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MODERNE
GROFRASTER
TELEVISIE
VOOR DEN AMATEUR
Met 46 figuren
F 1.75 GEBONDEN F 1.75

In „Radio-Expres" van 14 Mei
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Fig. i. Enkele ongeretoucheerde grofraster-televisieopnamcn, zooals deze
op den amateurontvanger in hoofdstuk V beschreven, te zien waren. Door
het fotografeeren zijn helaas vele details, vooral in de donkere partijen, verloren
gegaan, zoodat deze reproducties slechts een matig beeld geven van de bereik
bare resultaten op dit gebied.
De personen, welke respectievelijk voor den televisiezender hadden plaats
genomen, zijn van links naar rechts gaande: de auteur, de leider van de
televisiegroep der N V I R en de voor velen zoo bekende vrouwelijke artiste
(Mevr. K T), welke de charme van een hoofddoek poogt uit te beelden. (De
opnamen moeten op ongeveer i m. afstand bekeken worden).
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VOORWOORD
Reeds in een voorgaand werkje1) is door den schrijver een
weg gewezen, hoe iedereen, die belang in televisie stelt, zich
hierin op practische wijze kan bekwamen, door zich bezig
te houden met ontvangst van grofraster-televisieuitzendingen,
welke tegenwoordig in Nederland door enkele zend-amateurs
op regelmatige tijden gegeven worden.
De in bedoeld werkje ontwikkelde inzichten, maakten het
mogelijk om deze televisie-experimenten in geheel nieuwe
banen te leiden, welke vervolgens als basis dienden voor het
ontwerpen van enkele beeldontvangers.
Uit den aard der zaak, was de strekking van dat werkje
hoofdzakelijk gericht tot den meer geroutineerden radio
amateur, zoodat bij de behandelde ontwerpen volstaan kon
worden met het geven van principeschema’s, toegelicht met
wenken en raadgevingen.
Het doel van deze nieuwe uitgave is nu evenwel, om de
belangrijkste schakeling uit genoemd werkje op zoodanig
populaire wijze te behandelen, dat nu ook elke beginneling
of leek, met eenig knutseltalent, volkomen in staat gesteld is,
om eveneens zoo’n complete televisie-ontvanginstallatie met
succes te bouwen.
Hiertoe is zeer systematisch, aan de hand van vele maatschetsen, op instructieve wijze een chassisvorm besproken,
waarvan de bedrading met behulp van een uitslaande plaat
op ware grootte is aangegeven. Ook van het voedingsgedeelte
is een volledig bedradingsplan aanwezig, zoodat geen routine
in het lezen van principeschema’s noodzakelijk is.
De mechanische beeldcombinator in de besproken gedaante
is vervolgens zóó simpel, dat hierop wel niemand zal stranden.
Verder is een volledige paragraaf gewijd aan de eerste be
proeving van het electrische gedeelte van de apparatuur,
1) F. Kerkhof, „Moderne Grofrastertelevisie voor den Amateur”. Bij
dezelfde uitgevers verschenen.
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terwijl tevens nog langdurig bij de eerste beeldontvangst stil
gestaan wordt.
Pas aan het einde van hoofdstuk IV is eenigszins gebroken
met de instructieve methode, omdat hierin uitbreidingen op
de dan reeds complete apparatuur besproken worden, die
een meer gecompliceerd karakter verkrijgen, zoodat deze toch
slechts door hen, die over grootere routine beschikken, uit
te voeren zijn.
Als een climax volgt voor deze catagori van amateurs dan
nog hoofdstuk V, waarin een variant op de gebouwde instal
latie behandeld wordt, n.1. de ontvangst met behulp van een
kathodestraalbuis. De totale afwezigheid van een mecha
nische aftasting bij dit systeem, opent vanzelfsprekend een
geheel nieuw terrein voor experimenten, waarbij dan tevens
een ontvanginstallatie verkregen is, die in wezen volkomen
alle functies in zich vereenigt, welke ook in de laboratoriumontvangers voor fijnrastertelevisie voorkomen.
Het spreekt dus welhaast vanzelf, dat dit hoofdstuk een
speciale attractie zal beteekenen voor hen, die zich gaarne
in deze richting willen bekwamen. Vandaar dan ook, dat in
dit gedeelte een beknopte uiteenzetting gegeven is van het
principe, waarop de behandelde schakeling berust.
De schrijver hoopt zoodoende, ook met deze uitgave, weer
het een en ander te hebben mogen bijdragen tot een verdere
verbreiding van deze nieuwe amateur-bezigheid.
Eindhoven, Vooij aar
I937-

F. KERKHOF.
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HOOFDSTUK I
DE TELEVISIE VOOR DEN AMATEUR
§ 1. Inleiding
Het is nog niet zoo heel lang geleden, n.t. hoogstens een
io k 15 jaren, dat het radio-amateurisme zich op ongebreidelde
wijze kon botvieren op de meest mogelijke en ook onmogelijke
schakelschema’s, welke de een na de ander in groote ver
scheidenheid verschenen.
Kennissen en belangstellenden werden uitgenoodigd, om
het eerste moeizaam verkregen resultaat te komen aanschou
wen en beluisteren. Hoe grooter de verbazing van de be
zoekers, bij het zien van al dat gewirwar van draadjes, was,
notabene noemde men dit „draadloos”, hoe intenser we genoten.
Hoeveel is sindsdien echter niet veranderd ?
Practisch iedereen is in het bezit van een radio-ontvanger
gekomen, volgens vernuftig uitgedachte methoden gefabri
ceerd en van de allernieuwste technische snufjes voorzien.
Voor de amateurs ging zoodoende veel van de vroegere
bekoring verloren, waardoor velen hun terrein naar elders
meenden te moeten verplaatsen.
De gewijzigde tijden brachten echter ook weer nieuwe
mogelijkheden en wel in den vorm van „de televisie”. Deze
heeft, op passende wijze beoefent, vanuit amateur-standpunt
bezien, nog ongekende perspectieven en leidt zooals vroeger
de radio deed, tot leerzame experimenten.
Ook hier is dus weer een schare van amateurs mogelijk, die
later voor algemeene verbreiding van de televisie hun nut kun
nen hebben. Alleen zullen, om hierin te kunnen slagen, geheel
andere wegen bewandeld moeten worden, dan vroeger bij de
radio, omdat deze techniek volkomen afwijkende eischen stelt.
Om dit te kunnen inzien, zullen we ons eerst eens afvragen
wat televisie eigenlijk beoogt en waarom hierover zooveel
gesproken wordt, zonder dat verkregen resultaten naar buiten
bemerkbaar zijn.
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Televisie beteekent letterlijk eigenlijk niets anders dan ,,in
de verte zien”, zooals we dit met een verrekijker of telescoop
kunnen doen.
In werkelijkheid duiden we er echter een vorm van vérzien
mee aan, die belangrijk afwijkt van datgene, wat met een
verrekijker, telescoop of anderszins bereikbaar is. Immers
met deze laatste instrumenten is het alleen dhn mogelijk om
iets te zien, indien de oorspronkelijke lichtstralen van het
voorwerp, dat we willen waarnemen, ons oog nog kunnen
bereiken.
Bij televisie beoogen we evenwel een zien op een afstand,
waarbij het beslist onmogelijk is, dat de oorspronkelijke licht
stralen langs direct en weg ons oog nog kunnen treffen.
Een streven dus, dat gezien de groote populariteit, waarin
de radio zich mag verheugen, ieders belangstelling in de
hoogste mate zal trekken. Vooral ook, omdat we allemaal
min of meer bewust aanvoelen, dat deze techniek een groote
vervolmaking zou kunnen beteekenen van den geluidsomroep,
zooals we deze in haar tegenwoordigen vorm zoo goed kennen.
Velen zullen zich dan ook met klem afvragen, waarom deze
techniek niet reeds lang zusterlijk naast den geluidsomroep
aanwezig is.
De oorzaak hiervan kan beslist niet liggen in een veronder
stelde latere ontdekking van het principe, waarop televisie
te verwezenlijken zou zijn.
Een 50 jaar geleden nl., gaf PaolNipkow al reeds aan, hoe
volgens hem het zien op afstand, zooals we ons dit wenschen,
mogelijk te maken was. In wezen is later in dit principe geen
wijziging meer gekomen, dus reden genoeg om aan te nemen,
dat de geestesvader van de televisie zich op het goede pad
bevond. Er moet dus een andere oorzaak aan te wijzen zijn,
die de ontwikkeling van deze techniek al zeer remmend
beïnvloedde.
Inderdaad is dit ook zoo en het komt in ’t kort hierop neer,
12
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dat het bij televisie niet mogelijk is om alle lichtindrukken
tegelijkertijd van zender naar ontvanger te transporteeren,
zooals dit bij de radio met het geluid wel mogelijk is. Bij de radio
immers weten we, dat alle geluidstrillingen, hoe gecompli
ceerd ook, door één microfoon opgevangen en ook weer door
één luidspreker weergegeven kunnen worden.
Dat het geluid nu van b.v. een groot orkest slechts uit
één enkele richting komt, speelt een zeer ondergeschikte rol
en geeft aan ons gehoor geen onoverkomelijke moeilijkheid.
Bij het gezichtsvermogen komt het er echter juist in de
allereerste plaats op aan, waar zich precies in het gezichtsveld
elke lichtintensiteit bevindt. Hieruit volgt dus, dat we bij
televisie nooit zullen kunnen volstaan met één enkel instru
mentje, dat alle lichtindrukken tegelijk zou kunnen opnemen,
of zou kunnen weergeven.
Om dit te verduidelijken, zullen we als voorbeeld ons oog
eens wat van naderbij bezien.
We weten allemaal wel, dat op het netvlies hierin een
klein scherp beeldje geprojecteerd wordt van het voorwerp
waarnaar we kijken. Dat dit beeldje onderste boven staat, dus
b.v. zooals op het matglas van een camera, doet hier, evenmin
als nog enkele andere details, niets ter zake.
Dit netvlies dan bestaat vervolgens uit een ontelbaar aantal
kleine deeltjes, die ieder voor zich lichtgevoelig zijn, d.w.z.
die een zekere zenuwprikkeling geven, indien ze door een
lichtstraal getroffen worden. Elk zoo’n deeltje is dan verder
d.m.v. een zenuw met de hersencentra verbonden, waardoor
we instaat zijn deze prikkeling bewust te worden. Onze oogwand daar ter plaatse bestaat dus uit een soort mozaïek van
lichtgevoelige deeltjes, die, zooals reeds gezegd, ieder voor
zich met de hersenen verbonden zijn. Hierdoor is het dus
mogelijk, om elke lichtintensiteit naar plaats in het beeld te
rangschikken en als een bewust beeld op te bouwen.
We zouden bij televisie nu kunnen trachten, om hiervan
lS
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een getrouwe copy te maken. Denken we echter nog even
iets verder na, dan valt te concludeeren, dat dan voor elk
„zenuwdraadje” van ieder lichtgevoelig elementje een com
plete zendinstallatie noodig zou zijn.
Dat dit natuurlijk ondoenlijk is, zal, afgezien nog van de
mogelijkheid, wel geen nader betoog behoeven.
Men diende dus een andere oplossing te vinden, om deze
moeilijkheid te ontgaan. Gelukkig was zulks mogelijk door
gebruik te maken van een soort traagheidsverschijnsel van
ons gezichtsorgaan.
Een duidelijk bewijs van deze traagheid (nawerking) kun
nen we b.v. verkrijgen, door in het donker een lichtgevend
voorwerp, zooals een gloeiende sigaar of cigaret, snel heen en
weer te bewegen. Al spoedig blijkt dan het gloeiende uiteinde
niet meer duidelijk in elke afzonderlijke positie waarneem
baar. Alle standen vloeien in elkaar over en het gevolg is
een lichtgevende streep.
Een practische toepassing van dit verschijnsel vinden we
o.a. in de cinematografie. Immers de projectie op het doek
van een filmbeeld bestaat steeds uit snel achter elkaar weer
gegeven beelden, die ieder voor zich telkens een kort moment
als een gewoon stilstaand plaatje vertoond worden. Door dit
nu met een passende snelheid te laten plaats grijpen, be
merken we hier niets van en meenen slechts één beeld te zien
met natuurlijke bewegingen, die evenwel ontstaan zijn door
het in elkaar vloeien van de opeenvolgende standen, welke
op elk filmplaatje zijn vastgelegd.
Hoe is nu bij televisie van deze eigenschap gebruik te
maken ? Denken we nog eens terug aan de ontelbare licht
gevoelige deeltjes in ons oog, waarop een scherp beeldje via
de ooglens geprojecteerd is, dan valt het niet moeilijk om
ons voor te stellen, dat dit te imiteeren zou zijn door op een
schermpje, voorzien van een groot aantal lichtgevoelige in
strumentjes, een beeldje te projecteeren. Zoodoende zouden
16
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we dan kunnen trachten, om in den korten tijd, waarin ons
oog nog nawerking vertoont, elk lichtgevoelig elementje in
razend snel tempo gelegenheid te geven de ontvangen licht indruk in een bepaalde volgorde achter elkaar door te geven.
Zou het dus lukken, om in dit korte tijdsbestek elk licht
gevoelig elementje ieder op zijn beurt een moment als het
ware aan te sluiten, dan zou hiervoor slechts één draadje
noodig zijn en was het bezwaar van het ontelbaar aantal
zenders vervallen.
Inderdaad is dit laatste met behulp van een snel bewegende
electronenstraal op zeer eenvoudige, maar tevens vernuftige
wijze, mogelijk geworden met de z.g. iconoscoop.
We kunnen echter ook nog trachten de rollen om te draaien,
door slechts één lichtgevoelig instrumentje te nemen en
hierop achtereenvolgens telkens een zeer klein puntje van
het totale beeld te laten inwerken.
Bedenken we met dit voor oogen nu, dat elk beeld uit
duizenden van deze beeld-elementjes opgebouwd zal moeten
worden en dat tevens nog per seconde minstens io a 50
beelden volledig af te tasten zijn, dan volgt zonder meer al
onmiddellijk, dat bij televisie zeer speciale, vooral traagheidslooze instrumenten noodzakelijk zullen wezen.
En dit is dan ook de oorzaak geweest, dat de ontwikkelings
gang van de televisie t.o.v. die van de radio, zooveel lang
zamer voortgang heeft gevonden, vooral ook, omdat deze
eischen slechts moeizaam en dan nog alleen maar in groote
laboratoria, te ontwikkelen bleken.
§ 2. Grofraster- en fijnrastertelevisie
We hebben gezien, dat het bij televisie aan de zenderzijde
noodzakelijk is, om elk beeld als het ware stukje voor stukje
door een lichtgevoelig instrumentje te laten „betasten”. Aan
de ontvangzijde dienen deze stukjes dan echter weer opge
bouwd te worden tot een geheel beeld. Op het eerste gezicht
17
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lijkt het nu misschien zeer vreemd, dat op deze wijze een
goede gelijkenis van de oorspronkelijke beeltenis verkregen
kan worden, door deze laatste op te bouwen uit veel puntjes
van variabele lichtsterkte. Nemen we evenwel een sterk ver
grootglas en zien we hiermede naar b.v. een courantenfoto,
dan zullen we bemerken, dat ook deze reproducties bestaan
uit een groote hoeveelheid meer of minder vet gedrukte stipjes.
Trouwens, zooals in de inleiding reeds al aangehaald, bestaat
het netvlies in ons oog zelf ook uit enkel en alleen kleine
lichtgevoelige deeltjes, die zeer dicht opeengepakt staan.
Vanzelfsprekend is deze dichtheid nu een maat voor de
scherpte, waarmede nog zeer kleine voorwerpen of details
van een groot er geheel waar te nemen zijn. Hoe logisch
vinden we het niet, dat een courant steeds verder van ons oog
afgehouden, uiteindelijk onleesbaar wordt.
Waarom eigenlijk ? De letters zouden toch evengoed nog bij
kleiner wordende afmetingen scherp zichtbaar kunnen blijven!
De reden is echter, dat t.o.v. het eindige aantal lichtge
voelige puntjes, waaruit het netvlies opgebouwd is, elk detail
of voorwerp waarnaar we willen kijken niet meer scherp
omlijnd zichtbaar wordt, indien de beeltenis hiervan op het
netvlies de grootte van één zoo’n lichtgevoelig deeltje ver
kregen heeft.
M.a.w. het aantal deeltjes, waaruit een beeld opgebouwd
blijkt, zal inhoogemate de beeldscherpte bepalen. Vandaar dat
we bijzonder kleine voorwerpen, vlak voor het oog brengen,
om zonder dat we hierbij nadenken, zooveel mogelijk lichtge
voelige oogcelletjes bij de beeltenis te kunnen betrekken.
Bij reproducties van foto’s is in principe iets dergelijks te
zien. Nemen we b.v. een courant en een goede foto uit een
boek naast elkaar en maken we dan met behulp van het ver
grootglas een vergelijking, dan zullen we kunnen constateeren,
dat de puntjes van de reproductie in het boek veel dichter
bij elkaar staan. Men is dus als het ware met de onderver18
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deeling bij de courant veel minder ver gegaan, dan bij het
boek. Een critische vergelijking zal ons dan direct doen zien,
dat de reproductie in het boek veel fijnere details zal bevatten,
dan die in de courant.
Technisch gesproken zou men kunnen zeggen, dat dit
komt, omdat bij deze laatste een veel grover raster toegepast
is, dan bij de beschouwde afbeelding in het boek het geval was.
Het is dus heel begrijpelijk, dat men bij televisie de be
grippen grofraster en fijnraster ingevoerd heeft, ter onder
scheiding van de mate van beeldverdeeling, die bij de diverse
systemen toegepast worden. Hierbij is dan tevens reeds een
begrip te vormen omtrent de mogelijkheden, welke met het
bedoelde stelsel bereikbaar zullen zijn.
Spreken we dus over grofrastertelevisie, dan kunnen we
onmiddellijk vermoeden, dat hiermede minder groote moge
lijkheden te bereiken zijn dan met fijnrastertelevisie. Immers,
het ligt nu voor de hand, dat met het stelsel, werkende met
een grooter aantal beeldpunten, ook grootere onderwerpen
(b.v. straat met huizen en boomen) weergegeven kunnen
worden. Hoe minder beeldpunten, hoe meer we beperkt zullen
worden in den „omvang” van het weergegevene, willen we
dezelfde beeldscherpte blijven behouden. Vandaar dan ook,
dat met grofrastertelevisie alleen close-ups van het gelaat
met de schouders behoorlijk zijn weer te geven, zie fig. i.
§ 3. De grofrastertelevisie bij uitstek geschikt voor den
experimenteerenden amateur
Alhoewel we nu in het voorgaande gezien hebben, dat de
fijnrastertelevisie de grootste mogelijkheden biedt, moeten we
toch ook weer niet te vlug zijn met de conclusie, om dan maar
zoo spoedig mogelijk alle grovere rasters aan den kant te
zetten. Immers, in de inleiding zagen we, dat om televisie
over één zender te kunnen verwezenlijken, beeldpuntje na
beeldpuntje achter elkander moet worden uitgezonden. Ook
19
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zijn we nog gebonden aan den tijd, waarin alle beeldpuntjes
een beurt gehad moeten hebben, omdat elk beeld volledig
overgebracht en weergegeven dient te zijn, voordat de na
werking van ons oog het geziene doet verdwijnen. M.a.w., de
snelheid van „aftasting” zal onrustbarend toenemen bij steeds
verder voortgezette beeldverdeeling. Het gevolg hiervan is,
dat zeer en zeer speciale eischen aan de geheele televisieapparatuur gesteld moeten worden, die, zooals reeds eerder
gezegd, alleen moeizaam voetje voor voetje in de groote
laboratoria overwonnen kunnen worden, zoodat eenige kans
van slagen voor amateurs, voorloopig op dit gebied volkomen
uitgesloten geacht dient te worden.
Geheel anders is dit echter met de grofrastertelevisie. De
hierbij optredende snelheden zijn veel en veel minder, waar
door frequenties optreden, welke hoogstens enkele malen
hooger liggen dan de hoogste frequenties bij den geluidsomroep, zoodat met eenige voorzorg deze televisie volkomen in het
bereik van den serieuzen experimenteer enden amateur komt.
Het experiment wordt er niet minder om, terwijl de resul
taten animeerend genoemd kunnen worden, mits de zenders
zich natuurlijk, zooals besproken, beperken. De principieele
functies in de ontvangers, zijn overigens èn bij grofraster
televisie èn bij fijnrastertelevisie geheel dezelfde.
Zoodoende is toch voor amateurs de mogelijkheid open,
om zich daadwerkelijk op deze hoogst interessante techniek
toe te leggen, waardoor naast het experiment zelve, door
velen later gemakkelijker tot het wezen der televisie in haa :
meest gecompliceerden vorm is door te dringen1).
§ 4. Grofrastertelevisie-uitzendingen verzorgd door gelicentieerde zendamateurs
Over de geheele wereld zijn nu een bepaalde categorie van
amateurs, die na afgelegde proeven van bekwaamheid een
1) Zie ook F. Kerkhof: „Moderne Grofrastertelevisie voor den Amateur”.
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speciale vergunning hebben verkregen, tot het nemen van
experimenten op zendergebied. Zoo ook is dit in Nederland
het geval en hier is het o.a., dat enkele amateurs het initiatief
genomen hebben, om deze experimenten op het gebied van
de grofrastertelevisie te houden, zoodat zich voor hen, die
zich een ontvanginrichting hiervoor willen bouwen, geen ge
schikter gelegenheid kan voordoen.
De golflengten van deze amateur-zenders liggen tusschen
75 en 85 m. en zijn daarom bij normale condities over geheel
Nederland goed te ontvangen.
De aard van deze uitzendingen bepaalt zich, zooals in het
voorgaande nader besproken, slechts alleen tot het geven van
close-ups van personen, die voor den zender hebben plaats
genomen. Hierdoor is het dan mogelijk steeds een voldoende
gedetailleerd beeld te ontvangen, waarbij elke uitgevoerde
beweging goed te volgen is en elke mimiek duidelijk naar
voren komt.
Natuurlijk zijn voor deze experimenteele uitzendingen geen
speciale programma’s vooraf samengesteld, alhoewel steeds
zooveel mogelijk voor een of andere speciale attractie gezorgd
wordt. In hoofdzaak echter is het streven gericht op zoo goed
mogelijke beelduitzendingen, om eiken ontvangenden televisie-amateur het beste wat gegeven kan worden voor te zetten.
Hoe meer van deze zendende amateurs zich nu op dit onder
werp gaan toeleggen, hoe meer mogelijkheden aan de ontvangzijde ontstaan, om zich met deze techniek bezig te houden.
Momenteel zijn reeds twee televisiezenders op regelmatige
tijden werkzaam, terwijl nog enkele anderen in aanbouw zijn.
Deze beide grofraster-televisiezenders bevinden zich resp. in
Voorburg en Eindhoven en werken onder de roepletters
Pa nul J F en Pa nul K T.
De eerstgenoemde geeft uitzendingen des Vrijdagsnachts
van .00—1 uur; de tweede des Zondagsmorgens van 6y2—8%
uur.
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§ 5. Hoe zijn deze uitzendingen bereikbaar voor amateur-kijkers
Het eerste wat men zich zal afvragen is, of voor het volgen
van deze grofraster-televisieuitzendingen nu een groote inge
wikkelde apparatuur noodig is. Het antwoord hierop is
eigenlijk al reeds in § 3 gegeven, waarin betoogd werd, dat
juist de grofrastertelevisie een welkom oefenterrein is voor
den amateur, omdat de apparatuur hiervoor gemakkelijk zelf
te vervaardigen is.
In hoofdzaak moet deze bestaan uit:
a) Een electrisch-gedeelte, bestaande uit een specialen ont
vanger, die de door de antenne opgevangen stroompjes
versterkt, zie fig. 2.
b) Uit een voedingsgedeelte, waaruit de noodige spanningen
voor den ontvanger betrokken kunnen worden.
c) Uit een (veelal) z.g. mechanisch-gedeelte, dat zorgen
moet, dat de ontvangen en versterkte beeldstroompjes na
in licht omgezet te zijn, weer op de juiste plaats voor het
beeldvenster worden gebracht, zie fig. 281).
De tweede vraag zal dan vanzelf zijn: ,,kan ik zoo’n in
stallatie op eenvoudige wijze zelf bouwen en zoo ja, hoe moet
dit dan gebeuren,, ?
Het al of niet kunnen hangt natuurlijk van de handigheid
van den lezer af; moeilijk is het in ieder geval beslist niet.
Met eenigen goeden wil en geduld, zijn zeer zeker uitstekende
resultaten bereikbaar.
Hoe het gebeuren moet, zullen we thans in de volgende
hoofdstukken stap voor stap gaan behandelen.
*) Een geheel andere methode wordt evenwel nog in hoofdstuk V be
schreven, waarin een complete schakeling behandeld wordt, die geheel
„electrisch” werkt en dus zonder mechanische deelen ditzelfde volbrengt.
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§ 6. Het benoodigde gereedschap
Voor hen, die zich nog nooit, of slechts een enkele maal
op het terrein van radio-zelfbouw hebben toegelegd en nu
van plan zijn om de grofrastertelevisie als een soort van
,,huisvlijt” te gaan beoefenen, is het wel practisch om eenig
overzicht te hebben, omtrent de meest onontbeerlijke gereed
schappen, welke hiervoor noodig zijn.
Het is natuurlijk onmogelijk, om dit overzicht ook maar
eenigszins volledig te geven, omdat de één met zeer weinig
en dan soms zelfs nog met zeer primitief gereedschap heel
kunstige resultaten weet te bereiken, terwijl de ander een
overvloed van de fijnste instrumenten verlangd.
M.a.w. de individueele handigheid van eiken bouwer speelt
een belangrijke rol.
Het hier volgende gereedschapstaatje moet echter voldoende
geacht worden, om alle voorkomende werkzaamheden naar
behooren te kunnen verrichten.
a) een kleine handboormachine, eventueel ook
b) een boorzwengel (z.g. timmermansboor).
c) enkele spiraalboren vanaf 3 tot 10 mm.
d) een ijzerzaag met beugel.
e) een groote plattang.
ƒ) een klein montagetangetje.
g) een platte vijl.
h) een ronde vijl, ook wel rattestaart genoemd.
i) een blikschaartje.
j) een groote schroevendraaier.
k) een kleine schroevendraaier.
l) een electrisch soldeerboutje.
Het lijkt nu niet ondienstig, om hieronder nog een korte
uiteenzetting te geven, omtrent de gedane keuze van sommige
gereedschappen, vooral ook omdat bij enkele het gebruik dat
23
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we er in de volgende paragrafen van kunnen maken, niet zoo
erg voor de hand ligt.
De onder punt b genoemde timmermans-boorzwengel b.v.,
is hier niet zoozeer bedoeld voor het boren van hout met een
houtboor, (kunnen we n.1. met een ijzerboor evengoed), maar
veel meer voor het vastklemmen van de groot ere spiraalboren,
omdat de boorkop in de handboormachine hiervoor te klein
is. Tevens hebben we het voordeel, dat dan t.g.v. het ont
breken van een overbrenging, een veel grooter koppel op de
boor zelf uitgeoefend kan worden.
Bij het boren met dunne boortjes, heeft de handboor
machine echter weer de voorkeur, omdat door de zich hierop
bevindende overbrenging het boortje veel sneller ronddraait,
waardoor (afgezien nog van sneller werk), de kans op boorbreuk belangrijk zal verminderen.
Voor het zagen van eboniet, stukjes hout, inkorten van
asjes enz. enz., is een universeel-instrument genoemd, n.1.
de ijzerzaag.
De groote plattang, welke op zichzelf alreeds onmisbaar
is voor het vastzetten van groot ere moeren, kan tevens nog
dienst doen voor het haaks omzetten van blikrandjes en alle
mogelijke andere krachtwerkjes.
Zijn onderdeden ruw op maat gezaagd, dan is de platvijl
er voor het passend maken, terwijl enkele vijlstreken langs
ruwe kantjes gehaald, het aanzien belangrijk zal verhoogen.
De ronde vijl is van nut om de geboorde gaten, indien nog
iets te klein, wat grooter te vijlen. Dit spaart ons tevens
groot ere boren dan io mm. uit, daar deze duur zijn t.o.v.
de kleinere boortjes.
Om de noodige blikken schotjes te kunnen knippen is een
klein blikschaartje zeer practisch, daar deze de gewone huis
houdelijke schaar voor een te spoedige ondergang zal behoeden.
Tot slot hebben we dan nog het electrische soldeerboutje,
waarbij we tevens nog een doosje soldeervet en een staaf sol24
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deer moeten aanschaffen. Zonder dit instrument is het practisch onmogelijk, om den te behandelen ontvanger met toe
behoor en, op deugdelijke wijze te vervaardigen.
§ 7. De bouw van het ontvanger-chassis
De eisch, dat een ieder, die maar eenigszins knutselen kan
volledig in staat moet zijn, om, zelfs met gebrekkige hulpwerktuigen, toch een technisch goeden ontvanger te bouwen,
heeft ertoe geleidt om een chassisvorm te ontwerpen, welke
geheel volgens een bouwplaat-principe samen te stellen is.
Het materiaal hiervoor is eveneens zoodanig gekozen, dat
het met de hand gemakkelijk bewerkbaar blijft, terwijl toch
het geheel t.g.v. de speciale constructie een zeer stevige en
solide vorm verkrijgt.
Kiezen we nu verder nog zooveel mogelijk passende kleuren
voor frontplaat en knoppen, dan is een chassis te verkrijgen,
dat nauwelijks meer herinnert aan de eenvoudige materialen,
welke hiervoor gebruikt zijn.
BIBLIOTHEEK
Deze bestaan n.1. uit niets anders dan:
2 platen blik van
380
ongeveer 0,3 mm.
dikte.
~—
1 dun'plankje tri
PLANKJE.
115
plex van 38 X 17,5
cm.jdikte^ómm. 175
1 plaatje eboniet
60
van 38 X 21 cm.
i
(kleur b.v. rood).
80
220
80
1 strookje zwart
eboniet van 38x6
Fig. 4. Houten montageplankje.
cm.
i eikenhouten latje van 0,5 m. lengte, met een doorsnede
van 6x16 mm.
Beginnen we nu uit het houten triplex-plankje een recht-

