Het principe van één van de belangrijkste van deze
schakelingen zal hier worden besproken. Dit is de z.g. „ratio-detektor” of „veihoudingsdetektor”; een vereenvoudigde schakeling ervan is in fig. 216 gegeven.
De ratio-detektor

Het MF geluidssignaal dat in frekwentie is gemoduleerd en zelf een frekwentie heeft
van 5,5 MHz in interdraaggolfgeluid-ontvangers, wordt toegevoerd aan de primaire
wikkeling Lp van de transformator Tr. Deze transformator heeft twee sekundaire
wikkelingen, Ls en Lt’, men spreekt daarom van een sekundaire (La) en een tertiaire
wikkeling (Lt). De wikkeling L8 vormt met de kondensator Cs een trillingskring waar
van de resonantiefrekwentie op 5,5 MHz ligt. De wikkeling Lt is aan een kant ver
bonden met het midden van La, aan de andere kant met een neutrale potentiaal, dus
met het chassis.
Zonder dat wij er hier verder op ingaan, nemen wij aan dat in iedere transformator
de spanning die wordt geïnduceerd in een sekundaire wikkeling (in ons geval in de
tertiaire wikkeling Lt), precies in tegenfaze is met de primaire spanning, zodat er een
fazeverschuiving van 180° tussen beide spanningen bestaat. Wij nemen verder aan dat
in de sekundaire wikkeling La, die samen met Ca een resonantiekring vormt, een
spanning Vls wordt geïnduceerd die 90° in faze is verschoven ten opzichte van de pri
maire spanning. Van nog groterbelang is het feit dat de laatstgenoemde fazeverschuiving
alleen dan precies 90° bedraagt, als de frekwentie van de primaire spanning exakt
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Fig. 216. Vereenvoudigde schakeling van een ratio-detektor.
VMF = MF signaal, in frekwentie gemoduleerd; Tr = diskriminator trans
formator; Ls = sekundaire wikkeling; Lt = tertiaire wikkeling: Cs = kcndensator van de trillingskring; DXt D2 = dioden; Rx, Rt = belastingsweerstanden;
Clt Cj = afvlakkondensatoren; Cg = kondensator voor amplitudebegrenzing;
Ko, Vo' = gedemoduleerd audiosignaal.

gelijk is aan de resonantiefrekwentie van de kring LsCs. Als echter, zoals bij een golf
die in frekwentie is gemoduleerd, de frekwentie van het signaal op de primaire in ritme
met de modulatie zwaait om de centrale frekwentie, zal ook deze fazehoek in het
zelfde ritme groter en kleiner dan 90° worden.
Terwijl dus de faze van Vu niet wordt beïnvloed door de frekwentiemodulatieen al
tijd gelijk is aan 180°, varieert de faze van Vi* voortdurend om een gemiddelde waarde
van 90°. Op dit feit berust de werking van de ratio-detektor.
Om een goed begrip van de werking te krijgen, zullen wij de spanningen die in de
stroomtak van punt 1 via 2, 3 en 4 naar het chassis (fig. 216) optreden, aan een nader
onderzoek onderwerpen, terwijl wij aannemen dat de diode Dx is kortgesloten. Punt
4 ligt, evenals de „onderkant” van Lt, aan het chassis, zodat tussen de punten 1 en 4
voornamelijk de spanning Vu, die een konstante faze heeft, aanwezig is (fig. 217a).
Onderweg van 1 via 2 en 3 naar 4 wordt hierbij de spanning Vls (fig- 2176), die in de
wikkeling L9 wordt geïnduceerd en in faze is gemoduleerd, opgeteld. Tussen de punten
2 en 4 is dus een spanningsgolf V2.4 aanwezig (fig. 217c) die in amplitude is gemodu
leerd. Een golf die in amplitude is gemoduleerd kan echter gemakkelijk met behulp
van een gelijkrichtschakeling worden gedemoduleerd (pag. 282). Het is voor onze
verdere beschouwingen niet van belang dat deze golf bovendien in frekwentie is ge
moduleerd.
De kombinatie Dlt Rx en Cr is dezelfde AM detektorschakeling die wij al op pag. 280
hebben besproken (fig. 213). Tussen de punten 3 en 4 zal dus het gedemoduleerde
audiosignaal Vo ontstaan, dat aan de audioversterker kan worden toegevoerd voor een
laatste versterking.
Een ratio-detektor kan alleen dan goed werken als ook de onderste helft van L8 op
dezelfde wijze wordt „belast” als de bovenste; hier moet dus eenzelfde AM detektor284
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Fig. 217. Spanningen in een
ratio-detektor.
a) De spanning VLt die in Lt
wordt geïnduceerd en een
konstante faze heeft.
b) De spanning VLa die in La
wordt geïnduceerd en in faze
is gemoduleerd.
c) De somspanning VLtf- VLa
= V2-4, die tussen de punten
2 en 4 (fig. 216) optreedt.
Deze spanningsgolf heeft een
amplitudemodulatie die nauw
keurig overeenkomt met de
frek wentiemodulatie.

schakeling (Z)2, R2 en C2) worden aangebracht. De diode D2 wordt, vergeleken met
Dlt in omgekeerde richting aangesloten, zodat het gedemoduleerde audiosignaal Vo'
dat tussen de punten 3' en 4 ontstaat, een negatieve polariteit heeft ten opzichte van
VQ en 180° in faze is verschoven (fig. 216). Als de schakeling symmetrisch is opgebouwd,
vormen de beide audiospanningen VQ en Vf een konstante gelijkspanning tussen de
punten 3 en 3' ( + en — in fig. 216).

Begrenzende werking van de ratio-detektor

Een van de eigenschappen waarom de ratio-detektor zo veelvuldig wordt gebruikt,
is een gevolg van het feit dat tussen de punten 3 en 3' een kondensator Cg met een
zeer grote kapaciteit is geschakeld (gestippeld in fig. 216). Als deze grote kondensator
eenmaal is opgeladen tot de gelijkspanning die tussen 3 en 3' heerst, werkt hij iedere
snelle spanningsverandering tegen. Hierdoor worden kortstondige amplitudestoringen
op een effektieve wijze begrensd.
Wij herinneren ons dat een FM ontvanger minder last heeft van storingen dan
een AM ontvanger, omdat de amplitudemodulatie van het HF signaal die door
hoogfrekwente storingen wordt veroorzaakt, in een FM ontvanger zonder meer „af
gesneden” mag worden. Variaties in de amplitude van het MF signaal dat aan de ratiodetektor wordt toegevoerd, komen natuurlijk ook op de sekundaire en tertiaire wikke
lingen terecht, met het gevolg dat zij in volle sterkte te voorschijn komen in het audiosignaal dat tussen de punten 3 en 4, resp. 3' en 4, staat. Omdat storingen variaties van
VQ en Vo' veroorzaken die eenzelfde richting hebben, betekent dit dat ook de gelijk
spanning tussen de punten 3 en 3' varieert. De kondensator Cg houdt echter door zijn
grote kapaciteit de gelijkspanning op een konstante waarde. Doordat de spanning
tussen 3 en 3' konstant wordt gehouden, wordt ook voorkomen dat de spanning Vo en
Vf varieert, zodat het gedemoduleerde audiosignaal niet wordt beïnvloed door de
storende amplitudemodulatie die eventueel in het geluids-MF signaal aanwezig is.
De ratio-detektor is een kombinatie van een amplitudebegrenzer (Eng.:
285

DEEL 7

III. DE VIDEOVERSTERKER

limiter) en een FM detektor die met voordeel in vele schakelingen kan worden ge
bruikt. In praktische schakelingen wordt om de begrenzende werking te steunen,
echter nog vaak gebruik gemaakt van een aanvullende „begrenzerdiode” (meestal een
germanium diode). Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat het hierboven be
schreven principe van de ratiodetektor in de laatste jaren verschillende malen is ge
wijzigd, hierop zullen we echter niet verder ingaan. Behalve deze variaties worden ook
nog enkele FM-demodulatoren met en zonder dioden gebruikt. Hiervoor verwijzen
wij echter naar de speciale literatuur over dit onderwerp.
De geluids-eindversterker

Nadat het geluidssignaal in de FM detektor is gedemoduleerd, moet het nog een
eindversterker passeren vóór het wordt toegevoerd aan de luidspreker. In de schake
ling van de audioversterker zijn een volume- en een toonregeling aangebracht.
De volumeregelaar regelt de versterking van het gehele audiosignaal, terwijl met
de toonregelaar alleen.de versterking van de hoge frekwenties, of soms die van de lage
frekwenties wofSt «gpregeld. Het kenmerk van een goede ontvanger en een goede
overdrachtskwaliteit- is, dat de toonregeling geheel opgedraaid en de lagetonenregeling
geheel feruggedraaid kan worden bij de ontvangst van orkestmuziek.
Onderdelen van de schakeling van een audioversterker en de regelmogelijkheden
ervan worden in dit boek niet besproken, omdat dit gedeelte van de ontvanger geheel
overeenkomt met dat van een gewone radio-ontvanger, en hierover voldoende litera
tuur voorhanden is. Er zijn op dit gebied in de laatste jaren, vooral ten gevolge van de
hoge kwaliteit die bij FM ontvangst kan worden bereikt, vorderingen gemaakt die
een buitengewoon goede geluidsweergave waarborgen.

III. De videoversterker
1.

KONTRASTREGELING

Het gedemoduleerde videosignaal, dat met een sterkte van enkele volts ontstaat aan
de videodetektor, wordt in de daaropvolgende, meestal eentraps videoversterker nog
ca. 15 tot 20 maal versterkt en kan dan definitief als stuurspanning worden toegevoerd
aan de beeldbuis. Zowel uit praktische, als ook uit theoretische overwegingen is het
daarbij in het algemeen voordeliger de katode en niet de wehneltcilinder te sturen.
In fig. 218 is deze verdere weg van het videosignaal voorgesteld in de vorm van een
blokschema.
In dit deel van de ontvanger zijn twee belangrijke regelmogelijkheden aanwezig,
namelijk die van het kontrast van het beeld en van de helderheid van het
beeld. De subjektieve indruk van het helderheidsverschil tussen de lichtste en donker
ste partijen van het beeld op het beeldscherm noemt men het kontrast van het beeld.
De helderste delen van het beeld ontstaan daar, waar de elektronenstraal zijn grootste
sterkte heeft, dus het potentiaal verschil tussen de katode en de wehneltcilinder nul
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Fig. 218. Blokschema van de videoversterker.
Dv = video-detektor; Klz= video-versterker;
Rlc = kontrastregeling; Rh = helderheidsrege- _MF
ling; B = beeldbuis; VMF = MF versterker.
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volt is. De donkerste partijen echter ontstaan daar, waar de elektronenstraal geheel
onderdrukt is en het potentiaal verschil tussen wehneltcilinder en katode dus de
negatieve afknijpspanning van de katodestraalbuis bereikt. In het algemeen ligt deze
afknijpspanning van een buis tussen —60 V en —90 V, waarbij voor de hieronder
volgende beschouwingen een gemiddelde waarde wordt aangenomen van —70 V.
Om dus op het beeldscherm een beeld te vormen, waarbij de witte partijen werkelijk
helder oplichten en de zwarte partijen ook werkelijk diepzwart zijn, moet de stuur- |
spanning tussen wehneltcilinder en katode, een maximale amplitude (tussen het witen zwartniveau) hebben van ca. 70 V*).
Bij de meeste moderne ontvangers wordt er met behulp van speciale schakelingen
naar gestreefd, het zwartniveau van het beeldsignaal - onafhankelijk van zowel de
beeldinhoud als van de stand van de met de hand te bedienen kontrastregeling - op
een konstante potentiaal te houden. In fig. 219 is het ideale geval, dat het zwartniveau
volkomen konstant blijft, aan de hand van 3 voorbeelden voorgesteld: in (6) bij juist
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Fig. 219. Werking van de kontrastregeling.
a) kontrast te klein; de lichtste gedeelten in het beeld blijven grijs.
b) juiste instelling.
c) te groot kontrast; het beeld loopt vast in de lichtste en donkerste partijen.

*) Aangezien het eigenlijke beeldsignaal slechts ongeveer 65% bedraagt van het uit beeld- en
synchronisatiesignaal samengestelde videosignaal, moet dit laatste aan de uitgang van de
yideoversterker een amplitude van ca. 100 V hebben.
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ingestelde signaalamplitude van ca. 70 V, in (a) voor te laag ingestelde kontrastregeling, waarbij de lichtste partijen niet wit, maar meer of minder lichtgrijs ver
schijnen en in (c) voor te hoog opgedraaide kontrastregelaar, waarbij in de lichtste
partijen geen details meer worden weergegeven (het beeld loopt in het wit vast). In het
laatste geval schiet ook meestal het automatisch konstant houden van het zwartniveau
te kort, zodat dan ook details in de donkere partijen van het beeld in het zwart ver
loren gaan. Het beeld wordt te hard.
Terwijl dus enerzijds de sterkte van het gedemoduleerde beeldsignaal aan de beeld
buis ondubbelzinnig vast ligt, kan aan de andere kant de sterkte van het door de an
tenne ontvangen en aan de ontvangeringang toegevoerde HF-signaal in sterke mate
variëren. Al naar de afstand tot de zender, het zendervermogen, de toestand van het
weer en andere omstandigheden, kan de amplitude van het HF-signaal liggen tussen
minder dan 100 /zV bij zeer grote afstanden en enige volts vlak bij de zender. Een goede
ontvanger moet nu in staat zijn evengoed uit een HF-signaal van slechts ongeveer
150 /iX' een gedemoduleerde beeldspanning met een amplitude van 70 V te maken als
uit een abnormaal sterk signaal van b.v. 5 V. In het eerste geval moet de totale verster
king ca. 1,5 miljoen maal zijn, in het laatste geval is zij slechts ongeveer 45 maal. De
ontvanger moet dus voorzien zijn van een zeer efiektieve versterkingsregeling.
In verreweg de meeste ontvangers geschiedt deze versterkingsregeling automatisch
door een z.g. „a.v.r.-schakeling” (automatische versterkingsregeling, pag. 290). In
de praktijk is het echter nodig dat er ook een regeling aanwezig is, die met de hand
instelbaar is en waarmee de verschillen die na de automatische versterkingsregeling
nog overblijven, kunnen worden ondervangen, of om bewust de videospanning groter
of kleiner te kunnen maken.
Omdat met deze versterkingsregeling een verandering in het kontrast van het beeld
is verbonden, wordt zij „kontrastregeling” genoemd. Meestal is deze regeling
uitgevoerd als een regelweerstand in de videoversterker, waarmee de versterking
van de videobuis kan worden veranderd, b.v. door het veranderen van de negatieve
roosterspanning of van de schermroosterspanning.
Wij herinneren ons dat het beeld op de katodestraalbuis eigenlijk alleen tot stand
komt door de verschillen in helderheid tussen de delen van het beeldscherm die niet
of slechts weinig oplichten, en de delen die wel oplichten. In een verduisterd vertrek
zijn de delen van het scherm die niet oplichten natuurlijk zwart, zodat er slechts naar
verhouding kleine hoeveelheden licht in de witte delen van het beeld nodig zijn om
een briljant, kontrastrijk beeld te doen ontstaan. In een vertrek dat zwak wordt ver
licht, zijn de delen van het scherm die niet oplichten echten niet meer geheel zwart, en
met het toenemen van de hoeveelheid licht in het vertrek worden deze delen grijs, of
zelfs lichtgrijs, afhankelijk van de kleur van de fosforlaag.*) Het is duidelijk dat de
lichtsterkte van de witte gedeelten van het beeld bij een grijs scherm veel groter moet
zijn dan bij een zwart scherm, om nog een kontrastrijk beeld te kunnen krijgen.
De grootste helderheid van het scherm wordt verkregen wanneer de elektronen*) Proeven met zwarte schermen zijn tot nu toe alleen geslaagd bij projektie-ontvangers.
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stroom maximaal is, dus wanneer de potentiaal van de wehncltcilinder 0 V t.o.v. de
katode is. De helderheid van het scherm van een moderne ontvanger is dan zó groot,
dat zelfs in een kamer die normaal met daglicht wordt verlicht, nog een voldoende
kontrastrijk beeld kan worden verkregen. Het is duidelijk dat in dit geval het zonlicht
niet direkt op het scherm mag vallen.
2. HELDERHEIDSREGEL ING

Wanneer de ontvanger is opgesteld in een min of meer verlichte omgeving, is het,
om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, nog niet voldoende zonder meer de kontrastregelaar op te draaien. In de vorige paragraaf werd reeds opgemerkt, dat er bij de
meeste moderne ontvangers naar wordt gestreefd het stuursignaal aan de beeldbuis
met zijn zwartniveau op een konstante potentiaal te houden, ook als de kontrastregelaar wordt gebruikt. In het ideale geval zou deze potentiaal overeen moeten
komen met de afknijpspanning van de beeldbuis, want slechts in dat geval kan de buis
met een dienovereenkomstig sterk bceldsignaal (ca. 70 V) vol worden uitgestuurd.
Dan moet de ontvanger echter in een geheel verduisterde ruimte staan, zodat het
beeldscherm bij onderdrukte elektroncnstraal ook werkelijk volkomen zwart is. Is dit
laatste niet het geval en valt er licht uit de omgeving op het beeldscherm, dan is het vol
komen doelloos de beeldbuis van haar afknijpspanning uit te sturen, want het beeld
scherm toch kan niet meer volkomen zwart worden. Fig. 220a laat dit zien en toont
aan, dat alle details in de donkere partijen van het beeld verloren gaan in egaal grijs,
namelijk in het grijs, dat het beeldscherm aanneemt tengevolge van de helderheid van
de omgeving. Fig. 220Z> toont de in dit geval juiste uitsturing van de beeldbuis, dus
uitgaande van een aanmerkelijk hogere potentiaal van het zwartniveau. De signaalamplitude moet daarbij worden verkleind (contrastregelaar terugdraaien) om te verS.
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Fig. 220. Werking van de helderheidsregeling.
a) Er valt licht op de beeldbuis: helderheidsregeling te laag ingesteld, de donkere gedeelten van het
beeld verdwijnen in het grijs van het beeldscherm.
b) Er valt licht op de beeldbuis; juiste instelling van de helderheid.
c) Juist ingestelde helderheid als de ontvanger in het donker is opgesteld.
d) Te geringe helderheid, het beeld wordt te hard.
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mijden, dat de wehneltcilinder positief wordt ten opzichte van de katode en het
beeld daardoor in het wit vastloopt.
Hieruit blijkt dus, dat voor de aanpassing van het beeld aan de helderheid van de
omgeving de potentiaal, waarop het zwartniveau van het beeldsignaal moet worden
gehouden, instelbaar moet zijn over een betrekkelijk groot gebied, gelegen tussen 0 V
en de afknijpspanning. Deze instelmogelijkheid wordt helderheidsregeling ge
noemd en is op eenvoudige wijze te verkrijgen door het aanleggen van een regelbare
gelijkspanning, hetzij aan de katode, hetzij aan de wehneltcilinder van de beeldbuis.
Wordt dus b.v. het stuursignaal aan de katode toegevoerd en ligt tevens een positieve
spanning van ca. 150 V aan de katode (de anodespanning van de laatste versterkerbuis),
dan moet de potentiaal van de wehneltcilinder zijn in te stellen tussen ongeveer-r 50 V
en + 150 V.
Fig. 220c toont de optimale instelling van de helderheid en het kontrast bij opstel
ling van de ontvanger in een geheel verduisterde ruimte. Fig. 220d een foutieve in
stelling van de helderheid onder dezelfde voorwaarden: donkere details van het beeld
gaan daarbij in zwart over. Samenvattend kan dus worden gezegd, dat de instellingen
van de helderheid en het kontrast steeds op elkaar moeten worden afgestemd, wat
enige nauwkeurigheid en overleg vereist om een optimale kwaliteit van het beeld te
verkrijgen. Hierop aansluitend kan nog worden opgemerkt, dat het volgen van een
televisie-uitzending in een volkomen donkere ruimte noodzakelijkerwijze leidt tot
een geconcentreerd staren naar het beeldscherm, waardoor snel vermoeidheids
verschijnselen optreden. Aan te bevelen is een matige verlichting van de omgeving van
de ontvanger, waarbij alles moet worden gedaan om te vermijden, dat er strooilicht
en vooral scherpe lichtreflexen op het glasscherm van de ontvanger vallen.

3.

AUTOMATISCHE VERSTERKINGSREGELING (A.V.R.)

Zoals wij al hebben gezegd, is het de taak van de a.v.r. om de totale versterking van de
ontvanger, afhankelijk van de sterkte van het anten nes ignaal zo te vergroten of te ver
kleinen, dat het videosignaal aan de detektor zo konstant mogelijk is. Zoals wij later
nog zullen zien, is het konstant houden van het videosignaal van groot belang, omdat
er anders moeilijkheden ontstaan bij het scheiden van de synchronisatie-impulsen van
het samengestelde videosignaal.
Een eenvoudige, principiële mogelijkheid voor een a.v.r. is de volgende: op het
einde van de MF versterker wordt een gedeelte van het beeld-MF signaal toegevoerd
aan een „a.v.r.-diode” (fig. 221). Evenals bij de videodetektor, heeft ook hier een
gelijkrichting van het beeld-MF signaal plaats. De diode is echter omgekeerd in de
stroomkring geschakeld, zodat er een negatieve gelijkspanning ontstaat (de pijlen in
fig. 221 geven niet de richting van de stroom aan!). Bovendien heeft de afvlakkondensator C een zó grote kapaciteit dat niet alleen het MF signaal, maar ook de modu
lerende spanning (dus het videosignaal) afgevlakt wordt, zodat een vrijwel konstante,
negatieve gelijkspanning ontstaat. De grootte van deze gelijkspanning komt overeen
met de regelmatig terugkerende topwaarde van het MF signaal, dat wil zeggen, met
het niveau van de toppen van de synchronisatie-impulsen.
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Fig. 221. Het opwekken van de regelspanning voor de automatische versterkingsregeling.
a) Principeschakeling. Di — dipool; Vv = voorversterker; Me = mengbuis;
Osc = oscillator; VMF = middenfrekwentversterk-'r;
V2, V2 = versterkertrappen; Dvi = videoversterker; Dr = regeldiode; Ra = belastingsweerstand;
C = afvlakkondensator; - Vr = regelspanning; Vmf = middenfrekwentspanning.
b) MF spanning VMF.
c) De regelspanning - Vr die door de diode wordt opgewekt (de rimpel is sterk
overdreven getekend).