T
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hookig «tuk te zagen van 6x22 cm., zooals o.a. duidelijk in
4 is aangegeven. Dit plankje dient dan als grondslag voor
de montagcplaat.
Daar onze te bouwen ontvanger echter een volkomen na
bootsing van een metalen chassisbouw poogt te zijn, dienen
we dit houten plankje nog met een plaat blik te overtrekken.
Ee.n z.g. „uitslag” hiervan vinden we weergegeven in
5. Het beste zijn de maten uit deze figuur met een puntig
voorwerp op één van de platen blik af te teekenen, waarna
rrec de blikschaar de chassisplaat volgens de dik getrokken
Ir-en uit te knippen is. De randen moeten daarna omgezet
worden en wel zoodanig, dat ze juist passend over het houten
r.^nkje sluiten. Dit omzetten doen we het beste met de
groote plattang, door de voorkanten van den bek telkens
precies op de dun geteekende lijnen te plaatsen en het blik
steeds, in z’n geheele lengte bewerkende, stukje voor stukje,
zékens iets verder om te zetten. Dus nooit het gedeelte
r^schen de tang ineens 90° ombuigen, daar het materiaal
hierdoor teveel zou rekken en geen mooie gelijkmatige om
gezette rand te vormen is.
Zijn de randen allen haaks omgebogen, dan kunnen we
door voorzichtig
381
♦ .8
tikken met den
4 ;
hamer de hoeken
:
UITSLAG.
nog wat scherper
116
bijwerken, door
$
b.v. telkens opdat
,8 gedeelte van het
60
&
F blik te slaan, dat
f
l
zich tusschen de
81
* w
.
bekken van de
r ,</ i,
Mf/lmti voor l»ot montiiKcplunkjc.
plattang
bevindt.
f,/j i^wnil bijwerken van het houten bodemplankje,
-
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leggen we dit daarna in de metalen dekplaat en schroeven
dan voor de bevestiging van de frontplaat twee eikenhouten
klosjes van ieder 8 cm. lengte bij de punten a vast, zie fig. 6.
Deze stukjes hout zijn van het latje uit het materiaallijstje
af te zagen.
Door nu deze klosjes ieder met twee houtschroeven vanaf

a

.r

.-r

t:

f

50

I

il

80

^ 6

Fig. 6. Samenstelling montageplaat.

den bovenkant van de blikken dekplaat dwars door het houten
plankje heen vast te schroeven, bevestigen we op deze punten
tevens reeds de metalen plaat aan het plankje. In fig. 13 zijn
deze schroeven b.v. zeer duidelijk waarneembaar.
Op de plaatsen b in fig. 6 schroeven
17S
'8
"8
we daarna met enkele montageboutjes
twee hoeksteunen van 4 bij 5 cm.,
eveneens vanaf den bovenkant van de
zySCHOT
wo
chassisplaat dwars door het plankje
2*
200
heen vast, zoodat deze nu op 4 hoek
8^
punten al reeds stevig aan de metalen
dekplaat verbonden is.
Hierna kunnen we overgaan tot het
116
W
maken van de beide zijschotten uit
fig. 7. Bij het omzetten van de randen Fig. 7. De beide in hoofdmoeten we wel bedenken, dat deze zaak boven de montagebeiden in spiegelbeeld uitgevoerd ^Tden^onw^Tn
moeten worden, zie b.V. fig. 13. Zijn 3 compartimenten ver, .
J
J 1
.
. ,
deelen.
we hiermede gereed, dan is nog in het
linkerschot in deze figuur een rond gat van 5 cm. middellijn
27
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te boren, om de liggende lamp, welke hierin duidelijk zicht
baar is, te kunnen doorlaten. Het boren van dit gat laat
zich het beste oplossen, door in den geheelen omtrek vlak
naast elkaar, met een
^ boor van b.v. 3 mm.,
gaatjes te boren, waarna
60
met een koptangetje het
] materiaal tusschen de
gaatjes gemakkelijk weg
60
te knippen is. Met de
,ratt estaart ’ ’kunnen we
&
8 ’
220
dan verder nog voor een
nette afwerking zorgen.
Fig. 8. De condensatorbak.
De beide schotjes zijn
daarna met een soldeerbout op de bodemplaat te soldeeren.
(Zie bouwplaat I en overige figuren in den tekst).
Vervolgens krijgt de rechthoekig om te zetten plaat uit
fig. 8 een beurt. Deze dient om de condensatoren van het
overige gedeelte van den ontvanger af te schermen en als het
ware in een bak op te sluiten. Deze bak is o.a. zeer duidelijk
in fig. 13 zichtbaar. Alleen zien
8
we in deze figuur twee kleine
:gaten aangebracht met bol
doorgezette stukken, welke in 60
dit speciale geval noodig bleken
voor den grooten uitbouw van
de fijnregeling, die op de toe
,0
120
gepaste afstemcondensatoren
*°
aanwezig waren.
Fig. 9. Afschermschotje onder de
montageplaat.
De scheiding van den ont
vanger boven de montageplaat in drie deelen, wordt nu
onder deze plaat bewerkstelligd door de beide schotjes uit
9 en fig. 10.
Vervolgens maken we dan nog van het eikenhouten latje
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een versteviging tusschen de beide schotten die boven de
montageplaat aanwezig zijn, zie b.v. fig. 2.
Tenslotte bevestigen we daarna met enkele boutjes de
95

MO

20

80

4iBOICvOWm

ZIE OOK
fIG H.

7\

60

7\7V

" 10

Fig. 10. Afschermschotje onder de montageplaat.

strook eboniet van 38x6 cm. aan de hoeksteunen, waarna
het chassis zonder frontplaat en dus nog toegankelijk aan alle
zijden, klaar voor ons staat.
§ 8. Het monteeren van de belangrijkste onderdeelen op
het chassis
Nu we het chassis zoover gereed hebben, kunnen de be
langrijkste onderdeelen hierop bevestigd worden. In de aller
eerste plaats zullen we ons bezig houden met de onderdeelen,
die bovenop de chassisplaat gemonteerd moeten worden.
Deze zijn:
2 liggende lampvoeten (5 pens).
(idem ).
2 staande
(idem ), type Eddystone.
2 spoelvoeten
De genoemde lampvoeten kunnen gewone bakelieten hou
ders voor bodemmontage zijn, die precies volgens de uit
slaande plaat I met 3 mm. montageboutjes zijn te bevestigen.
Als spoelhouders kunnen met voordeel twee Eddystonefrequentite lampvoeten (5 pens) dienen, welke duidelijk in
de figuren 21 en 13 zichtbaar zijn.
Onder de bodemplaat zijn alleen drie condensatoren, n.1.
C5, C12 en C15 met een beugeltje uit een stukje blikafval
gemaakt, te bevestigen.
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Vervolgens kunnen we de frontplaat onder handen nemen.
Hierop komen een klein Lissen-luchtcondensatortje van
ioo /.i n F en verder de beide condensatoren C8 en C9 van
respectievelijk ioo n /4 F en 15 /4 p F. Deze condensatoren
zijn, öf direct in den handel in deze waarden verkrijgbaar,
öf te vermaken uit een paar voorhanden zijnde 250 n n F
condensatoren, welke b.v. nog uitblinken door een goede
fïjnregeling.
In fig. 20 zijn een stel van dergelijke condensatoren te zien,
welke vervaardigd zijn uit een paar Förg 250/4 /4 F exemplaren.
Dit is bewerkstelligd door voorzichtig de condensatoren te
sloopen en hieruit verschillende platen weg te laten. Om nu
toch weer op dezelfde „stapelhoogte”, waarop de geheele
constructie gebaseerd is, uit te komen, zijn ringetjes vervaar
digd, welke verkregen werden uit de overgebleven platen,
door rond de gaten het overtollige materiaal weg te knippen.
De 15/4/4 F condensator bestaat zoodoende uit één vaste
plaat in het midden van het condensatorhuis, waaromheen
twee losse platen draaien op 15 mm. afstand van elkaar.
De 100 /4/4 F condensator bestaat uit drie vaste en drie losse
platen, met afstanden bij elk pakket van 4 mm., zie fig. 20.
De snoertjes, welke van de as naar het condensatorgestel
waren aangebracht, zijn vervangen door een paar sleepcontacten, welke van een stukje geklopt antennedraad vervaardigd
zijn. Dit voorkomt het hinderlijk kraken bij draaien aan den
condensator in genereerenden toestand.
Vervolgens is dan nog de terugkoppelcondensator in het
midden van de frontplaat te monteeren, welke een geïsoleerde
as moet bezitten, zoodat deze onmiddellijk tegen het blikken
scherm kan komen. Elk handeffect is hierdoor volkomen ver
meden. Een condensatortje, waarbij de losse platen direct
aan de as verbonden zijn, is hier dus bij deze methode on
bruikbaar, omdat beide aansluitingen van den condensator
op hoog-frequent potentiaal staan.
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Tenslotte voltooien de luidsprekerbussen en de 0,2 M ®
(Ris) potentiometer de frontplaat. (Denk eraan, dat de as
hiervan geïsoleerd moet worden doorgevoerd).
§ 9. De bedrading van hel ontvanger-gedeelte
We hebben nu het chassis benevens de frontplaat, met de
in de vorige paragraaf aangegeven belangrijkste onderdeden,
z.g. mechanisch gereed voor ons staan.
Blijft nu dus nog alle verbindingen volgens een bepaald
schema, zie fig. 14, aan te brengen. Zooals we zien bestaat dit
schema, het z.g. principe-schema, uit een hoog-frequenttrap
met een inductief aan den afgestemden roosterkring gekoppelde
antenne. Hierna volgt de detectortrap met een speciaal terugkoppelsysteem, welke een zoo constant mogelijke terugkoppe
ling, bij eiken stand van den afstemcondensator, waarborgt.
Inplaats van een hoog-frequent smoorspoeltje in de anodeketen van den detector, dient hier weerstand R10, waardoor
een constante smoorwerking voor elke afstemfrequentie ver
kregen wordt. Een minder goede terugkoppeling door onjuiste
of foutieve hoog-frequent smoorspoeltjes, is hierdoor vol
komen vermeden.
Om nu echter alle hoog-frequent resten, die nog via R10
een weg door het verdere gedeelte van den ontvanger zouden
kunnen zoeken, geheel onschadelijk te maken, is Ru nog
aangebracht.
Dit is een gewoon lekweerstandje van 30,000 Q, waarom
heen een zeer dun stukje isolatie (b.v. excelsiorlinnen) ge
wikkeld is. Om deze isolatie moeten we daarna nog een
nauwsluitende afscherming aanbrengen, die zeer eenvoudig
te verwezenlijken is door den metalen dekmantel van een
stukje afgeschermd kous af te wikkelen en om Rn aan te
brengen. Deze afscherming dienen we dan bij de montage
van den weerstand in de bedrading aan het chassis vast te
soldeeren.
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Hierna komt de eerste laag-frequent versterkertrap, gevolgd
door de eindlamp. In het rooster van deze laatste lamp be
vindt zich een nogal ongewone schakeling, die in hoofdzaak
bestaat uit een daar ter plaatse aangebracht gelijkrichtertje,
dat een zeer gewichtige functie bij televisieontvangst te
vervullen heeft1).
Om voor dit gelijkrichtertje niet in een extra lamp te ver
vallen, is mede uit oogpunt van ruimtebesparing een z.g.
Westector, type W X 6 gekozen, welke zeer geschikt voor dit
doel is en dezelfde afmetingen als een gewone lekweerstand
bezit.
Hoe eenvoudig zoo’n principe schema nu ook aanziet, zal
toch een volledig succes, wat goede werking betreft, alleen
dan verzekerd zijn, indien elke verbinding op zoo gunstig
mogelijke plaats in het chassis wordt aangebracht. Om dit
nu voor een ieder gemakkelijk te maken, is daarom een werkteèkening vervaardigd, zie uitslaande plaat I, welke een ge
trouwe copy is van het origineele model uit de diverse
figuren over dit onderwerp in den tekst.
De benamingen van alle onderdeden in deze bouwplaat
komen geheel overeen met die uit het principeschema, zoodat
de daarbij behoorende stuklijst eveneens voor deze teekening
geldt.
In den linker onderhoek is hierin nu het bovenaanzicht van
de opstelling en bedrading, zooals deze boven op de montageplaat aangebracht moet worden, weergegeven, terwijl links
boven de achterzijde van de frontplaat met de daaraan gemon
teerde onderdeden te zien is. Ter verduidelijking van den
noodzakelijk zeer compacten bouw bij den voet van de hoogfrequentlamp (A F 2), is hiervan eveneens nog een zijaanzicht
gegeven in den rechter bovenhoek, zie ook fig. 21. Tevens is
in dit gedeelte nogeens duidelijk naar voren gebracht, op
1) Zie voor de verklaring hiervan: F. Kerkhof, Moderne Grofrastertelevisie
voor den Amateur.
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Fig. ii. Bovenaanzicht beeldontvanger.

Fig. 12. Onderzijde beeldontvanger.
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Fig. 13. De beeldontvanger zonder frontplaat tijdens de bedrading.
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welke hoogte de montageplaat later aan de frontplaat gemon
teerd moet worden.
De drie genoemde aanzichten zijn nu geheel op ware grootte
geteekend, in tegenstelling met het aanzicht tegen de onder
zijde van de bodemplaat, welke n.1. op halve grootte is weer
gegeven. Plaatsgebrek liet niet toe, om ook dit aanzicht i op i
te teekenen, hetgeen echter op geen enkele wijze aan de
duidelijkheid afbreuk doet, omdat de eenvoudige bedrading
daar ter plaatse voldoende nauwkeurig in het betreffende
aanzicht is te volgen.
Aan de hand van het principeschema, is nu op deze werkteekening zeer gemakkelijk de gebezigde opstelling na te gaan.
Zien we b.v. eens naar het bovenaanzicht van de montage
plaat, dan valt direct al in het rechter gedeelte hiervan de
liggende hoog-frequentlamp op, die met den voet in het
meest rechtsche compartiment is aangebracht, terwijl de top
vlak bij den spoelvoet in het middenstuk van den ontvanger
uitkomt. Op deze wijze is een perfecte afscherming tusschen
de anodeketen en de roosterketen van de hoog-frequentlamp
mogelijk.
Om elke vergissing te voorkomen valt nog op te merken,
dat we volgens dit aanzicht naar het chassis kijken met de
frontplaatzijde van ons afgekeerd.
Vlak naast den voet van.de hoog-frequentlamp is vervolgens
de Eddystone-5 pens lampvoet aangegeven, welke als spoelhouder voor de antennespoel dienst doet. Dezelfde houder in
het middelste compartiment, dient voor de. detectorspoel.
Links hiervan zien we de detectorlamp eveneens liggend ge
monteerd, terwijl in het onmiddellijk hiernaast gelegen com
partiment, de eerste laag-frequentlamp en de eindlamp onder
gebracht zijn.
De frontplaat, welke recht boven het juist besproken aan
zicht weergegeven is, bevestigen we voorloopig nog niet aan
het chassis, om dit laatste zoo lang mogelijk aan alle zijden
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DE BEELDONTVANGER
voor den soldeerbout toegankelijk te houden. Hierdoor is het
noodig om enkele verbindingsdraden tot later order achterwege
te laten.
Gemakshalve zijn daarom alle verbindingen bovenop de
montageplaat genummerd in volgorde van aanbrengen, zoodat
het bepalen van het moment van het monteeren van de frontplaat aan de hand van de bedradingstoelichting, welke hierna
aan de beurt komt, geen enkele moeilijkheid zal opleveren.
De „kringbedrading”, dat zijn die verbindingen, waar
doorheen hoog-frequent stroompjes moeten vloeien, dienen
we nu om verliezen te voorkomen, het liefst van blank montagedraad van i a 2 mm. te nemen. Al deze draden zijn in de
werkteekening aangegeven door twee cirkels om het nummer
van de betreffende verbinding, waardoor herkenning zeer
eenvoudig is.
De gloeistroomleidingen moeten van afgeschermde kous
(zie de gearceerde leidingen) voorzien zijn, om brommen en
andere narigheden te voorkomen. Voor de overige bedrading
is gewoon geïsoleerd montagedraad (z.g. glazite-draad) uit
stekend geschikt, zoodat we voor de bedrading van onzen
ontvanger met drie soorten montagedraad volstaan kunnen,
te weten:
ongeveer 2 m. afgeschermde kous met draadkern;
ongeveer 2 m. blank montagedraad, dikte 2 mm. en
enkele rolletjes glazite-draad, desgewenscht van verschillen
de kleur, naar eigen smaak.
Bij aandachtige beschouwing van de werkteekening, zien
we nu verschillende verbindingen door de montageplaat heen
naar de onderzijde verdwijnen en wel door gaatjes, welke
speciaal hiervoor in de montageplaat geboord zijn. Ieder
gaatje is nauwkeurig in plaats aangegeven en benoemd met
A, B, C enz.
Om de scherpe kantjes, door het boren van deze gaatjes aan
de blikken afschermplaat ontstaan, te verwijderen, kunnen we
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het beste met een grootere boor iets verzinken, zoodat gevaar
voor beschadiging van de isolatie van de doorvoerende verbindingsdraad voorkomen wordt.
In het onderaanzicht rechts in den benedenhoek van de
werkteekening, zijn nu eveneens deze gaatjes aangegeven.
Dit aanzicht is verder zoodanig geteekend, dat deze situatie
in werkelijkheid precies eender ontstaat, indien de ontvanger
zich voor ons bevindt, zooals het bovenaanzicht weergeeft en
dan in de lengteas wordt omgedraaid.
Zetten we nu het chassis zonder frontplaat met de achter
zijde naar ons toegekeerd voor ons neer, dan kunnen we een
aanvang met de bedrading gaan maken.
Uitgaande van het advies om de volgorde hiervan volgens
het bij elke verbinding aangegeven ranggetal uit te voeren,
bemerken we direct, dat alle gloeistroomleidingen het eerst
een beurt gekregen hebben. Dit is van voordeel, omdat dan
nog een onbeperkte ruimte aanwezig is, waardoor deze afgeschcrmde bedrading zoo dicht mogelijk tegen de metalen
montageplaat gemonteerd kan worden. Hierdoor wordt n.1.
de afschermende werking van dit speciale kous nog versterkt.
Alle hoeken soldeeren we daarna nog voorzichtig vast aan
de montageplaat, waardoor een onbeweeglijk geheel ontstaat.
Tengevolge van het in de juiste positie teekenen van de
beide liggende lampvoeten, lijken de aansluitingen hieraan
iets minder overzichtelijk. Bij critische beschouwing van den
aangegeven stand van de aansluitboutjes, is het juiste contact
op den lampvoet echter gemakkelijk terug te vinden.
Aan de verbindingen 5 en 6, welke bij de gloeistroomaansluitingen van den hoogfrequent-lampvoet eindigen, sol
deeren we verder de leidingen 7 en 8, welke van gewoon
glazite-draad kunnen zijn. Deze leidingen verdwijnen n.1.
direct door de gaatjes A en B naar de onderzijde van het
chassis, om later aan de aansluitbussen op het klemmenbordje
verbonden te kunnen worden.
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Hierna kunnen we overgaan tot het monteeren van R7 aan
den voet van de detectorlamp. Deze weerstand heeft drie
aansluitingen, n.1. verbinding 9 en 10, welke ieder aan een
gloeidraadpen komen, met verbinding 12 als middencontact.
Verbinding 14, 15 en 16, maken we het beste van een kort
dik stuk draad, waardoor C6 en C7 zonder verdere bevestiging
stevig ,,in de bedrading” komen te hangen.
Na verbinding 30, monteeren we dan Rj, R4, R5, R€ en Rn
met de aan de weerstanden aanwezige aansluitdraden, aan de
dan ter plaatse reeds voorhanden verbindingen vast.
Zijn we hiermede klaar, dan keeren we het chassis onderste
boven en beginnen alle door de montageplaat heen gestoken
verbindingsdraden aan te sluiten, zooals de werkteekening
rechts-onder aangeeft. Om het vaststellen van den oor
sprong van deze draden te vergemakkelijken, is in het onder
aanzicht bij elke door de montageplaat heen komende
verbinding het nummer geschreven, welke deze op het boven
aanzicht verkregen had. De overige aansluitingen onder de
montageplaat kunnen verder in betrekkelijk willekeurige volg
orde, precies volgens de werkteekening, aangebracht worden,
zoodat hierbij de nummering niet meer verder doorgevoerd is.
De beide leidingen naar de „telefoonbussen” dienen ver
volgens nog met een extra stuk excelsiorkous overtrokken te
worden, omdat hier
op hooge spanningen
e
60
381
kunnen komen en
60
1?0
doorslag van het ge
ïsoleerde montagedraad te vreezen is,
zie fig. 12.
Fig. 15. Uitslag van blikken bodemplaat.
Zijn nualleleidingen onder de chassisplaat aangebracht, dan kunnen we
daarna overgaan tot het onderhanden nemen van de frontplaat. De eenvoudigste oplossing van dit werkje is wel, om
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de leidingen i tot en met 39 eerst aan de onderdeden, welke
op de frontplaat gemonteerd zijn, vast te soldeeren, ervoor
zorgende, dat elke verbinding voldoende lengte bezit, zoodat
na de bevestiging van de frontplaat aan het chassis, deze
op passende wijze hieraan verbonden kunnen worden.
Een uitzondering hierop maakt leiding 34, welke beter eerst
aan 28 gesoldeerd kan worden, om deze pas later, nadat de
frontplaat is aangebracht, aan Cu te soldeeren.
Het bevestigen van de frontplaat aan het chassis geschiedt
nu door 4 montageboutjes, waarvoor de gaten gemerkt met X
in de werkteekening reeds zijn aangegeven.
Tot slot brengen we daarna nog de metalen bodemplaat
uit fig. 15 aan, waarmede de eigenlijke ontvanger gereed is.
§ 10. Het wikkelen van de spoelen
Deze kunnen we het beste op z.g. spoelkokertjes wikkelen,
welke speciaal voor zelfbouw in den handel gebracht worden
en vervaardigd moeten zijn uit verliesarm isolatie-materiaal,
zooals steatite, frequentite, trolitul enz. enz.
De hieronder beschreven spoelen zijn gewikkeld op 5 pens
trolitul spoellichamen, welke overal verkrijgbaar zijn en zeer
goede resultaten waarborgen. De vorm van deze kokertjes is
in diverse figuren duidelijk zichtbaar, zoodat herkennen bij
aanschaffing niet moeilijk zal vallen.
Kiezen we andere spoelvormen van afwijkende afmetingen
dan de hier beschrevene, dan moeten we wel bedenken, dat
de opgegeven windingsgetallen daarop geen betrekking meer
hebben, omdat het aantal windingen van de spoel ten nauwste
samenhangt met de middellijn van den koker.
Zooals we bemerken zullen bestaan de kokertjes uit twee
deelen, waardoor het verbinden van de spoeluiteinden aan
den spoelvoet zeer vergemakkelijkt wordt. Ook zien we over
practisch de geheele wikkellengte van de spoel groeven aan
gebracht, die echter voor ons doel geheel weggevijld kunnen
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DE BEELDONTVANGER

JuUDL.iL/ t

. i

worden, omdat de aan te brengen windingen nauwsluitend
tegen elkaar moeten komen. Een inspannend werkje is dit
niet, daar trolitul zich zeer gemakkelijk laat bewerken.
Vangen we nu aan
met het maken van
de antennespoel, dan
moeten we hierop
twee wikkelingen
GD
aanbrengen, n.1. Sx ^
Si
T
s3
S
en S2 uit fig. 14. 01
M
04
Deze laatste, de z.g. “2
,Sf
[Si
kringspoel, bestaat
Y1
[10
uit 32 windingen van
katoen- of zijdenomsponnen massief
koperdraad j van 0,6
mm. middellijn. De
10 •
eerste, uit 10 win
1 •
dingen emailledraad
®2
van 0,25 mm. Zie
m mi*
fig. 21.
Voordat we deze
BOVENAANZICHT
9|8
wikkelingen echter
B
A
gaan
aanbrengen,
Fig. 16. De spoelen voor den beeldontvanger.
boren we eerst met
een dunne spiraalboor gaatjes van b.v. 1 a 2 mm. middellijn,
op de plaatsen waar het begin en uiteinde van Sx en S2 op
den spoelkoker moeten komen. Deze plaatsen zijn nauwkeurig
in millimeters in fig. 16a aangegeven. Hierna kunnen we over
gaan tot het aanbrengen van de beide hiervoor genoemde
wikkelingen, waarbij we nauwkeurig dienen toe te zien, dat
de wikkelrichting van beide precies dezelfde is.
De begin- en uiteinden van Sx en S2 houden we flink lang,
zoodat zonder eenige moeite elke draad door de hiervoor

n

ïïï

{
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bestemde aansluitpen gestoken kan worden. Alvorens tot deze
handeling over te gaan, maken we echter eerst elke aansluitdraad goed blank, zoodat deze later op eenvoudige wijze aan
de pennen zijn vast te soldeeren. De aansluitingen, welke in
fig. 16a met i, 2, 3 enz. èn bij de spoelen èn bij de aansluitpennen aangegeven zijn, dienen we precies volgens deze figuur
aan te houden, daar deze correspondeeren met de spoelaansluitingen op de uitslaande plaat van den ontvanger. (Zie
ook fig. 14).
Bij het soldeeren van de aansluitdraden aan de pennen
moeten we ervoor zorgen, dat een goed doorgevloeide soldeerplaats verkregen is, alvorens het andere uiteinde van de pen,
dat in het trolitul zit geklemd, overmatig heet is geworden.
De pen kan anders gemakkelijk het trolitul ter plaatse dus
danig verwarmen, dat de stevige inklemming of de juiste
stand van deze verloren gaat. Verstandig is daarom, om de
spoel in een lossen ondiepen lampvoet te steken, waarbij
altijd nog de pennen aan de onderzijde van zoo’n voet vol
doende ver uit de bussen komen, om een gemakkelijk soldeeren
mogelijk te maken. Hierna laten we de spoel dan nog eenigen
tijd in den lampvoet zitten, waardoor volledige afkoeling kan
plaats vinden en de juiste stand der pennen zoodoende ver
zekerd blijft.
De beide spoeldeelen zijn vervolgens aan elkaar te kitten,
door tusschen de in elkaar geschoven deelen wat benzol te
laten loopen. Ditzelfde middel kunnen we ook toepassen, om
de windingen vast op den spoelkoker te plakken, door dezen
met een kwastje, gedrenkt in benzol, te bevochtigen. Ook de
barstjes door de bewerkingen in het trolitul ontstaan, zijn op
deze wijze te repareeren.
Hiermede is de antennespoel gereed en kunnen we overgaan
tot het wikkelen van de detectorspoel. Op deze spoel, welke
eveneens op een trolitul spoelkokertje gewikkeld wordt, komen
nu drie wikkelingen te liggen, n.1. S3, S4 en S6, zie principe