De negatieve gelijkspanning die achter de a.v.r.-diode ontstaat, wordt als „regelspanning” doorgegeven naar de roosters van de voorversterker- en MF versterkerbuizen. Door deze negatieve roosterspanning wordt de anodestroom van de buizen
kleiner, met het gevolg dat hun versterking volgens een bepaalde karakteristiek af
neemt.
De automatische werking van deze schakeling berust hierop, dat wanneer het antennesignaal groter wordt, aanvankelijk het MF signaal aan de a.v.r.-diode evenredig
toeneemt. Hierdoor ontstaat een grotere negatieve regelspanning, met het gevolg dat
de totale versterking van de ontvanger zoveel wordt verminderd, dat het „nieuwe”
MF signaal aan de a.v.r.-diode (en natuurlijk ook aan de videodetektor) slechts.
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weinig sterker is dan het oorspronkelijke signaal dat van een zwakker antennesignaal
afkomstig was. Wij zullen de werking van de a.v.r. met een getallenvoorbeeld ver
duidelijken.
Wij nemen aan dat de versterkingskarakteristiek van de gebruikte buizen zo ver
loopt, dat bij roosterspanningen tussen 0 V en — 5 V hun versterking vrijwel niet
varieert en ongeveer 10 bedraagt, doch dat bij roosterspanningen die groter zijn dan
—5 V de versterking langzamerhand kleiner wordt en b.v. bij —10 V nog slechts 2
bedraagt. Verder nemen wij aan dat er vijf van dergelijke versterkertrappen achter el
kaar zijn geschakeld en dat zij alle vijf automatisch geregeld worden. Stellen wij
bovendien dat de regelspanning die aan de a.v.r.-diode ontstaat, gelijk is aan de
helft van het videosignaal dat door de videodetektor wordt geproduceerd, en dat de
juiste waarde van het videosignaal die konstant moet worden gehouden, 10 V is.
De maximale versterking van de vijf trappen is: 10 X 10 X 10 X 10 X 10 =
105 = 100 000.
Een antennesignaal van 100 p.V levert, als het 100 000 maal wordt versterkt, juist
het gewenste videosignaal van 10 V. De regelspanning die in dit geval door de a.v.r.diode wordt geleverd, bedraagt overeenkomstig onze aanname, —5 V, zodat de ver
sterking van de trappen niet wordt beïnvloed.
Wij zullen nu als uiterste geval de grootte van het antennesignaal bepalen, waarbij
het videosignaal tweemaal zo groot, dus 20 V wordt. De regelspanning zal ook in dat
geval gelijk zijn aan de helft van het videosignaal (—10 V), zodat de versterking per
trap tot 2 vermindert. De totale versterking is dan gelijk aan 2 X 2 X 2 X 2 X 2 =
25 — 32. Het blijkt dus dat voor een videosignaal van 20 V aan de videodetektor, een
antennesignaal van 20:32 = 0,63 V nodig is.
De werking van de a.v.r. blijkt wel duidelijk uit dit voorbeeld: bij een verhoging
van het antennesignaal van 100 /zV tot 0,63 V, dus van 6300 maal, stijgt de spanning
op de videodetektor slechts tot de dubbele waarde, nl. van 10 tot 20 V.
Deze 20 V kunnen gemakkelijk tot de vereiste 10 V worden teruggeregeld, door een
met de hand instelbare kontrastregeling in de videoversterker. Voor ontvangsignalen
die zwakker zijn dan 100/zV, en die regelspanningen kleiner dan —5 V opwekken, is
er dus (bij de buiskarakteristieken die wij hier hebben aangenomen) geen automatische
regeling. Het uitgangssignaal van de videodetektor is in het bereik van de zeer zwakke
signalen precies evenredig met het signaal dat door de antenne wordt opgevangen,
zodat men zich bij het zwakker worden van het antennesignaal tegen wil en dank
tevreden moet stellen met een beeld dat voortdurend zwakker en fletser wordt, en in
een steeds toenemende „sneeuw” verdwijnt.
Zoals uit het zojuist gegeven voorbeeld blijkt, is het bij deze wijze van regelen
theoretisch niet mogelijk om de uitgangsspanning absoluut konstant te houden. De
toename van het uitgangssignaal kan echter worden beperkt tot de grootte van de
afknijpspanning van de buizen die in de versterker worden gebruikt.*)
•) Alleen bij uitermate sterke ingangssignalen die groter zijn dan een paar volt (b.v. in de on
middellijke omgeving van de zender) worden de buizen ondanks de a.v.r. overstuurd. In dit ge
val moet het antennesignaal worden verzwakt door een spanningsdeler aan de ingang van*de
ontvanger.
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Gesleutelde a.v.r.
In de praktijk wordt het principe van de a.v.r.-schakeling zoals dit hierboven is be
schreven aanzienlijk veranderd en uitgebreid door verschillende kunstgrepen, voor
namelijk om te voorkomen dat de regelspanning wordt beïnvloed door stoorimpulsen
die niet tot het videosignaal behoren. Vooral op plaatsen ver verwijderd van zenders
(Eng.: fringe areas), zijn impulsstoringen vaak sterker dan het ontvangen televisie
signaal. Omdat de a.v.r.-schakeling altijd reageert op de maximale amplitude van het
signaal, ontstaat door de sterke impulsen een regelspanning die groter is dan met de
sterkte van het videosignaal zelf overeenkomt, zodat het M F signaal te veel wordt ver
zwakt. Deze verzwakking heeft niet alleen tot gevolg dat het beeld onnodig flets wordt,
doch hij kan ook, zoals wij later nog
zullen zien, de synchronisatie van de tijdbases in de war sturen, zodat het beeld
wordt „verscheurd", of gaat „lopen".
VIF
De zojuist genoemde kunstgrepen
bestaan
voornamelijk hierin dat de
V
!•
’
a.v.r. buis, die in dit geval geen diode,
maar een buis met verschillende roos
ters is, alleen werkzaam is gedurende
I
Vr
VC
een zeer kort interval, nl. tijdens het
S
optreden van de achterstoep van de
Fig. 222. Principe
gesleutelde a.v.rschakeling. De buis is alleen gedurende de ge synchronisatie-impulsen (gearceerde in
arceerde intervallen s werkzaam en daarom
tervallen in fig. 222). De mogelijkheid
niet gevoelig voor storingen die in de rest van
dat een stoorimpuls optreedt, is tijdens
de tijd optreden (streep-puntlijn: de regelspandit korte interval natuurlijk veel kleiner
ning Vr).
dan gedurende de gehele lijnperiode. In
de rest van de perioden, buiten de intervallen s, blijft de a.v.r. buis afgeknepen, zodat
zelfs de sterkste stoorimpulsen de regelspanning dan niet kunnen beïnvloeden. Men
noemt een dergelijke regeling „een gesleutelde a.v.r.".
Dat dergelijke schakelingen beter zijn dan de meer eenvoudige a.v.r.schakelingen,
blijkt vooral in die gebieden die aan de grens van het bereik van de zender liggen,
hoewel ook bij de ontvangst van nabij gelegen zenders in gebieden waar veel storingen
optreden, een gesleutelde a.v.r. schakeling betere resultaten geeft dan een normale
schakeling.

ïfil

In fig. 223 is een blokschema gegeven van alle delen van een televisie-ontvanger die
tot nu toe zijn besproken. Wij hebben daarin de weg van het gekombineerde televisie
signaal naar de beeldbuis en naar de luidspreker gevolgd, zodat wij ons nu kunnen
bezighouden met het derde belangrijke deel van de ontvanger: de lijn- en beeldtijdbasis.
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Fig. 223. Blokschema van de volledige geluids- en beeldversterkers.
Rh = helderheidsregeling; Rk — kontrastregeling: Rl = volumeregeling; Rt = toonregeling:
Zw = zwevingsfrekwentie (5,5 MHz), bij ontvangers die werken volgens het interdraaggolfgeluidsysteem. (De overige symbolen zijn dezelfde als in fig. 207, pag. 275).

IV. De lijn- en beeldtijdbasis
1.

SCHEIDING VAN HET SYNCHRONISATIESIGNAAL

De derde belangrijke opgave van een televisie-ontvanger bestaat in het opwekken
van de zaagtandstromen die nodig zijn voor het afbuigen van de elektronenstraal in de
beeldbuis. Wij zijn al eerder tot de konklusie gekomen dat deze afbuigstromen nauw
keurig moeten worden gesynchroniseerd met de afbuigstromen van de opneembuis in
de studio (pag. 125). Wij weten eveneens dat voor dit doel lijn- en beeldsynchronisatieimpulsen worden toegevoegd aan het videosignaal.
Deze synchronisatie-impulsen moeten worden gescheiden van het eigenlijke beeldsignaal. Omdat de synchronisatie-impulsen met opzet zo worden gemaakt dat zij in
amplitude boven het beeldsignaal uitsteken, kunnen zij gemakkelijk in een synchronisatiescheider (Eng.: sync separator) worden afgesneden.
Deze synchronisatiescheider bestaat in principe uit een buis die een zeer kleine
roosterruimte heeft, en waarvan de roosterspanning automatisch wordt ingesteld door
roosterstroom (fig. 224a en pag. 159). Als het gedemoduleerde videosignaal aan deze
buis wordt toegevoerd, stelt de roosterspanning zich zo in dat de meest positieve
punten van het signaal, dus de toppen van'de synchronisatie-impulsen, precies op 0 V
liggen, terwijl het eigenlijke beeldsignaal geheel buiten de roosterruimte valt (fig. 224Z>).
De anodestroom zal dan alleen uit een reeks lijn- en beeldsynchronisatie-impulsen
bestaan (fig. 224c). Wij willen in verband hiermede wijzen op het grote belang van een
automatische versterkingsregeling (a.v.r.) in de voorafgaande MF versterker. Zonder
deze versterkingsregeling zou het videosignaal aan het rooster van de synchronisatie
scheider te klein kunnen worden, waardoor gedeelten van het beeldsignaal binnen de
roosterruimte van de buis zouden vallen. De punten van het beeldsignaal met de.
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Fig. 224. Schakeling voor het scheiden van de synchronisatie-impulsen van het
beeldsignaal.
a) Principeschakeling. Cg = koppelkondensator; Rg = roosterlekweerstand;
Vi — toegevoerd videosignaal; Vg = roosterspanning ; ia = anodestroom.
b) Het videosignaal dat als stuurspanning fungeert. Vsp = afknijpspanning van
de buis.
c) De anodestroom ia bestaat alleen uit synchronisatie-impulsen.

grootste amplitude (donkere plaatsen van het beeld) zouden dan door de synchronisatiescheider worden doorgelaten, met het gevolg dat de tijdbases op verkeerde mo
menten zouden worden gesynchroniseerd.

Selektie van lijn- en beeldimpulsen

Nadat de synchronisatie-impulsen zijn gescheiden van het beeldsignaal, moeten de
beeldimpulsen nog worden geselekteerd uit de lijnimpulsen, omdat immers de eerste
dienen voor synchronisatie van de beeldtijdbasis, en de laatste voor synchronisatie van
de lijntijd basis.
Hierbij moeten wij eerst even teruggaan naar hetgeen is besproken over de syn
chronisatie van zaagtandgeneratoren. Het synchroniseren bestond hierin dat de „na
tuurlijke” ontlading van de koppelkondensator en het rooster werd onderbroken door
een impuls, als gevolg waarvan de schakeling onmiddellijk omsloeg (pag. 193). In fig.
225 is het verloop van de ontla
ding b.v. van een blokkeeroscillafr
tor, nog eens getekend. Voor zo
v9
ver het de synchronisatie van de
lijntijdbasis betreft, staan ons de
hiervoor geschikte impulsen ter
beschikking in de vorm van lijn
I
impulsen in het synchronisatiesignaal. Een moeilijkheid vormt
Fzg. 225. Principe van de synchronisatie van een bloknog de brede beeldsynchroni- keeroscillator (verg. fig. 137 op pag. 194).
satie-impuls. Deze impuls be
staat, zoals wij weten, uit vijf smalle vooregalisatie-impulsen (Pv), vijf brede beeld
impulsen (Ps) en vijf smalle naëgalisatie-impulsen (Pn). De voorflanken van alle impul
sen hebben een onderlinge afstand van een halve lijntijd (fig. 226a). De oorzaak van de
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Fig. 226~ a) Het beeldsynchronisatiesignaal temidden van de lijnsynchronisatie-impulsen.
Pa = beeldimpuls; Pv, Pn = voor-, resp. naëgalisatie-impulsen.
b) Het gedifferentieerde synchronisatiesignaal.
c) De synchronisatie van een blokkeeroscillator door het gedifferentieerde synchronisatie
signaal. Een foutieve synchronisatie door de halve-lijn impulsen is gestippeld aangegeven.

bijzondere vorm van het beeldsynchronisatiesignaal is reeds op pag. 127e.v. besproken.
Voor een goede synchronisatie van de lijntijdbasis mogen de synchronisatieimpulsen echter geen verschillende breedte hebben. Dit bereikt men door het synchronisatiesignaal eerst te differentiëren (pag. 189), waarbij ter plaatse van de voorflanken van alle impulsen scherpe positieve, en ter plaatse van de achterflanken scherpe
negatieve impulsen ontstaan, en waarbij het ontstaan van de scherpe impulsen onafhan
kelijk is van de breedte van de synchronisatie-impulsen. De negatieve impulsen worden
uit het synchronisatiesignaal verwijderd op eenzelfde wijze als wij vroeger al eens
hebben beschreven (pag. .189), waarna de overblijvende reeks positieve impulsen, die
alle eenzelfde breedte hebben (fig. 2266), zonder meer kunnen worden gebruikt voor
de synchronisatie van de lijntijdbasis (fig. 226c). Door het differentiëren van het beeld
synchronisatiesignaal ontstaan een klein aantal extra impulsen met de dubbele lijnfrekwentie; de lijntijdbasis heeft geen hinder van deze gedifferentieerde impulsen,
zolang de amplitude ervan niet te groot is. Is dit laatste wel het geval, dan wordt de
ontlading van de zaagtandgenerator op de halve lijntijd onderbroken, zodat de scha
keling op een verkeerd moment omslaat. Deze foutieve synchronisatie is in fig. 226
gestippeld getekend.
Integratie van de beeldimpuls
Het beeldsynchronisatiesignaal blijkt dus voor de synchronisatie van de lijntijdbasis.
geen nadelige gevolgen te hebben. Van de andere kant moet de invloed van de lijn-
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Fig. 227. Een integrerend netwerk
a) Schakeling.
b) Impulsspanning Vi.
c) Spanning Vo die van de kondensator wordt afgenomen.
synchronisatie-impulsen op de synchronisatie van de bceldtijdbasis ook onschadelijk
worden gemaakt. Een van de middelen die hiervoor het meest wordt gebruikt, is een
z.g. „integrerend” netwerk, dat bestaat uit een serieschakeling van een grote weer
stand en een kondensator met een naar verhouding grote kapaciteit (fig. 227). De uitgangsspanning van het netwerk wordt afgenomen van de kondensator.
Wanneer men aan dit netwerk een deel van het volledige synchronisatie-signaal legt
dat uit de synchronisatiedeler komt, zal het volgende plaatsvinden (fig. 228). De zeer
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Fig. 228. a) Het volledige synchronisatiesignaal voor even en oneven rasters,
b) Het geïntegreerde synchronisatiesignaal Vsy voor even en oneven rasters (ge
trokken, resp. gestippelde lijn). Vsp = afknijpspanning van de buis in de impuls
generator; ts = moment van synchronisatie.
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smalle lijnsynchronisatie-impulsen kunnen de kondensator, ten gevolge van zijn grote
kapaciteit en de hoge weerstand, slechts tot een klein gedeelte van de impulsspanning
opladen (spanningsniveau Vz in fig. 2286). In het interval tussen twee lijnimpulsen
ontlaadt de kondensator praktisch geheel, en wel tot de waarde Vn.
Hetzelfde geschiedt met de vijf smalle vooregalisatie-impulsen. Deze impulsen
worden, omdat zij de dubbele lijnfrekwentie hebben, met opzet half zo breed als de
lijnsynchronisatie-impulsen gemaakt. Hierdoor wordt zowel de laad-, als de ontlaadtijd van de kondensator tot op de helft verkort, met als gevolg dat de kondensatorspanning tweemaal in iedere lijntijd de waarde Vn bereikt (fig. 2286). Dit is echter, zoals
wij direkt zullen zien, juist het doel van de vooregalisatie-impulsen. De eerste brede
beeldimpuls die volgt op de vooregalisatie-impulsen moet zowel bij de oneven rasters
waar hij in het midden van een lijn valt (getrokken lijn in fig. 228), als bij de even ras
ters, waar hij op het einde van een lijn valt (gestippeld in fig. 228), steeds op hetzelfde
spanningsniveau Vn van de kondensator terecht komen.
Tijdens de brede beeldimpuls zal de kondensator worden opgeladen tot een spanning
die aanzienlijk hoger is dan die welke optreedt bij de lijnsynchronisatie-impulsen. De
impulsduur bedraagt zowel bij de smalle lijn - als bij de egalisatie-impulsen slechts een
tiende van de tijd tussen twee impulsen, maar bij de brede beeldimpulsen is de toestand
juist omgekeerd. Deze impulsen duren vijfmaal zo lang als de korte intervallen tussen
de impulsen. De spanning die op de kondensator ontstaat zal dus, zoals in fig. 2286 is
getekend, snel toenemen volgens een gekartelde lijn.
Ofschoon wij hier niet met een echte impulsflank hebben te maken, is de steilheid
van de geïntegreerde beeldimpuls toch groot genoeg om het omslaan van een beeldzaagtandgenerator nauwkeurig te synchroniseren. De schakeling wordt meestal zo
gedimensioneerd, dat de sperspanning Vsp van de zaagtandgenerator wordt bereikt
tijdens de derde beeldimpuls, zodat op dat ogenblik de zaagtandgenerator omslaat.
Het eigenlijke moment van synchroniseren valt dus op het moment

Doel van de egalisatie-impulsen

Zoals wij vroeger al eens hebben gezien is een van de voornaamste eisen voor een
goede interliniëring, dat het moment ts zowel bij de even als de oneven rasters, steeds
op dezelfde plaats van het beeldsynchronisatiesignaal ligt (pag. 129). Vergelijken
wij de figuren 228 en 229, dan blijkt dat dit alleen kan worden bereikt met behulp van
de vooregalisatie-impulsen die voor dit doel in het synchronisatiesignaal zijn aange
bracht. Als deze reeks impulsen zou worden weggelaten (fig. 229), zou de uitgangsspanning in de „kartels” van de beeldimpuls bij oneven rasters (getrokken lijnen) veel
hoger zijn dan bij de even rasters. Als gevolg daarvan zou de beeldsynchronisatie bij
oneven rasters eerder beginnen (rj dan bij even rasters (/2)> zodat de lijnen zouden
„paren” (fig. 81, pag. 120).
Als wij de figuren 228 en 229 vergelijken, blijkt hieruit ook duidelijk het doel van de
naëgalisatie-impulsen. Door de aanwezigheid van deze impulsen krijgt de achter
flank van de geïntegreerde beeldsynchronisatie-impuls eenzelfde karakteristiek voor
298
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Vsy

Ww'
Fig. 229. Als geen voor- en naëgalisatie-impulsen worden ge
bruikt, is de amplitude van de gekartelde synchronisatie-impuls
Vsy verschillend bij even en oneven rasters (getrokken, resp.
streeplijn); als gevolg hiervan zullen de lijnen ,,paren",
ti, tt — de momenten waarop de schakeling synchroniseert.
de even en oneven rasters. Als dit niet zo was (fig. 229), zou de invloed op het omslaan
van de blokkeeroscillator dat juist in dit moment plaats heeft, verschillend zijn voor
de beide rasters, waardoor weer een gevaar voor paren van de lijnen ontstaat.*

Voordelen van het integrerend netwerk

Volledigheidshalve vermelden wij dat er nog andere methoden voor het synchroni
seren van de beeldtijdbasis bestaan waarbij geen gebruik wordt gemaakt van integre
rende netwerken. In theorie is bij deze methoden een goede synchronisatie mogelijk
zonder gebruik te maken van egalisatie-impulsen. Meestal wordt dan gebruik gemaakt
van min of meer differentiërende netwerken, waarbij door de grote gevoeligheid van
differentiërende netwerken voor impulsstoringen de synchronisatie nadelig beïnvloed
wordt. Hoe korter en scherper de stoorimpulsen zijn, des te sterker wordt de onge
wenste impuls die bij het differentiëren ontstaat. Het is duidelijk dat deze ongewenste
impulsen gemakkelijk een foutieve synchronisatie kunnen veroorzaken.
Integreren daarentegen veronderstelt het tesamen nemen van grootheden van de
zelfde soort, in ons geval van de energie-inhoud van elektrische impulsen. De energieinhoud van stoorimpulsen die slechts kort duren, is, vergeleken met die van de beeldimpuls, over het algemeen zo klein (niet hun amplitude), dat zij door de integratie in
het niet zinken bij de brede beeldimpuls die een grote energie vertegenwoordigt.
Om deze reden wordt tegenwoordig vrijwel altijd de voorkeur gegeven aan het inte
grerend netwerk, terwijl de zenders zich hebben verplicht om de egalisatie-impulsen
die hiervoor nodig zijn, in het synchronisatiesignaal op te nemen.
2.

ZAAGTANDGENERATOREN

In fig. 230 is de weg die het synchronisatiesignaal aflegt weergegeven in de vorm van
een blokschema. Dit schema begint bij de scheiding van het synchronisatiesignaal van
♦) Het eigenlijke omslaan van de beeldzaagtandgenerator neemt ongeveer 5 tot 10 lijntijden
in beslag.
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Fig. 230. De weg van het synchronisatiesignaal vanaf de videoversterker naar de lijn- en beeldtijdbasis.
Nd — differentiërend netwerk; Ni = integrerend netwerk; Zh =
horizontale zaagtandgenerator; Zv = vertikale zaagtandgenerator;
Shv = afbuigspoelen.
het beeldsignaal in de synchronisatie-scheider waarna het via het differentiërende
netwerk Nd naar de lijn-zaagtandgenerator gaat, en via het integrerend netwerk Ni
naar de beeld-zaagtandgenerator.
De twee eenvoudigste en meest gebruikte typen zaagtandgeneratoren, nl. de kapaci
tieve en de induktieve zaagtandgenerator, hebben wij vroeger al leren kennen (pag.
57 e.v.). In fig. 231 zijn de twee principeschema’s nog eens gegeven.
De kapacitieve generator levert een zaagtandspanning, de induktieve een zaag
tandstroom. Omdat er altijd een zaagtandstroom wordt vereist voor de afbuigspoelen, zou de induktieve generator direkt een stroom door de spoelen kunnen leve
ren, terwijl bij de kapacitieve generator de zaagtandspanning eerst in een zaagtand
stroom zou moeten worden omgezet. Afgezien hiervan hebben wij bij de beide gene
ratoren te maken met zaagtanden, waarvan de stroom-, resp. spanningsrichting, wel
verandert, doch altijd een positieve (of negatieve) waarde blijft behouden. Als gevolg
daarvan zou de elektronenstraal in de beeldbuis slechts één helft van het scherm be
schrijven (fig. 232). De noodzakelijke omzetting van de opgewekte zaagtanden in een
symmetrische zaagtandstroom geschiedt zowel bij een kapacitieve, als bij een induktieve
R

vb

ï-© +
a

L
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K

Vb'

♦ ,
Yirrr

b

Fig. 231. Principeschakeling van een kapacitieve (a) en een induktieve zaagtandgenerator (b).
Ba = schakelbuis; C = kondensator; L = spoel; Vb = voedingsspanning;
Vay = synchronisatie-impulsen; Vs = zaagtandspanning; ia — zaagtandstroom.
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generator, via een transformator. Een transformator kan immers, omdat hij berust op
het principe van induktie, slechts stroom veranderingen doorgeven, en niet de ge
middelde gelijkstroom (gestippeld in fig. 232a), waaromheen deze veranderingen
plaats hebben.
Volledigheidshalve vermelden wij hier dat bij de transformatie van een zaagtand
stroom bepaalde veranderingen in zijn vorm optreden, die men door vervorming van
de primaire stroom moet kompenseren. Later zullen wij nog de andere opgaven leren
a

b

!