l
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schema in fig. 14. Om de koppeling tusschen S3 en S4 zoo
effectief mogelijk te maken, zijn deze wikkelingen niet naast
elkaar, maar tusschen elkaar in gewonden.
S3 bestaat dan weer uit 32 windingen van katoen- of zijdenomsponnen draad van 0,6 mm., terwijl S4 uit 20 windingen
van 0,25 mm. emailledraad vervaardigd is en vanaf de onder
zijde van S3 met deze als het ware meegewikkeld moet worden.
Na 20 windingen kan men dan een gaatje van 1 h mm.
boren, waardoorheen het uiteinde van S4 naar binnen te steken
is en S3 alleen verder doorgewikkeld moet worden, totdat de
32 windingen bereikt zijn, zie fig. 16b.
In deze figuur is S4 met een stippellijntje tusschen de
windingen van S3 aangegeven, terwijl de pijlrichting duidelijk
elke spoel-ingang en -uitgang laat zien.
Op een afstand van 2 mm. onder deze tesamen gewikkelde
spoelen, zien we nu de derde wikkeling S5, welke voor de
terugkoppeling noodzakelijk is. Ook van deze spoel is de
wikkelrichting weer precies dezelfde als van beide voornoemde
en bestaat uit 9 windingen van katoen- of zijden-omsponnen
massief draad.
De aansluitingen van de begin- en uiteinden van elke
wikkeling zijn hier eveneens met cijfers aangegeven, welke
overeenkomen met die bij de spoelpennen in het onder
aanzicht.
Voor het afmonteeren van de detectorspoel geldt overigens
precies hetzelfde als bij de antennespoel aangegeven.
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HET VOEDINGSGEDEELTE
§ 11. De opzet
De hooge eischen, welke voor vervormingsvrije weergave
bij beeldontvangst aan de ontvangapparatuur gesteld dienen
te worden, zijn nu alleen te verwezenlijken, indien we naast
onze gebouwde 4 lamps-ontvanger, tevens nog een zeer
speciaal hiervoor ontworpen voedingsgedeelte bouwen.
Van dit gedeelte, het z.g. plaatspanningsapparaat of kortweg
p.s.a. genaamd, is nu eveneens een werkteekening vervaardigd,
zie uitslaande plaat II, volgens een principe schema, zooals
in fig. 17 is weergegeven.
Bezien we dit principe schema eens wat aandachtiger, dan
valt het al direct op, dat dit p.s.a. vele afwijkingen vertoont
met de meer gebruikelijke schakelingen. De reden hiervan
is, dat onze ontvanger 3 belangrijke uiteenloopende spanningen
vereischt, welke zeer onafhankelijk t.o.v. elkaar moeten zijn.
De hoogste spanning welke we als gemiddelde noodig
hebben, is ongeveer + 600 V en dient als anodespanning
voor de eindlamp, nadat 170 V spanningsval verloren is gegaan
in de televisie-plaatlamp, welke hiermede in serie staat.
Verder is een spanning van + 240 V noodzakelijk, welke
op een zeer constante waarde gehouden moet worden bij het
betrekken van varieerende stroomsterkten. Buitengewoon be
langrijk zijn daarom dan ook beide geteekende stabilisatielampen. Ook moet deze spanning voor zeer bromvrije weer
gave bij eventueele luidsprekerontvangst zeer goed afgevlakt
zijn, zoodat hiervoor een dubbele afvlakfilter toegepast is.
Tenslotte is ook nog een groote negatieve roosterspanning
van minstens 100 V voor het rooster van de eindlamp nood
zakelijk, welke niet op de gebruikelijke wijze als spanningsval
over een weerstand in de minleiding is te betrekken.
Om nu tot een zoo goedkoop mogelijk ontwerp te komen,
zijn al deze spanningen uit één enkelen transformator be-
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trokken. Vanzelfsprekend diende dit een normaal in den
handel gangbaar model te zijn, waarvoor dan ook elk type
van 2X300 V bij 60 a 75 m A met ingebouwde smoorspoel
en 4 Vgloeispanningswikkeling bruikbaar is (zie bouwplaat II).
De genoemde hooge eischen, wat afvlakking en spanningsstabilisatie bij de + 240 V betreft, gelden nu in veel geringere
mate bij de + 600 V, zoodat bij deze spanning geen speciale
voorzorgen noodzakelijk waren. Hier is echter een ander punt,
dat eenige attentie verdient, n.1. de hooge werkspanning,
waarvoor de afvlakcondensatoren van dit gedeelte geschikt
moeten zijn. Nemen we hiervoor papiercondensatoren, dan
moeten deze toch minstens op een spanning van 1500 a 2000 V
beproefd zijn, om voldoende zekerheid tegen doorslag te
geven.
Alhoewel nu dergelijke condensatoren bij grootere radiozaken hier te lande wel voorradig zijn, zal men toch ervaren
kunnen, dat in kleinere plaatsen zulke exemplaren speciaal
besteld dienen te worden.
Wil men daar niet toe overgaan, dan zit er niets anders op,
dan voor elk van deze typen, telkens twee condensatoren voor
lagere bedrijfsspanning in serie te schakelen. Dit kunnen dan
zoowel papier als electrolytische condensatoren zijn. Bij de
eerstgenoemde doen we verstandig, om eiken condensator
te overbruggen met een weerstand van 0,5 M £, om gelijke
spanning over elk paar klemmen te verzekeren. Bij de laatst
genoemde is dit niet zoo noodzakelijk.
Besluit men tot aankoop van electrolytische condensatoren,
dan is te bedenken, dat het z.g. „natte type” voordeelen biedt
t.o.v. het droge type. Treedt n.1. een te hooge spanning bij
de eerste op, dan zal doorslag waargenomen worden als een
soort gesis van het electrolyt, waarbij de condensator zich
weer onmiddellijk herstellen zal na verlaging van de werk
spanning. Bij den tweeden treedt blijvende doorslag op en is
vernieuwing noodzakelijk.
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In de werkteekening van het p.s.a. zijn nu overal electrolytische condensatoren geteekend, omdat hierbij het grootste
gevaar voor foutieve aansluitingen bestaat (denk aan plus
en min).
Daar nu verder in dit p.s.a. drie gloeistroomwikkelingen
vereischt worden en elk in den handel zijnde voedingscombinatie er slechts twee bezitten, dienen we nog voor een derde
gloeispanningsvoorziening te zorgen, door öf een extra gloeistroomtransformator toe te passen, öf door enkele extra
wikkelingen op de krachttransformator aan te brengen. Hier
mede is dan het beste de gloeidraad van L3 te voeden, omdat
dit lampje de geringste gloeistroom vereischt. Meestal bevindt
zich nog wel voldoende ruimte tusschen spoel en ijzerkern
voor deze extra wikkeling, die b.v. van gewoon schelledraad
gemaakt kan worden. Met eenig geduld is het opleggen hier
van dan heel goed mogelijk zonder verwijdering van de ijzer
kern uit den spoelkoker, door telkens de draad tusschen spoel
en kern door te steken. Afhangende van het type transfor
mator dat gebruikt is, zullen dan ongeveer 24 ö 28 windingen
noodig zijn voor 4 V gloeispanning. Dit is natuurlijk gemakke
lijk te controleeren met een klein zakvoltmetertje.
AJhoewel deze laatste methode door den geroutineerden
amateur zeker toegepast zal worden, heeft bij de vervaardiging
van de werkteekening de gedachte de overhand gehad, dat
deze voornamelijk moest kunnen dienen voor hen, die in
dergelijke werkjes minder bedreven zijn, zoodat hierin gebruik
gemaakt is van een aparte transformator voor de gloeidraadvoeding van L3.
Ook de ontvanglampen moeten echter nog 4 V gloeispan
ning verkrijgen, zoodat hiervoor eveneens nog een gloeistroomtransformator noodig is. In het ongunstigste geval zijn
dus totaal twee gloeistroomtransformatoren en de besproken
voedingscombinatie noodig.
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§ 12. De bouw en de bedrading van het voedingsgedeelte
Na de inleidende beschouwingen, welke tot doel hadden,
om den gekozen opzet van het te bouwen voedingsgedeelte te
verduidelijken, volgen hieronder nu nog enkele aanwijzin
gen, welke van belang zijn bij het gebruik van bouwplaat II
als opstellings- en bedradingsplan.
Het constructieve gedeelte hierin is, omdat een bepaalde
opstellingsvorm uit electrisch oogpunt bij lange na niet zoo
belangrijk is als bij den ontvanger zelf, zeer sober gehouden.
De montageplaat bestaat daarom alleen uit een houten
plank van 45 X29 cm., waarop de diverse onderdeden zonder
eenige moeite met passende houtschroeven te bevestigen zijn.
Het vastschroeven van
de voedingscombinatie,
de beide gloeistroomtrans
formatoren, de drie lampvoeten, de beide smoorONDERLEG RING.
spoelen Sj en S2, be
t
nevens de twee schroefX
fittingen voor de neonpluszüde. lamp, zullen wel geen
nader betoog behoeven.
Iets anders is dit met
Fig. 18. Opstelling electrolytische con
de afvlakcondensatoren,
densator op een montagebeugeltje.
indien we hiervoor electrolyten nemen. De uitvoeringsvorm van deze onderdeden
vereischt n.1. bij bodemmontage een opstelling op een beugeltje, zooals in fig. 18 is aangegeven. Bij aankoop van dit
type dienen we er dus aan te denken, om tevens dergelijke
montagebeugeltjes aan te schaffen.
Wel moeten we bij het monteeren er nog op letten, dat de
condensatorhuizen van de in de werkteekening met een kruis
gemerkte electrolyten, geheel vrij van elk geleidend onderdeel
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staan, omdat deze deelen tijdens bedrijf onder spanning komen
als gevolg van de serieschakeling en de omstandigheid, dat
het huis tevens één van de aansluitcontact en van den conden
sator is. Daarom zijn deze electrolyten twee aan twee op een
plaatje eboniet in bouwplaat II geteekend.
Nauwkeurig dienen we tevens acht te slaan op de wijze,
waarop de diverse verbindingen naar deze condensators aan
gegeven zijn. Het gestippelde contact stelt b.v. de aansluiting
voor, welke zich midden tusschen de bevestigingsmoer be
vindt, terwijl het meer zijwaarts geteekende contact de lip
van den bijgeleverden soldeerring voorstelt, welke tusschen
het huis en den bevestigingsbeugel gelegd moet worden.
De overige bedrading bevat geen enkele bijzondere moei
lijkheid meer en is verder voldoende duidelijk in de werkteekening te volgen.
Op het klemmenbordje, dat uit een eenvoudig stukje recht
hoekig eboniet van 5X29 cm. bestaan kan, zijn nu weer
dezelfde benamingen te vinden als die bij den ontvanger
gegeven en moeten op overeenkomstige wijze met behulp
van aansluitdraden aan elkaar verbonden worden, alvorens
we het geheel op goede werking kunnen gaan beproeven.
Voordat we hiertoe overgaan, rest ons echter eerst nog een
enkel woord te wijden aan de te gebruiken lampen in het
voedingsgedeelte. Voor Lx en L2, welke respectievelijk de
+ 600 V en de + 240 V spanning moeten leveren, kunnen
we zoowel enkelphasige, als dubbelphasige gelijkrichtlampen
toepassen, zooals de Philips typen 505, 506, 1823 enz. enz.
Voor L3 is het niet strikt noodig om één van deze typen aan te
schaffen. Met voordeel is hier, indien nog uit vroeger jaren
voorhanden, elk oud acculampje, zelfs met achteruit geloopen
emissie, bruikbaar.
De stroom, welke dit lampje moet leveren, is n.1. zoo mini
maal, dat de hieraan te stellen eischen zeer gering blijven.
De stabilisatielampen Ne2 en Ne2 zijn niets anders dan z.g.
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neonspiraallampen, echter zonder ingebouwden voorschakelweerstand. Deze lampen mogen we nooit direct op het lichtnet
aansluiten, daar dan een overslag in de lamp plaats vindt,
die een volkomen kortsluiting veroorzaakt en een doorgeslagen
smeltzekering oplevert.
Het licht dat ze verspreiden is orange gekleurd en moet bij
televisieontvangst, öf door een passend kapje, öf anderszins,
b.v. door inbouwen van het voedingsgedeelte in een kast,
afgedekt worden, daar deze constanten voorbelichting zeer
hinderlijk kan zijn bij het waarnemen van het ontvangen beeld.

!

§ 13. De beproeving van de ontvang-apparatuur
Voordat we nu den netsteker in het stopcontact gaan steken,
verdient het beslist aanbeveling, om eerst nogeens elke ver
binding in ontvanger en voedingsgedeelte grondig te controleeren met de beide werkteekeningen. De kleinste vergissing
kan b.v. elke goede werking onmogelijk maken, of leiden tot
uitgebrande onderdeden. Ook hier geldt n.1. het spreekwoord:
„Voorkomen is beter dan genezen”.
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Fig. 19. Aansluiting van neonlamp en luidspreker bij eerste beproeving.