Fig. 232. Bij een „eenzijdige" zaagtandstroom (a) wordt slechts één helft van
het beeld beschreven; bij een symmetrische zaagtandstroom (b) de volle breedte
van het beeld. De streeplijn in (a) geeft de gemiddelde gelijkstroom igm aan.
kennen waaraan een dergelijke transformator in de beeld- en in de lijntijdbasis moet
voldoen.
Zelfoscillerende zaagtandgeneratoren

In fig. 231 werd aangenomen dat elektronenbuizen worden gebruikt als kortsluit-,
resp. onderbrekingsschakelaars voor de kapacitieve en induktieve generatoren. Im
pulsen die aan het rooster van deze buizen worden toegevoerd, zorgen ervoor dat de
buis geleidend, resp. afgeknepen wordt. Het zou voor de hand liggen de gedifferen
tieerde lijnimpulsen of de geïntegreerde beeldimpulsen direkt als schakelimpulsen voor
deze buis te gebruiken. Dit heeft echter het grote nadeel dat de afbuiging van de elektronenstraal alleen dan goed werkt als wordt afgestemd op een televisiezender, waarvan
het signaal goed en storingvrij wordt ontvangen. Wordt er geen signaal ontvangen,
dan zijn er ook geen schakelimpulsen aanwezig, met als gevolg dat de zaagtandgenera
toren niet werken en de elektronenstraal op een bepaald punt in het midden van het
scherm gericht blijft. Dit zou spoedig leiden tot ,,inbranden” van het scherm en tot
vernieling van onderdelen van de afbuiggeneratoren. Ook bij de ontvangst van zwakke
signalen, waarin veel ruis aanwezig is, zouden de afbuiggeneratoren niet goed werken
en dergelijke beschadigingen kunnen optreden.
Om deze reden worden tegenwoordig uitsluitend „zelfoscillerende” zaagtand
generatoren gebruikt die een zaagtandstroom opwekken, onafhankelijk van het feit
of er wel dan niet een televisiesignaal aanwezig is. Hierdoor wordt de straal ten alle
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tijde over het gehele scherm afgebogen.*) De gedifferentieerde lijnimpulsen en de geintcgreerde beeldimpulsen zorgen dan alleen nog voor de synchronisatie van deze
generatoren, waarvan de eigenfrekwentie slechts bij benadering met de gewenste
frekwentie overeenkomt.
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Het principe van een dergelijke zaagtandgenerator berust hierop, dat men de buis
die wordt gebruikt als elektronische schakelaar inbouwt in een impulsgenerator met
een geschikte frekwentie, zodat de buis zelfstandig geleidend en afgeknepen wordt
in het gewenste ritme.
De blokkeeroscillator

Een van de eenvoudigste schakelingen ontstaat door de kombinatie van een blok
keeroscillator met een kapacitieve zaagtandgenerator, zoals men die dikwijls in televisie-ontvangers aantreft.
Het principeschema van de bovengenoemde kombinatie is in fig. 233a weergegeven.
De blokkeeroscillator, waarvan de werking op pag. 190 e.v. is beschreven, bestaat uit de
buis Ba en de terugkoppeltransformator Try de koppelkondensator Cg en de lekweerstand Rb. Het verloop van de roosterspanning is in fig. 235c weergegeven. Wij zien
hieruit dat de buis alleen in de korte intervallen
enz., geleidend is, en voor
de rest van de tijd is afgeknepen. Het opengaan van de buis is niet alleen het gevolg van
een toename van de roosterpotentiaal tot de afknijpspanning Vap, maar wordt inge
leid door het optreden van de synchronisatie-impulsen Vsy. Omdat we hier hebben te
maken met een beeld-zaagtandgenerator, worden hiervoor de geïntegreerde beeld
impulsen gebruikt (fig. 2336; de geïntegreerde impulsen zijn overdreven breed ge
tekend, in werkelijkheid zijn zij veel smaller).
In geleidende toestand vertegenwoordigt de buis slechts een geringe weerstand, zodat
de weg van de stroom van X, via Wp en Ba naar Y vrijwel als een kortsluiting kan wor
den beschouwd, omdat de primaire van de transformator Wp eveneens een zeer kleine
weerstand heeft. Als de buis is afgeknepen, is de stroomweg van X naar Y onder
broken. Het deel van de schakeling dat links van de lijn X-Yis getekend, is dus niets
anders dan een zelfoscillerende elektronische schakelaar. Deze schakelaar is, overeen
komstig het schema van fig. 231a, parallel geschakeld aan een laadkondensator. Deze
kondensator is in fig. 233a aangegeven met het symbool Cl, de laad weerstand met
het symbool Rab-

*) Als een van de zaagtandgeneratoren van een ontvanger uitvalt, zodat er alleen nog een
heldere vertikale of horizontale streep, of slechts een enkele punt op het scherm te zien is,
moet de ontvanger onmiddellijk worden uitgeschakeld om ernstige beschadiging ervan te
voorkomen. Bij het ontstaan van een vertikale streep is de lijntijdbasis defekt, bij een horizon
tale streep de beeldtijdbasis, en bij een punt beide tijdbases.
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Fig. 233. a) Principeschakeling van een beeld-zaagtandgenerator.
Bs = blokkeeroscillator ; Cg = koppelkondensator; Rb = rooster-lekweerstand
(tegelijk frekwentieregeling); Tr = terugkoppeltransformator; Wp, Ws = pri
maire, resp. sekundaire wikkeling; CL = ladingskondensator; Rab = laadweerstand (tegelijk amplituderegeling); Vsy = synchronisatie-impulsen; Vg = roosterspanning van de blokkeeroscillator; Vc = zaagtandspanning op de ladings
kondensator.
b) geïntegreerde beeldimpuls Vsy.
c) roosterspanning Vg.

d) zaagtand op de ladingskondensator Vc (streeplijn bij kleine, streep-puntlijn bij
hoge voedingsspanning).

Zolang de buis is afgeknepen (b.v. gedurende de ontlaadperiode l2-t3 van het
rooster; fig. 233c), kan de voedingsspanning Vb de kondensator Cl opladen via de
weerstand Rab. Ten gevolge van de vrij hoge waarden van Rab en Cl verloopt deze op
lading traag, zodat gedurende het interval /2-^3 (1/50 sec) de spanning op de konden
sator gelijkmatig groter wordt. Op het moment /3 bereikt een synchronisatie-impuls het
rooster van de buis, die hierdoor gedurende een korte tijd geleidend wordt. Het om
slaan van de schakeling is een gevolg van een zeer krachtige anodestroom, die in dit
geval voor het grootste gedeelte bestaat uit de ontlaadstroom van Cl- De spanning Vc
zakt hierdoor snel tot een zeer kleine waarde, die, nadat de buis is afgeknepen (t±), weer
langzaam toeneemt (fig. 233<f).

Transitron en Miller integrator

Terwijl in vroeger jaren de vertikale tijdbasis meestal was voorzien van een blokkeeroscillator werden in de laatste jaren ook nog enige andere betrouwbare scha
kelingen voor dit doel ontwikkeld, die meestal berusten op het principe van het
transitron, zoals dat in zijn eenvoudigste vorm is voorgesteld in fig. 234a. Bij deze
schakeling komt de oscillatie tot stand met behulp van het schermrooster (^2) en van
het remrooster (g3) van een pentode. Het stuurrooster wordt hierbij niet gebruikt en
kan op katodepotentiaal worden aangesloten.
Bij de verklaring van de werking gaan we uit van de kwasi-stabiele toestand waarbij
het remrooster g3 door de geladen kondensator CY een zo sterke negatieve potentiaal
303

DEEL 7

IV. DE LIJN- EN BEELDTIJDBASIS

a

Va

t

_b_

Vg2

c

d
Vg3

Fig. 234. Principe van een transitronschakeling.
a) principeschema
c) schermroosterspanning vgi.
b) anodespanning va.
d) remroosterspanning vg3.
heeft, dat de anodestroom is geblokkeerd. De totale stroom door de buis wordt dan
opgenomen door het schermrooster g2, zodat de potentiaal daarvan laag is. C> ont
laadt zich echter langzaam over Rg2, waardoor de negatieve potentiaal van^3 zwakker
wordt. Bij een bepaalde waarde van vg3 begint er anodestroom te lopen, waardoor
de schermroosterstroom zg2 kleiner wordt en daardoor de schermroosterpotentiaal
hoger. Deze potentiaalverhoging wordt via
direct overgebracht op g3, daardoor
neemt de anodestroom snel toe, ig2 wordt nog kleiner, vg2 nog hoger, daardoor ook
rg3 enz. Dit kumulatieve effekt gaat door tot g3 positief wordt en tengevolge van de
dan optredende roosterstroom geen hogere potentiaal meer kan aannemen. Tege
lijkertijd is de anodespanning door de snel toenemende anodestroom steeds meer ge
daald en wordt ten slotte nog lager dan de schermroosterspanning. Van dit moment
af wordt de schermroosterstroom ig2 groter, vg2 begint af te nemen, via C\ wordt
deze daling van de potentiaal op g3 overgebracht, de stroom naar de anode wordt nog
meer afgeremd, ig2 wordt nog groter, vg2 nog lager, daardoor ook vg3 enz. tot de ge
hele katodestroom wordt opgenomen door het schermrooster, g3 sterk negatief is en
er via de anode geen stroom meer vloeit. Daarmee is het eigenlijke kantelen voltooid
en de kwasi-stabiele toestand bereikt, waarin de ontlading van Cx en de langzame
potentiaalverhoging van g3 weer begint.
Net als bij een blokkeeroscillator ontstaan aan de anode korte stroom- en spanningsimpulsen (fig. 234b). Moet men het transitron echter een periodieke zaagtandspanning worden opgewekt, dan kan het op zeer eenvoudige wijze worden gekombineerd met een Miller integrator (fig. 235a). Het kenmerk van een Miller integrator is
de sterke kapacitieve tegenkoppeling van de anode op het stuurrooster (C/M in fig.
235a). Door deze koppeling worden alle spanningsveranderingen op de anode in volle
sterkte op het stuurrooster overgebracht.

•) De altijd aanwezige, meestal zeer hinderlijke, zwakke koppeling via de parasitaire kapaciteit
tussen anode en rooster (Cag) wordt het Miller-effekt genoemd.
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Fig. 235. Zaagtandgenerator bestaande uit transistron en Miller-integrator.
a) principeschema.
d) remroosterspanning vg3.
b) anodespanning va.
e) stuurroosterspanning vgx.
c) schermroosterspanning vg2.

Als dus bij het inleiden van de cyclus in de transitronschakeling een anodestroom
begint te vloeien en de anodespanning begint af te nemen, zal via Cag ook het stuurrooster negatief worden en wel juist tot haar afknijpspanning, want dat is precies de
waarde, waarbij de buisstroom kan beginnen te vloeien. Het schermrooster, resp.
remrooster nemen door deze onderdrukking van de buisstroom de potentiaal 4resp. 0 V aan en blijven aanvankelijk op deze waarden. De kondensator Cm, die prak
tisch tot de volle voedingsspanning is geladen, begint zich langzaam over Rgl te ont
laden, zodat de negatieve potentiaal van het stuurrooster lager wordt. In gelijke mate
zal de beginnende buisstroom toenemen en daardoor de anodepotentiaal dalen. Deze
potentiaalafname wordt via Cm op het stuurrooster overgebracht, zodat de daarop,
door de ontlading van de kondensator veroorzaakte potentiaaltoename, sterk wordt
tegengewerkt. Praktisch uit zich dat zodanig als of de kondensator Cm tot een gvoudige waarde vergroot zou zijn en zich zou ontladen van de ^-voudige waarde van
de voedingsspanning, waarbij g de versterking van de buis voorstelt, die enige hon
derden malen kan zijn. Zodoende worden zowel de potentiaaltoename van het stuur
rooster als ook de potentiaalafname van de anode praktisch volkomen lineair.
Het afnemen van de anodespanning verloopt ongestoord tot bij een daling van de
spanning beneden een zekere waarde het schermrooster de stroom overneemt. De
potentiaal van het schermrooster daalt en ook die van g3 tengevolge van de koppeling
over C1. Daardoor wordt de elektronenstroom naar de anode afgeremd en nog meer
naar g., geleid; de potentiaal daarvan daalt nog meer, daardoor ook die van g3 enz.
De kanteling gaat door tot g3 zover negatief is, dat het de anodestroom geheel blok
keert. De schakeling blijft dan gedurende korte tijd in een metastabiele toestand, tot,
tengevolge van de ontlading van Cn het remrooster weer stroom doorlaat naar de
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anode. Hiermede wordt de potentiaalsprong van g.> en S3 ingeleid en daarmee de vol
gende lineaire spanningsafname van de anode.
De kombinatie van transitron en Miller integrator levert zaagtandspanningen met
een ongewoon grote amplitude met praktisch volmaakte lineariteit. Vanzelfsprekend
is in fig. 235 slechts het principe schema getekend, dat door verschillende uitbreidingen
en variaties kan worden aangepast aan de meest uiteenlopende doeleinden.*)
Het starten van het transistron kan plaats hebben óf aan het stuur- óf aan het remrooster. Voor het regelen van de relaxatiefrekwentie kunnen óf de tijdkonstanten wor
den veranderd, of ook wel een van de roosterspanningen. Dank zij deze laatste moge
lijkheid zijn bijzonder stabiele en voor storingen ongevoelige tijdbasisschakelingen te
bouwen. Men vergelijkt b.v. in een diskriminatorschakeling (zie blz. 321) de faze van
de van de zender komende synchrone impulsenreeks met de van een transitron afge
leide impulsenreeks. Bij een eventueel fazeverschil ontstaat een regelspanning, waar
mee de eigen frekwentie van het transitron in de goede zin juist zoveel wordt ver
anderd, dat fazegelijkheid van de beide impulsenreeksen optreedt. Van dit moment
af heeft het transitron in het geheel geen triggerimpulsen meer nodig, d.w.z. deze
kunnen door een automatisch werkende schakeling worden onderdrukt, waardoor
tevens alle eventueel optredende storende impulsen worden onderdrukt. Slechts wan
neer tengevolge van een zeer sterke storing gedurende enige, elkaar opvolgende beeldperioden het transitron uit de frekwentie loopt, vindt door dezelfde automatisch wer
kende schakeling een korte „triggering” plaats tot de juiste frekwentie en faze weer
zijn bereikt.
„Triggeren”, beeldfrekwentie, beeldhoogte
De belangrijkste eigenschappen van iedere afbuigschakeling zijn de zekerheid en
nauwkeurigheid, waarmee zij door de binnenkomende synchronisatie-impulsen is te
synchroniseren („triggeren”). Bij eenvoudige schakelingen, zoals zij vroeger werden
gebruikt, moest beslist de eigenfrekwentie van de in de schakeling gebruikte zaagtandgenerator iets lager zijn dan de binnenkomende impulsfrekwentie (zie blz. 193).
Al naar de soort schakeling kan het toelaatbare frekwentieverschil verschillend groot
zijn; men spreekt van het vang-, resp. vasthoudgebied van de schakeling. Het eer
ste is van belang voor het in de pas vallen van de schakeling na het inschakelen van
de ontvanger of na het omschakelen van de ene zender op de andere of ook na een
sterke impulsstoring. Het vasthoudgebied, dat meestal groter is dan het vanggebied,
verhindert het al te dikwijls uit de pas vallen van de schakeling bij lichte impulssto
ringen, bij netspanningsvariaties, maar ook tijdens de opwarmtijd van de ontvanger.
Aangezien de eigenfrekwentie van de zaagtandgeneratoren in het algemeen wordt
beïnvloed door netspanningsvariaties en ook door het verouderen van de buizen en
andere onderdelen, moet er naar worden gestreefd het vang- en vasthoudgebied zo

*) Sanatron, Phantastron en Sanaphan zijn de bekendste van de uit het transitron afgeleide
tijdbasisschakelingen
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groot mogelijk te maken. Niettegenstaande dat was het bij vroegere schakelingen be
slist noodzakelijk nog een extra regelmogelijkheid aan te brengen om bij het meer of
minder dikwijls uit de pas geraken van de tijdbasis de zaagtandgenerator weer op te
vangen. Het verliezen van de rastersynchronisatie uit zich in het langzaam verschuiven
van het beeld in vertikale richting. Om het beeld weer tot stilstand te brengen, kan men
met bovengenoemde regelmogelijkheid, b.v. met behulp van een potentiometer, de
tijdkonstante van de zaagtandgenerator veranderen.
Bij de moderne, aanmerkelijk ingewikkeldere schakelingen wordt meestal het prin
cipe van de langzamer lopende zaagtandgenerator verlaten. Men houdt liever zijn eigenfrekwentie met behulp van automatische regelschakelingen precies gelijk aan de frekwentie van de binnenkomende synchronisatie-impulsen. Op deze wijze behoudt de
zaagtandgenerator ook bij zeer zware storingen, althans gedurende korte tijd, nog de
juiste frekwentie en het beeld begint niet direkt te lopen. Zoals reeds bij de beschrij
ving van de transitronschakeling werd opgemerkt, kan door speciale maatregelen nog
een afzonderlijke storingsonderdrukking en daardoor een stabiele tijdbasisschakeling
worden verkregen. De met de hand te bedienen frekwentieregeling van de tijdbasis
kan dan komen te vervallen.

Fig. 236. Gevolgen van een onjuist ingestelde amplitude van de beeldzaagtandstroom. a) te klein; b) te groot.

In de tijdbasisschakeling is steeds nog een andere regeling opgenomen, namelijk die
van de amplitude van de, door de schakeling geleverde, zaagtandspanning. Een amplitudeverandering uit zich in een verandering van de afbuighoek van de elektronenstraal in de beeldbuis, d.w.z. als een samendrukken, resp. uitrekken van het beeld in
vertikale richting (fig. 236). Deze beeldamplitude of beeldhoogteregelaar is meestal
aan de achterzijde van de ontvanger aangebracht, aangezien hij gewoonlijk niet be
hoeft te worden bijgesteld. Alleen bij grote netspanningsvariaties op de ontvanger kan
het voorkomen, dat met deze regelaar te lang verschijnende of te kort gedrongen per307
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sonen weer tot hun normale proporties moeten worden teruggebracht. Ook bij inter
nationale programma-uitwisseling kan dikwijls een bijstelling nodig zijn, omdat de
genormaliseerde verhouding tussen beeldbreedte en beeldhoogte (4 : 3) niet voor alle
zenders wordt aangehouden.
De beeld-uitgangstransformator

Zoals wij vroeger al eens hebben gezegd, kan de zaagtandspanning die van de
kondensator Cl wordt afgenomen, niet zonder meer aan de afbuigspoelen worden
toegevoerd. Voor de afbuigspoelen is een zo krachtige zaagtandstroom nodig, dat het
uitgangsvermogen van de generator hiervoor absoluut onvoldoende is. Men benut de
zaagtandspanning daarom als stuurspanning voor een eindbuis die een voldoende
vermogen kan leveren en waarbij in de anodekring een sterke zaagtandstroom ont
staat. In de beeld-uitgangstransformator wordt de zaagtandstroom, waarin nog een
gelijkstroomcompoment aanwezig is, omgezet in een symmetrische zaagtandstroom die
aan de beeldspoelen wordt toegevoerd (fig. 237). De transformator heeft bovendien
nog twee andere belangrijke voordelen.
Zoals wij weten bepaalt de verhouding tussen het aantal windingen van de primaire
en de sekundaire wikkeling, de verhouding tussen de spanning die aan de primaire kant
wordt aangelegd en de spanning die in de sekundaire wikkeling wordt geïnduceerd.
Hoe kleiner b.v. het aantal windingen van de sekundaire wikkeling is, des te kleiner is
ook de spanning die erin wordt geïnduceerd. Dit moeten wij echter niet als een nadeel
beschouwen, want in dezelfde mate waarin de sekundaire spanning kleiner is dan de
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Fig. 237. Principeschakeling van een beeld-uitgangstrap.
B = beeldbuis; Be = beeld-uitgangsbuis; Ck = ontkoppelkondensator;
Gk = korrektie-netwerk (zie tekst op pag. 309); Rk = katodeweerstand;
Rlv = beeldlineariteitsregeling; Sv = beeldspoelen; Trv = beeld-uitgangs
transformator; IFp, Ws = primaire, resp. sekundaire wikkeling; 4- Vb =
voedingsspanning; Vs — zaagtandspanning; Vg = ,,vervormde" stuurspan
ning; ia = anodestroom; ia = zaagtandstroom door de afbuigspoelen.
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primaire, is de sekundaire stroom groter dan de primaire. Als de transformatieverhouding van een transformator 5 : 1 is, wordt dus b.v. een primaire spanning van
100 V naar beneden getransformeerd tot 20 V. Als door de primaire een stroom vloeit
van b.v. 1 A, vloeit er door de sekundaire een stroom van 5 A. Het produkt van stroom
en spanning (het elektrisch vermogen) is dus aan de primaire en aan de sekundaire
kant steeds hetzelfde.
Als dus in de beeldtijdbasis het aantal windingen van de primaire van de uitgangstransformator hoog wordt gekozen, en dat van de sekundaire laag, is de stroom die
door de sekundaire, en dus door de afbuigspoelen, vloeit, veel sterker dan de stroom
die door de eindbuis en de primaire vloeit. Hoe sterker de afbuigstroom is, des te
minder windingen zijn er nodig voor de afbuigspoelen, waardoor deze beter en goed
koper kunnen worden gefabriceerd.
Het tweede voordeel van de transformator is gelegen in het feit dat hij de zeer hoge
zaagtandspanning die in de anodekring van de eindbuis aanwezig is, naar beneden
transformeert. Vooral tijdens de snelle terugslag van de zaagtand ontstaan hoge on
gewenste spanningspieken (van 1 kV en meer), die onder geen enkele voorwaarde op
de afbuigspoelen terecht mogen komen. Behalve z.g. „tegenkoppel-schakelingen” rond
de eindbuis zelf, is de uitgangstransformator met zijn kleine aantal sekundaire wikke
lingen oorzaak dat deze spanningspieken tot een zo lage waarde worden verkleind,
dat zij onschadelijk zijn.
Iedere transformator heeft echter het nadeel dat bij de transformatie van een zaag
tandstroom, evenals van iedere andere niet-sinusvormige stroom, vervormingen op
treden. Om ondanks dat, van de sekundaire wikkeling een zuivere zaagtandstroom te
kunnen afnemen, moet de primaire stroom - dus de anodestroom van de eindbuis bestaan uit de som van een zaagtandvormige en een paraboolvormige stroom. Deze
stroomvorm kan men verkrijgen door
een korrektienetwerk (G^ in fig. 237),
bestaande uit enige weerstanden en
kondensatoren, aan te brengen in de
roosterkring van de eindbuis. Op deze
schakeling gaan wij hier niet verder in,
doch wij vermelden slechts dat het net
werk ook een regelbare weerstand
voor regeling van de beeldlineariteit
bevat (Riv in fig. 237). Met deze weer
stand kan de vorm van de zaagtand
spanning enigszins worden veranderd,
waardoor eventuele fouten in de lineaFig. 238. Slechte beeldlineariteit ten gevolge van
riteit in beeldrichting kunnen worden
een vervormde zaagtandstroom.
gekorrigeerd. In fig. 238) is een derge
lijke fout in de beeld-lineariteit voorgesteld. Deze fout kan ook in omgekeerde richting
optreden, waarbij dus de onderste gedeelten van het beeld zijn uitgerekt. De regeling
voor de beeldlineariteit bevindt zich meestal binnen in de ontvanger.
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De lijntijdbasis zou in principe op dezelfde wijze kunnen worden opgebouwd als de
beeldtijdbasis: de lijnimpulsen synchroniseren een zelfoscillerende zaagtandgenerator,
waarvan de uitgangsspanning een sterke stroom doet ontstaan in een uitgangsbuis voor
groot vermogen, waarna deze stroom via de lijn-uitgangstransformator wordt toege
voerd aan de horizontale afbuigspoelen.
Een principieel onderscheid echter tussen de beeld- en lijntijdbasis, dat zeer belang
rijke gevolgen heeft, is het verschil in frekwentie van de zaagtandstromen die moeten
worden opgewekt: de beeld-zaagtandstroom heeft een lage frekwentie van 50 Hz, de
lijn-zaagtandstroom een frekwentie van 15,625 Hz.
Bij de lijnfrekwentie, die voor een zaagtandgenerator naar verhouding vrij hoog is,
moet men er in de eerste plaats op letten dat alle elektrische verliezen zo klein mogelijk
worden gehouden, omdat deze verliezen een onekonomisch groot energieverbruik ver
oorzaken. Het is immers een groot verschil of een bepaald verlies slechts 50 maal per
seconde, of 15 625 maal moet worden opgeleverd. Vooral daar waar magnetische
velden moeten worden opgewekt in ijzerkernen, dus in de uitgangstransformator en de
afbuigspoelen, kunnen deze verliezen alleen door het gebruik van speciale moderne
kernmaterialen (Ferroxcube) binnen redelijke grenzen worden gehouden.
Het verminderen van verliezen betekent echter ook het verminderen van allerlei
ohmse weerstanden. Dit heeft tot gevolg dat de hoge induktieve weerstand van de af
buigspoelen (hun zelfinduktie) de bepalende grootheid in de gehele schakeling
wordt. Het ligt daarom voor de hand deze spoelen met een grote zelfinduktie zelf als
spoel in een induktieve zaagtandgenerator te gebruiken. In fig. 239a is het principeschema voorgesteld van een dergelijke generator, waarbij de afbuigspoelen zelf worden
gebruikt (verg. fig. 126, pag. 183). Er zal een voortdurend toenemende stroom door de
spoelen vloeien (oplopende flank van de zaagtand) gedurende de tijd dat de buis Ba,
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Fig. 239. a) Principe van een induktieve zaagtandgenerator.
b) Induktieve zaagtandgenerator met transformator. B — beeldbuis; Bs = schakelbuis; Sh =
lijnspoelen; Tr = lijn-uitgangstransformator; Wp, Ws = primaire, resp. sekundaire wikkeling;
Vb = voedingsspanning; Vsy — synchronisatie-impulsen; ia = primaire stroom; is = zaagtandstroom.
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die als elektronische schakelaar fungeert, geleidt. Gedurende de korte intervallen dat
de buis is afgeknepen, wordt het toenemen van de stroom onderbroken (terugslag),
om daarna opnieuw van nul af toe te nemen.
Wij hebben dus ook hier weer met een zaagtandstroom te doen, waarin een gelijkstroomkomponent aanwezig is. Evenals bij de beeldtijdbasis moet deze zaagtand
stroom worden omgezet in een symmetrische stroom, hetgeen ook hier geschiedt met
behulp van een transformator. De transformator zorgt eveneens weer voor het om
laag transformeren van de spanningspieken die gedurende de terugslag ontstaan, en
voor het optransformeren van de sekundaire stroom die door de afbuigspoelen vloeit.
Een korrektie-netwerk om vervormingen van de sekundaire zaagtandstroom te voor
komen, is hier niet nodig, omdat deze zaagtandstroom juist door de zelfinduktie van
de sekundaire kring ontstaat. In fig. 2396 is het schema gegeven van een lijn-uitgangstrap die van een transformator is voorzien.