Zijn we overtuigd, dat alles precies volgens de beide uit
slaande platen is aangesloten, dan verbinden we de antenne
aan de antennespoel en een aardleiding aan de in de bouw
platen I en II hiervoor aangegeven aansluitbussen. Hierna
steken we in de twee op de frontplaat aanwezige telefoon-
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Fig. 20. Achterzijde frontplaat. Let op het weggeknipte blik om de telefoonbussen, de juiste stand van R15 en de strook pertinax, welke als isolatie
tusschen dezen potentiometer en de metalen afschermplaat aangebracht is.
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Fig. 21. Inkijk in het hoog-frequentgedeelte van den beeldontvanger.
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bussen een luidspreker, Waarmede voorloopig uit veiligheids
overwegingen de televisie-plaatlamp in serie geschakeld wordt,
(zie fig. 19).
De knop van R15 draaien we vervolgens zooveel mogelijk
naar rechts, om pas hierna de netsteker in het stopcontact te
steken. Vrijwel onmiddellijk zullen we daarna de beide
stabilisatielampen in het voedingsgedeelte zien oplichten. —
Ontvangst is echter nog niet mogelijk, omdat eerst de gloeidraden van de indirect verhitte ontvanglampen op tempera
tuur moeten komen. Intusschen kunnen we R15 alvast zoover
naar links verdraaien, tot de televisie-plaatlamp over het geheele
plaatoppervlak zwakjes oplicht. Na ongeveer een halve minuut
wachten, kunnen we dan een aanvang maken met onze eerste
ontvangproeven.
We beginnen het allereerste de goede werking van de terug
koppeling te controleeren, door de knop van Cn midden op
de frontplaat, langzaam zoover mogelijk naar rechts en links
te draaien. Ergens tusschen deze beide uiterste standen in
moeten we plotseling een hevig oplichten van de televisieplaatlamp waarnemen, gepaard gaande met een klokkend
geluid uit den luidspreker en een meestal duidelijk hoorbare
stoot uit het p.s.a. Dit alles ontstaat tengevolge van het in- en
uit genereeren komen van den ontvanger.
Stellen we deze laatste nu in genereerenden toestand, dan
zullen we bij draaiing aan den linkerafstemcondensator in het
middelste compartiment, diverse „giltoontjes” kunnen waar
nemen. Deze zijn dan afkomstig, óf van een telegrafie-, óf van
een telefoniezender, welke echter zeer gemakkelijk t.o.v.
elkaar te onderscheiden zijn, omdat de telegrafie-signalen
telkens uit een onderbroken fluittoontje zullen bestaan, terwijl
de telefoniesignalen juist een constante, maar brokkelige toon
zullen produceeren. In den regel is uit dit laatste dan, hoe
vervormd overigens ook, muziek of spraakmodulatie gemakke
lijk te herkennen.
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Nadat we nu met genoemden condensator op een dergelijk
signaal afgestemd zijn, kunnen we aan den knop, welke geheel
links op de frontplaat zit, gaan draaien. In een bepaalden stand
moet dan plotseling een goed merkbare verandering in sterkte
en toonhoogte van het waargenomen geluid plaats vinden.
Dit wordt veroorzaakt door het in afstemming komen van
den hoog-frequent kring, zoodat we deze op dit punt precies
afstemmen.
Hierna brengen we met den terugkoppelcondensator den
ontvanger buiten genereeren, waardoor met een klap het
„gillen” zal ophouden en de modulatie alleen duidelijk naar
voren komt.
Bij eenigszins krachtige ontvangst, zal dan op de maat van
de modulatie de televisieplaatlamp telkens sterk oplichten.
Bij wijze van proef is nu vervolgens potentiometer R15 lang
zaam geheel naar rechts te draaien. Op een bepaald punt valt
dan te bemerken, dat de kwaliteit van het weergegevene slecht
wordt en bij verder draaien zelfs geheel verdwijnt. Gelijktijdig
zien we de neonlamp steeds minder oplichten en uiteindelijk
volkomen uitdooven.
We hebben door deze manipulatie n.1. het rooster van de
eindlamp een zoodanige negatieve voorspanning gegeven, dat
deze hierdoor volkomen „afgeknepen” is geraakt, waardoor
geen anodestroom meer kan vloeien.
Deze mogelijkheid is nu beslist noodzakelijk, om later bij
beeldontvangst een goede lamp-instelling te kunnen ver
krijgen. Na deze controle draaien we den knop van R15 ver
volgens zoover terug tot de neonlamp weer juist oplicht (bij
uitgetrokken antenne).
Zijn we in het bezit van een m A meter van 50 of 100 m A
max. uitslag, dan zullen we bemerken, dat dit ongeveer bij
5 Zoeken0deStr00m ** plaatS hebben*
we nu weer een telefonie of telegrafie-station op,
dan gaat d
e weergave van elk van den zender afkomstig geluid
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gepaard met een heftig oploopen van den stroom door den
m A meter. Alhoewel de juiste verklaring van het waarom1)
nu buiten het bestek van dit werkje valt, is toch wel zoo
terloops te vermelden, dat dit verschijnsel met vooropge
zette bedoelingen veroorzaakt wordt, door de in den ont
vanger ingebouwde westector W X 6. Ook de goede
werking van dit effect is van het allergrootste belang voor
beel do ntvangst.
Het moet ons verder in het bijzonder opvallen, dat juist in
tegenstelling met eiken gewonen ontvanger, waarbij spoedig
een hoorbare vervorming optreedt, indien een m A meter, in
de anodeketen geplaatst, begint te schommelen, dit bij onzen
beeldontvanger in het geheel niet plaats heeft. Integendeel,
vooral na kortsluiting van de televisieplaatlamp zullen we
kunnen ervaren, dat een zeer groot eindvolume zonder vervor
ming bereikbaar is. De anodestroom zal dan waarden bereiken
van 50 h 60 m A, om telkens, zoodra de zender weer zwijgt,
tot de ingestelde 5 m A terug te vallen.
Al spoedig zal het nu blijken, dat bij eenigszins drukke
bezetting van den frequentieband, welke we met de ver
vaardigde spoelen kunnen bestrijken, een meer of minder
heftige storing, door de zenders onderling veroorzaakt, kan
plaats vinden. Zoolang dit nu niet gepaard gaat met een fluitof interferentietoon, kan het niet anders dan een bepaalde
mate van onselectiviteit van onzen ontvanger zijn.
Inderdaad is dit het geval. De koppeling van de antenne
spoel met de roosterspoel van de hoog-frequentlamp is n.1.
zóó gekozen, dat bij normale antenne deze laatste de kring
in het rooster van de hoog-frequentlamp belangrijk dempt.
Hierdoor voorkomen we, dat deze kring te selectief wordt,
waardoor onscherpe beelden zouden ontstaan.
Daar we nu bij den opzet van onzen ontvanger uitgegaan
zijn van een zeer goede spoelkwaliteit (trolitul-kokers), ligt
*) Zie hiervoor F. Kerkhof, Moderne Grofrastertelevisie voor den Amateur.
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het dus voor de hand, dat, indien we deze met vooropge
zette bedoeling extra zware antennedemping tijdelijk bij
telefonie-ontvangst opheffen, de selectiviteit belangrijk zal
toenemen.
Dit is nu op zeer simpele wijze bereikbaar, door in serie
met de antenne b.v. een variabel mica condensatortje van
ioo pp F op te nemen en dit zooveel mogelijk naar minimum
capaciteit te draaien. Hierdoor hebben we een middel in de
hand, om de antennekoppeling continue variabel te maken,
waardoor bij voldoende losse koppeling een zeer groote selec
tiviteit bereikbaar wordt.
Ook de lekweerstand R6 van 50.000 Q in het rooster van
den detector is met het oog hierop, met voordeel voor geluidsontvangst te vergroot en tot b.v. 2 M Q.
Voor hen, die daarom dezen beeldontvanger tevens gebruiken
willen als geluidsontvanger, is het aan te raden, om aan de
aardzijde in serie met R6 eveneens nog een weerstand van
2 M 12 op te nemen. Voor beeldontvangst schakelen we dan
met een schakelaartje, dat b.v. op de frontplaat te monteeren
is, dezen weerstand kort.
Naast dit middel is dan ook nog met Cu zooveel mogelijk
terug te koppelen, om den detectorkring eveneens een zeer
scherp karakter te geven.
Uit dit alles is nu echter wel af te leiden, dat zoodra we
tot beeldontvangst willen overgaan, juist zooveel mogelijk
het tegengestelde van bovenbesproken handelingen ver
richt moet worden; dus de antenne rechtstreeks aan de
antennespoel verbinden en de terugkoppeling zoo zwak
mogelijk maken. Maar hierover hebben we het later nog
weleens.
Immers we kunnen nu wel met behulp van een luidspreker
signalen hoorbaar maken, maar .... nog niet zichtbaar. Om
dit te verwezenlijken hebben we inplaats van den luidspreker,
die eigenlijk niets anders doet dan de ontvangen en versterkte
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stroompjes om te zetten in luchttrillingen, een geheel ander
instrument noodig.
Hoe dit instrument er nu uitziet en hoe we dit zelf met
eenvoudige middelen kunnen vervaardigen, zullen we eerst
in het volgende hoofdstuk nader uiteenzetten.
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HOOFDSTUK IV
De Beeldcombinator
§ 14. Algemeen
In de inleiding is uiteengezet, waarom de beelden als kleine
tot „mootjes” gesneden deeltjes, stukje na stukje, tot ons
moeten komen. De taak is zoodoende aan de ontvangzijde,
om deze stukjes nu weer netjes aan elkaar te passen (te combineeren), om tot een zichtbaar beeld te geraken.
De lezer begrijpt natuurlijk al, dat deze taak weggelegd
moet zijn voor het reeds eerder bedoelde instrument, dat voor
den luidspreker in de plaats komt en met de benaming beeld
combinator aangeduid wordt. Hiervoor kunnen zoowel
„mechanische”- als „electrische”-systemen dienen. De eerst
genoemde zijn voor pas beginnende grofraster-televisieamateurs verreweg de eenvoudigste. De electrische systemen zijn
evenwel de systemen, welke in de toekomst bij de fijnrastertelevisie in hoofdzaak toepassing zullen vinden, zoodat ook
de principen hiervan ons zullen interesseeren.
Het is dus logisch, dat velen van de lezers na behaalde
resultaten met een mechanische beeldcombinator, ook weleens
hun krachten zullen willen beproeven op een algeheele elec
trische methode van beeld-opbouw. In deze laatste komt n.1.
in tegenstelling met de eerst genoemde groep, geen enkel
mechanisch bewegend deel voor, hetgeen voor meergevorder
den zeker zijn bekoring zal hebben, waarom dan ook in dit
werkje nog een speciaal hoofdstuk hieraan gewijd zal worden.
Voorloopig zullen we ons echter in de allereerste plaats
bepalen tot een van de eenvoudigste methoden van beeldopbouw, n.1. die met behulp van de Nipkowschijf.
§ 15. De Nipkowschijf
Dit instrument is het eerst door Paol Nipkow aangegeven
in 1884 en bestaat uit een dunne metalen schijf, waarin aan
den omtrek in een spiraalvorm, kleine gaatjes zijn aangebracht,
zie fig. 22.
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Om de werking van deze schijf nu te kunnen nagaan, ver
onderstellen we eens, dat deze in de aangegeven pijlrichting
langzaam ronddraait. We zullen dan elk gaatje, het een na
het ander, een zwak gebo
gen baan van onderen naar
boven voor het beeldvenster
zien beschrijven. T.g.v. de
spiraalvormige plaatsing zal
echter elke doorloopen baan
#
vlak naast de voorgaande ge
legen zijn, zoodat na één
omwenteling alle gaatjes een
beurt gehad hebben en het
geheele proces opnieuw aan
vangt.
Het beeldvenster is dus
Fig. 22. De Nipkow-schijf. Duidelijk
als het ware in strooken ge komt
in deze figuur het spiraalvormige
de kleine gaatjes tot
sneden, terwijl elke strook verloop van uitdrukking.
weer t.g.v. de continue be
weging van het gaatje, hieruit opgebouwd is.
Deze strooken noemt men nu meestal „lijnen” of „regels”.
In ons geval, waarin we uitgegaan zijn van een grofrasterstelsel, bestaande uit 12% beelden per seconde en een beeldverdeeling in 30 strooken, kunnen we daarom spreken van een
30 lijnen verdeeling.
Goed in het oog dienen we echter steeds te houden, dat al
meenen we nu door het snelle rondwentelen van de schijf al
deze 30 lijnen gelijktijdig voor het beeldvenster aanwezig te
zien, zich in werkelijkheid toch steeds maar één gaatje van
meestal vierkante gedaante voor het venster bevindt.
Plaatsen we nu achter de schijf een lamp, welke in staat is
om zeer snelle lichtvariaties weer te geven, dan kunnen we
ons voorstellen, dat, indien deze lamp gevoed wordt uit onzen
beeldontvanger, telkens door elk gaatje op elke bepaalde plaats
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een lichtintensiteit is waar te nemen, die geheel overeen
komstig is aan die van den zender.
En hierdoor meenen we dan een volledig beeld in al zijn
bewegelijkheid te volgen. Hoe komen we nu in het bezit van
een dergelijke schijf?
Het antwoord hierop kan tweeledig zijn, n.1. door er zelf
een te maken, öf door er een kant en klaar te koopen.
Het zelfmaken heeft ongetwijfeld zijn bekoringen,
maar het eischt groote kundigheid en geduld van hen, die
hiertoe overgaan, daar de minste fout zich onmiddellijk wreekt,
als een zeer duidelijke zichtbare stoornis in het te beschouwen
beeldvlak.
De handelsschijfjes bezitten doorgaans een zeer groote
mate van nauwkeurigheid en zijn zoo goedkoop, dat velen
hieraan de voorkeur geven en zullen afzien van het zelfbouwen
van dit onderdeel.
Om echter volledig te zijn, vooral voor hen, die persé
hun krachten eens op dit precisiewerkje willen beproeven,
zullen we nog in het kort enkele gegevens nader bespreken
voor het zelfmaken van een Nipkowschijf met een middellijn
van 42 cm.
Als materiaal hiervoor kunnen we het beste zeer dun
aluminium kiezen, om het gewicht zoo gering mogelijk te
houden.
Blik of koper is ook wel bruikbaar, maar dan komen weer
spoedig verhoogde eischen aan de uitbalanceering en de
synchronisatie, waarover we het later nog wel zullen hebben.
Zijn we nu zoover, dat een geschikt stuk materiaal voor
ons ligt, dan teekenen we met een passer in een straal van
210 mm. eerst de omtrek van de schijf af. Hierna trekken we
een steekcirkel, welke precies door het midden van het later
aan te brengen beeldvenster loopt en een straal heeft van
191 mm. De omtrek van dezen steekcirkel is dan zeer nauw
keurig in 30 precies gelijke stukken te verdeelen. Daarna
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krassen we vanaf den buitenomtrek een lijn door elk van deze
punten naar het middelpunt van de schijf.
Elk van deze lijnen (radialen) is nu de hartlijn voor de
af te teekenen gaatjes, die het beste van vierkante gedaante
kunnen zijn en rechthoekzijden van 0,57 mm. verkrijgen.
Links en rechts van den
steekcirkel passen we
daarna 15 maal stukjes
van o, 57 mm. af en trekken
door deze punten con
centrische cirkels. Num
meren we deze vanuit de
binnen- zijde met 1', 2',
3' enz. tot 31' en de ra.• dialen van 1 tot 30, dan
^ \ kunnen we het binnenste
•/->/ vierkantje van de spiraal
'■///
gaan afteekenen tusschen
'/ /
de cirkels i' en 2' met
radiaal 1 als hartlijn, zie
fig. 23. Het volgende vier
kantje ligt dan op radiaal
2 tusschen de cirkels 2'
en 3'. Het daarop vol
gende op radiaal 3 tus
schen de cirkels 3' en 4'
enz. enz.
Fig. 23. Het afteekenen van de gaatjes.
Hebben we nu alle
vierkantjes op deze wijze zeer nauwkeurig afgeteekend, dan
blijft eigenlijk het moeilijkste werkje nog over, n.1. het precies
op de juiste plaats boren of ponsen van de gaatjes.
Wil men n.1. voldoen aan het gestelde doel, dat ieder
volgend gaatje een baan voor het beeldvenster beschrijven
zal, welke precies tegen het voorgaande ligt, dan moet b.v.
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de buitenzijde van vierkantje i precies op denzelfden cirkel
liggen, als de binnenzijde van vierkantje 2. Ontstaan ten op
zichte hiervan afwijkingen, dan zullen zeer spoedig zwarte
of witte vertikale strepen zichtbaar worden bij draaiing van
de schijf.
Daar de gaatjes nu slechts 0,57 mm. in het vierkant zijn en
de fout natuurlijk altijd nog maar een fractie van deze afmeting
mag wezen, zien we hieruit dus al zeer duidelijk, dat de
grootste voorzorgen in acht genomen dienen te worden om
hieraan, zij het slechts bij benadering, te voldoen.
Gemakkelijker komt men daarom tot goede resultaten,
indien een ponsje gemaakt wordt, dat met één slag al direct
het gaatje met de juiste afmetingen in de schijf slaat en verder
onwrikbaar bevestigd is aan een klemmoer, welke over een
draadstang, voorzien van fijne schroefdraad, loopt, zoodat dan
na een bepaald aantal graden draaien van deze draadstang,
het ponsje in radiale richting, mathematisch juist op de plek
voor het volgende gaatje komt te staan.
Alleen moeten we hierbij nog bedenken, dat ook de 120
verdeeling (x/30 van den omtrek) eveneens nauwkeurig ge
schieden moet, daar anders nog weer beeldfouten in vertikale
richting waargenomen zullen worden.
Het aanbrengen van spaken is niet aan te raden, omdat
hierdoor zeer gemakkelijk materiaalspanningen ontstaan, die
de schijf meer of minder doen slingeren, hetgeen vanzelf
sprekend voor een vervormingsvrije beeldweergave nadeelig
is. Met het oog hierop is het daarom beter om de schijf
geheel massief te houden en alle aandacht alleen te concentreeren op een nauwkeurig in het middelpunt aan te brengen
asgat.
Opmerkelijk is nu, dat hoe matig ook, t.g.v. de gebrekkige
hulpwerktuigen of anderszins, dit geheele precis iewerkje uit
gevallen is, toch altijd nog, vooral in den aanvang,wanneer
de kritiek nog niet den boventoon voert, veel plezier en ge62
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noegen met een zelf vervaardigde schijf te beleven is, zoodat
niemand behoeft terug te schrikken om dit werkje als experi
ment eens ter hand te nemen.

*.

§ 16. De motor en de opstelling hiervan tezamen met
de Nipkowschijf
Om de Nipkowschijf nu op het vereischte toerental te
kunnen brengen, maken we gebruik van een klein electrisch
motortje. De grootte hiervan kan ongeveer overeenkomen met
die uit een normale naaimachine of electrische gramofoon,
terwijl in den handel ook nog speciale typen voor dit doel
verkrijgbaar zijn. Meestal zullen we in het bezit komen van
een collector-motortje, voorzien van twee koolborstels.
Deze kunnen echter t.g.v, vonkvorming bij de borstels
heftige storingen veroorzaken in onzen ontvanger, zoodat
hiertegen extra maatregelen getroffen dienen te worden, om
tijdens het draaien van den motor, tevens nog ontvangst van
de televisiesignalen mogelijk te maken. We zullen deze typen
motortjes dus storingvrij moeten maken, met behulp van een
paar ontstoringscondensatoren. Hoe dit nu geschieden moet
is duidelijk in fig. 24 aangegeven.
Hierbij zijn de beide drukmoeren A en B losgeschroefd,
waardoor het mogelijk werd om een dun koperdraadje in
contact te brengen met de koolborstels. Hieraan worden dan
de twee vlak bij elkaar aanwezige aansluitdraden van een z.g.
ratelcondensator verbonden, terwijl de derde aansluitdraad
aan het huis gelegd wordt. Deze ratelcondensatoren zijn door
gaans in pertinax kokertjes ondergebracht en moeten geschikt
zijn voor een proefspanning van 1500 V
Vrijwel altijd zullen we ervaren, dat hiermede de storing
volkomen verdwenen is. Aarden van het huis van den motor
doet veelal de storing juist in nog sterkere mate dan voorheen
terugkomen, zoodat dit niet aangeraden kan worden.
Is toch nog een zwakke storing aanwezig, dan doet meestal
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een klein druppeltje olie op den collector wonderen en ver
krijgt men een volkomen storingvrije ontvangst.
Er bestaat echter ook nog een geheel ander type motor,
welke geen collector en geen
borstels bezit, n.1. den z.g.
kortsluitanker motor.
Deze collectorlooze mo
tortjes vinden soms ook toe
B
passing in electrische gramofoons (b.v. bij de oude
Elgrafoon) en hebben het
voordeel, dat geen enkele
storing door vonkvorming
te duchten valt. Als een
nadeel zou men kunnen aan
merken, dat dit type motor
1500V PROEFSR
minder sterk is en niet zoo
soepel in toeren regelbaar
Fig. 24. Ontstoringsschakeling bij den
als
de collector motor, omdat
collectormotor.
hun toeren bepaald wordt
doordenetfrequentie en het aantal poolparen dat toegepast is.
Met eenige moeite is hieraan echter volkomen tegemoet te
komen, n.1. door het aanbrengen van een bepaalde grootte
van vertraging in de overbrenging. De meeste motortjes van
dit type hebben n.1. een toerental van 1500 omw.-min. De
Nipkowschijf moet daarentegen 750 omw.-min. maken, zoodat hieruit volgt, dat de vertraging 2 : 1 moet zijn.
Veiliger is evenwel om niet verder te gaan dan 1,8 op 1,
omdat teneerste altijd nog eenige procenten slip zullen optreden
en ten tweede dan nooit de mogelijkheid kan voorkomen, dat
t.g.v. een iets grooter toerental aan de zenderzijde, deze ver
hoogde snelheid juist niet te bereiken zou zijn.
De eisch van een overbrenging houdt natuurlijk tevens de
constructieve consequentie in zich, dat nu gebruik gemaakt