Spaarschakelingen

In de werking van de induktieve zaagtandgenerator ligt de mogelijkheid opgesloten
een schakeling op te bouwen die zeer ekonomisch werkt wat betreft haar energie
verbruik. Als wij de zaagtandstroom die door de afbuigspoelen vloeit, aan een nauw
keuriger onderzoek onderwerpen, dan blijkt dat wij hem in vier verschillende fazen
kunnen verdelen (fig. 240):
a) een langzaam toenemende stroom in een richting die wij b.v. positief noemen;
b) de stroom wordt plotseling snel kleiner en neemt tot nul af;
c) de stroom wordt met dezelfde snelheid in een omgekeerde richting (negatieve)
groter;
d) de stroom wordt langzaam zwakker en neemt tot nul af.
Het voortdurend in elkaar overgaan
van deze vier geheel verschillende
stroomvormen in een spoel met grote
zelfinduktie, is voor de spoel iets zeer
,,onnatuurlijks”. Er is daarom een
zekere energie nodig om de vertragende
kracht van de zelfinduktie te over
winnen.
Fig. 240. De vier fazen van een zaagtandstroom.
De zaak zou anders zijn als er
een sinusvormigc stroom door de af
buigspoelen vloeide. In dat geval zou het voldoende zijn als wij met behulp van een
kondensator die parallel werd geschakeld aan de spoel, een trillingskring vormden.
Het zou dan vrijwel geen energie kosten om een sterke „trillingsstroom” in de spoel in
stand te houden. Wij weten dat de werking van een resonantiekring erop berust, dat
de energie van het magnetisch veld dat in de spoel aanwezig is wanneer de stroom door
de spoel maximaal is, bij het zwakker worden van de stroom naar de kondensator
wordt getransporteerd. Als de stroom ophoudt te vloeien, is de magnetische
energie omgezet in elektrostatische energie in de kondensator (verg, kringloop
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van de energie, fig. 96, pag. 147). Als daarentegen, zoals bij een spoel zonder parallelkapaciteit, de mogerijkheid van een kringloop van energie niet bestaat, gaat de energie
die in het magneetveld aanwezig is aan het einde van iedere periode (bij het zwakker
worden van de stroom) als nutteloze verwarming van de spoel verloren.
Het is echter, ook in het geval van de „onnatuurlijke” zaagtandtrilling, mogelijk de
magnetische energie die in de spoel aanwezig is, te benutten door ze om te zetten in
elektrostatische energie van een kondensator. Hierdoor kunnen wij een aanzienlijke
vermindering verkrijgen van het vermogen dat door de lijntijdbasis wordt opgenomen.
Deze schakelingen, die tegenwoordig in verschillende vormen worden gebruikt, noemt
men spaardioden-schakelingen. In principe zijn twee verschillende schakelingen
mogelijk, n.1. een met serie-spaardiode (Eng.: boosterdiode), en een met shuntspaardiode (Eng.: efficiencydiode). Wij zullen hier alleen de werking beschrijven van
de serie-spaardiode, omdat deze tegenwoordig vrijwel uitsluitend in televisie-ontvangers wordt gebruikt.

Principe van een schakeling met serie-spaardiode

De voornaamste onderdelen van een dergelijke schakeling zijn behalve de seriespaardiode (booster-diode Db in fig. 241), de booster-kondensator Q die een zeer
grote kapaciteit heeft, en de uitgangstransformator Tr. Deze transformator heeft een
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Fig. 241. Principeschema van een boosterschakeling. B = beeldbuis; Bs = lijnuitgangsbuis; Cb = boosterkondensator; Db = boosterdiode; Cs = parasitaire
kapaciteit; Sh — lijnspoelen; Tr = boostertransformator; Wp, Ws = primaire,
resp. sekundaire wikkeling; Wb = doorwikkeling; Vb = voedingsspanning;
Vsy = synchronisatie-impulsen; ia = anodestroom; iL = kringstroom.
„verlenging”
van de primaire wikkeling Wp, die ongeveer tweemaal zoveel win
dingen telt als de primaire wikkeling. De gestippeld getekende sekundaire wikkeling
waarop de afbuigspoelen zijn aangesloten, hebben wij voor de verklaring van de
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werking van de schakeling niet nodig. Als wij afzien van de taak van de transformator
om de spanningspieken te verlagen en de stroom in de sekundaire kring te verhogen,
kunnen wij de primaire zelf als afbuigspoel met grote zelfinduktie beschouwen.
Wat echter een doorslaggevende rol speelt, zijn de „parasitaire” kapaciteiten in
de primaire en in de sekundaire kring. Dit zijn de zeer kleine kapaciteiten die tussen de
afzonderlijke draden en onderdelen van de schakeling aanwezig zijn en waarvan hier
dankbaar gebruik wordt gemaakt. Wij kunnen ons al deze kleine kapaciteitjes ver
vangen denken door de kleine kondensator Cs die parallel aan de primaire wikkeling is
getekend.
Beschouwen wij nu eens het tijdsinterval t0-t1 (fig.242). Tijdens dit interval is er geen
negatieve impuls aanwezig op het rooster van de buis Ba, zodat deze slechts een zeer
kleine weerstand heeft en er ongehinderd een stroom kan vloeien door de primaire
wikkeling Wp (fig. 241). De diode Db heeft voor deze stroomrichting een verwaarloos
baar kleine weerstand, zodat via deze de stroomweg naar de voedingsspanningsbron
4- Vb wordt gesloten. Als wij aannemen dat Vb gelijk is aan 200 V, is dus ook de span
ning op de aftakking van de primaire wikkeling ongeveer 200 V. De schakelbuis B3t
ook wel de uitgangsbuis genaamd, wordt zo ingesteld, dat zijn anodespanning in ge
leidende toestand ongeveer 50 V bedraagt. De gelijkspanning over Wp bedraagt ge
durende dit interval dus 200 - 50 = 150 V. Er
zal daarom een langzaam toenemende stroom,
waarvan de waarde overeenkomt met de
grootte van de zelfinduktie van Wp, door Bs,
Wp en Db vloeien (/o in fig. 242#).
Deze langzaam toenemende stroom wekt
een zodanig magneetveld in de transformator
op, dat in de „verlengde” wikkeling een span
ning wordt geïnduceerd die, omdat hij twee
maal zoveel wikkelingen bevat als Wp, twee
maal zo groot is als de spanning over Wp,
dus 300 V. Het bovenste einde van de ver
lengde primaire wikkeling heeft dus tijdens het
‘j
interval t^-t^ een totale potentiaal van 300 4200 = 500 V ten opzichte van een neutrale
'J-BMV
potentiaal (chassis). In fig. 243a zijn de po
tentialen aangegeven die gedurende dit inter
Fig. 242. Stromen en spanningen in een
val optreden.
boosterschakeling (verg. fig. 241).
De boosterkondensator Q, die is aange a) anodestroom ia van de uitgangsbuis Ba;
kringstroom iL in de kring WpCai
bracht tussen het bovenste einde van Wb en de b)
c) spanning Vwp over de primaire Wp;
voedingsspanning van 4- 200 V, zal zich dan
t0-ti = gedeelte van de zaagtand; t\-tt =
opladen tot het potentiaalverschil dat tussen
gedeelte van de terugslag.
deze punten heerst, dus tot 500 - 200 = 300 V.
Weliswaar is de kapaciteit van deze kondensator zo groot, dat hij niet reeds in het
eerste interval
de volle spanning zal bereiken, doch na enige perioden is hij zover
opgeladen. Voor het gemak nemen wij echter aan dat hij reeds geheel is opgeladen en
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dat zijn spanning onder alle omstandigheden gelijk blijft, zodat de kondensator kan
worden beschouwd als een gelijkspanningsbron van 300 V.
Op het moment bereikt een negatieve impuls de buis Bs waardoor hij wordt afge
knepen en de stroom ia wordt onderbroken. Een spoel met een hoge zelfinduktie laat
echter niet toe dat de stroom die er doorheen vloeit zo abrupt wordt onderbroken. De
stroom zal door de zelfinduktie van de spoel trachten nog even te blijven vloeien, zij het
langs een andere weg dan die welke zojuist is onderbroken. De mogelijkheid hiertoe
wordt geboden door de „parasitaire” kapaciteit C8 die parallel aan de primaire wikke
ling kan worden gedacht, en die in staat is deze stroom op te nemen in de vorm van een
laadstroom. Omdat de kapaciteit zeer klein is, kan er slechts een laadstroom vloeien
die zeer kort duurt (/jr gedurende de tijd tv-t2 in fig. 2426): maar omdat de stroom zo
groot is, zal de spanning waartoe de kapaciteit wordt opgeladen, hoog zijn. Het gaat
in dit geval om niets anders dan het bekende proces van omzetting van energieën, nl.
van de magnetische energie die op het moment dat de stroom wordt onderbroken, in
het magneetveld van de spoel aanwezig is, in de elektrostatische energie van de kon
densator die tot een hoge spanning wordt opgeladen. Omdat Cs parallel aan de primai
re wikkeling staat, is dezelfde spanning ook op deze wikkeling aanwezig. De polariteit
van de spanning kunnen wij gemakkelijk vaststellen: als er een positieve spanning
over de wikkeling stond tijdens het toenemen van de stroom (r0-/i), dan moet bij het
afnemen van de stroom een negatieve spanning over de wikkeling ontstaan (Vwp in
fig. 242c).
In de verlengde primaire wikkeling Wb zal een omgekeerde spanning worden geïn
duceerd, waardoor de diode Db terstond wordt afgeknepen. Zodra de spanning van
-4- 300 V, die over Wb aanwezig is, begint te verminderen, zal de diode terstond worden
afgeknepen, omdat in dat geval de spanning van de boosterkondensator die een
konstante waarde van 300 V heeft, in de stroomkring Db-Cb-Wb begint te overwegen
(fig. 241). De katode van de diode krijgt hierdoor een hogere positieve potentiaal dan
de anode.
Als de diode is afgeknepen, heeft de primaire wikkeling nog slechts één verbinding
met de rest van de schakeling, nl. via de verlengde wikkeling Wb. Dit wil zeggen, dat
vanaf dat moment de energie ongestoord van Wp naar Cs kan overgaan en omgekeerd,
zonder dat deze kringloop van buitenaf wordt beïnvloed. De stroom in en de spanning
Vwp zullen dus op de ons bekende wijze sinusvormig beginnen uit te trillen, waarbij
tussen de beide trillingen een fazeverschil van 90° bestaat (fig. 2426 en c). Het moment
t2 van deze trilling is van bijzonder belang, omdat dan de stroom door nul gaat en de
spanning zijn grootste negatieve waarde bereikt. Op dat moment kunnen wij ongeveer
rekenen met een toestand van de schakeling als in fig. 2436 is weergegeven, dus met
een spanning van ongeveer 1500 V over Wp en een spanning van ongeveer 3000 V
over Wb. Wanneer hierbij de spanning van de boosterkondensator (300 V) en de
voedingsspanning (200 V) worden opgeteld, blijkt dat op de anode van de buis Bs
een spanningspiek van ongeveer 5 kV staat. Het is duidelijk dat daarom op deze
plaats een speciaal type buis moet worden gebruikt, waarbij bijzondere aandacht is
besteed aan isolatie en het voorkomen van overslag. Het is ook duidelijk dat op dit
moment een impuls op het rooster aanwezig moet zijn die een zo grote negatieve
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Fig. 243. Spanningen op de primaire van de boostertransformator:
a) gedurende het interval t0-t1;
b) op het moment t2;
c) op het moment t3.

waarde heeft dat de buis zelfs bij deze zeer hoge anodespanning nog afgeknepen
blijft.*)
Het volgende interessante moment gedurende de trilling is het moment /3 waarop
precies de eerste halve periode van de trilling is volbracht. De gehele elektrostatische
energie is dan weer omgezet in magnetische energie in de primaire wikkeling: de stroom
door Wp heeft weer een maximum (in negatieve richting) bereikt. De spanning over
Wp bereikt dan juist de „statische” toestand die voor het begin van de trilling (dus
voor /j) bestond, en staat op het punt deze statische potentiaal van 150 V in positieve
richting te overschrijden. Het is duidelijk dat dan ook de spanning die in
wordt ge
ïnduceerd, op het punt staat haar statische potentiaal van 300 V te overschrijden, met
het gevolg dat de diode Db die sedert het moment tj was afgeknepen, onmiddellijk ge
leidend wordt. Als de spanning die in Wb wordt geïnduceerd, nog verder zou stijgen,
overschrijdt hij immers de spanning van de boosterkondensator die eveneens 300 V
bedraagt, doch tegengesteld is gericht. De anode van de diode zou dan een hogere
potentiaal krijger) dan de katode, waardoor er weer stroom in de buis kan vloeien. De
spanningen die op het moment t3 in de schakeling optreden zijn weergegeven in fig. 243c.
Omdat de diode geleidt, zou iedere verhoging van de spanning over Wb gepaard
gaan met een verhoging van de spanning op de boosterkondensator Cb, iets wat alleen

*) Deze terugslagspanning treedt, zij het in enigszins geringere mate, ook op bij de boosterdiode. Deze buis vormt een probleem wat betreft het aanbrengen van een voldoende isolatie
tussen de katode en de gloeidraad, omdat tussen deze twee elektroden een spanningspiek van
ongeveer 4,5 kV kan optreden. De gloeidraad bevindt zich bij moderne boosterdioden daarom
niet meer in een isolatiebuisje dat min of meer bestand is tegen doorslag, maar is praktisch
vrijstaand in het katodebuisje gemonteerd. Omdat de katode dan een iets grotere doorsnede
moet hebben, en bovendien de overdracht van warmte alleen door straling tot stand komt, is
de opwarmtijd van deze buizen veel langer dan die van gewone buizen (ongeveer 40 sekonden).
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door een langdurige laadstroom mogelijk is. Het vergroten van de lading van de kondensator betekent echter ook een vergroting van de energie die in de kondensator aan
wezig is, dus toevoer van energie uit een andere energiebron. Omdat de schakeling ten
gevolge van het feit dat de buis Bs nog is afgeknepen, nog altijd niet is verbonden met
de pool Vb van de voedingsspanning, kan hieraan geen energie worden onttrokken.
De lading van de boosterkondensator kan dus alleen worden vergroot ten koste van de
energie die is opgehoopt in de trillingskring Wp-Cs. Op het moment t3 wordt dus ener
gie uit de kring Wp-Ca overgebracht naar de kring Wb-Db-CbDe hoeveelheid energie die in de kring Wp-Ca aanwezig is, is niet in staat om de
spanning van de zeer grote boosterkondensator merkbaar te verhogen. De spanning
over Wb kan daarom (en omdat de diode geleidt) niet groter worden, en ook de span
ning over Wp wordt (omdat de spanningsverhouding tussen Wb en Wp niet kan ver
anderen) konstant gehouden op de waarde die hij op het moment t3 heeft bereikt.
Vanaf het moment t3 staat er dus weer een gelijkspanning over Wp (fig. 242c) die op de
ons bekende wijze een lineaire stroomverandering ten gevolge heeft, en waardoor in
dit geval de stroom regelmatig tot nul afneemt. Wij merken hierbij op dat de snelheid
waarmee de stroom afneemt, dezelfde is als die waarmee de stroom in het interval
toenam. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de spanning over Wp in beide
gevallen gelijk is. Het feit dat eenzelfde spanning zowel een afname vaneen stroom
en een toename van een stroom veroorzaakt, is niet onlogisch omdat de richtingen
van de beide stromen tegengesteld zijn.
Op het moment t4 is de totale energie-inhoud van de kring Wp-Ca als extra
ladingsenergie overgegaan in de boosterkondensator. Het is dan hoog tijd dat de buis
Ba weer geleidend wordt om de verbinding met de voedingsspanningsbron Vb te
sluiten, zodat de diode zal blijven geleiden en het konstant blijven van de spanning
over Wp is verzekerd.*)
Op het moment z4 heeft de zaagtandstroom een volledige periode doorlopen, en
moet de kringloop, zoals die vanaf het moment tn is beschreven, opnieuw beginnen.
Hierbij wordt de energie die gedurende het interval f4-Z5 (fig. 2426) nodig is voor de
gelijkmatig toenemende stïoom, grotendeels geleverd door de extra ladingsenergie, die
de boosterkondensator tijdens het voorgaande interval heeft opgedaan. In theorie moet
zelfs het totale energieverbruik hierdoor kunnen worden gedekt, tenminste als er geen
verliezen in de schakeling zouden optreden. Omdat deze verliezen wel sterk geredu
ceerd, maar nooit vermeden kunnen worden, is de energie die aan de boosterkonden
sator wordt onttrokken, niet voldoende, zodat ook door de voedingsspanningsbron
enige stroom moet worden geleverd.
Wij hebben nu het principe van een schakeling met serie-spaardiode leren kennen.
In de praktijk worden dergelijke schakelingen in allerlei vormen en min of meer vervol
maakt, gebruikt. Een van de voordelen die bij alle boosterdiode-schakelingen op
treedt is hierin gelegen, dat de hoge gelijkspanning (+ 500 V en meer) die op de
boosterkondensator aanwezig is, gebruikt kan worden als voedingsspanning voor

•) In de praktijk wordt de buis over het algemeen iets vroeger geopend, maar dit heeft geen
invloed op het verloop van stromen en spanningen zoals dit hier is beschreven.
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andere onderdelen van de ontvanger, b.v. de beeldtijdbasis. Als gevolg van de extra
energie die de boosterkondensator dan moet leveren, is het energieverbruik van de
lijn-uitgangsschakeling als geheel natuurlijk hoger.
5.

HET OPVyEKKEN VAN DE HOOGSPANNING VOOR DE BEELDBUIS

Iedere schakeling met spaardiode heeft de eigenschap om gedurende de onder
breking van de stroom door de primaire van de transformator zeer hoge terugslagspanningen op te wekken; in de boosterschakeling die wij zojuist hebben beschreven,
hebben wij uitgerekend dat er op de anode van de uitgangsbuis
een spanningspiek
van ongeveer + 5 kV optrad. Het ligt voor de hand deze hoge spanningspieken te ge
bruiken voor het opwekken van de hoge gelijkspanning die nodig is op het scherm van
de beeldbuis. De energie die door de beeldbuis wordt opgenomen, is bij een gemid
delde straalstroom van ongeveer 100 z/A niet groot, zodat de schakeling met spaar
diode hierdoor niet noemenswaard wordt belast.
Terwijl men in de eerste tijd van de televisie tevreden was met spanningen op de
beeldbuis van 5-7 kV, is men nu al tot 16 kV gekomen. Hiervoor is een verlenging
van de primaire wikkeling niet meer voldoende, maar moet men gebruik maken van
een aparte, speciaal geïsoleerde hoogspanningswikkeling, die een groot aantal win
dingen heeft en waarin de terugslagimpulsen piekspanningen van 16 kV induceren.
Een speciale kleine hoogspanningsdiode (D^p in fig. 244) wordt gebruikt voor het
onderdrukken van de impulsen met negatieve polariteit die eveneens in de wikkeling
ontstaan. De positieve impulsen worden door de diode doorgelaten en afgevlakt tot een
gelijkspanning door middel van de grote kapaciteit die bestaat tussen de inwendige
laag die is aangebracht op de binnenzijde van de beeldbuis en die met de hoogspan
ning is verbonden, en de laag die op de buitenwand van de buis is aangebracht en ver
bonden is met een neutrale potentiaal (fig. 244). Bij beeldbuizen met een metalen konus,
waarbij er slechts één „laag”, nl. de konus zelf, be
Tr
staat, moet voor de afvlakking een speciale konden+16kV
sator van ongeveer 500 pF worden aangebracht, die
O
Deht
o
bestand is tegen de hoge spanningen die optreden.
Een van de grote voordelen van het opwekken van
g ^eht
de hoogspanning in de lijn-uitgangsschakeling, is het
feit dat er geen levensgevaar optreedt wanneer de delen
Io
die onder hoogspanning staan, per ongeluk worden
ov
aangeraakt. Het vermogen van de generator is nl. zo
klein, dat de gelijkspanning van 16 kV, die, normaal
gesproken, dodelijk zou zijn, terstond „in elkaar zakt”
als de afgenomen stroom door het aanraken wordt
Fig. 244. Het opwekken van de
verhoogd. Ondanks dat, is natuurlijk de grootste
hoogspanning voor de beeldbuis
uit de Ujntransformator.
voorzichtigheid geboden bij reparaties aan ontvangers
die zijn ingeschakeld, omdat de gevolgen van de aan Dhsp = hoogspanningsdiode;
Whsp = hoogspanningswikkeraking van hoge spanningen van teveel onkontroleerling; overige symbolen dezelfde
bare omstandigheden afhangen.
als in fig. 241.
' ■