L
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moet worden van een hulpas, waarop de Nipkowschijf aan
te brengen is.
Bij den collectormotor is het mogelijk deze daarentegen
direct op de motoras te monteeren, waardoor een belangrijke
vereenvoudiging bereikbaar kan zijn.
Het is daarom niet van belang ontbloot, om beide uit
voeringsvormen, dus met of zonder deze hulpas, in het
volgende aan de hand van enkele schetsen, wat nader te be
spreken.
In beide gevallen kunnen we uitgaan van een houten plank
van 30X50 cm., waarin een gleufvormig gat van 4X38 cm.
gezaagd moet worden. Hiertoe zijn dan aan de zijkanten twee
dwarsplankjes te schroeven, welke dienen om de groote
montageplank een verhoogde positie te geven, zie fig. 25.
Beschouwen we eerst het geval, dat de Nipkowschijf direct
op de motoras gemonteerd wordt, dan hebben we niets anders
te doen, dan een verhooging voor den motor te bouwen, welke
juist voldoende is om de schijf vrij te houden van den grond
waarop de montageplank staat.
Maten hiervoor zijn moeilijk
op te geven, omdat deze ver
schillend zullen zijn al naar
het model motor, dat we be
machtigd hebben. Is nu deze
verhooging aan de montage
plank vastgeschroefd en ook de
motor aangebracht, dan meten
we met een duimstok nauw ////////''//'/////////////////////////////
keurig den afstand tusschen
middelpunt motoras en bovenzijde montageplank op, om op
deze wijze te kunnen bepalen, hoe hoog de lampfitting aan
gebracht dient te worden voor de speciale neonlamp, welke
aan de rechterzijde achter de schijf komt te staan.
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Het midden van het lichtgevende deel van deze lamp moet
n.1. op precies dezelfde hoogte boven de montageplank komen
als het middelpunt van de motoras. Om dit dus te kunnen
bewerkstelligen, dienen we reeds een hiervoor geschikte
lamp aangeschaft te hebben, omdat elk ander fabrikaat ook
meestal weer een ander type voet bezit. Men vindt o.a. 4 pens
aansluitingen, bajonet-aansluitingen, schroeffittingen enz. enz.
Is ook de neonlamp op de juiste plaats aangebracht, dan
zijn we in principe gereed met dezen beeldcombinator. Alle
verder nog aan te brengen details, zooals lenzen voor beeld- ,
vergrooting, een afschermkapje over de plaatlamp enz. enz.,
beoogen ieder voor zich een meer volkomener uitvoering,
waaraan later nog weleens gedacht kan worden.
Een opstellingsvorm, waarbij nu gebruik gemaakt wordt
van een extra as, is zeer duidelijk te volgen in fig. 28. Hierbij
valt op te merken, dat in dit geval, op de plaats waar zich in
het voorgaande de motoras bevond, nu een hulpas is aan
gebracht, welke uit een zeer recht stukje %" staafijzer van
ongeveer 30 cm. lengte bestaat en op twee punten gelagerd is.
Een paar eenvoudige snaarschijfjes en een riempje zorgen
dan voor de kracht-overbrenging. Dit riempje mag echter
niet te stijf, maar ook niet te elastisch zijn, om rukken van
den motor aan de hulpas te voorkomen. Zeer bruikbaar voor
dit doel zijn daarom sommige gummi afdichtringen, in gebruik
bij stofzuigers. Deze hebben een ronde doorsnede van onge
veer 6 mm. middellijn, zijn precies goed van lengte en elasticiteit en overal tegen een geringe prijs verkrijgbaar.
Om nu ook nog eenige snelheidsregeling bij beide besproken
gevallen in de hand te hebben, is het wel handig een variabele
draadgewonden weerstand van 100 a 200 ü aan den voorkant
van de montageplank aan te brengen. Deze weerstand wordt
an in serie geschakeld met een van de netaansluitingen van
den motor.
Doorgaans zal echter blijken, dat voor vele motoren, tevens
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nog een vaste weerstand met den variabelen in serie opge
nomen moet worden, om tot het juiste toerental te geraken,
zie fig. 28. De grootte van dezen weerstand is moeilijk aan
te geven, omdat deze sterk van den gebezigden motor zal
afhangen. Indien we hiervoor echter een Truvolt—10 Watts
weerstand nemen van 300012, is door verstellen van het bij
dit type aanwezige variabele klemcontact, gemakkelijk een
stand te vinden, waarbij de 750 omw.-min. te verkrijgen zijn.
De 100 a 200 Ü variabele weerstand moet bij deze afregeling
dan in den middenstand geplaatst worden.
De zeer eenvoudige bedrading, welke bij den beeldcombinator nu als gevolg van het besprokene aangebracht moet
worden, is volledigheidshalve in fig. 26 duidelijk aangegeven
en zal geen verdere toelichting meer vereischen.
Bij den bouw van de gegeven constructies dienen we nu
direct al in het oog te houden, dat de schijf linksom moet
draaien, waarbij dan het beeldvenster aan de rechterzijde van
de schijf komt.
Ontsteken we dus de neonlamp, dan moeten we bij aan
zetten van den motor, de gaatjes in de schijf van beneden
naar boven voor het venster zien bewegen.
Tevens moet de schijf zoodanig op de as gemonteerd zijn,
dat de gaatj esspiraal voor het beeldvenster van links naar
rechts verloopt, daar anders spie
gelbeelden van het origineel ontvangen worden.
4
Verder kunnen we veel gemak
beleven van een z.g. stroboscoop, ü=L_-_---zie fig. 27, die met een klein pen- —----------------------seeltje vlak bij de naaf van de Fig 2Ó. Bedrading beeldcomschijf, met wat witte en zwarte
binator.
verf, is aan te brengen. Zoodra de motor aangezet wordt, zal
dan n.1. een onmiddellijke controle uitgeoefend kunnen
worden of het juiste toerental met de gebezigde voorschakel67
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weerstanden te bereiken is. Hiervoor ontsteken we een ver
licht ingslamp, welke op het 50 perioden wisselstroomnet
aangesloten wordt.
Bij 750 omwentelingen in de minuut zullen dan de 8 zwarte
en witte velden weer duidelijk zichtbaar
worden en precies stil staan.
Willen we deze controle permanent aan
wezig hebben, dan kunnen we een zeer
dankbaar gebruik maken van een klein
neon-signaallampje, dat vlak bij den stro
boscoop is op te stellen.
En hiermede is de beeldcombinator dan
De stroboscoop.
in zijn eenvoudigsten vorm gereed voor het
gebruik en kan een eerste begin gemaakt worden met grofraster-televisieontvangst.
§ 17. De eerste beeldontvangst
Het belangrijkste en tevens mooiste moment voor den
adspirant-grofrastertelevisie amateur staat nu wel op het punt
om aan te breken.
Immers nu is het oogenblik gekomen, waarop de bouw van
onze televisie-ontvangapparatuur zoover gevorderd is, dat we
kunnen overgaan tot een poging om grofraster-beelduitzendingen te bekijken.
Hiertoe zoeken we in huis een bij uitstek donker of wel
goed lichtdicht te maken hoekje op, waar de ontvanger, het
voedingsgedeelte en de beeldcombinator het liefst blijvend
opgesteld kunnen worden. Vervolgens leggen we dan een
aarddraad vanaf dit plekje naar de dichtstbijzijnde waterleiding
aan, maken een stopcontact-aansluiting en voeren verder daar
ter plaatse een liefst zoo hoog mogelijk aangebrachte antenne
naar binnen.
We beginnen hierna het p.s.a. aan den ontvanger aan te
sluiten. De neonlamp, achter de Nipkowschijf wordt daarna
68
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Fig. 28. Opstelling beeldcombinator met hulpas en synchronisatieinrichting.
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Fig. 29. De kathodestraalbuis D G 7-1. (FotoN.V. Philips).
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Fig. 30. Het inwendige van de D G 7-1. (Foto N.v. Philips).
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met de twee aansluitbussen, die zich op de frontplaat van den
ontvanger bevinden, verbonden.
Omdat we nu echter geen enkele hoorbare indicatie meer
hebben omtrent de afstemming van den ontvanger, verdient
het aanbeveling om in serie met de neonlamp ook nog een
luidspreker op te nemen, die dan met een schakelaar kort
gesloten kan worden, zoodra goed op den beeldzender is
afgestemd.
Hebben we dit alles netjes in orde, dan is nog slechts het
wachten op een televisie-uitzending.
Denken we dit moment aangebroken, dan wordt de net
spanning ingeschakeld en R15 rechts op de frontplaat zoover
mogelijk naar rechts gedraaid. Hierna regelen we de snelheid
van de Nipkowschijf zoodanig bij, dat de stroboscoop practisch
stilstaat.
De neonlamp achter de schijf moet nu nog geheel donker
zijn, omdat we immers met R15 de eindlamp geheel afgeknepen
hebben. Nadat we evenwel de kortsluiting over den luid
spreker opgeheven hebben, kunnen we de voorspanning op
het rooster van de eindlamp zoover gaan verminderen tot de
neonlamp zwak oplicht. Hierna kunnen we beginnen met het
opzoeken van den beeldzender.
Dit doen we met zoo vast mogelijk gekoppelde antenne,
dus zonder variabelen seriecondensator. Is de beeldzender
gevonden, dan wordt de luidspreker kortgesloten en kan de
eigenlijke televisie-ontvangst beginnen.
We plaatsen ons daartoe in volkomen duisternis achter den
beeldcombinator en beschouwen eerst eens aandachtig het
beeldvlak. Niet om hierop al een herkenbaar beeld waar te
nemen, dat zou n.1. al een zeer groote toevalligheid zijn, maar
om te leeren zien wat gedaan moet worden, om tot het gewenschte doel te geraken.
Er is n.1. te bedenken, dat om het uitgezondene te kunnen
zien, de Nipkowschijf al zeer en zeer nauwkeurig dezelfde
7i
Kerkhof, Televisie 5
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snelheid moet bezitten als die van den analysator bij den
zender. Het zou dus al heel toevallig genoemd moeten worden,
als dit reeds zonder bijregelen van de snelheid het geval
zou zijn.
Is deze bij onzen beeldcombinator nu zeer afwijkend van
die van den analysator, dan valt niet veel anders te onder
scheiden dan een onsamenhangende mengelmoes van witte
en zwarte streepjes, die geen enkel antwoord geven op de
vraag, of nu de snelheid van de schijf vergroot, of verkleind
moet worden.
Iets anders is dit, indien we zeer dicht de juiste snelheid
genaderd zijn (vandaar de aanbeveling om een stroboscoop
op de schijf te teekenen). Dan zullen we n.1. alle kris-kras
door elkaar wriemelende witte en zwarte puntjes zich lang
zaam hebben zien oplossen tot schuine wit-zwart strepen, die
in vertikale zin over het beeldvlak bewegen.
Aan deze strepen hebben we nu een groote steun om
tot de juiste snelheid te geraken, daar deze strepen n.1.
geheel horizontaal moeten komen te liggen. Veranderen we
dus in dit geval een weinig de snelheid van de schijf met
den variabelen weerstand voorop den beeldcombinator, dan
zien we onmiddellijk aan deze strepen, of de regeling de
goede kant op gaat. Worden ze nog schuiner dan ze al waren,
dan zijn we fout en moeten we den weerstand de andere
kant uitdraaien.
Hebben we nu eindelijk het beeld stil voor het venster
gekregen, dan bemerken we al heel spoedig, dat het nu nog
met zoo eenvoudig blijkt om het er ook voor te houden,
eikens zullen kleine snelheidsvariaties het beeld weer lang
zaam naar boven of naar beneden doen wegglippen. Tengevolge van de traagheid van motor en schijf zijn nu deze
snelheidsvari
’ m*nc*er gemakkelijk op het juiste moment
,
anatlCS
wel jen1^^w.eerstand op te vangen dan op het eerste gezicht
aar is. Daarom is het veel beter om de snelheid
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van den motor tot iets boven het juiste toerental te brengen
en dan, door een zeer lichte druk van den vinger op de as,
het toerental weer wat af te remmen. Na eenige oefening
kunnen we dan zeer handig het beeld rustig voor het venster
houden, door, telkens als een opkomende snelheidsvariatie
bemerkbaar wordt, de vingerdruk iets te wijzigen.
Zijn we zoover gevorderd, dan kunnen we wat meer aan
dacht aan het beeld zelf gaan besteden. In de meeste gevallen
zal zich dan al direct een eigenaardig verschijnsel aan ons
oog voordoen, n.1. we zien het beeld in vertikale richting in
twee deelen gesneden, waarbij links en rechts verwisseld zijn.
Het rechterstuk van het oorspronkelijke beeld wordt dus in
het linkergedeelte van het venster weergegeven, terwijl het
linkerstuk in het rechtergedeelte te zien is.
Bij eenig nadenken is dit nu niet zoo verwonderlijk. Immers
door de volledige aandacht, welke we noodig gehad hebben
om tot het juiste toerental te komen, is er nog geen gelegen
heid geweest, om ons tevens te overtuigen of nu ook wel
dezelfde beeldlijn bij den ontvanger overeenkomt met die,
welke op dit moment bij den zender in aftasting is. En dat
dit geval zonder eenige extra maatregelen aanwezig zou zijn
lijkt al heel onwaarschijnlijk, indien we bedenken, dat het
beeld uit 30 van deze lijnen opgebouwd is, waardoor dus
vele mogelijkheden bestaanbaar zijn.
We hebben dus naast het juiste toerental tevens nog te
zorgen, dat ook op ieder moment met dezelfde beeldlijn als
bij den zender aanwezig, begonnen wordt.
Dit lijkt nu op het eerste gezicht een zoo ver doorgevoerde
eisch van synchronisme, dat velen zich wellicht afvragen, hoe
dat nog te verwezenlijken is.
In de practijk is ook dit heel eenvoudig. We laten n.1. zeer
voorzichtig, telkens beeldje na beeldje wegslippen, door den
druk van den vinger tegen de as iets te verminderen. Geleide
lijk zien we dan tevens als het ware de beelden in horizontale
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richting verschuiven, waarbij dan de eene beeldhelft steeds
grooter wordt en de andere kleiner.
Houden we dit nu vol, totdat het beeld volledig aaneen
gesloten voor het venster staat, dan vermeerderen we hierna
den vingerdruk een weinig, totdat geen verder wegslippen
meer plaats heeft. Het voornoemde synchronisme is dan zoo
doende volledig bereikt en kunnen we, door steeds met den
vinger deze inslelling te bewaren, het weergegeven onderwerp
op zichzelf wat beter op kwaliteit gaan bekijken.
Het is n.1. nu nog mogelijk, dat het eindsignaal van den
ontvanger nog te sterk of omgekeerd nog wat te zwak is.
Met behulp van de terugkoppeling stellen we dit dan op de
gewenschte sterkte in, er echter op lettende, dat zoover
mogelijk van het genereerpunt afgebleven wordt. Is dit niet
te verwezenlijken, dan verdient het aanbeveling, om later voor
een langere en hoogere antenne te zorgen.
Een andere regeling, waarmede we al zeer veel in de hand
hebben, is de potentiometer R15 rechts op de front plaat van
den ontvanger. Hier stellen we n.1. de z.g. gemiddelde helder
heid van het beeld mee in, waarbij we van zeer heldere tot
zeer donkere beelden kunnen komen. Ergens tusschen deze
beide uitersten in zal dan de beste beeldweergave gevonden
worden, waarbij de halftinten en de achtergrond goed tot
hun recht komen.
Een tevens niet te onderschatten factor voor beste beeldontvangst is verder natuurlijk vanzelfsprekend de ervaring, die
na eenige oefening en proefnemingen spoedig komen zal en
dan ook eigenlijk de voldoening van het experiment eer en vormt.
Alhoewel nu op deze wijze een uitstekende werking van het
geheel verkregen wordt, zullen velen het synchroniseeren met
de hand toch een hinderlijke omstandigheid blijven vinden,
omdat altijd nog een bepaald gedeelte van de aandacht hier
voor noodig blijft, terwijl slechts één vrije hand ter beschikking
staat voor verdere experimenten.

74

DE BEELDCOMBINATOR
Een voordeel zou het dus zijn, indien het „in de pas houden”
geheel automatisch kon geschieden.
In hoeverre dit nu te bereiken is en welke middelen hier
voor noodig zijn, zullen we evenwel in de volgende paragraaf
nader behandelen.
§ 18. De synchronisatie bij den Nipkowschijf- ontvanger
Zooals reeds aangestipt, zullen velen nu na hun eerste
proeven met schijfontvangst, dit instrument gaarne automa
tisch willen synchroniseeren. Hiervoor worden door den
zender, telkens, voordat met het uitzenden van een nieuwe
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Fig. 31. Het mechanische gedeelte van de synchronisatie bij schijfontvangst.

beeldlijn begonnen wordt, een korte signaalstoot uitgezonden,
die aan de ontvangerzede met een speciale schakelmethode
uit het beeldsignaal is af te zonderen.
75
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Na voldoende versterking kunnen deze signalen dan gebruikt
worden voor het bekrachtigen van een speciale synchroniseerinrichting, die dan de taak van de hand over neemt. Deze
inrichting bestaat, wat het mechanische gedeelte betreft, uit
een soort tandwiel met 30 tanden, welke op de as, waarop de
Nipkowschijf gemonteerd is, wordt bevestigd. Diametraal
tegenover elkaar zijn dan nog twee spoelen aangebracht, die
klemmend passen om twee ijzeren poolkernen, welke onder
ling weer verbonden zijn met een ijzeren verbindingsstuk1),
zie fig. 31.
Deze methode heeft nu het voordeel, dat, daar uitgegaan
wordt van impulsen door den zender zelf gegeven, een vol
komen gelijkloopen van onze schijf met den analysator ver
kregen kan worden.
We moeten hierbij echter wel bedenken, dat, om de groote
draaiende massa bij den ontvanger voldoende te kunnen be
teugelen, een betrekkelijk groote synchroniseerenergie nood
zakelijk is, zoodat dit neerkomt op een extra krachtigen ver
sterker met dito eindlamp.
Tevens is hiervoor dan natuurlijk ook weer een apart p.s.a.
noodig, omdat de noodzakelijk groote eindlampenergie niet
meer uit het reeds volbelaste p.s.a. van den ontvanger is te
betrekken.
We zullen ons dus, om dezen wensch te willen bevredigen,
nogal eenige extra uitgaven moeten getroosten, wat dan ook
als een nadeel van deze methode is aan te merken. Temeer,
omdat we nu nog niet altijd verzekerd zijn van een ongestoorden gang van zaken. Het is n.1. geen zeldzaamheid, dat de
ontvangen zendersignalen soms zeer korte fadingperioden
vertoonen, waarbij het synchronisatiesignaal zóó verzwakken
kan, dat de synchroniseer-inrichting op dit moment het
toerental niet meer kan controleeren. Het gevolg zal dan zijn,
*) Een verklaring omtrent de werking hiervan is gegeven in: F. Kerkhof,
Moderne grofrastertelevisie voor den amateur.
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dat de schijf uit den pas raakt en hierin zonder hulp van buiten,
ook na herstelde conditie, niet meer zal terug komen.
Buitengewoon gunstig t.o.v. deze nadeelen staat daar tegen
over de beeldcombinator-schakeling met behulp van een
kathodestraalbuis, zooals in hoofdstuk V beschreven. De on
kosten die daarbij gemaakt worden, zullen, indien men zich
aan de gegevens in dat hoofdstuk houdt, niet hooger worden
dan de hiervoor aangestipte synchronisatiemethode bij schijfontvangst, zoodat we over deze laatste slechts zeer kort
willen zijn.
Keeren we nogeens terug naar fig. 28, dan valt op te
merken, dat de bevestigingsstrippen, welke dienen om het
juk met de beide poolschoenen onwrikbaar in een bepaalden
stand t.o.v. het tandwiel te houden, aan de houten verhooging
waarop de hulpas is aangebracht, bevestigd zijn. Er ontstaat
n.1. dan het minste gevaar, dat t.g.v. eenige doorbuiging van de
montageplank, bij scheef neerzetten, het tandwiel tegen de
polen gewrongen kan worden, omdat nu dit geheel aan één
massief blok hout gemonteerd is.
De spoelen zijn gewikkeld op zelfvervaardigde kokertjes en
bezitten ieder 2000 windingen emailledraad van 0,15 mm.
Alleen het juk, de poolschoenen, het tandwiel en de hulpas
mogen van ijzer (het liefst weekijzer) vervaardigd worden. De
bevestigingsstrippen moeten evenwel uit messing of dik
alluminium bestaan.
Het electrische gedeelte van de synchronisatieinrichting,
vinden we nu nog weergegeven in fig. 32. De eerste lamp is
een E 499, welke met het rooster via 2 M & aan het stuurrooster van de eindlamp in den beeldontvanger verbonden
is (zie X). De minleiding (zie Y) van dezen extra versterker
is vervolgens met den draaibaren arm van potentiometer R15
(eveneens in den beeldontvanger) aangesloten, zie fig. 14.
Tengevolge van deze eenigszins vreemdsoortige koppeling
tusschen ontvanger en synchronisatieversterker, is de E 499
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in staat om het synchronisatiesignaal uit het volledige beeldsignaal af te zonderen.
De tweede versterkerlamp dient nu niet alleen voor ver-
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Fig. 32. Principeschema van den synchronisatieversterker bij schijfontvangst.
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sterking, maar heeft tevens tot taak om dit oorspronkelijke
synchronisatiesignaal in een gunstiger vorm om te zetten.
De eindlamp moet minstens een 9 a 12 Watts penthode zijn,
waarvoor we dus ook nog een voedingscombinatie dienen te
bouwen, welke inslaat is om deze energie ruimschoots te
kunnen leveren.
Zooals dus reeds eerder aangehaald, vereischt het synchroniseeren van den schijfontvanger een omvangrijke apparatuur,
hetgeen duidelijk in fig. 33 naar voren gebracht is.
Zien we nu af van de eisch om in alle gevallen beslist met
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onze schijf synchroon te willen loopen met den zender, dan
is nog een eenvoudiger methode denkbaar, n.1. door de schijfsnelheid te laten controleeren door het 50 perioden wisselstroomnet .Hieruit kun
nen we n.1. op eenvou
ff
.1
dige wijze direct een
n
groote energie betrek
ken, waardoor dus de
geheele drielampsversterker benevens de
I
m
extra voeding vervalt.
We gaan dan weer
uit van een juk met “
♦

§

o-^n
twee diametraal tegenover elkaarstaande po,
,

FiS- 33- Compleet opstellingsschema van de
geheele ontvangapparatuur. I = Beeldontvanger. II = Voedingsgedeelte. III = Beeldcombinator. IV = Synchronisatieversterker.

len, die eveneens bev = Voeding voor IV.
krachtigd worden door
spoelen. Dus precies zooals in het voorgaande besproken.
Het eenige verschil is nu, dat inplaats van 30 tanden, slechts
8 tanden op het toonwiel aanwezig zijn, zie fig. 34, terwijl de
bekrachtigingss poelen nu niet in de anodeketen van een
verst erkerlamp, maar direct, al of niet met gebruikmaking
van een voorschakelweerstand, met het lichtnet verbon
den zijn.
Zoolang nu een dergelijke methode toegepast wordt op
hetzelfde net waarop de zender is „vergrendeld”, zal eveneens
een exact synchroonloopen van den ontvanger met den zender
verkregen worden. Het behoeft echter geen betoog, dat dit
slechts een speciaal geval genoemd mag worden.
Meestal toch zal ons een ander net ten dienste staan, dan
dat waarop de zender aangesloten is. Men zal hierdoor na
tuurlijk geen perfect synchronisme kunnen verkrijgen, maar
altijd t.o.v. den zender iets voor- of achteruit loopen. We zien
dan aan den ontvangerkant de beelden langzaam in vertikale
79

i

TELEVISIE
richting voorbij het beeldvenster schuiven. Op zichzelf is dit
niet zoo’n groot bezwaar, maar wat erger is, tevens zal dit
ook in horizontale richting plaats vinden. En dit geeft weer
het hinderlijke verwisselen van
linker en rechter beeldhelft,
waardoor verschillende beelden
moeilijk te herkennen zijn.
Toch is het denkbaar dat
sommigen, gezien de eenvoud
van deze methode, hierin een
aantrekkelijk experiment zien.
Uit den pas raken door fading
treedt in ieder geval niet meer
op, zoodat in dit opzicht veel
Fig. 34. Toonwiel met 8 tanden
gewonnen is.
voor synchronisatie op het 50 per.
lichtnet.
Nog grooter voordeelen ver
krijgen we evenwel met den kathodestraalbuisontvanger,
zoodat we tot slot nog een bespreking van deze methode
van beeld-opbouw zullen laten volgen.
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HOOFDSTUK V
DE KATHODESTRAALBUIS
ALS BEELDCOMBINATOR BIJ AMATEURGROFRASTERTELEVISIE
§ 19. De kathodestraalbuis
Het dankbare gebruik, dat steeds weer gemaakt is van
mechanische middelen voor beeld-opbouw bij grofrastertelevisie en de daarmee sterk contrasteerende toepassing van
de kathodestraalbuis, zooals in de laatste jaren bij de fijnrastertelevisie aangewend, heeft bij velen de meening doen ontstaan,
dat dit nu bij de beide genoemde stelsels als een principieel
verschilpunt moet worden opgevat.
Dit is echter volkomen onjuist. Ook de grofrastertelevisie
is geheel volgens dit proces te verwezenlijken. Hierdoor is
dan in wezen zelfs elk verschilpunt met een ontvanger voor
fijnrastertelevisie verdwenen.
Let wel in wezen, want hoe gelijksoortig de ontvangers voor
beide rastertypen nu hierdoor ook geworden zijn, bestaat nog
altijd een groot verschil aan eischen, die aan de overigens
gelijke functies van alle electrische ketens gesteld moeten
worden. Juist aan deze eischen is bij fijnrastertelevisie zoo
moeilijk te voldoen t.g.v. de zeer hooge frequenties waarvoor
elke keten geschikt moet zijn.
Gelukkig is dit anders met de grofrastertelevisie. De hierbij
langzamer verloopende processen maken het ons mogelijk
om met behoud van het volledige principe een ontvanger
samen te stellen, waarmede naar hartelust te experimenteeren
valt, zoodat als het ware ,,spelenderwijs,, tot een volledig
begrijpen van het geheel te komen is. Het moet voor velen
dus al buitengewoon aantrekkelijk zijn, om ook eens hun
experimenten in de richting van „buisontvangst” uit te
breiden.
Verstandig is echter om hiertoe pas over te gaan, indien
men meent door het voorgaande voldoende „geschoold” te
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zijn, daar de schakelingen van het geheel nu geleidelijk een
beter begrijpen van de functie van ieder afzonderlijk onderdeel
noodig maken.
Tot voor enkele jaren was de kathodestraalbuis, alhoewel
reeds lang bekend onder den naam Braunsche-buis, nog een
broos en onvolkomen instrument, dat slechts weinigen ver
mochten te aanschouwen.
Hoeveel is sindsdien niet veranderd ? Het moderne televisieonderzoek begon zich t.g.v. de fijnere rasters welke toegepast
werden, hoe langer hoe meer hiervoor te interesseeren, om
te kunnen ontkomen aan de steeds grooter wordende snel
heden van de mechanische beeldverdeelers.
Hierdoor ontstond een intense ontwikkeling van dit in
strument, wat tot gevolg had, dat zich mogelijkheden open
baarden, welke zelfs nu nog nauwelijks te overzien zijn. De
toepassingen bleken naast het zichtbaar maken van draadloos
overgebrachte beelden legio te zijn, waarvan we er één voor
namelijk op den voorgrond willen stellen en wel de kathodestraaloscillograaf.
Dit is een modern meetinstrument met schier onbegrensde
mogelijkheden, welke o.a. reeds onschatbare diensten bewezen
heeft bij het ingenieuze onderzoek, dat bij fijnrastertelevisie
nu eenmaal onvermijdelijk is.
Ook de versterker-, zender- en alle andere mogelijke
richtingen in de techniek, waarbij sprake kon zijn van zeer
ingewikkelde electrische trillingsverschijnselen, hebben dit
instrument te hulp geroepen om deze tot klaarheid te brengen.
Juist hierdoor zijn de laatste jaren technische inzichten ont
staan, die op allerlei gebied een krachtigen vooruitgang
mogelijk maakten.
Vele typen kathodestraalbuizen aan even zoovele behoeften
aangepast zijn daarom bereids ontwikkeld, waaronder door de
N. V. Philips nu ook sinds kort een type op de markt gebracht
wordt, dat al zeer geschikt voor amateur-gebruik is.
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Logisch is dus, dat we ons zullen beperken tot dit eene
type, om aan de hand van de karakteristieke gegevens van
dit buisje tot practische schakelingen te kunnen geraken.
De uitwendige vorm van deze kathodestraalbuis (type
D G 7 - i), is nu zeer duidelijk in fig. 29 te herkennen. De
„kop” van de buis is vlak en van een inwendig aangebracht
scherm, dat een doorsnede van ongeveer 7 cm. bezit, voorzien.
Op dit scherm zal nu later het televisiebeeld te voorschijn
moeten komen, dat, indien we de zwarte synchronisatiebalk
hier buiten laten vallen, tot afmetingen van 6x3 cm. is op te
voeren, hetgeen dus reeds belangrijk groot er is, dan bij een
normale Nipkowschijf verkregen kan worden.
Ook de lichtsterkte van het beeld zal veel grooter zijn dan
met de neonlamp achter de schijf mogelijk is en wel zoodanig,
dat deze zelfs nog goed zichtbaar blijft bij gewoon lamplicht
of eenigszins getemperd daglicht.
We zien dus reeds eenige belangrijke voordeelen naar voren
komen. Voegen we daar nu nog bij het ontbreken van een
zoemenden motor met schijf en een brommende synchroni
satie, dan volgt hieruit al zonder meer dat deze punten tesamen, een aandachtige bestudeering van de gebruiksvoor
waarden voor dit instrument bij televisie, alleszins de moeite
waard zijn. Temeer nog, daar zooals later zal blijken nog
vele andere belangrijke voordeelen naar voren zullen komen.
In het inwendige van deze buisjes bevindt zich nu allereerst
een indirect verhitte gloeidraad voor 4 V bij 1 A. Hieromheen
is een afschermbusje aangebracht, waarbij zich in het gesloten
voorvlak een klein gaatje bevindt. Dit busje, ook wel Wehneltcilinder genaamd, verricht nu dezelfde functie als het stuurrooster in een radiolamp. Door n.1. hierop een meer of minder
negatieve spanning t.o.v. de kathode aan te brengen, zijn de
uit de gloeidraad getreden electronen, welke een uitweg
zoeken door het gaatje in dit „rooster” te sturen.
In de lengterichting van de buis zijn vervolgens nog achter
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elkaar twee anoden aangebracht (anode i en anode 2 genaamd),
welke dienen om de uitgetreden electronen te bundelen.
Hierna komen twee stel z.g. afbuigplaatjes, welke loodrecht
t.o.v. elkaar zijn opgesteld, zie fig. 30, en zooals we dadelijk
zullen zien de functie van de Nipkowschijf vervangen.
De gebundelde electronenstraal bereikt nu het schermpje
op het voorvlak van de lamp. Dit scherm bezit de eigenschap
om, zoodra hierop een electronenbombardement plaats vindt,
op te lichten. De kleur van dit lichten hangt nu af van de
samenstelling van het scherm en zal bij dit buisje een groen
achtige tint geven.
Het lichtgevende puntje op den voorwand van de buis zal
dan echter, zonder verdere hulpmiddelen, precies in het mid
den van het schermvlak verschijnen. Om dus een beeldraster
te verkrijgen, zal nog iets extra’s moeten gebeuren. En hier
voor dienen nu de loodrecht op elkaar aangebrachte platen
paren, die aangeduidt worden met den naam van deflectieplaten.
Bedenken we n.1., dat electronen negatief electrisch geladen
zijn, dan zal het voor de hand liggen, dat indien op deze
platen een electrische spanning gebracht wordt, de electronenstroom hiervan een invloed zal ondervinden.
Immers, geven we één van de platen een positieve lading
dan zal deze de stralenbundel van den oorspronkelijken rechtlijnigen weg doen uitwij ken, omdat deze plaat een aantrekken
de kracht uitoefent die loodrecht op de straalrichting aan
grijpt, waardoor deze naar de plaatzijde zal omknikken.
Omgekeerd, ontstaat bij een negatieve lading een afstootende
kracht, die den bundel juist verder van de plaat zal wegduwen.
We zijn dus zoodoende in staat, om het lichtpuntje op den
buiswand in beweging te zetten.
Het ligt echter voor de hand, dat de verkregen uitwijking
tweemaal zoo groot te krijgen is, indién we twee platen met
een ongelijknamige lading tegenover elkaar aanbrengen, daar
84
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dan gelijktijdig zoowel een druk- als een trekkracht, loodrecht
op de straalrichting, uitgeoefend wordt, zie fig. 35.
Denken we nu eens, dat onder invloed van deze, b.v. constant in sterkte toenemende krachten, het lichtpuntje van
beneden naar boven over den buiswand uit
4*
wijkt, dan zouden we ons voor kunnen stel
len, dat de lichtlijn die dan doorloopen wordt
één van de 30 beeldregels, noodig voor onze
30 lijnen verdeeling, voorstelt. We weten
t
echter, dat de volgende te beschrijven lijn
eveneens onder aan het beeld moet aanvan
gen, waaruit volgt, dat dit alleen mogelijk
Fig. 35. De deflecis, indien een zeer plotselinge veranderde tie
(afbuiging) van
den electronenspanningstoestand op de beide tegenover
straal.
elkaar staande deflectieplaatjes zal optre
den. In zeer korten tijd moeten dus hierop weer dezelfde
spanningen aanwezig zijn, als overeenkwam met het begin
van de voorgaande lijn.
Aan deze eisch is nu alleen te voldoen, door op de deflectieplaten een z.g. zaagtandspanning aan te leggen, zie fig. 36.
Immers gedurende den tijd Tx zien we de spanning op de
plaat zeer geleidelijk toenemen, waardoor het lichtpuntje
lineair hieraan zal uitwijken. Bij punt B aangekomen, ontstaat
dan in den zeer korten tijd T2 weer de oorspronkelijke span
ning, waarvan we bij punt A uitgegaan zijn en waardoor
zoodoende het proces weer
van voren af aan kan be
ginnen.
Het naast elkaar verloopen
van de op deze wijze ver
kregen lijnen kunnen we nu
Fig. 36. De zaagtandspanning.
bewerkstelligen, door op de
beide andere deflectieplaten eveneens een dergelijke zaagtand
spanning aan te leggen. Telkens als dan juist de laatste lijn.
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beschreven is, moet deze spanning weer terugspringen, om
het weergeven van de eerste, voor het volgende op te bouwen
beeld mogelijk te maken.
Dit beteekent dus, dat de frequentie van deze tweede zaagtandspanning gelijk aan die van de beeldfrequentie moet zijn,
dus 12% maal Per seconde. De zaagtandspanning, die het
doorloopen van elke lijn moet bewerkstelligen, bezit dan van
zelfsprekend een frequentie van 375 perioden per seconde.