f
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In verband met de zeer hoge spanningspieken die tijdens de terugslag optreden op
de anode van de uitgangsbuis (fig. 242c), kunnen de impulsen die aan deze buis worden
toegevoerd het best worden gevormd zoals in fig. 245 is aangegeven. Het zou niet
moeilijk zijn de gedifferentieerde lijnimpulsen van het videosignaal zelf voldoende
te versterken en in een vervormingsnetwerk deze vorm te geven, en ze daarna aan het
rooster van de eindbuis toe te voeren. Dit zou
echter, zoals wij bij de beeldtijdbasis al hebben
besproken, het grote nadeel hebben dat de wer
king van de lijntijdbasis geheel afhankelijk is van
'f3>
de ontvangst van een goed, ongestoord televisie
signaal. Daarom moet ook hier een zelfstandige
impulsgenerator, b.v. een multivibrator, de stu
ring van de uitgangsbuis overnemen, waarbij de
Fig. 245. Vorm van de roosterspanlijnimpulsen alleen nog dienen voor de synchroni ning voor de lijnuitgangsbuis.
satie van deze multivibrator.
Vsp = afknijpspanning van de lijnuit
gangsbuis; de momenten t9-t$ hebben
betrekking op de hiermee overeen
Gevolgen van storingen
komende momenten in fig. 242.
De ervaring heeft aangetoond, dat de lijntijdbasis nog meer moet worden beschermd
tegen de uitwerking van impuls- en kraakstoringen dan de rastertijdbasis. Al te mak
kelijk wordt door de storende impulsen van stofzuigers, auto-ontstekingsvonken
elektrische scheerapparaten en dergelijke de lijnsynchronisatie zodanig gestoord, dat,
het beeld volkomen „verscheurd” verschijnt (fig. 246).
De voornaamste oorzaak van de ge
voeligheid van de lijntijdbasis voor sto
ringen is gelegen in het feit dat de syn
chronisatie plaats heeft op de steile
flanken van de impulsen die in een dif
ferentiërend netwerk zijn „gescherpt”.
Dit netwerk zet, behalve de synchronisatie-impulsen, ook alle stoorimpulsen
om in „verkeerde” synchronisatie-impulsen van grotere of kleinere amplitu
de. Een tweede, niet minder belangrijke
oorzaak is het feit dat de eigen frekwentie van de impulsgenerator (b.v.
een multivibrator) lager moet zijn dan
Fig. 246. Storing van de Ujnsynchronisatie door de frekwentie van de synchronisatieimpulsvormige storingen.
impulsen (zie pag. 196). De generator
heeft dus al voortdurend de neiging
„uit de pas te lopen” en kan alleen door een krachtige, ongestoorde synchronisatie
in de pas worden gehouden.
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Automatische fazeregeling van de zaagtandgenerator
Men heeft daarom tegenwoordig, voorzover het de lijntijdbasis betreft, vrijwel
overal het principe van de „direkt gesynchroniseerde” zaagtandgenerator verlaten en
gebruikt generatoren waarvan de eigenfrekwentie gemakkelijk kan worden ver
anderd en automatisch voortdurend gelijk wordt gehouden met de lijnfrekwentie.
De lijnsynchronisatie-impulsen van het videosignaal, en de eventueel optredende
stoorimpulsen, bereiken dan de impulsgenerator helemaal niet meer. Zij worden in
een schakeling voor „automatische fazeregeling ” vergeleken met de terugslagimpulsen die in de zaagtandgenerator worden opgewekt.
Deze schakeling oefent geen invloed op de zaagtandgenerator uit, zolang de reeks
impulsen die afkomstig zijn van het videosignaal, precies dezelfde impulsfrekwentie
heeft als de impulsen die in de zaagtandgenerator zijn opgewekt. Zo gauw echter een
van de beide reeksen impulsen de neiging heeft voor- of na te ijlen, ontstaat een posi
tieve of negatieve regelspanning, waardoor de eigenfrekwentie van de zaagtandgene
rator zover wordt verhoogd of verlaagd, dat het frekwentieverschil tussen de beide
reeksen impulsen weer is opgeheven. Het principe van een dergelijke automatische
fazeregeling is in fig. 247 in de vorm van een blokschema weergegeven.
Vroeger werd zeer dikwijls een multivibrator gebruikt als zaagtandgenerator,
U-L.L au tam
en als wij ons het principe van een mul^7* fozereget
tivibrator, zoals dat op pag. 194 e.v. is
\Vr
beschreven, weer voor de geest roepen,
I
dan weten wij dat de eigenfrekwentie
van deze schakeling verandert wanneer
zaogt i lijn
een regelspanning aan de roosters van
gen. i uitgang
de beide buizen wordt toegevoerd. Als
<s
I
de spanning op het rooster meer posi
tief wordt, wordt de frekwentie van de
Fig. 247. Blokschema van een schakeling voor
multivibrator hoger; wordt de span automatische fazeregeling. B = beeldbuis;
Sh = lijnspoelen; Vsy = synchronisatie-impulning lager, dan zakt de frekwentie van
sen; Vn = zaagtandspanning; Vr = regel
de multivibrator.
spanning; is = zaagtandstroom.
Een andere, zeer modern type zaag
tandgenerator berust op het vervormen
van de impulsen die worden opgewekt in een normale sinus-oscillator. Hierbij kan
de eigenfrekwentie van de oscillator worden veranderd door middel van een z.g.
reaktantiebuis die parallel aan de trillingskring is geschakeld. Iedere buis kan nl.
op eenvoudige wijze zo worden geschakeld dat zij zich gedraagt als een kapaciteit of
een zelfinduktie. De grootte van deze kapaciteit of zelfinduktie kan gemakkelijk
worden veranderd door variatie van de gelijkspanning die wordt toegevoerd aan het
rooster van de buis. Als dus een dergelijke buis, die zich, b.v. als kapaciteit gedraagt,
parallel aan een trillingskring wordt geschakeld, kan de totale kapaciteit van de kring,
en daarmee zijn eigenfrekwentie, worden veranderd door een variatie van de
roosterspanning (regelspanning).
Een van de voornaamste oorzaken dat een schakeling voor automatische fazerege-
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ling ongevoelig is voor storingen, is het feit dat deze schakelingen in principe altijd
„integrerende” schakelingen zijn, die dus niet reageren op de flanken van een impuls,
maar op zijn oppervlak. Zelfs als een groot aantal lijnimpulsen geheel ondergaat in
ruis- of kraakstoringen, zal de regelspanning die vóór de storing aanwezig was, slechts
zo weinig veranderen, dat de zaagtandgenerator niet alleen gedurende, maar ook na
afloop van de storing, dikwijls nog in synchronisatie is.
Vliegwiel-synchronisatie
Stabilisatie van de lijn-zaagtandgenerator kan ook met behulp van andere schake
lingen worden verkregen, waardoor de elektrische „traagheid” van de zaagtandgene
rator wat betreft frekwentieveranderingen wordt vergroot. Door de vergroting van de
traagheid verandert de frekwentie van de zaagtandgenerator slechts zeer langzaam,
zelfs in het geval dat de regelspanning gedurende korte tijd verandert door een of an
dere abnormale storing. De kans dat de impulsgenerator nog is gesynchroniseerd
nadat de storing is afgelopen en de regelspanning tot haar normale waarde is terug
gelopen, is hierdoor zeer groot. Vooral in de laatste jaren zijn dergelijke schake
lingen, die bekend zijn onder de naam „vliegwiel-schakelingen ”, dikwijls in ontTr
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Fig. 248. Principe van een schakeling voor automatische fazeregeling met twee
dioden.
Cx, ^2 = koppelcondensatoren; Dx, D2 = dioden; Fg = afvlakfilter (zie tekst
op pag. 325); Rx, R2 = belastingsweerstanden; Tr = transformator; Wp,
Ws2 = primaire, resp. halve sekundaire wikkelingen; Vsy = synchronisatie-impulsen; Vn = zaagtandspanning; Vr = regelspanning.

vangers toegepast. In deze schakelingen vervult een zeer stabiele resonantiekring, die
precies op de theoretische lijnfrekwentie van 15 625 Hz is afgestemd, in zekere zin
dezelfde taak als het vliegwiel van een grote machine, dat zorgt voor een konstant
toerental ondanks kortdurende veranderingen in de krachtbron die de machine aan
drijft, of in de belasting van de machine.
Principe van een schakeling voor automatische fazeregeling.
Omdat de schakeling voor automatische fazeregeling met twee dioden een van de
meest gebruikte schakelingen voor het konstant houden van de frekwentie van de
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zaagtandgenerator is, zullen wij alleen op deze schakeling iets nader ingaan (fig. 248).
De gedifferentieerde lijnimpulsen Vay (fig. 249a) die van het videosignaal afkomstig
zijn, worden toegevoerd aan de primaire van de „diskriminator-transformator” Tr,
zodat in de gehele sekundaire wikkeling Wal en Wa2 eveneens een impulsvormige
spanning wordt geïnduceerd. Overeenkomstig de ons bekende principes van de trans
formator, moet de sekundaire spanningsimpuls ya de vorm hebben die in fig. 249b is
getekend. Deze spanning zal dus ook optreden op de punten 1 en 2 van een weerstand
R die over de sekundaire is aangebracht (fig. 250a). Als de weerstand wordt onder
verdeeld in twee helften, R^ en R2 en het middelpunt O met een neutrale potentiaal,
b.v. met het chassis (fig. 2506), wordt
verbonden, treedt klaarblijkelijk over ieder
^r\
van beide weerstanden slechts de halve
2
impulsspanning op, en heerst in de beide
weerstanden, gezien vanuit het neutrale
punt O, een tegengestelde spanningsrichb
ting (Kx ,resp. V2 *n de fig. 249c en d).
I
Vervolgens voeren wij aan een ander
!
,,middelpunt”, nl. dat van de sekundaire
wikkeling van de transformator, een zaagtandspanning toe die met behulp van een
£
eenvoudig netwerk wordt afgenomen van
1
de zaagtandgenerator (Kn in fig. 249e en
250c). Omdat deze spanning symmetrisch
d
wordt toegevoerd, is zij in volle sterkte en
gelijke polariteit aanwezig op de punten 1
en 2, en dus over de weerstanden Rx en R2.
£
Door de aanwezigheid van de impuls
spanningen die via de primaire van de
transformator worden toegevoerd, ont
ï
staan over deze weerstanden, gezien vanuit
een neutraal punt, de spanningen
en
Vp2 die in fig. 249/ en g zijn weergegeven.
£
De werking van de schakeling berust op
een verandering van deze resulterende
Fig. 249. Spanningen die optreden in de spanningen, die optreedt als de fazeverhouding tussen de synchronisatie-impulschakeling van fig. 248.
a) de gedifferentieerde lijnimpulsen Vsy op sen en de zaagtandspanning varieert. Als
de primaire Wp; b) de geïnduceerde impul wij aannemen dat, in geval de fazen van
sen Vs op de sekundaire Wsx 4c) im
pulsspanning Vx over Rx (zie fig. 250b); beide spanningen gelijk zijn, zoals in fig.
249/ en g is getekend, de schakeling
d) impulsspanning V2 over R2 (zie fig. 250b);
e) de zaagtandspanning Vn die aan het
stabiel is, dan moet in dat geval de zaag
middelpunt van de sekundaire wikkeling
tandgenerator van de ontvanger een frewordt toegevoerd) f) resulterende spanning
kwentie van precies 15 625 Hz hebben. Als
Vrx over Rx; g) resulterende spanning Vr2
de generator door een of andere oorzaak
"6 ver Rt.
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Fig. 250. Spanningen die optreden in de schakeling van fig. 248.
a) Impulsspanning Va over een weerstand R;
b) Impulsspanningen V2 en V2 over twee weerstanden Rx en R2 met neutraal
middelpunt;
c) Het toevoeren van een symmetrische zaagtandspanning Vn aan het
middelpunt van de sekundaire wikkeling.
de neiging heeft om b.v. iets langzamer te lopen, zal de zaagtandspanning Vn die uit de
generator wordt afgeleid, voortdurend iets later in de vliegwielschakeling aankomen
dan de impulsen die afkomstig zijn van het videosignaal, dat wil zeggen, de faze van de
zaagtandspanning is enigszins vertraagd ten opzichte van die van de synchronisatieimpulsen. Het omgekeerde doet zich voor als de zaagtandgenerator van de ontvanger
de neiging heeft zijn frekwentie te verhogen. In dat geval zal de zaagtandspanning
steeds meer gaan voorijlen op de impulsen afkomstig uit het videosignaal.
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Fig. 251. Dc resulterende spanningen over Rx en R2(fig:248 en 250)bij
verschillende fazen tussen de impulsen en de zaagtandspanning.
a) De fazen zijn gelijk als de frekwenties gelijk zijn;
b) De zaagtandspanning ijlt na;
c) De zaagtandspanning ijlt voor.
De niveau's van de maximale positieve en negatieve waarde van de
spanningen zijn met streep-punt lijnen aangegeven. Op de onderste
regel is de gelijkgerichte verschilspanning van deze maximale waarden
aangegeven (fig. 252a).

In fig. 251a, b en c is de vorm van de spanningen die optreden over R± en R2 in de
drie bovengeschetste gevallen, voorgesteld. In fig. a is het „ideale geval”, dat wil zeggen
gelijkheid van frekwentie tussen de beide spanningsvormen, voorgesteld; fig. b geldt
voor het geval dat de frekwentie van de zaagtandgenerator lager wordt, en fig. c voor
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het geval dat de frekwentie hoger wordt. Wij zien uit fig. 251 dat de maximale ampli
tude van de spanningen die optreden over de weerstanden Rx en R2 in de drie genoemde
gevallen verschillend is. In fig. a zijn b.v. de maximale positieve waarden van de span
ning die optreedt over Rx, gelijk aan de maximale negatieve waarde van de spanning
over R2. In fig. b is de maximale waarde van het positieve deel van
groter dan de
maximale negatieve waarde van Vr2, terwijl in geval c de verhouding tussen deze maxi
male waarden omgekeerd is. De niveau’s die overeenkomen met deze maximale waar
den van de spanningen zijn in fig. 251 met streep-puntlijnen aangegeven. Men kan deze
niveau’s als gelijkspanningen van de schakeling afnemen als men de schakeling met
een diode en twee kondensatoren op de ons bekende wijze tot een gelijkrichtschakeling
vervolmaakt (fig. 252a). Als dus de frekwentie van de zaagtandgenerator lager wordt,
ontstaat op punt 1 (dus aan de katode van de diode) een toenemende positieve poten
tiaal, en op punt 2 (aan de anode van de diode) een afnemende negatieve poten
tiaal. Als wij aannemen dat in de diode zelf een elektrisch middelpunt aanwezig is
(M in fig. 252a), zou dit punt in dit geval positief worden ten opzichte van een neutrale
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Fig. 252. a) Gelijkrichting van de topspanning tussen de punten 1 en 2.
M = theoretisch middelpunt van de diode.
b) Door de serie-schakeling van twee dezelfde dioden wordt het elektrisch
middelpunt in de praktijk toegankelijk.

potentiaal (Kr in fig. 2516). Het omgekeerde treedt op als de frekwentie van de zaag
tandgenerator hoger wordt: de positieve potentiaal van punt 1 wordt kleiner, de nega
tieve potentiaal van punt 2 wordt groter, en het „middelpunt” van de diode wordt ne
gatief (VT in fig. 251c). Alleen in het geval dat de frekwenties van de zaagtandgenerator
en de impulsen afkomstig uit het videosignaal precies gelijk zijn, zou het middelpunt
van de diode een potentiaal van 0 V, dus een neutrale potentiaal, hebben (Kr in fig.
251a).
De potentiaal van een dergelijk theoretisch middelpunt van de diode zou geschikt zijn
om te worden gebruikt als regelspanning voor het korrigeren van de frekwentie van
de impulsgenerator; wij zouden in dat geval echter voor de taak staan dit theoretische
punt praktisch toegankelijk te maken. Omdat dit in een diode niet kan gebeuren, ver
delen wij de diode in twee dezelfde, in serie geschakelde dioden (Dly D2 in fig. 2526).
Het verbindingspunt tussen de beide dioden is het gewenste elektrische middelpunt
waarvan de regelspanning kan worden afgenomen.
Nemen wij eens aan dat de zaagtandgenerator bestaat uit een multivibrator, en dat
de frekwentie hiervan door een of andere oorzaak lager zou gaan worden dan de
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frekwentie van de impulsen afkomstig uit het videosignaal. Ten gevolge van het na
ijlen van de zaagtandspanning ontstaat er dan een positieve regelspanning, die aan de
roosters van de buizen die de multivibrator vormen, wordt toegevoerd. Deze regel
spanning blijft zolang positief, totdat de frekwentie van de zaagtandgenerator zover
is verhoogd, dat zij weer gelijk is aan de frekwentie van de synchronisatie-impulsen.
De frekwentie van de zaagtandgenerator kan niet lager blijven dan die van de synchro
nisatie-impulsen, omdat het fazeverschil dan voortdurend groter wordt en daardoor
ook de amplitude van de regelspanning stijgt. De frekwentie van de zaagtandgenerator
kan ook niet hoger worden dan die van de synchronisatie-impulsen, omdat dan de
zaagtandspanning gaat voorijlen op de impulsspanningen, waardoor een negatieve
regelspanning ontstaat, die de frekwentie van de zaagtandgenerator weer tracht te ver
lagen. Het omgekeerde geval doet zich natuurlijk voor als de frekwentie van de mul
tivibrator hoger wordt. De zaagtandspanning gaat dan voortdurend meer voor-ijlen,
waardoor een negatieve regelspanning ontstaat. Deze veroorzaakt een verlaging van
de frekwentie van de multivibrator, totdat deze weer precies gelijk is aan de frekwentie
van de synchronisatie-impulsen.
Zo voordelig als automatische fazeregeling is wat betreft ongevoeligheid voor
storingen, toch is aan het principe ook een klein nadeel verbonden. Het opwekken van
de korrigerende regelspanning geschiedt
ten koste van een kleine fazeverschuiving tussen de zaagtandgenerator van
de ontvanger en de synchronisatie-im
pulsen van het ontvangen signaal. Iedere
verandering van de eigenfrekwentie van
de zaagtandgenerator veroorzaakt een
andere faze tussen de synchronisatie
van de ontvanger en van de opneembuis, die een kleine tijdelijke verschui
ving van het beeld op het scherm ver
oorzaakt. Dit is duidelijk waar te nemen
als b.v. de lijnsynchronisatie met de
hand wordt ingesteld*), of wanneer de
lijntijdbasis wordt beïnvloed door
Fig. 253. S-vormige vertekening van het beeld.
strooivelden van onderdelen waardoor
de netstroom vloeit. Hierdoor ontstaat
meestal een periodieke verandering van de frekwentie van de zaagtandgenerator, die
een eveneens periodiek variërende regelspanning tot gevolg heeft, zodat een „Svormige” verschuiving van het beeld ontstaat (fig. 253).
Wij willen hier nog bij vermelden dat in het principe van automatische fazeregeling
het gevaar schuilt dat de generatorfrekwentie voortdurend om de juiste waarde gaat
schommelen. Dit gevaar wordt vermeden door een eenvoudig netwerk aan te brengen

•) Deze tijdelijke verschuiving van het beeld tijdens het instellen van de lijnsynchronisatie is
een teken dat de ontvanger is uitgerust met automatische «fazeregeling, en dat deze goed werkt.
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tussen de schakeling voor automatische fazeregeling en de zaagtandgenerator
(gestippeld getekend afvlakfilter Fg in de figuren 248 en 252).

Lijnfrekwentie, beeldbreedte, lijnlineariteit

Om dezelfde redenen, die reeds werden genoemd bij ae behandeling van de vertikale
tijdbasis, moest bij de oudere, eenvoudiger synchronisatieschakelingen een met de
hand te bedienen instelmogelijkheid voor de eigenfrekwentie van de zaagtandgenerator
aangebracht zijn. Bij moderne ontvangers, waarin de lijntijdbasis de ingewikkeldste <
schakeling is, zijn de automatisering en storingsonderdrukking zo ver doorgevoerd, »
dat zelfs bij de zwaarste storingen en ook bij netspanningsvariaties en verouderings
verschijnselen van de onderdelen een zekere en fazevaste synchronisatie gewaarborgd
zijn; een regeling uit de hand is daarom meestal niet meer aanwezig.
De tijdbasisschakeling moet nog twee andere regelmogelijkheden bevatten, namelijk
die voor de beeldbreedte en de zaagtandstroomsterkte in de horizontale afbuig
spoelen. Meestal wordt hiertoe een in haar waarde veranderlijke zelfinduktie parallel
geschakeld aan de afbuigspoelen, zodat een deel van de afbuigstroom niet door de
spoelen, maar door deze „shunt” vloeit. Is de parallelgeschakelde zelfinduktie zeer
groot, dan zal het grootste deel van de afbuigstroom door de spoelen vloeien, waardoor
het horizontale afbuigveld en de beeldbreedte zeer groot worden. Bij het verkleinen
van de parallel geschakelde zelfinduktie, b.v. door het uitdraaien van een ijzerkern,
zal een steeds groter deel van de afbuigstroom door deze shunt en niet meer door de
afbuigspoelen vloeien, zodat het afbuigveld zwakker en daardoor de beeldbreedte
kleiner wordt.

Fig. 254. Foutieve instelling
van de Ujnlineariteit.
Evenals in de rastertijdbasis moet ook in de lijntijdbasis de juiste vorm van de
zaagtand nauwkeurig worden ingesteld. Fig. 254 toont een typische vervorming van
de horizontale lineariteit. Meestal heeft de lineariteitsregeling plaats door het ver
anderen van de zelfinduktie van een spoel in een eenvoudig netwerk, dat parallel is
geschakeld aan de afbuigspoelen. De lineariteitsregeling is, evenals de amplitude-
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regelaar, bijna altijd in het inwendige van de ontvanger aangebracht, aangezien bijregeling bij de tegenwoordige goed-doordachte schakelingen praktisch niet meer
nodig is.
In fig. 255 is het blokschema getekend van een volledige lijntijdbasis met frekwentie-,
amplitude- en lineariteitsregeling.

zaagt. gen.

&

lijnfrekwentre

Fig. 255. Blokschema van een
lijntijdbasis met automatische
fazeregeling. B = beeldbuis;
Sh = lijnspoelen; Vr — regelspanning; Vn = zaagtandspanning; V»y = lijnimpulsen.
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1.

HET VOEDINGSGEDEELTE

Met de uitvoerige bespreking van de lijntijdbasis hebben wij de behandeling van alle
voorname onderdelen van een televisie-ontvanger en de grondprincipes van de werking
ervan, behandeld. Er bestaan natuurlijk een groot aantal gevarieerde en interessante
details van iedere besproken schakeling, maar de beschrijving daarvan valt in vele
gevallen buiten het kader van dit boek. Om deze details nader te leren kennen, ver
wijzen wij naar de grote hoeveelheid literatuur die op dit gebied voorhanden is.
In fig. 256 is het blokschema van een moderne ontvanger gegeven, waarbij alle be
sproken regel- en instelmogelijkheden zijn aangegeven.
In dit blokschema komt een gedeelte van de ontvanger voor, dat wij tot nu toe
nauwelijks hebben genoemd, nl. het voedingsgedeelte, dat zowel de voedings
spanningen voor de anodes en schermroosters, als ook de stroom voor de gloeidraden
van alle buizen moet leveren.
Behalve de kleine draagbare ontvangers, die zijn uitgerust met transistors, worden
televisie-ontvangers vrijwel uitsluitend gebouwd voor aansluiting op wisselstroomnetten. Apparaten voor gelijkstroomnetten worden alleen in uitzonderingsge
vallen gefabriceerd. Omdat in het apparaat gelijkspanning (4- Vb) nodig is voor voe
ding van de buizen, moet de netspanning worden gelijkgericht. Dit kan op de bekende
wijze gebeuren met vacuümdioden (meestal twee parallel), of ook met behulp van
seleen-gelijkrichters. Deze gelijkrichters bestaan uit een stapel seleenplaatjes;
hun werking berust op eenzelfde principe als dat van germanium dioden (pag. 281).
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Zij zijn echter berekend op veel grotere stromen dan deze detektorkristallen, doch
daarentegen absoluut ongeschikt voor gebruik bij hoge frekwenties. In deze tijd van
de snelle ontwikkeling van de halfgeleidertechniek (transistortechniek) konden op
basis van silicium ook nieuwe dioden worden ontwikkeld, die door hun bruikbaarheid
bij aanmerkelijk hogere spanningen die seleen- en koperoxyduuldioden hebben ver
drongen. De netspanningsgelijkrichting, die vroeger een stapel van minstens 10
seleenplaatjes vergde, kan thans geschieden met een enkele siliciumdiode. Behalve
de besparing aan plaatsruimte hebben deze dioden, vergeleken met gelijkrichtbuizen,
het voordeel, dat zij geen gloeistroom nodig hebben.
De gloeistroomketen

De gloeispanning voor de gloeidraden van de buizen wordt direkt van het net afge
nomen. Buizen voor televisie-ontvangers hebben alle een gloeidraad die is berekend
voor een gloeistroom van 300 mA. De gloeidraden van alle buizen kunnen dus zonder
meer in serie worden geschakeld, zodat er dezelfde gloeistroom doorheen vloeit. De
gloeispanning van de afzonderlijke typen buizen is daarentegen afhankelijk van het
vermogen dat de buis kan leveren, en varieert tussen 6,3 V en 25 V. Als in een televisie-ontvanger ongeveer 15 tot 20 buizen in serie zijn geschakeld, is de totaal beno
digde gloeispanning niet veel lager dan de netspanning van 220 V die hiervoor ter be
schikking staat. Het eventuele spanningsoverschot moet worden weggewerkt in een
serieweerstand.
Bromstoringen
Als de gloeidraden van alle buizen in serie zijn geschakeld, ontstaat het probleem
bromstoringen te voorkomen. De gloeidraad van een buis heeft immers een zo kleine
afstand tot het katodebuisje, dat er een niet te verwaarlozen „parasitaire” kapaciteit
tussen deze elektroden bestaat. Van de andere kant weten wij dat de katode over het
algemeen verbonden moet zijn met een neutrale potentiaal, die niet varieert. Als nu
b.v. de gloeidraad van een buis in het „bovenste gedeelte” van de gloeidraadketen,
dus op ongeveer 200 V ligt (fig. 257), dan wisselt de potentiaal van de gloeidraad 50
maal per sec tussen + 200 V en — 200 V.*) Er bestaat dan een groot gevaar dat deze
snelle wisseling van potentiaal, via de parasitaire kapaciteit, voor een zeer klein deel
op de katode terecht komt, zodat de katodepotentiaal een „brom-modulatie”
krijgt. Deze onvermijdelijke brom-modulatie kan b.v. brom in de luidspreker ten ge
volge hebben, of een brede donkere horizontale band, die langzaam over het scherm
loopt, of een golfvormige, tijdelijke verschuiving van het beeld in horizontale richting,
enz. Ook zekere vormen van elektrische instabiliteit van de gehele ontvanger kunnen
hierdoor ontstaan.
Dit gevaar kan grotendeels worden voorkomen doordat men de gloeidraden van

•) In feite zijn de piekwaarden van deze potentiaal nog hoger; uit de wisselstroomtheorie weten
we dat een netspanning 200 V een voeding met een effectieve waarde van 200 V en een piek
waarde van ± 280 V betekent.
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bovenste deel
(gevaar voor brom)

netgehjkrichter
voor + Vb

O ■

220

O

buizen die bijzonder gevoelig voor brom
zijn, achter elkaar in het „onderste” ge
deelte van de gloeidraadketen schakelt,
en dit einde van de keten met een neutrale
potentiaal, dus met het chassis, verbindt.
Hiervoor komen vooral in aanmerking de
buizen van de kanalenkiezer, de geluidsdetektor en de lijn- en beeldtijdbases.

Chassis onder spanning

;

onderste deel
(geen gevaar voor brom)

Doordat de gloeidraadketen met het
chassis is verbonden, staat een pool van
het lichtnet in verbinding met het chassis
Fig. 257. Gloeistroomketen van een onten met alle metalen onderdelen van het
vanger.
apparaat die daarmee zijn verbonden.
Weliswaar is altijd één pool van het 220 V net verbonden met een neutrale potentiaal,
terwijl de andere pool een spanning van 220 V ten opzichte van aarde heeft, maar in
een huiskamer weet men nooit welke pool van het stopkontakt de levensgevaarlijke,
en welke de ongevaarlijke (geaarde) is. Als gevolg daarvan zal het chassis van de
ontvanger evenveel malen zijn verbonden met de pool die onder spanning staat, als
met de geaarde pool. Voor normaal gebruik levert dit absoluut geen gevaar op, zolang
tenminste de achterwand en de bodemplaat van de ontvanger niet worden verwijderd
en men niet probeert met breinaalden, pincetten en dergelijke instrumenten in het
binnenwerk van het apparaat te komen. Dit zou een kortsluiting kunnen veroorzaken,
terwijl in vele gevallen levensgevaar niet is uitgesloten.

netschai •laar

| chassis vd ontvanger

Ontvangers met nettransformator

Bromstoringen als boven beschreven, kunnen ook, zoals wij vroeger al eens hebben
besproken (pag. 139), worden veroorzaakt door strooivelden die afkomstig zijn van
andere onderdelen van de ontvanger. Om deze reden is men er lange tijd huiverig vooi
geweest het voedingsgedeelte van een televisie-ontvanger uit te rusten met een nettrans
formator, omdat deze onvermijdelijk strooivelden veroorzaakt. Daartegenover staat
het voordeel dat een ontvanger met nettransformator kan worden omgeschakeld voor
gebruik op lichtnetten van 110, 127, 150 en 220 V. Pas door de ervaringen die de laatste
jarenzijn opgedaan, is men in staat dergelijke strooivelden, zonder al te grote verande
ringen in de schakeling te moeten aanbrengen, zover te onderdrukken, dat zelfs bij het
inbouwen van een nettransformator de bromstoringen binnen redelijke grenzen blijven.
2.

OPSTELLING EN INSTELLING VAN DE ONTVANGER

De gunstigste plaats voor de ontvanger

De meest geschikte plaatsen voor een televisie-ontvanger zijn die plaatsen van de
kamer die, zowel bij daglicht als bij kunstlicht, het donkerst zijn. Dit zijn niet altijd
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de hoeken die het verst van de ramen zijn verwijderd, maar juist de vensterhoeken zelf,
of het stuk muur tussen twee vensters. Op alle andere plaatsen kan men bij daglicht
vrijwel zeker storende reflekties op het scherm van de ontvanger verwachten. Vooral bij
avond, als het licht in de kamer brandt, is het, wanneer een groot aantal kijkers in de
kamer aanwezig is, meestal niet mogelijk de ontvanger zó te draaien, dat niemand van
de kijkers last heeft van reflekties op het glas. Het meest eenvoudige middel is dan een
schemerlamp op de ontvanger zelf te plaatsen en deze van voren zo af te dekken, dat
alleen de wanden achter en boven de ontvanger enigszins worden verlicht; de rest van
de kamerverlichting moet dan worden uitgedraaid.

Hoogte van de ontvanger
Een televisie-ontvanger moet zo hoog mogelijk worden opgesteld, voor zover de
inrichting van de kamer dit toelaat. Als het mogelijk is, kan het scherm het best on
geveer 1,40 m tot 1,50 m hoog staan. Deze opstelling heeft, behalve een goede geluidsen beeldweergave, het voordeel dat de toeschouwers gemakkelijk in hun stoel kunnen
zitten en het kijken naar het beeld geen inspanning kost.

Afstand van de ontvanger
In de praktijk blijkt dat de afstand waarop men het rustigst naar een televisiebeeld
kan kijken, ongeveer gelijk is aan 5 tot 7 maal de hoogte van het beeld, dat wil zeggen,
1,5 tot 2,5 m. Als een groot aantal kijkers aanwezig is, kunnen deze zich het best in
enige rijen achter elkaar voor de ontvanger opstellen, om te voorkomen dat zij het
beeld teveel van opzij zien. Doordat nl. het scherm gekromd is, ontstaan bij het
bekijken van een televisiebeeld van opzij, veel grotere vervormingen dan b.v. bij het
beeld op een bioskoopdoek.
Het instellen van de ontvanger

Het eerste werk is de ontvanger in te schakelen. In tegenstelling tot het geluidsgedeelte, heeft het beeldgedeelte lange tijd nodig om warm te worden en moet men bijna
1 min. wachten voor er licht op het scherm verschijnt. De oorzaak hiervan is de lange
opwarmtijd van de booster-diode (voetnoot pag. 315).
Wij zullen nu aannemen dat alle knoppen verdraaid zijn en de ontvanger nog geheel
moet worden ingesteld.
Allereerst zetten wij de kontrastregeling op maximum, dat wil zeggen, de knop
wordt geheel naar rechts gedraaid. De helderheidsregeling wordt in een middelstand
gezet; op het scherm moet dan sneeuw zichtbaar worden. Vervolgens stellen wij het
gewenste kanaal in met behulp van de kanalenkiezer, terwijl de fijn-afstemming van de
kanalenkiezer zó wordt ingesteld dat het geluid van het gewenste kanaal op maximale
sterkte doorkomt. Bij een ontvanger met gescheiden middenfrekwent-versterkers
kunnen daarbij drie goed te onderscheiden maxima worden onderscheiden. De ont
vanger wordt op het middelste maximum afgestemd. In een ontvanger die werkt
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volgens het interdraaggolfgeluidsysteem, zal over het gehele bereik van de fijn-regeling
geluid worden ontvangen; wij stellen dan ongevéer op het midden van het bereik in.
Als de betreffende ontvanger niet tot de meer recente uitvoeringen behoort en aan
alle knoppen is gedraaid, zal op het scherm een zeer onregelmatig bewegend diago
naal strepen-patroon zichtbaar zijn (als er tenminste een beeld wordt uitgezon
den). Door het verdraaien van de knop voor de regeling van de lijnfrekwentie kan dit
onregelmatige strepen-patroon worden omgezet in een horizontale balk die van onder
naar boven, of omgekeerd, over het scherm beweegt. Met behulp van de regeling voor
de beeldfrekwentie kan dit rollende beeld tot stilstand worden gebracht. Bij het in
stellen van de beeldfrekwentie moeten wij er voor zorgen dat de interliniëring van het
beeld in orde is: als wij het beeld op zeer kleine afstand bekijken, moeten de lijnen het
scherm geheel vullen, terwijl tevens een vertikale beweging van de lijnen kan worden
gekonstateerd. Er mogen geen brede openingen tussen de lijnen zijn, en evenmin
mogen de lijnen stilstaan: dit is een teken dat de lijnen geheel op elkaar vallen en
het beeld dus niet geïnterlinieerd is.
Bij een interdraaggolfgeluid-ontvanger zal het beeld nu nog enig ,,reliëf” of „vegen”
vertonen (fig. 258), omdat de fijnregeling van de ontvanger nog niet goed is ingesteld
(een ontvanger met gescheiden MF
versterkers is automatisch goed afge
stemd als het geluid goed doorkomt).
Door de fijnregeling opnieuw in te
stellen worden deze beeldfouten zo
veel mogelijk verwijderd, zonder dat
wij acht slaan op een eventueel verlies
aan kontrast (zie pag. 279). De even
tueel overblijvende reliëfstoringen
kunnen meestal worden onderdrukt
door de kontrastregeling terug te
draaien.
Vervolgens worden de helderheid
en het kontrast goed ingesteld. Dit
moet meestal verscheidene malen na
Fig. 258. Reliëfstoring die ontstaat door onnauw
keurige instelling van de fijnregeling van de ka elkaar gebeuren. De beide regelingen
worden natuurlijk op hun optimale
nalenkiezer.
waarde ingesteld, dat wil zeggen, het
kontrast moet zo groot zijn dat het flikkeren van het beeld nog niet hinderlijk is, en de
helderheid moet zo worden ingesteld dat de donkere gedeelten van het beeld nog niet
in het zwart „vastlopen”. Vooral deze laatste fout komt dikwijls voor. Men krijgt dan
schijnbaar een scherper beeld, maar in werkelijkheid verdwijnen alle fijne nuances en
details van de schaduwpartijen in het zwart.
De beeldbreedte en de beeldhoogte behoeven vrijwel nooit te worden ingesteld. Als
echter ten gevolge van een te lage of te hoge netspanning, het beeld te klein of te groot
is geworden, of als er vervormingen optreden in de natuurlijke proporties van figuren
of personen, kunnen de regelingen voor de beeldbreedte en de beeldhoogte, die zich
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aan de achterzijde van het apparaat bevinden, opnieuw worden ingesteld. Dikwijls is
het beeld enigszins verschoven in horizontale richting, waardoor aan de linker- of
de rechterzijde van het scherm een smalle band zichtbaar wordt. Dit kan het gevolg zijn
van een onjuiste instelling van de lijnfrekwentie (zie automatische fazeregeling, pag.
319). Als het beeld verschoven blijft ondanks dat de lijnfrekwentie opnieuw is ingesteld,
zijn de afbuigspoelen zelf door een of andere oorzaak niet goed meer „gecentreerd”.
Het best kan dit ter plaatse worden verholpen door een vakman, omdat dikwijls onkontroleerbare strooivelden optreden op de plaats waar de ontvanger is opgesteld,
waardoor een speciale centrering nodig is.
De lineariteit van het beeld in horizontale en in vertikale richting zal nog minder
vaak behoeven te worden ingesteld dan de beeldhoogte en de beeldbreedte. Bij een
goede ontvanger behoeft de lijnlineariteit vrijwel nooit te worden ingesteld.

De testplaat
Om de instelling van ontvangers te vergemakkelijken, zenden alle televisiezenders
gedurende enige tijd voor het begin van hun programma’s een „testplaat” uit. Be
halve verscheidene andere figuren, als
b.v. blokpatronen e.d., zijn op de
plaat ook verschillende cirkels afgebeeld, evenals vertikale en horizon
tale, puntig toelopende lijnrasters. De
cirkels en de andere figuren dienen om
de lineariteit en de afmetingen van
het beeld juist in te stellen, terwijl het
vertikale lijnenraster dient voor de
fijnregeling van de kanalenkiezer, en
het horizontale lijnenraster voor de
instelling van een goede interliniëring.
In fig. 259 is een testplaat afgebeeld
waarmede vrijwel alle regelmogelijk
heden van de ontvanger kunnen wor
Fig. 259. Een testplaat.
den ingesteld. Wij wijzen hier in het
bijzonder op de „zwartings-trappen”
die in een vierkant zijn opgesteld en waarmee de goede instelling van de helderheidsregeling gemakkelijk kan worden gevonden; deze regeling moet zó worden ingesteld,
dat zowel bij* de donkerste als bij de lichtste blokken nog juist een verschil in helder
heid tussen twee naast elkaar liggende blokken kan worden onderscheiden (voorop
gesteld dat het beeld in de zender al niet vastloopt in het zwart of het wit). Bij de fijn
regeling van de kanalenkiezer dienen wij er rekening mede te houden, dat de oscillatorfrekwentie van de meeste ontvangers gedurende het eerste kwartier na het inscha
kelen nog enigszins verloopt ten gevolge van een stijging van de temperatuur in het in
wendige van de ontvanger (oscillatordrift). In dat geval moet men niet vergeten de
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fijnregeling van de kanalenkiezer bij het begin van het programma opnieuw in te
stellen op de grootste scherpte die in het beeld kan worden bereikt zonder dat „reliëf”
of „vegen” optreden.

3.

STORINGEN IN DE ONTVANGST

Wij moeten nu nog iets zeggen over storingen die „van buiten” komen. De drie
voornaamste vormen van deze storingen zijn:
1) Kraakstoringen (zie fig. 246, pag. 318). Deze storingen worden veroorzaakt door de
ontsteking van auto’s of motoren, door boormachines, stofzuigers, elektrische scheerapparaten of andere huishoudelijke apparaten die in de buurt van de ontvanger worden
gebruikt.
Middelen ter voorkoming: geen, tenzij men zijn buren vriendelijk verzoekt de sto
rende apparaten op een ander uur van de dag te gebruiken. Dergelijke storingen kun
nen gedeeltelijk worden voorkomen - wat echter een vrij kostbare oplossing is - door
een antennesysteem te gebruiken dat een zeer sterke vertikale en horizontale richtwerking heeft, b.v. 4-elementen Yagi’s in twee of vier lagen boven elkaar. Dergelijke
antennes moeten, evenals meer eenvoudige antennes, zo hoog mogelijk boven het dak
worden gemonteerd.
2) Moiré-storingen (fig. 260). Deze
worden veroorzaakt door hoogfrekwente golven die de ontvanger be
reiken en die afkomstig zijn van radio
amateurs, hoogfrekwente bestralingsapparaten
(diathermie-apparaten),
van industriële hoogfrekwent-apparatuur, ofwel van slecht gekonstrueerde „stralende” televisie-ontvangers die in de buurt zijn opgesteld
(zie pag. 271). Als de storende golven
een grote amplitude hebben, kan het
ontvangen beeld zelfs negatief worden.
Gedeeltelijke voorkoming: evenals
in het vorige geval, door een antenne
Fig. 260. Moiré-storingen.
te gebruiken die een sterke richtwerking heeft en die zo moet worden ge
draaid, dat de storende golf, die meestal uit een bepaalde richting komt, met minimale
sterkte wordt ontvangen.
3) Echo-storingen (fig. 261): treden meestal op in de buurt van hoge staalkonstrukties,
als bruggen, torens, gashouders e.d. Zulke konstrukties werken niet alleen als ontvangantennes voor het televisiesignaal, maar meestal ook als zendantennes die het
zelfde signaal op dezelfde golflengte weer uitzenden. Eenvoudigheidshalve zegt men
dat het televisiesignaal wordt gereflekteerd. Dit gereflekteerde signaal moet in alle
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gevallen een langere weg afleggen dan het signaal dat direkt wordt ontvangen. Het
eerste signaal zal dus enige mikroseconden later bij de ontvanger en op
het scherm aankomen. Omdat de ont
vanger is gesynchroniseerd met het meestal veel sterkere - direkte signaal,
kan het gereflckteerde signaal slechts
een zwak en min of meer naar rechts
verschoven „echobeeld” veroorzaken.
Een verschuiving ten opzichte van het
direkte beeld van b.v. een tiende ge
deelte van de breedte van het scherm,
betekent een tijdsverschil van onge
veer 5/zsec, dat wil zeggen, een ver
schil in de afgelegde weg van 1| km.
Middelen ter voorkoming: evenals
in het vorige geval, een antenne met
Fig. 261. Echo-storingen
sterke richtwerking gebruiken. In de
meeste gevallen kunnen echobeelden geheel worden voorkomen door de antenne over
een bepaalde hoek te draaien.
Soms kunnen kortdurende reflekties, zonder echobeelden, voorkomen wanneer
vliegtuigen in de nabijheid van de ontvanger voorbij vliegen. De golf die door het
vliegtuig wordt weerkaatst komt dan ongeveer in dezelfde sterkte als het direkt ont
vangen signaal bij de ontvanger aan. Door de snelheid van het vliegtuig verandert het
verschil in de afgelegde weg van de beide golven zeer snel, zodat de golven die op de an
tenne terecht komen, een voortdurend veranderende onderlinge fazeverschuiving
hebben. Gelijkheid in faze en tegengestelde faze zullen elkaar snel afwisselen, zodat het
ontvangen signaal nu eens wordt versterkt en dan weer verzwakt. De helderheid en het
kontrast van het beeld en de sterkte van het geluid beginnen dan op een bepaalde
wijze te „schommelen”.
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VI. Projektie-televisie
1.

DE SCHMIDT OPTIEK

In de eerste jaren van de televisie was men de techniek van het maken van beeld
buizen met een groot scherm nog niet zo goed meester als dat tegenwoordig het geval
is. Bij de vervaardiging van katodestraalbuizen worden hoge eisen gesteld aan de kwa
liteit van het glas en aan de produktiemethoden, omdat de omringende lucht een zeer
grote druk uitoefent op de luchtledig gepompte buis (zie pag. 72). Als gevolg daarvan
heeft men in die dagen een andere ontwikkeling aangegrepen die veel goeds voor de
toekomst scheen te beloven, nl. de projektie-televisie. Bij dit soort televisie-ontvangers wordt het beeld geschreven op een kleine - en dus goedkope - katodestraalbuis,
die een zeer grote lichtintensiteit kan leveren, waarna het kleine beeld met behulp van
een projektiesysteem vergroot wordt overgebracht op een transparant scherm.
Een van de moeilijkste problemen is daarbij een voldoend grote helderheid van het
scherm te bereiken. Wanneer immers het beeldje op de katodestraalbuis 4 x 5,5 cm
groot is, en door het projektiesysteem op een scherm van 40 x 55 cm wordt geprojekteerd, is de helderheid van het projektiescherm 100 maal kleiner dan de helderheid van
de katodestraalbuis. Als gevolg daarvan moet, om goede resultaten te kunnen berei
ken, de helderheid van een kleine projektiebuis vele malen groter zijn dan die van een
direkt-zicht buis.
Wij weten dat de helderheid van de katodestraalbuis op de eerste plaats afhangt van
de grootte van de anodespanning. Daarom werden de projektiebuizen ontwikkeld voor
spanningen van 25 kV, 50 kV en zelfs 80 kV. Deze hoge spanningen kunnen niet meer
worden opgewekt door een gewone lijntijdbasis-schakeling (zie pag. 317). Men heeft
daarom hiervoor aparte hoogspanningsgeneratoren ontwikkeld die meestal zijn ge
monteerd in een hermetisch gesloten, met isolerende olie gevulde, bak. De energie van
de elektronenstraal, die vanwege het kleine beeldoppervlak zeer goed gefokusseerd
moet zijn, is bij deze spanningen zo groot, dat de straal geen moment op een bepaalde
plaats stil mag blijven staan. In dat geval zou het scherm ter plaatse terstond ver
branden, en na korte tijd zelfs het glas smelten. Daarom moet in iedere projektieontvanger een beveiligingsschakeling worden aangebracht, die de elektronenstraal
terstond onderdrukt als de horizontale of vertikale tijdbasis zou uitvallen.
Behalve dat de katodestraalbuis een zo groot mogelijke lichtintensiteit moet kunnen
leveren, moet men ook trachten de verliezen aan licht in het optische projektiesysteem
tot een minimum te beperken. In de praktijk blijkt voor deze toepassing een systeem
met holle spiegel (z.g. Schmidt optiek) beter te voldoen dan een lenzensysteem als in
filmprojektoren wordt gebruikt. Fig. 262« laat het principe zien van een Schmidt-projektiesysteem. De holle spiegel is sferisch (gedeelte van een holle bol) en niet parabo
lisch, zoals b.v. de holle spiegels van schijnwerpers. In tegenstelling tot parabolische
spiegels en ook alle projektiesystemen met lenzen heeft een sferische holle spiegel geen
optische as, of juister gezegd : hij heeft er oneindig veel, die alle door het krommingsmiddelpunt gaan. Door het ontbreken van een enkele optische as kunnen enkele on335
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Fig. 262. Het Schmidt-projektiesysteem.
a) opbouw van de projektie-eenheid.
b) opbouw van een projektie-ontvanger voor gebruik in huis. DF = afbuig- en fokusseereenheid;
L = korrectielens;
= sferische holle spiegel; Mpiy MPi = vlakke spiegels; Tr — transparant
projektiescherm.

aangename optische fouten niet optreden, zoals astigmatisme en koma fouten, die
worden veroorzaakt, doordat de lichtstralen meer of minder schuin t.o.v. de optische
as lopen. Bij een spiegelsysteem treden bovendien geen chromatische fouten op, zodat
slechts de sferische aberratie, de kromming van het beeldvlak en de geometrische ver
tekening (kussenvormige vervorming) behoeven te worden gecorrigeerd. Als het
scherm van de beeldbuis, waarop het te projekteren beeld ontstaat, eveneens sferisch
is en zijn krommingsmiddelpunt samenvalt met dat van de spiegel, kan de korrectie
van de sferische aberratie en de kromming van het beeldvlak worden verkregen met
behulp van een eenvoudige grote, vlakke lens (L in fig. 262a). Daardoor krijgt welis
waar het systeem weer een optische as, maar de hierboven genoemde fouten, die ieder
lenzensysteem aankleven, blijven zeer klein, omdat de kromming van de lens slechts
zeer zwak is. De overblijvende kussenvormige vervorming kan gemakkelijk worden
gekorrigeerd door het beeld op het scherm van de projektiebuis een kleine tonvormige
vervorming te geven, welke wordt verkregen door een daarop berekende bouw van het
afbuigsysteem.
De superioriteit van een Schmidt optiek in vergelijking met lenzensystemen kan het
beste worden uitgedrukt in het getal, dat de relatieve opening aangeeft. Dat is de ver
houding tussen de nuttige doorsnede van het optiek en de afstand tot het beeldvlak
(bij evenwijdig invallende lichtstralen). Des te groter de doorsnede, des te groter is
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de hoeveelheid invallend licht en des te helderder wordt het beeld. Terwijl met de
beste, voor projektiedoeleinden geschikte lenzensystemen relatieve openingsverhoudingen van 1 : 1,8 kunnen worden bereikt, heeft een normaal Schmidt optiek een rela
tieve openingsverhouding van ongeveer 1 : 0,7, wat overeenkomt met een 6-7 maal
zo grote lichtsterkte. Dat is voldoende om met een projektiebuis van 6 cm o en 25 kV
anodespanning beelden te projekteren van ca 1,20 x 1,60 m groot. Met een buis van
13 cm komt men bij 50 kV tot een grootte van het beeld van ongeveer 3 x 4 m, wat vol
doende is voor twee- tot driehonderd toeschouwers.
Met de toepassing van het Schmidt optiek zijn nog niet alle mogelijkheden uitge
put om de helderheid van het geprojekteerde beeld te vergroten. Ook het projektiescherm kan zodanig worden geprepareerd, dat het anders naar alle richtingen daarvan
uitgaande licht, in een meer of minder smalle ruimteboek in de toeschouwersruimte
wordt gebundeld. Bij transparante schermen, zoals ze worden gebruikt bij ontvangers
voor het gebruik in huiskamers (zie fig. 2626), wordt dat bereikt door beide zijden van
het scherm te voorzien van zeer fijne groeven van een zeer bepaald gevormde door
snede. De schuine groefwanden werken als lichtbrekende vlakken en buigen daardoor
de lichtstralen in een bepaalde richting. De grote schermen van doek, die bij grootbeeldprojektie worden gebruikt, krijgen een bepaald richteffekt door ze op de bij de
cinematechniek reeds lang toegepaste wijze te voorzien van een laag zeer kleine glas
of aluminiumparels. Hierdoor wordt de helderheid in de belangrijkste kijkrichting
2-3 of zelfs meer malen zo groot.

Het Eidophor-projektiesysteem

Behalve het Schmidt-projektiesysteem met een kleine katodestraalbuis met groot
vermogen, heeft zich tot heden toe nog slechts een ander grootbeeldprojektiesysteem
weten te handhaven, nl. het zogenaamde Eidophor-projektiesysteem (Eidophor =
Grieks: beelddrager). Dit systeem berust op het idee, niet uit te gaan van de beperkte
lichtstroom van een katodestraalbuis, maar van de bijna willekeurig op te voeren
lichtstroom van een moderne projektielamp. In de weg van de scherpe en met overal
gelijke helderheid op het projektiedoek gerichte lichtbundel moet een daarvoor ge
schikt, filmachtig medium worden gebracht, dat b.v. door aftasting met een met een
beeld gemoduleerde elektronenstraal zijn lichtdoorlaatbaarheid ononderbroken zo
danig verandert, dat het de er doorheen vallende lichtbundel op dezelfde wijze beinvloedt als de celluloïdfilm in een normale filmprojektor.
De praktische uitvoering van dit principe is lang niet eenvoudig en juist het „film
achtige” medium is in werkelijkheid een omvangrijk en mechanisch behoorlijk gekompliceerd precisie-instrument. Fig. 263 laat het systeem in zeer vereenvoudigde
vorm zien.
Als lichtbron doet dienst een van de beste thans bekende projektielampen, een met
Xenon gevulde hogedruk-gasontladingslamp. Haar scherp gebundelde licht valt na
reflektie op jaloezie-achtig opgestelde stroken spiegel op een sferische holle spiegel, die
«bedekt is met een zeer dunne laag van een olie-achtige vloeistof. Deze olielaag doet
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Fig. 263. Het Eidophor-projectiesysteem.
a) schematische voorstelling van het systeem.
b) sterk vergroot detail van de olielaag bij aftasting door een scherp gefokusseerde elektronenstraal.
e = aftastende straal; D = diafragma; Llt L2 = optisch systeem om het licht te bundelen; L3 =
projektie-optiek; Mfo = spiegeljaloezieën, Ms = sferische spiegel met oliefilm; X = Xenon
projektielamp.

dienst als het hierboven genoemde medium, dus als „beelddrager” (Eidophor). Hierop
wordt door een met een beeld gemoduleerde elektronenstraal op de bekende wijze etn
lijnenraster geschreven. In tegenstelling tot de bij alle normale katodestraalbuizen
toegepaste intensiteitsmodulatie van de elektronenstraal heeft hier een modulatie
plaats van de scherpte van de straal (puntmodulatie). Een ongemoduleerde straal is
dan ook volkomen onscherp en oefent geen invloed uit op de oliefilm. Het licht gaat
dan ongehinderd door de olielaag heen en wordt door het sferische spiegeloppervlak
zodanig teruggeworpen, dat het precies op de stroken van de spiegeljaloezie valt, dus
niet er tussendoor op het projektiescherm kan vallen. Een ongemoduleerde, on
scherpe lichtstraal levert dus een donker gedeelte van het beeld op.
Wordt de elektronenstraal echter scherp gefokusseerd, dan ontstaan tengevolge van
de elektrostatische aantrekking tussen de zich aan het oppervlak plaatselijk ophopende
straalelektronen en het zich onder de dunne oliefilm bevindende elektrisch neutrale
vlak van de holle spiegel, deformaties van de oliefilm (gestippeld getekend in fig.
2636). Op een dergelijke plaats wordt de oliefilm nu een optisch brekende tussenstof
en het door de holle spiegel gereflekteerde licht valt niet precies meer op de stroken
van de spiegeljaloezie, maar voor een gedeelte ook er tussendoor op het projektiescherm. Vanzelfsprekend is de opstelling zodanig, dat bij de het scherpst gefokusseerde
elektronenstraal het meeste licht door de jaloezie kan vallen, zodat de grootste helder-
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heid op het scherm ontstaat. Evenals bij een normale filmprojektor wordt met behulp
van een projektie-optiek het schijnbaar op de holle spiegel gevormde beeld vele malen
vergroot op het projektiescherm geworpen. Hierbij kunnen beelden tot een formaat
van 6 x 8 m worden verkregen. De uitwerking van dit principe tot een praktisch bruik
baar apparaat was niet eenvoudig en vergde een onderzoekings- en ontwikkelingstijd
van ca. 20 jaar.*)
Zonder in details op de moeilijkheden in te gaan, wijzen wij er op, dat de holle
spiegel en de oliefilm in hetzelfde grote, gevacueerde glazen vat moeten worden onder
gebracht waarin zich ook het elektronenkanon bevindt. Daarbij moeten niet alleen
de temperatuur, de viskositeit en het ontbreken van blaasjes in de olie onder voort
durende kontrole worden gehouden, maar de oliefilm moet ook ononderbroken
worden vernieuwd om zijn absoluut gelijkmatige natuur en dikte te waarborgen. Dit
wordt verkregen door het langzaam draaien van de met olie bedekte holle spiegel langs
een olie-afstrijk, resp. afzuiginrichting en een daaropvolgende bespuit- en verdeelinstallatie. Een vacuümdicht insmelten van al deze installaties en de draaiende spiegel
is praktisch onmogelijk; het gehele systeem moet dan ook worden aangesloten op een
voldoend krachtige en continu werkende hoogvacuümpomp.
De met de Eidophor-projektor verkregen resultaten zijn buitengewoon goed; de
toekomst moet echter aantonen of deze zeer kostbare apparaten zich kunnen hand
haven tegenover de aanmerkelijk eenvoudigere en goedkopere, echter veel minder licht
sterke Schmidt-projektoren. Een belangrijk punt zal daarbij zijn de verdere ontwikke
ling van de kleurentelevisie, omdat er reeds thans meer belangstelling is voor grootbeeldprojektie in kleuren dan in zwart-wit.
Zowel de Eidophor- als ook de Schmidt-projektoren zijn voor kleurentelevisie te
gebruiken. De eerste tot nu toe echter alleen nog maar in een kleurensequenssysteem,
d.w.z. de zeer snelle, elkaar regelmatig afwisselende projektie van de drie primaire
kleurenbeelden, rood, groen en blauw.*) Met behulp van een kleurenfilterschijf, die
voor het optiek van de projektor zeer snel wordt rondgedraaid en zuiver synchroon
loopt met een soortgelijke filterschijf voor de opneemkamera, kan dit worden bereikt.
Het in principe betere simultaansysteem, waarbij op ieder ogenblik alle drie de pri
maire kleuren tegelijk aanwezig zijn, werd tot nu toe alleen nog maar met Schmidtprojektoren gerealiseerd. Daarbij worden drie dezelfde projektoren, die zijn uitgerust
met een rode, een groene, resp. een blauwe projektiebuis, zodanig op een projektie
scherm gericht, dat de drie beelden elkaar volkomen dekken. Uit de drie beelden in
primaire kleuren ontstaat dan op het projektiescherm het beeld in natuurlijke kleuren.
Terwijl de kleine televisieprojektoren voor gebruik in de woonkamer tegenwoordig
praktisch zijn verdwenen, zal de grootbeeldprojektie zoals reeds werd opgemerkt, bij
de verdere ontwikkeling van de kleurentelevisie een zeer goede toekomst tegemoet
gaan. Tegenwoordig wordt de kleurenprojektie reeds met zeer veel succes toegepast,
voornamelijk voor onderwijsdoeleinden in medische en chirurgische universiteiten.

*) Begonnen door F. Fischer, voortgezet door E.Gretener, beiden verbonden aan deE.T.H. te
Zürich. Beide onderzoekers zijn reeds overleden.
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VII. De verschillende televisiesystemen
In de volgende tabel zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende televisie
systemen die tegenwoordig nog worden gebruikt, samengevat.

C.C.I.R.
systeem
Beelden per sec.
Lijnen per beeld
Vereiste bandbreedte
voor het beeldsignaal
(afstand tussen beeld
en geluidszender; MHz)
Breedte van een kanaal
(beeld- en geluidszender;
MHz)
Modulatie van de
beelddraaggolf
Modulatie van de
geluidsdraaggolf
Polarisatie van het uitge
zonden signaal (antennerichting
Breedte van de lijn
onderdrukking (in % van
de lijntijd)
Hoogte van de beeldonderdrukking (in % van
de beeldhoogte)
Beeldsynchronisatie

25
625

Engeland

25
405

|

Frankrijk
25
819

1

I

U.S.S.R. j
25
625

U.S.A.

30
525

5,5

3,5

11,15

6,5

4,5

7
negatief
AM

5
positief
AM

14
positief
AM

8
negatief
AM

6
negatief
AM

FM

AM

AM

FM

FM

horizontaal

vertikaal

18%

15%

horizontaal horizontaal

16%

6,5%
10%
6%
6—12
5X
1X
| vooregalis. sync.-imp. | sync.-imp.
5x
sync.-imp. I
5x
j
i naëgalis.

horizontaal

18%

16%

6,5%
5X
vooregalis.
5x
sync.-imp.
5x
naëgalis.

8%
6X
vooregalis.
6x
sync.-imp
6x
naëgalis.

Tot slot zullen wij nog enige verschillen tussen de afzonderlijke systemen bespreken.

1.

AANTAL BEELDEN PER SECONDE

Bij alle systemen wordt het aantal beelden per seconde alleen bepaald door de frekwentie vanhetlichtnetin de betreffende landen. Ten gevolge van de overwegingen die
op pag. 139 e.v. zijn besproken, wordt nl. de rasterfrekwentie gelijk gekozen aan de frekwentie van het net. Met uitzondering van Amerika, waar de netfrekwentie 60 Hz is,
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bedraagt deze frekwentie in alle andere landen 50 Hz. Als gevolg daarvan is het aantal
beelden, dat immers bij geïnterlinieerde aftasting gelijk is aan het halve aantal rasters
per seconde, bij alle systemen 25 beelden per seconde; alleen in de U.S.A. 30 beelden
per seconde. Een uitzondering vormen Canada, de Midden- en Zuidamerikaanse lan
den en Japan, waar het Amerikaanse televisiesysteem met 30 beelden per seconde wordt
gebruikt, terwijl de netfrekwentie soms 50 Hz, in Canada soms 25 Hz is. Zoals wij al
hebben gezegd, levert een verschil in de raster- en netfrekwentie bij de tegenwoordige
stand der techniek geen gevaar meer op voor „lopende” beeldstoringen.
2.

AANTAL LIJNEN

Het aantal lijnen per beeld is beslissend voor het oplossend vermogen van een beeld.
Theoretisch moet daarom het lijnenaantal zo hoog mogelijk worden gekozen. In de
praktijk echter wordt de weergave van kleine details op het scherm van een televisieontvanger nog door andere faktoren beïnvloed. Enige van deze faktoren zijn: de
onvermijdelijke amplitude- en fazefouten in de ontvangerkarakteristiek, niet geheel
juiste aanpassing of onvoldoende bandbreedte van de antenne, ruisstoringen, niet ge
heel juiste synchronisatie e.d. Een verhoging van het aantal lijnen boven een bepaalde
waarde heeft daarom alleen dan zin, als tegelijkertijd de schadelijke invloed van de
bovengenoemde faktoren wordt verminderd, dus als er meer kosten aan de ont
vangers worden besteed. Wij hebben op>pag. 243 al vermeld dat een der belangrijkste
posten in de kostenberekening de grotere bandbreedte is die bij een hoger lijnenaantal
wordt vereist (verg. b.v. de bandbreedte voor 405 en 819 lijnen in de voorgaande tabel).
Een tweede nadeel van een groter lijnenaantal is het feit, dat bij een grotere band
breedte minder zenders in de officieel toegewezen televisiebanden (41-68 MHz en
174-223 MHz) kunnen worden ondergebracht. Frankrijk heeft, omdat daar een kanaalbreedte van 14 MHz wordt vereist, een speciaal systeem ontwikkeld, waarbij twee
zenders in één kanaal kunnen werken. In dit systeem ligt bij de ene zender de geluidsdraaggolf in het bovenste gedeelte van het kanaal en de beelddraaggolf in het onderste
gedeelte; bij de andere zender in hetzelfde kanaal liggen deze draaggolven precies om
gekeerd (Tête-bêche systeem). Als deze twee zenders op een grote onderlinge afstand
liggen, zoals dat in Frankrijk mogelijk is, behoeft men geen vrees te hebben voor
onderlinge storingen (tenzij bij zeer gunstige atmosferische omstandigheden).
Tot slot kunnen wij zeggen dat het Engelse systeem met 405 lijnen misschien niet
geheel meer voldoet aan de eisen die men tegenwoordig stelt, terwijl de theoretische
mogelijkheden van het Franse 819-lijnensysteem, bij de huidige stand van de techniek
nog niet geheel op een ekonomisch verantwoorde wijze kunnen worden benut. De
overgang van het oudere Amerikaanse 525-lijnensysteem op het 625-lijnensysteem
van de C.C.I.R.*), betekent een geringe verbetering van het oplossend vermogen
van het beeld. Het Amerikaanse systeem heeft hierbij echter het voordeel dat bij grote
helderheid van het beeld veel minder last van flikker wordt ondervonden (60 tegen
over 50 beelden per seconde).
*) C.C.I.R. = Comité Consultatif International des Radiocommunications.
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POSITIEVE EN NEGATIEVE MODULATIE

In het gehele boek hebben wij ons alleen beziggehouden met een negatieve modulatierichting van het beeldsignaal. Zoals echter op pag. 122 is vermeld, kan men
even goed een positief gemoduleerd videosignaal produceren, en daarmee de beelddraaggolf moduleren. In dat geval komt de maximale amplitude van de draaggolf over
een met de witte gedeelten van het beeld, en de kleinste amplitude met de donkerste ge
deelten (fig. 2646). Het zwart-niveau ligt op 25 % van de maximale waarde, en daaronder
ligt het „zwarter dan zwart” gebied, dat bestemd is voor de synchronisatie-impulsen.

2
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700%
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Fig. 264. Negatief gemoduleerd (a) en positief gemoduleerd videosignaal (b).

Het principe van de positieve modulatie lijkt op zich voordeliger, omdat daarbij voor
het eigenlijke beeldsignaal het maximale vermogen van de zender (tussen 25 % en 100%
van de maximale amplitude) ter beschikking staat, terwijl bij de negatieve modulatie
slechts het gebied tussen 10% en 75% van de maximale amplitude hiervoor in aan
merking komt. Wat echter voor het beeldsignaal voordelig lijkt te zijn, is voor het
synchronisatiesignaal een nadeel. De synchronisatie-impulsen die bij positieve modu
latie slechts met een kleine draaggolf-amplitude worden uitgezonden, worden in dat
geval veel gemakkelijker door andere stoorimpulsen in amplitude overtroffen, dan bij
negatieve modulatie, waar de synchronisatie-impulsen met de maximale amplitude
van de draaggolf overeenkomen. Bij een positieve modulatie zijn dus aanzienlijk meer
voorzorgen nodig om een stabiele synchronisatie van lijn en beeld te verzekeren.
Het meest opvallende nadeel van het positieve modulatiesysteem is echter de in
vloed van sterke kraak- en impulsstoringen op het beeld zelf. Impulsen met grote
amplitude - dus stroom- of spanningsstoten - veroorzaken bij negatieve modulatie
slechts kleine zwarte puntjes in het beeld, zelfs indien zij ver boven het „zwarter dan
zwart” gebied uitsteken. Bij positieve modulatie veroorzaken zij veel grotere witte
vlekken. Door begrenzing van de amplitude moet de grootte van deze vlekken binnen
enigszins redelijke grenzen worden gehouden.

4.

MODULATIE VAN DE GELUIDSZENDER
Een voordeel van het AM systeem is het feit dat het geluidsgedeelte van een ontvanger
vrij eenvoudig kan zijn: in plaats van een ratiodetektor (pag. 283) kan een eenvoudige
diode worden gebruikt. Daar tegenover staat het voordeel van een FM systeem dat
hierbij aanzienlijk minder storingen optreden. Ook het interdraaggolfgeluidsysteem
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dat bij slechte ontvangst goede resultaten geeft (pag. 278), is alleen bij FM te gebruiken,
omdat het bij AM te duur wordt vanwege de moeilijke onderdrukking van „beeld in
het geluid” storingen.
POLARISATIE VAN HET TELEVISIESIGNAAL
Met uitzondering van het Engelse televisiesysteem, zenden alle systemen een horizon
taal gepolarizeerd veld uit; dat wil zeggen, dat de ontvangantennes in een horizontaal
vlak moeten zijn opgesteld. Men neemt aan dat horizontale polarisatie het voordeel
heeft dat zij enigszins ongevoeliger is voor storende impulsen, als b.v. storingen door
ontstekingen van auto’s. Als voordeel van vertikale polarisatie wordt een gunstiger
uitbreiding van het door de zender uitgestraalde veld genoemd.

5.

SAMENVATTING
Het is te betreuren dat de gelegenheid, die na de tweede wereldoorlog is geboden,
om voor alle landen een algemeen geldend televisiesysteem vast te leggen, niet geheel is
benut, omdat landen als Engeland en Frankrijk de aanbevelingen van de Geneefse
C.C.I.R.-konferentie, die in 1950 is gehouden, om bepaalde redenen niet konden
accepteren. Afgezien van het feit dat dit afbreuk doet aan een snelle ontwikkeling van
de televisie in technisch opzicht, betekent het ook dat de internationale uitwisseling
van programma's aanzienlijk moeilijker wordt. Voor uitwisselingen van en naar
Frankrijk en Engeland vanuit de andere Europese landen moeten z.g. lijnen-vertalers
in de relaisverbindingen worden ingebouwd. In principe bestaat een dergelijke lijnenvertaler uit een televisie-ontvanger (b.v. voor 625 lijnen), uitgerust met een speciale
beeldbuis, waarvan het beeld direkt door een televisiekamera (b.v. met 405 lijnen)
wordt afgetast. Een andere mogelijkheid is de zuiver elektronische omzetting van het
beeld in een enkele buis, die in het midden een speciale trefplaat heeft. Aan de ene kant
wordt deze trefplaat door een elektronenstraal b.v. met 625 lijnen beschreven, terwijl
aan de andere kant een elektronenstraal haar b.v. met 405 lijnen aftast. In de beide
gevallen moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om bepaalde interferenties
tussen de twee lijnenrasters te onderdrukken. Afgezien van het feit dat lijnenvertalers
zeer duur zijn, omdat hiervan slechts enkele stuks behoeven te worden gemaakt, en
dus ook de ontwikkelkosten op deze enkele apparaten drukken, dragen zij allerminst
bij tot een verbetering van de kwaliteit of een vermindering van de storingen in een
internationale televisie-uitwisseling.
Een van de grootste nadelen van het verschil in televisiesystemen komt tot uiting
in grensgebieden met een meertalige bevolking, waar men programma’s wil ont
vangen die aan beide zijden van de grens worden uitgezonden (zuidelijke provincies).
Voor deze gebieden moeten speciale dure ontvangers worden ontwikkeld, die de
mogelijkheid bieden om te schakelen van het ene op het andere systeem.
Al deze bezwaren werden gedurende de Geneefse C.C.l.R. conferentie reeds voor
zien. Maar evenmin als toen is heden ten dage de bereidheid aanwezig om door samen
werking tot een gemeenschappelijke standaard te komen. Het is te hopen, dat dit in
de naaste toekomst bij de invoering van de kleurentelevisie wel mogelijk wordt.
6.
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208, 274
Aanpassing
... 127
Achterstoep...........
... 270
Additieve menging
57, 299
Afbuiggeneratoren
Afbuiggeneratoren, zelfoscillerende . . . 300
35, 39
Abuiging, elektrostatische
36, 39
Afbuiging, magnetische
75
Afbuigingshoek van beeldbuizen
35
Afbuiging van straal
35
Afbuigplaat
35
Afbuigspanning
38
Afbuigspoel
. 332
Afbuigspoel, centrering van de. .
38
Afbuigstroom
Afbuigsysteem
49
35
Afbuigveld
: 152
Afknijpspanning
73
Afschaduwing
Afstand tussen beeld en kijker .... 17, 330
5
Aftasten van een beeld
Afvlakfilter...................................... ... 325
Afvlakkondensator.......................... ... 280
a.g.c. (= automatic gain control). ... 290
Akti veren
79
258, 285
Amplitudebegrenzing
Amplitudcdetektor
233, 281
Amplitudekorrektie........................ ... 244
Amplitudemodulatie...................... ... 233
Amplituderegelaar, horizontale . . .. . 325
Amplitudercgelaar, vertikale......... ... 306
Amplitude van een trilling........... ... 144
30
Anode
Anodespanning................................ ... 152
Anodeweerstand.............................. ... 152
Antenne, lange-golf-........................ ... 202
Antenne, middengolf-................... ... 222
Antenne, ontkoppeling van de . . . ... 271
Antenne, ultra-kortegolf-............. ... 225
Antenne, vlinder-............................ ... 227
Antenne, Yagi-................................ ... 230
Aperiodisch verloop........................ ... 145
Apertuur........................................... ... 138
27
Atoom
Automatische frekwentiekontrole 139, 319
Automatische roostervoorspanning ... 160
a.v.c. (= automatic volume control) .. 290
290

a.v.r. gesleutelde

293

Bandbreedte bij AM
240
255
Bandbreedte bij FM
Bandbreedte van dipolen
231
Bandbreedte van een overdrachtssysteem
240, 341
Bandbreedte van zendantennes . .. . . . 226
Bandfilter............................................ ... 275
Beam (= elektronenstraal)
Beeldafmetingen, genormaliseerde . . 20, 72
Beeldamplitude.................................... .. . 307
Beeldbreedte........................................ ... 325
Beeld, elektronen90
Beeldelementen.................................... . . . 6, 7
Beeldflikker
11, 117
117, 306
Beeldfrekwentie
Beeldikonoskoop ................................. .. 101
Beeldinhoud
6
Beeld, ladings102, 108
Beeldlineariteit.................................... ... 309
Beeld, negatief...................................... . . . 333
Beeldonderdrukking............................... 123
Beeldontleder
89
Beeldortikon........................................ ... 104
Beeldpunt
40
Beeldsynchronisatie-impuls............. ... 126
Beeldsynthese
11
14
Beeldtelegrafie
Beeldtijdbasis.................................... ... 302
Beelduitgangstransformator........... ... 308
Beeldverhouding, genormaliseerde . . .
72
Begrenzerdiode
286
152, 280
Belastingsweerstand
... 254
Besselfunkties................................
Blocking oscillator (= blokkeer190
oscillator)
190
Blokkeeroscillator
Blokkeeroscillator, synchronisatie van
193
een
312
Boosterdiode
312
Boosterkondensator
312
Boosterschakeling
312
Boostertransformator
40
Brandpunt
73
Brandpuntsafstand

345
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Brede-band-versterker
Brommodulatie...........
Bromstoring
Buiging van golven. . .
Buisruis
Bundelen van golven .
Bundeling van straal .
Bundelknoop
Buurkanaal

334
Echobeelden
333
Echostoring
242
Eenzijbandsysteem
312
Efficiency diode. . .
129
Egalisatie-impulsen
E.H.T. (= extremely high tension =
hoogspanning)
Eidophor-projektiesysteem . .
...
337
275 Eindanode ..................................
.. 42
286
Eindversterker, geluids- .........
35
Campbell Swinton, A.A
57, 90 Elektrische krachtlijnen...........
28
C.C.I.R. (= Comité Consultatif Inter
Elektrische spanning...............
28
national des Radio-communications)
Elektrische stroom...................
143
Centrale frekwentie
252 Elektrische trillingen...............
28
Centrering van de afbuigspoelen
332 Elektrische weerstand .............
242, :276
Caesium
79 Elektrisch filter
Crossover
28
42 Elektrisch geleidingsvermogen
28
Elektrische potentiaal.............
280
Dambordpatroon
20
Elektrisch ventiel......................
214
d.c. (= direct current = gelijkstroom)
Elektromagnetisch veld...........
...
Tl
Elektronen...................................
De-emphasis
259
90
Elektronenbeeld........................
Definitie (= oplossend vermogen)
151
Elektronenbuizen......................
Deflection (= afbuiging)
29, 70, 79
Elektronenemissie
Demodulatie, AM-.
233, 280
33
Elektronenkanon
Demodulatie, flank... 253
40
Elektronenlens
Demodulatie, FM-.
252, 283
40
Elektronenmikroskoop
Demodulatie van het videosignaal . . . 280
40
Elektronenoptiek
Demping
1145, 214, 241
26
Elektronentechniek
Dempingsnetwerk......................
324
33
Electron gun (= elektronen-kanon) . .
Detektor, amplitude-............... . ... 233, 280
80
Elektronische filmaftaster
Detektor, FM-..........................
283
Elektronische schakelaar .... 63, 65, 183
Detektor, kristal-..................................... 281
... 71,96
Elektronische verbinding. . . .
Detektor, ratio-..........................
283
...
35
Elektrostatische afbuiging . ..
Detektor, verhoudings-...........
283
. 146, 311
Elektrostatische energie........
Diëlektrikum..............................
64
40
Elektrostatische lenzen .........
Differentiëren............................ .... 189, 296
. . 32, 215
Elektrostatisch veld...............
189
Differentiërend netwerk
29, 70, 79
Emissie
280
Diode
88
Emissieruis................................
Diode, a.v.c.291
259
Emphasis...................................
286
Diode, begrenzer216
Energie, elektromagnetische .
Diode, booster312
. 146, 311
Energie, elektrostatische........
312
Diode, efficiency. 146, 311
Energie, magnetische...............
225
Dipool, X/4-.................................
146
Energie, Wet van behoud van
231
Dipool, bandbreedte van een .
Equalizing pulse ( = egalisatie-impuls)
231
Dipool, gevouwen
58
Exponentieel stroomverloop
Dipool met reflektor
229
226
Dipool, stralingskarakteristiek van ..
. . . 89
Farnsworth-buis....................
230
Direktor....................................................
. . . 81
Fast pull-down mechanisme
Diskriminator-transformator .... 283, 321
... 321
Faze-diskriminator...............
Dissector-tube
89
247, 274
Fazefouten
Doorlaatkarakteristiek, MF- .... 273, 274
139, 319
Fazeregeling, automatische.
Doorlaatkarakteristiek van een zender 242
... 149
Faze van een trilling...........
232
Draaggolf
... 139
Fazeverschil............................
332
Drift, oscillator. .. 207
Fazeverschuiving.................
85
Dynode
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... 310
Ferroxcube..........................
48
Ferroxdure
80
Filmaftaster, elektronische
Filmaftaster, mechanische.
21
Filter, afvlak........................
... 325
Filter, band-.......................
... 275
242, 276
Filter, elektrisch
... 276
Filter, golf-..........................
242, 276
Filter, onderdrukkings- . .
... 253
Flankdemodulatie...............
... 249
Flanksteilheid.....................
11, 117
Flikker
... 260
Fluitstoring.........................
87
Fluktuaties
Fluoresceren
32
Flying spot scanner (= lichtstipaf80
taster)
252, 283
FM demodulatie
283
FM detektor . . .
251
FM systeem....
FM zijbanden . .
. 254
40
Fokus
47
Fokusseerspoel .
Fokusseersysteem, elektrostatisch ....
40
46
Fokusseersysteem, magnetisch
41
Fokusseerveld
40
Fokussering
39
Fokussering van elektronenstraal ....
32
Fosforen
79
Fotocel, traagheidsloze
79
Foto-elektrisch effect
85
Foto-elektronen
79, 85
Foto-emissie
111
Fotogeleiding
13
Fotografische beeldoverdracht
79, 90
Fotokatode
5
Fournier
Frame blanking (= beeldonderdrukking)
Frame sync pulse (<= beeldsynchronisatie-impuls)
252
Frekwentiedeviatie
241
Frekwentiekarakteristiek
Frekwentiekarakteristiek van een versterkertrap
163, 176
Frekwentiekontrole, automatische 139, 319
Frekwentiekorrektievan een versterker.. 138
trap ...........................................
zie FM
Frekwentiemodulatic
. . 239
Frekwentiespektrum........................
. . 149
Frekwentie van een trilling...........
Fringe area (= grensgebied van
279, 293
ontvangst)

Gamma van een buiskarakteristiek . . . 164
Gammakorrektie van een versterkertrap
138, 164
.. 147
Gedempte trilling..........................
Gehoorgrens..................................
.. 182
Geleider, X/4-................................
... 212
Geleider, koaxiale..........................
... 212
Geleider, koncentrische...............
... 212
Geleider, kortgesloten.................
... 209
Geleider, niet-belaste...................
... 203
Geleider, open................................
... 203
Geleider, stralende...............
... 215
Geleidingsvermogen, elektrisch .
28
Geleidingsvermogen, magnetisch
61
Gele vlek
16
Gelijkrichter, seleen-..........
... 328
Gelijkrichting
280, 282, 328
Gelijkstroomkomponent .. ......
166
283
Geluidsdetektor...................
286
Geluidseindversterker........
249
Geluidskanaal.......................
272
Geluids-MF............................
286
Geluidsregeling.....................
249
Geluidssignaal.......................
71
Gemetalliseerde schermen . . ......
99
Gemiddelde helderheid .... ......
235
Gemoduleerde televisiegolf. ......
281
Germanium diode...............
........ 293
Gesleutelde a.v.r
231
Gevouwen dipool................. ......
17
Gezichtshoek, gunstigste . . . ......
328
Gloeistroomketen.................
224
Golfband................................
276
Golffilter................................
199
Golffront................................
199
Golflengte..............................
228
Golfpijp..................................
Golfweerstand....................... .... 211, 219
223
Golven, buiging van.............
Golven, bundeling van .... ....... 227
214
Golven, elektromagnetische
202
Golven, lopende...................
206
Golven, staande...................
236
Golven, verdelingsplan van.
278
Golven, zwevings-...............
29
Gravitatieveld......................
Grensgebieden voor ontvangst. .. 279, 293
97
Grenspotentiaal ....
239
Grondgolf
250
Grondtoon
Grootbeeld-projektie
335
Halve lijnen-ritme........... • • •
Harmonischen van een trilling

128
239
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Harmonische trilling ....
Helderheidsregeling
33,
Helderheid van een beeld
Herhalingsfrekwentie van impulsen . .
Hertz, Heinrich
HF (= hoogfrekwent)
HF deel van een ontvanger
HF golf
HF karakteristiek
H.F.-versterker
Holle spiegel
Homogeen magneetveld
Hoofdoscillator
133,
Hoogspanning, opwekking van de. . . .
Hoogste videofrekwentie
Horizon, optische.....................................
Houbereik

147
298
298
185
79
270
271
234
242
174
336
45
182
317
235
224
306

lams, H
I.C.U. (= International Communica
tions Union)
1F, (= intermediate frequency = MF)
Ikonoskoop ................................................
Impedantie..................................................
Implosie............... ......................................
Impuls, egalisatie-.....................................
Impuls, elektrische...................................
Impulsgenerator.......................................
Impuls, inleidende...................................
Impuls, onderdrukkings-........................
Impulsreeks, negatieve............................
Impulsreeks, positieve............................
Impulsstoring...........................................
Impuls, synchronisatie-..........................
Impulsverdeler.........................................
32, 301,
Inbranden
Inbranden van het scherm .. 32, 301,
Induktantie....................................... ...
Induktieve weerstand
Induktieve zaagtandgenerator .... 61,
Induktiewet................................................
Ingangsweerstand
88,
Inschakelverschijnselen in een stroom
kring
Integreren
Integrerend netwerk
Intercarrier sound system (= interdraaggolfgeluidssysteem)
Interdraaggolfgeluidssysteem
Interference (= storing)
Interlaced scanning (= geïnterlinieerde
aftasting)
Interlini&ring
Inwendige weerstand van een energie
bron

105
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92
174
72
129
185
132
136
121
185
185
256
125
138
335
335
174
61
299
59
274
143
297
297

279
279
117
117
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Ionen . . .
lonenval.
lonosfeer

66
66
223

275
Kanaal, buur249
Kanaal, geluids271
Kanaal, MF243
Kanaal, televisie273
Kanalenkiezer
196
Kanteelstroom
64
Kapaciteit
313, 328
Kapaciteit, parasitaire
94
Kapacitieve verbinding
63
Kapacitieve zaagtandgenerator
226
Karakteristiek, dipool242, 274
Karakteristiek, doorlaatKarakteristieke weerstand van een an
218
tenne
Karakteristieke weerstand van een
211
energiebron
Karakteristieke weerstand van een ge
211
leider
Karakteristieke weerstand van een ver
208
bruiker
241
Karakteristiek, frekwentie230
Karakteristiek, richtings226
Karakteristiek, stralings156
Karakteristiek van een elektronenbuis
242
Karakteristiek, zender85, 154
Kaskadeschakeling
274
Kaskodeschakeling
30
Katode
31
Katode-luminescentie
154
Katode, oxyd30
Katodeplaatje
161
Katodestroom
162
Katodeweerstand
Key stone (= trapeziumvertekening)
250
Klankkleur.............................................
169
Klemdiode (clamp diode)
........
Klemschakeling (clamp schakeling) . . 166
Koaxiale kabel......................................... 220
96
Kollektor
312
Kondensator, booster162
Kondensator, ontkoppel159
Kondensator, rooster286
Kontrast............................
Kontrastregeling....................................... 286
Koolmikrofoon......................................... 250
Koppelelement......................................... 275
201
Koppeling, elektrische
309
Korrektienetwerk
95
Korrektie van trapeziumvervorming . .
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Korte-golf banden.............
Kosmische ruis
Kraakstoringen
Krachtenveld, elektrisch . .
Krachtenveld, magnetisch .
Krachtlijnen, elektrische . .
Krachtlijnen, magnetische.
Kringloop............................
Kringloop van energie ....
Kristaldetektor...................
Kristaldiode..........................
Kristalgestuurde oscillator .
Kruismodulatie.....................
Kumulatieve werking..........
Kussenvormige vertekening
Kwaliteit, weergave-............
Kwartsgestuurde oscillator .
Kwasi-labiele toestand . . .
Kwasi-optische uitbreiding

224
87
257, 278
29
29
35
36
. .. 147
... 147
... 281
... 281
. .. 182
... 277
. .. 192
75
... 262
. .. 182
. . . 303
... 224
...

Laagfrequentieversterker . .
. .. 173
Labiele toestand...................
... 193
Ladingsbeeld
102, 109
Lading van een kondensator
64
Lange-golf antenne...............
. . . 202
Law, H.B...................................
. . . 111
Lenzen, elektrostatische
40
Lenzen, magnetische
43
LF (= low frequency = laagfrekwent)
Lichtgevende stoffen
32
Lichtstip-aftaster
82
Lijnamplitude regeling
325
Lijnenaantal van een televisie-systeem
18
Lijnen, lopen van de ....
119
Lijnen, paren van de ... .
221, 298
Lijnen van een beeld ....
. . . 6, 7
Lijnenvertaler...................
... 343
Lijnflikker..........................
.. . 120
Lijnfrekwentie
133, 325
Lijnlineariteit.....................
... 325
Lijnonderdrukking...........
... 12L
Lijnraster............................
... 119
Lijnsynchronisatie-impuls
. .. 125
... 310
Lijntijdbasis........................
Lijntijdbasis, synchronisatie van de . . 318
Lijnuitgangstransformator
312
Limiter
258, 287
... 309
Lineariteit, beeld... 325
Lineariteit, lijn-..
Lineariteit van een elektronenbuis .... 162
Line blanking (= lijnonderdrukking)
Line sync pulse (= lijnsynchronisatieimpuls)
221
Lintkabel

Looptijd
Looptijdfilter
Looptijdkompensatie (kamerakabels) .
Lopende golven
Lubzinsky, H. G
Luminescentie
Luminoforen

34
137

137
202
101
31

32

44
Magneetveld, homogeen
36
Magnetische afbuiging
146, 311
Magnetische energie
43
Magnetische fokussering
36
Magnetische krachtlijnen
43
Magnetische lenzen
Magnetisch geleidingsvermogen
61
21
Mechanische filmaftaster
... 182
Meetrekken..................................
... 270
Mengbuizen ................................
... 270
Menging, additieve.....................
... 270
Menging, multiplikatieve...........
... 138
Menglessenaar..............................
Metal-backed tubes (— gemetalliseerde
71
beeldbuizen)
72, 317
Metalen buizen
193
Metastabiele toestand
MF (= middenfrekwent) doorlaatkarakteristiek.......
. . . . 273, 274
271
MF kanaal.....................
274
MF versterker...............
271, 272, 274
M iddenfrekwentie
......
222
Middengolf-antenne . .
304
Miller-effekt...................
303
Miller-integrator .........
208
Misaanpassing...............
233
Modulatie......................
233
Modulatie, AM-...........
328
Modulatie, brom-........
234
Modulatiediepte...........
251
Modulatie, FM-...........
251
Modulatie, frekwentie......
277
Modulatie, kruis- ....
......
121
Modulatie, negatieve . .
......
121
Modulatie, positieve. .
.... 234, 251
Modulatiespanning.
234
Modulator.....................
271, 273, 333
Moiré-storing
138
Monitor (controle-ontvanger)
93
Mozaïek-katode
270
Multiplikatieve menging
194
Multivibrator

Naëgalisatie-impuls.........
Nalichten van het scherm
Negatieve modulatie . • • •

. 131
34, 88
121

349

TREFWOORDENREGISTER

Negatieve roosterspanning
Negatieve roosterspanning, automati
sche
Negatieve terugkoppeling
Netfrekwentie
Netsynchronisatie
Net, televisieNettransformator
Netwerk, differentiërend
Netwerk, integrerend
Netwerk, korrektie.................
Niet-lineariteit, horizontale
Niet-lineariteit, vertikale
Nipkow, Paul
Niveaudiode
Noise (= ruis)
Nul-komponent, herstellen van de ... •

159

160
162
19
139
228
329
189
297
309
325
309
5
169
85
99

28
Ohm, wet van
... 193
Omslaan............... .........................
„Omslaan” van een ortikon .... ... 104
... 146
Omzetting van energie.................
... 203
Onbelaste geleider ........................
... 123
Onderdrukking, beeld-.................
Onderdrukking, lijn-.................... ... 121
242, 276
Onderdrukkingsfilter
... 147
Ongedempte trilling......................
... 271
Ontkoppeling van de antenne. . .
... 140
Ontkoppeling van het net...........
. .. 162
Ontkoppelkondensator...............
. . 64, 65
Ontlading van een kondensator .
Ontvanger, interdraaggolfgeluid- ... 279
Ontvanger met gescheiden MF ver
. 278
sterkers ............................
. 335
Ontvanger, projektie- .........
. 270
Ontvanger, rechtuit-.............
. 271
Ontvanger, stralende...........
. 270
Ontvanger, superheterodyne
. 333
Ontvangststoringen.............
Opbouw van een beeld ....
■ 3, 8
Open geleider........................
. 203
15
Oplossend vermogen
23, 79
Opneembuizen
. 214
Opslingering..........................
Opstelling van de ontvanger
. 329
Optiek, elektronen40
Optische horizon
224
. 104
Ortikon ...................................
. 104
Ortikon, omslaan van een ..
Oscillator.................................
. 270
Oscillatordrift........................
. 334
Oscillator, hoofd-.................
. 133
Oscillator, kristalgestuurde .
. 182
. 154
Oscilleren.................................
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Overbrengen van fascimile
Oxyd-katode

14
154

...
Paraboolreflektor...........
...
Paraboolvormige stroom
...
Parallel-geleiders.............
313,
Parasitaire kapaciteit . . .
270,
Parasitaire ontvangst . . .
121,
Paren van de lijnen ....
Periode van een trilling .
Piëzo-elektrisch effekt . .
Polarisatie van uitgezonden golven . . .
Poolsterkte, elektrische
Positieve impulsreeks
Positieve modulatie
Potentiaal, elektrische
Pre-emphasis
Principe van een transformator
Projektie, grootbeeld. 32.
Projektie-televisie
257,
Pruttelstoring . . .

228
309
216
328
272
298
149
182
222
28
185
121
28
259
190
335
335
278

Randonscherpte
Randvelden
Raster...............................................
Rasterfrekwentie............................
Ratio-detektor.................................
Reaktantie .....................................
Reaktantiebuis..............................
Rechthoekige impulsen...............
Rechtuit-ontvanger
Reflektie op de beeldbuis...........
Reflektie van golven......................
Reflektie van het televisiesignaal
Reflektor, dipool-..........................
Regeling van de beeldbreedte . ..
Regeling van de beeldfrekwentie
Regeling van de beeldhoogte . . .
Regeling van de beeldlineariteit.
Regeling van de helderheid.........
Regeling van de lijnfrekwentie . .
Regeling van de lijnlineariteit. . .
Regeling van het kontrast .........
Regelspanning
Regelspanning, automatische ....
Reliëfstoring
248,
Remrooster
Remveld
Resistantie ...................................
Resonantie
Resonantiefrekwentie..................
Resonantiekring..........................
Resonantie, mechanische...........
Resonantie van een A/4-geleider

74
44
119
120
283
172
319
185
274
330
203
333
229
325
306
306
309
289
325
325
286
319
291
331
155
106
174
241
241
241
2J2
212

. 6,
. ..
...
. ..
...
...
270,
...
...
...
. ..
...
...
...
...
...
...
...
...
291,
288,
274,
33,
...
213,
. ..
. ..
...
...
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Resonantieversterker
RF (= radio frequency = hoogfrekwent)
Richtingseffekt van antennes
Richtingseffekt van schermen
Richtingskarakteristiek
Rieselikonoskoop
Rignaux
Rimpel
Rodda
Roosterlekweerstand
Rooster, remRoosterruimte
Rooster, schermRoosterstroom
Roosterstroomdetektor
Rooster van een elektronenbuis
Rosé, A
105,
Rosing, Boris ....
Ruimteladingswolk
Ruis
80, 271,
Ruis aan de ingang van een versterker .
88,
Ruis, buisRuis, emissieRuis, ingangsRuis, kosmische ....
..
Ruisniveau.................
Ruisspanning
Ruis van mengbuizen
..
Ruis, weerstands- . . .

174
226
228
230
104
5
281
101
159
155
186
155
159
160
155
111
57
30
274

88
154
88
88
88
257
88
271
88

Scanning (= aftasten)
Schaduwen
100,103
Schaduwkompcnsatie
100
Schaduwsignalen. . . .
100,103
Schakelaar, elektronische .... 63, 65, 183
Schakelbuis
183, 300
Scheidingsimpuls ...................
. .. 134
Scherm, gemetalliseerd
71
Scherm, nalichten van het. .
. 34, 88
Schermrooster........................
. . . 155
Scherptediepte van lenzen . .
7.4
Schijf van Nipkow
9
Schmidt-projektiesysteem . .
... 335
53
Schrijfbeweging
10
Schrijven van een beeld
70
Sekundaire elektronen
84
Sekundaire emissie
85
Sekundaire emissiefaktor. ...
85
Sekundaire emissieversterker
3
Seleencel
11
Seleencel, traagheid van de .
... 241
Selektieve versterking...........

Semi-eenzijbandtransmissie
242
312
Serie-diode
312
Shunt-diode
325
Shunt, elektrische
325
Shunt, induktieve
48
Shunt, mangetische
93
Signaalanode
249
Signaal, audio87
Signaal-ruis verhouding. . .
86
Signaalstroom
197
Signaal, televisie115
Signaal, video328
Silicon-diodes
148
Sinus
147
Sinustrilling
57
Slag
Spot (= lichtstip)
2-71, 274
Sneeuw
... 312
Spaardiode, serie-...............
... 312
Spaardiodc, shunt-.............
... 152
Spanning, afknijp-.............
... 152
Spanning, anode-...............
28
Spanning, elektrische
32
Spanning, hoog234, 251
Spanning, modulatie291, 319
Spanning, regel... 206
Spanningsbuik.....................
... 203
Spanningsgolf......................
... 148
Spanning, sinusvormige. . .
... 206
Spanningsknoop.................
... 153
Spanningsversterker...........
... 317
Spanning, terugslag-...........
66
Spanning, zaagtandSplit sound system (= ontvangst met
gescheiden MF versterkers)
206
Staande golven
Staggered tuning (= verscherfde
242, 275
kringen)
... 215
Statisch veld ..................................
Steilheid van een elektronenbuis
... 157
Stoorniveau.................
... 257
... 271
Storende Straling ....
280, 328
Storing, brom... 260
Storing-, fluit-.............
... 256
Storing, impuls-.........
257, 278
Storing, kraak271, 273
Storing, moiréStoring, ontvangst-. ..
... 333
257, 278, 333
Storing, pruttel248, 274, 331
Storing, reliëf95
Straalstroom...............
......
215
Stralende geleider ....
.■>....... 271
Stralende ontvanger . .
226
Stralingskarakteristiek
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Stralings-weerstand
Strooiveld, magnetisch
Stroombuik
Stroom, elektrische
Stroomgolf
Stroomknoop
Stroom, met het beeld gemoduleerd .
Stroom, met het geluid gemoduleerd .
Stroomverloop, a-periodisch. . .
Stroomverloop, exponentieel . .
Stroomverloop, kanteelvormig.
Stuurrooster
Stuurspanning
Super-emitron
Superheterodyne ontvanger . . .
Super-ikonoskoop
Super-ortikon
125,
Synchronisatie-impuls
...
Synchronisatie, principe van de
...
Synchronisatiescheider...............
. ..
Synchronisatiesignaal.................
Synchronisatie van blokkeeroscillatoren
•••
Synchronisatie van de beeldtijdbasis .
Synchronisatie van de impulsgenerator
Synchronisatie van de lijntijdbasis . . .
Synchronisatie van een multivibrator .
Synchronisatie, vliegwielSync separator

Target (trefplaat)
Tegenkoppeling......................
Telbuizen, schakelingen met
Televisiegolf, gemoduleerde
Televisiekanaal......................
Televisienet, Europees.........
Televisienorm
Televisie-ontvanger
Televisiesignaal
Televisiesignaal, reflektie van
Televisiestandaard
Televisiesysteem
Televisiesysteem, Europees
Terugkoppeling
Terugslag
Terugslagspanning
Test pattern (= testplaat)
Testplaat
Tête-bêche system (= Frans
systeem) ....
Thomson, J. J. .
Tijdbasis
Tijdbasis, beeldTijdbasis, lijn-..
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217
48
206
27
199
206
7
251
145
58
196
155
33
101
270
101
107
126
125
294
125

193
302
140
318
196
320
294

95,
..
..
..
..
..

102
162
193
233
243
228
18
267
197
een .... 333
19
340
18
151, 180, 195
57
317
332

televisie

341
.....
76
63, 269, 294

.....

302
310

Tijdkonstante van een /?.C.-kring ....
Tonvormige vertekening
Toroïde spoelen
Traagheid van een seleencel
Traagheid van het oog
8,
Transformator, beelduitgangsTransformator, booster-........................
Transformator, diskriminator- . . . 283,
Transformator, lijnuitgangs-. . . .
Transformator, netTransformator, principe van een
Transitron
Trapezium vertekening
Trilling, amplitude van
Trilling, elektrische
Trilling, gedempte
Trilling, harmonische
Trilling, ongedempte
Trilling, opwekken van een
Trillingskring
Trillingsspanning
Tuner (= kanalenkiezer)
■ Tweezijbandensysteem

260
75
39
11
117
308
312
321
312
329
190
303
96
144
143
147
147
147
150
143
181
273
243

Uitbreiding, kwasi-optische
Uitbreiding van golven
Uitgangstransformalor, horizontale
Uitgangstranfsormator, vertikale
Uittrillen
Uittrillen van een zaagtandslroom. . . .
UKG (= ultra-korte-golf)-bereik . . . .

224
223
312
308
145
122
225

Vanggebied '. . .'
Vasthoudgebied ...............
Vegen
Veld, afbuig-......................
Veld, dynamisch...............
Veld, elektromagnetisch .
Veld, elektrostatisch
Veld, krachten-.................
Veld, magnetisch .............
Veld, remVeldsterkte..........................
Veldsterkteverdeling.........
Veld, versnellend .............
Veld, wissel- ......................
Veld, zwaartekracht.........
Ventiel, elektrisch.............
Verbinding, elektronische
Verbinding, kapacitieve . .
Verhoudingsdetektor . .. .
Verscherfde kringen........
Versnellingsanode.............
Versterker, audio.............

...............

306
306
248, 274, 331
35
215
21.4
......... 32, 215
29
43
......... 33, 106
45
220
42
215
29
280
70, 96
...............
94
............... 283
.... 242, 275
42
286
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Versterker, brede-band
241
Versterker, MF
274
Versterker, spannings152
Versterker, video-....
286
Versterking, selektieve
241
Versterkingsregeling, automatische 288, 291
Vertekening, kussenvormige
75
Vertekening, tonvormige
75
178
Vertikale apertuurkorrektie
137
Vertragingslijn
Vertragingsschakeling
137
159
Vervorming
Verzamel-eflekt
92
Vestigial sideband system (= semi242
eenzijband-transmissie)
235
'Videofrekwentie, hoogste
115
Videosignaal
Videosignaal, demodulatie van het . . . 280
286
Videoversterker
111
Vidikon
170
Vier-dioden schakeling
42
Virtuele katode
Vliegwiel-synchronisatie
320
227
Vlinderantenne
286
Volumeregeling
- 129
Vooregalisatie-impuls. .
127
Voorstoep
Voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven
199
Weergavekwalitcit . .
Weerstand, elektrische
Weerstand, golfWeerstand, induktieve
Weerstand, ingangs- .

...

262
28
211, 219
61

88, 274

Weerstand, inwendige . . . .
Weerstand, karakteristieke
Wecrstandsruis
Weerstand, stralings-........
Weerstand, verlies-.............
Wehnelt, A

Wehneltcilinder
Wisselveld............................
Witniveau ............................

... 211
208, 211
88
... 217
... 211
33
33
... 215
... 127

Yagi-antenne

230

Zaagtandgenerator, induktieve ... . 57,
Zaagtandgenerator, kapacitieve . . . 63,
Zaagtandspanning
Zaagtandstroom
Zaagtandstroom, uittrillen van de ... .
Zelfinduktie
Zelfoscillerende zaagtandgeneratoren .
Zendantennes
Zendantennes, bandbreedte van
Zendantennes, stralingskarakteristiek
van
Zender, doorlaatkarakteristiek van een
Zijbanden bij AM
Zijbanden bij FM
Zinksulfide
276,
Zuigkring
Zwaartekracht, veld van de .
...
Zwartniveau ..........................
...
Zweving..................................
...
Zweving, amplitude van een
...
Zweving, frekwentie van een
...
Zwevingsgolf..........................
Zworykin, V. K

299
299
66
53
122
58
301
222
226

226
242
237
254
31
277
29
127
260
260
260
278
93
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