ü
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§ 20. De tijdbasis
Onwillekeurig vragen we ons af, hoe de spanningsvorm,
waartoe we in het voorgaande gekomen zijn, op eenvoudige
wijze op te wekken is.
In principe kunnen we dit o.a. verkrijgen, door b.v. een
condensator via een grooten weerstand langzaam te laden en
plotseling op één of andere wijze te ontladen. Dit kan b.v.
geschieden met een triode, welke gedurende den ladingstijd
van den condensator in afgeknepen toestand verkeerd en
plotseling gedurende een kort moment een sterken positieven
impuls op het rooster verkrijgt, waardoor de condensator,
welke in de anodeketen is opgenomen, zich via de lamp zeer
snel ontladen kan.
De lamp moet dan onmiddellijk na dezen impuls weer
afgeknepen zijn, waarna hetzelfde opnieuw kan aanvangen.
Een dergelijke zaagtand-generator duidt men nu in het
algemeen met den naam tijdbasis aan, terwijl de lamp, die
de periodieke ontlading van den condensator veroorzaakt, ,,de
ontladingslamp” genoemd wordt.
Willen we dus voor beeldontvangst een kathodestraalbuis
gebruiken, dan dienen we niet alleen een tijdbasis voor de
beeldfrequentie (12% perioden), maar ook een tijdbasis voor
de lijnfrequentie (375 perioden) te bouwen.
Zoo’n tijdbasis moet nu echter de verlangde zaagtand
spanning in twee faserichtingen tegelijk kunnen leveren, om86
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Fig. 37. Bovenaanzicht kathodestraalbuisontvanger.
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Fig. 38. De kathodestraalbuisontvanger in bedrijf.
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dat, zooals reeds eerder uiteengezet is, op ieder stel deflectieplaten steeds een gelijke doch tegengestelde spanning aan
wezig moet zijn. Daarom ziet men dan ook doorgaans een
z.g. omkeerlamp toegepast. Dit beteekent dus, dat een derge
lijke geheel complete tijdbasis voor lijn en beeld, minstens
uit 4 lampen zal bestaan.
Met behulp van een speciaallampje, zijn evenwel op ver
nuftige wijze de functies van de ontladingslamp en de omkeer
lamp in dit eene type te vereenigen, waardoor een belangrijke
vereenvoudiging te bereiken is. Op deze wijze kunnen n.1.
niet alleen twee lampen gespaard worden, maar vervalt tevens
nog een hiervoor noodzakelijke voedingscombinatie.
Deze beide punten alleen zijn dus reeds al reden genoeg,
om dit speciale lampje, dat onder den naam gastriode bekend
is, wat nader te bespreken.
§ 21. De gastriode
In principe is dit lampje niets anders dan een triode met
gasvulling, waardoor echter juist zeer speciale eigenschappen
ontstaan, die niets gemeen hebben met die van de hoogvacuum-triode. We moeten deze lampen n.1. veel meer zien
als een kleine kwikdamp-gelijkrichter, waarbij tusschen de
kathode en de anode nog een rooster aangebracht is.
Nu weten we, dat bij een gasgevulde gelijkrichtlamp een
zeer bepaalde spanning op de anode aan te wijzen is (veelal
+ 17 V), waarbij beneden deze waarde de lamp onder geen
enkele voorwaarde anodestroom trekt en boven deze waarde
plotseling „ontsteken” zal.
Bij de gastriode is deze eigenschap dus vanzelfsprekend
ook aanwezig, alleen met dit verschil, dat nu t.g.v. het aan
gebrachte rooster de ontsteekspanning op de anode niet aan
een bepaalde waarde gebonden is, maar binnen wijde grenzen
verhoogd kan worden door vergrooting van de negatieve
roosterspanning.
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Slaat de lamp eenmaal door, dan kan evenwel geen enkele
spanning op het rooster de anodestroom tot nul doen terug
keeren. Dit zal n.1. pas weer kunnen plaats vinden, indien
de spanning op de anode tot de karakteristieke hoogspanning
van het toegepaste gas is gereduceerd. Immers, dit ontsteken
van de lamp ontstaat, doordat het gas t.g.v. de aangelegde
spanning zoodanig geïoniseerd raakt, dat een ontladingsweg
in de lamp gevormd wordt. Tusschen de kathode en de anode
zal dan een boogontlading ontstaan met een constante span
ningsvol, die onafhankelijk van den optredenden anode
stroom is.
Zakt daarna echter, door één of andere reden, de anodespanning weer beneden de hoogspanning, dan zal, indien het
rooster tenminste negatief geladen is, de spanning op de anode
weer een veel hoogere waarde moeten bezitten, alvorens een
volgende doorslag kan plaats vinden.
Bij de gastriode is dus, evenals bij een neonlamp, een
verschil in de doof- en ontsteekspanning aanwezig. Alleen
hebben we dit verschil bij de eerste in de hand en bij de
tweede niet. Een dergelijk lampje wordt nu eveneens door de
N. V. Philips in den handel gebracht en wel onder het type
+ + nummer 4686.
Om nu hiermede een zaagRi
tandspanning te kunnen op
wekken, gaan we in principe
als volgt te werk, zie fig. 39.
We denken als punt van uit
TCi
gang in deze figuur den conden
sator Cx eens op een bepaald
moment geheel ontladen. Bij
Fig. 39. Zaagtandgenerator.
het aanleggen van de hoogspanning zal dan onmiddellijk hierna via weerstand R± een
laadstroom naar den condensator gaan vloeien, waardoor deze
zich langzaam zal opladen. Na eenigen tijd is dan evenwel de
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spanning op den condensator zoo hoog opgeloopen, dat deze
gelijk geworden is aan de met de negatieve roosterspanning
ingestelde ontsteekspanning van de gastriode. Deze wordt dan
plotseling geleidend en zal in een zeer korten tijd de con
densator tot de doofspanning, of juister gezegd, t.g.v. de
zelfinducties van de toevoerleidingen enz., tot beneden deze
waarde, ontladen. Hierna treedt de negatieve roosterspanning
weer in werking, waardoor de lamp gedoofd blijft en de con
densator zich zoodoende weer langzaam kan opladen.
We zien dus op deze wijze de zoo zeer begeerde zaagtandspanning ontstaan. Zonder bepaalde voorzorgen zal deze er
echter wel niet zoo ideaal uitzien, als in fig. 36 weergegeven.
Immers, hoe geringer het verschil tusschen de batterijspanning en de pluskant van den zich opladenden condensator
wordt, hoe geringer ook de laadstroom zal worden, zoodat
dan bij hoogere spanningen op den condensator per tijds
eenheid een geringere spanningstoename optreedt dan in het
begin, waardoor het schuine oploopende stuk van den zaag
tand geen rechte lijn wordt, maar van boven meer horizontaal
zal ombuigen.
Het lichtpuntje op het scherm verloopt hierdoor dan echter
niet meer lineair, maar zal aan het einde van de baan lang
zamer gaan verloopen, waardoor natuurlijk een beeldvervorming het gevolg is.
Alleen door de plusspanning zeer hoog te kiezen, t.o.v. de
verlangde spanning op den condensator, is een voldoende
lineaire zaagtandspanning op deze wijze bereikbaar.
We moeten nu echter ook nog tegelijkertijd deze zaagtand
spanning in omgekeerde faserichting opwekken voor de tegenovergeplaatste deflectieplaat.
Op eenvoudige wijze is dit nu te bereiken, door niet alleen
in de anodeketen een R C tijd aan te brengen, zooals we
besproken hebben, maar eveneens in de kathode, zie fig. 40.
Om dit goed in te zien denken we, dat op een gegeven
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moment de gastriode plotseling doorslaat. In fig. 40 zal dan
zeer snel naar een lager potentiaal vallen, om na het dooven
van de triode weer langzaam te gaan stijgen.
Tijdens den doorslag van
♦+800V
de gastriode zal X'x echter
juist zeer snel °P een hoog
4
potentiaal komen, om hierna
t.g.v. het wegvloeien van de
condensatorlading over den
kathodeweerstand langzaam
te dalen.
Zoodoende is het dus mo
Fig. 40. Zaagtandgenerator voor twee gelijk, om met behulp van
faserichtingen met slechts één lamp.
slechts één lamp de beide
in faserichting tegengestelde zaagtandspanningen op te
wekken.
Naast deze besparing is echter ook nog een ander voordeel
van meer technischen aard verkregen. Na elke ontlading be
vinden zich n.1. in de lamp nog vele positieve gasdeeltjes, die
zoo spoedig mogelijk onschadelijk gemaakt moeten worden,
om een goede vergrendeling van de triode te kunnen ver
zekeren. Doordat nu de kathode na de ontlading op een groote
positieve spanning gekomen is, bezit het rooster t.o.v. de
kathode een hooge negatieve spanning. Hierdoor is het rooster
dus in staat, om in een zeer korten tijd alle positieve gasresten
tot zich te trekken en electrisch neutraal te maken, waardoor
een zeer stabiele werking gewaarborgd wordt.
Slechts aan één voorwaarde dienen we bij deze schakeling
nog te denken en wel, dat het niet toegestaan is, om tusschen
de kathode en de gloeidraad een groot spanningsverschil te
laten ontstaan. We zijn dus genoodzaakt om één kant van
den gloeidraad met de kathode te verbinden, waaruit volgt,
dat voor elk van de beide gastrioden een aparte gloeistroomwikkeling op den transformator noodig is.
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Hiertegen bestaat echter geen enkel bezwaar en heeft ook
geen enkele nadeelige invloed op de werking.
Na deze uiteenzettingen kunnen we nu gevoeglijk overgaan
tot de bespreking van een compleet schakelschema, dat, zooals
we zullen zien, op zeer ideale wijze aan onze bestaande appa
ratuur is aangepast en op het besproken principe berust.
§ 22. Een handige schakeling voor grofrastertelevisiebeeldontvangst met behulp van den kathodestraalbuis
De complete installatie voor beeldontvangst op de kathodestraalbuis bestaat nu teneerste uit de in hoofdstuk II en III
beschreven beeldontvanger met voedingsgedeelte en ten
tweede uit een nog geheel afzonderlijk te bouwen „aanhangsel”
waarvan het principe-schema in fig. 41 is weergegeven.
Hierin is, van rechts naar links gaande, L4 het Philipskathodestraalbuisje D G 7 - 1, L2 en L3 de beide gastrioden
en Lj de synchronisatie-lamp. We zien dus voor de synchro
nisatie van de lijnfrequentie (375 per.) èn voor die van de
beeldfrequentie (12% per.) slechts één lamp toegepast, het
geen in vergelijking met den synchronisatieversterker voor
schijfontvangst (zie fig. 32), een belangrijke vereenvoudiging
beteekent.
Tevens valt in het gegeven schema op te merken, dat de
hoogste spanning van + 800 V, welke op anode 2 van de
kathodestraalbuis aangelegd moet worden, ook gebruikt is
voor het opwekken van de vereischte zaagtandspanningen.
Hierdoor zijn we n.1. in staat, om deze laatstgenoemde
spanningsvormen zoo lineair mogelijk te laten verloopen
(zie § 21).
Alhoewel nu practisch dus bijna het geheele schema, vanuit
deze + 800 V gevoed wordt, bedraagt de totale stroomsterkte,
zelfs met inbegrip van de potentiometerstroomen, toch maar
hoogstens 5 m A, waardoor, zooals we dadelijk zullen zien,
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deze hoogspanning op zeer sim
pele wijze uit ons bestaande vcedingsgedeelte is te betrekken.
De op den Wehneltcilinder
(G) aan te leggen beeldamplitu^en, zijn n.1. voor volledige
uitsturing van de D G 7-1 zóó
gering, dat hiervoor slechts %
gedeelte noodig is van het signaai, dat anders op het rooster
van de eindlamp bij schijfontvangst voorhanden moet zijn.
Dit beteekent dus niet alleen
een volkomen overbodig wor
den van de 9 Watts eindpenthode in onzen beeldontvanger,
maar ook nog, dat zelfs een be
langrijk geringer antennesignaal
noodig is.
Daar nu de + 600 V voeding
hierdoor geheel vrij komt, ligt
het dus voor de hand, dat we
deze zullen benutten voor het
voeden van de tijdbasis en de
kathodestraalbuis. Maar aan
gezien hiervoor slechts 5 m A
totaal stroom geleverd behoeft
te worden, volgt hieruit on
middellijk, dat deze 600 V zal
oploopen tot practisch de piek
waarde van de gelijkgerichte
wisselspanning, hetgeen neer
komt op ongeveer + 800 V na
de afvlaksmoorspoel.
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Zoodoende zijn we dus in staat, om bij kortsluiting van de
beide telefoonbussen op de frontplaat van den ontvanger, met
een enkele handbeweging alle op het lampvoetje van de eindlamp beschikbare spanningen met behulp van het 5-penslamphulsje direct te betrekken. Ook is hierdoor direct over
het beeldsignaal, dat op de roosterpen van de eindlampvoet
aanwezig is, te beschikken.
De Westector in den ontvanger blijft eveneens voor deze
schakeling hoogst noodzakelijk. Alleen dienen we de minzijde,
dat is dus die zijde, welke aan den draaibaren arm van potentiometer R15 verbonden zit, rechtstreeks aan aarde te leggen.
Dit is vooral, indien we de mogelijkheid voor schij fontvangst
willen bewaren, het eenvoudigste te verwezenlijken met behulp
van een schakelaartje.
Het eenige dat ons nu nog te doen staat, is om te zorgen
voor drie geheel aparte gloeistroomvoedingen van elk 4 V voor
f2, f3 en f4. De beste resultaten zullen verkregen worden, wan
neer hiervoor uitgegaan wordt van een bestaande krachttransformator, waarop we alleen de primaire wikkeling voor de
netaansluiting aanwezig laten. Nadat hieromheen een behoor
lijke isolatielaag aangebracht is,
PRIM.
welke b.v. bestaan kan uit pres
paan van 0,2 mm., wikkelen we
hier bovenop de 4 V wikkeling f4.
De twee andere wikkelingen f2
F* en f3 dienen we evenwel, om
“ netstoringen en „brom” op de
zaagtandspanningen te voor
komen, niet op het middenbeen
van den transformator te leggen,
Fig. 42. Speciaal gewikkelde
gloeistroomtransformator.
maar op de beide buitenbeenen,
zie fig. 42. Voor deze wikkelingen kunnen we normaal schelledraad kiezen. Denk er evenwel aan om eerst beide beenen
van een zeer goede isolatielaag te voorzien, daar anders
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onherroepelijk doorslag tusschen f2 en (of) f3 naar de kern
zal optreden.
Om nu tevens nog elke storing door de plotselinge ontladingsstooten van de gastrioden door straling enz. te ontgaan,
is het ook nog zeer gewenscht, om het geheele schema uit
fig. 41 in een metalen afscherming onder te brengen. Hiervoor
kunnen we b.v. een houten kastje vervaardigen en van binnen
geheel met blik bekleeden. Aan den voorkant is dan alleen
het scherm van de buis en tevens de
assen van R6, Rlö, R22 en R^ naar
buiten te voeren. R3 kan eventueel
aan de achterzijde in de kast aange
bracht worden, omdat deze eenmaal
in den juisten stand ingesteld, nooit
meer veranderd behoeft te worden.
Ter voorkoming van een verwisse
len van links en rechts, of boven en
Lr
1 t»
1
onder van het beeld, dienen we ver
der nauwlettend toe te zien op een
juiste verbindingswijze van de punten
Dj D'j en D2 D'2 van de gastrioden
1--------- 1
naar den voet van de kathodestraalbuis.
I
1
^22
Deze laatste is zoodanig liggend
gemonteerd, dat de gloeidraden zich
aan de onderzijde bevinden en de
rJ~|
/0C7-\ 1----------\
zijaansluiting van de buis aan den
Rl5
rechterkant, wanneer we hiernaar in
ww
WW
achteraanzicht kijken.
Om verder een kleine correctie van Fig. 43. Schematische opvan de onderdeden
den juisten stand van het beeld op stelling
voor den kathodestraalbuisontvanger.
eenvoudige wijze te kunnen uitvoeren,
is dit lampvoetje het beste met slechts één boutje aan een
rechtopstaand stukje stripmetaal te bevestigen.
Een goede opstelling van het geheele schema is nu tenslotte

0r0
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nog weergegeven in fig. 43. We zien hierin den gloeistroomtransformator Tr in een hoek van de kast opgesteld. Deze
moet n.1. zoover mogelijk uit de nabijheid van de kathodestraalbuis gehouden worden, omdat anders het strooiveld van
dezen transformator een storende invloed op den kathodestraal kan veroorzaken. Mochten later toch nog verdenkingen
in deze richting ontstaan, dan kunnen we door dezen trans
formator in verschillende standen te draaien, de beste op
stelling zelf „empirisch” bepalen.
§ 23. De bediening
Om nu de behandelde kathodestraalbuis-ontvanger op
beeldontvangst te kunnen beproeven, dienen we deze in de
allereerste plaats op den beeldzender af te stemmen. Dit is op
eenvoudige wijze mogelijk, door een koptelefoon via tusschenschakeling van een condensator van 0,1 m F met de eene pool
aan de anode van L3 in den beeldontvanger te verbinden en
de andere pool aan aarde te leggen. (Denk eraan, om nooit
de koptelefoon parallel aan de Westector te plaatsen, daar
deze in dit geval door de dan te groote belasting beschadigd
kan worden).
Hebben we zoodoende op den beeldzender afgestemd, dan
zal het blijken, dat bij slechts een matige koptelefoonsterkte,
het buisje reeds een zeer sterke lichtmodulatie te zien geeft.
Een herkenbaar beeld zal deze modulatie echter nog niet
opleveren, omdat de tijdbasis voor de lijn- en beeldfrequentie
eerst nog afgeregeld en op den zender gesynchroniseerd
moeten worden.
Om dit te bewerkstelligen, beginnen we met potentiometer
R3, zie fig. 43, geheel naar aardzijde te draaien. Vervolgens
stellen we daarna R15 zoodanig in, dat schuine zwarte strepen
zichtbaar worden, welke zich van boven naar beneden moeten
verplaatsen. Hierna draaien we zeer geleidelijk (niet te ver)
potentiometer R3 naar de pluszijde. Bij een bepaalden stand
98

KATHODESTRAALBUIS ALS BEELDCOMBINATOR
zien we dan plotseling als het ware het beeld ineens te voor
schijn komen, doordat met een schok de lijnfrequentie ge
synchroniseerd raakt.
Het merkwaardige hierbij is echter, dat in tegenstelling
met de ervaringen opgedaan bij den Nipkowschijf-ontvanger,
het beeld nu nog in horizontale richting meer of minder snel
over den buiswand wandelt, terwijl in vertikale richting toch
volledige synchronisatie aanwezig is. De oorzaak hiervan is
gelegen in de tijdbasis voor de beeldfrequentie, welke n.1. nu
ook nog bijgeregeld moet worden. En dit is te bereiken door Rg
te verdraaien en wel zoodanig, dat het beeld langzaam van
rechts naar links over het scherm loopt.
Hierbij zien we het beeld ,,doormidden gesneden”, met
verwisseling van linker- en rechtergedeelte, passeeren. De
scheiding tusschen deze beide beeldgedeelten blijkt nu duide
lijk geaccentueerd te worden, door een zwarte vertikale streep,
die veroorzaakt wordt door een beeldsynchronisatieimpuls,
welke door den zender, bij de aanvang van elk nieuw beeld
gedurende den tijd van één complete lijn, uitgezonden wordt.
Deze heeft tot taak, om de tijdbasis voor de beeldfrequentie
te synchroniseeren, hetgeen met een sprongetje zal plaats
vinden, zoodra deze zwarte scheidingslijn geheel links in het
beeld aangekomen is.
We zullen nu kunnen ervaren, dat de beste instelling van
R3 gevonden wordt bij een stand, die juist iets meer dan
voldoende is om de beide gastrioden in den pas te houden. Na
afregeling van dezen potentiometer behoeven we hieraan dan
practisch nooit meer te draaien.
Tenslotte is nu nog met R^ de gunstigste lichtsterkte in te
stellen en met R22 het beeld in focus te brengen.
Zoodra we met al deze handelingen eenigszins vertrouwd
geraakt zijn, is vervolgens de aandacht wat meer op het beeld
zelf te concentreeren.
Een eerste punt van belang is b.v., om na te gaan of mogelijk
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ook nog eenige „brom” waargenomen kan worden, hetgeen
direct te herkennen is aan 4 witte en zwarte vertikale strepen
op het beeldvlak. Het kan n.1. soms voorkomen, dat de
+ 800 V nog een extra ontkoppeling behoeft.
Het eenvoudigste kunnen we dit bereiken, door in serie
met de afvlaksmoorspoel van dit voedingsgedeelte nog een
extra exemplaar van 500 Henry op te nemen. Zijn we niet
in het bezit van een dergelijk instrument, dan is hiervoor ook
wel de secondaire zijde van een niet al te kleine laag-frequenttransformator te gebruiken. Natuurlijk mag dit geen type
zijn, waarbij deze wikkeling van weerstandsdraad gemaakt is,
daar anders een te groot spanningsverlies optreedt.
Bij voortgaande beschouwing van het weergegeven beeld
kunnen we nu soms ook nog constateeren, dat enkele beeld
lijnen bij sterke witte beeldpartijen iets „opwippen”. De
oorzaak hiervan is gelegen in de nooit volkomen goede
werking van de westector in den beeldontvanger. Verbetering
kunnen we hierin nog verkrijgen, door deze werking te on
dersteunen met een extra lampdiode, welke gemakkelijk een
plaatsje in de nabijheid van de kathodestraalbuis te geven is,
(zie fig. 37).
We verbinden de anode van deze diode dan aan aarde en
de kathode aan de verbindingsdraad, welke in fig. 41 van Rx
naar het klemmenbordje loopt. Ook de gloeidraadvoeding kan
van ditzelfde klemmenbordje afgenomen worden, (zie de
punten Fi in fig. 41).
Een volgend punt is een controle op de beeldafmetingen.
Deze mogen alleen nagemeten worden tijdens ontvangst van
den beeldzender, omdat anders door foutieve standen van
Re en R15 geheel verkeerde conclussies getrokken kunnen
worden. De breedte van het beeld moet dan ongeveer 3 cm.
zijn en de hoogte 6 cm. Schijnbaar lijkt het dus, alsof de beeldverhouding niet meer 3X7 is. Dit is echter nog wel degelijk
et geval, maar kan op het scherm niet waargenomen worden,
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omdat de lijn-synchronisatieimpulsen het oplichten van de
buis gedurende dien tijd verhinderen.
Hebben we ons nu zeer nauwkeurig aan de opgegeven
waarden van de onderdeden uit de stuklijst van fig. 41 ge
houden, dan zullen deze afmetingen practisch ook wel altijd
bereikt zijn. We moeten echter wel bedenken, dat deze
onderdeden met betrekkelijk groote toleranties in den handel
gebracht worden. Hierdoor is het evenwel mogelijk, dat de
beeldverhouding van breedte tot hoogte niet geheel juist is.
Het beeld is n.1. dan te smal, of wel te breed t.o.v. deze laatste.
Dit is nu op eenvoudige wijze te verhelpen, door kleine
correcties aan de weerstanden R10, R12 aan te brengen. Hierbij
zullen we bemerken, dat vergrooten van R10 en R12 een smaller
beeld zal veroorzaken, terwijl ditzelfde bij R18 en R20 een
verkleinen van de beeldhoogte tot gevolg heeft. Willen we
juist het tegengestelde bereiken, dan moeten de genoemde
weerstanden iets kleiner genomen worden en wel hoogstens
een 10 a 20% voor beide mogelijkheden.
Zijn de juiste afmetingen bereikt, dan snijden we vervolgens
nog uit een stuk dik papier van b.v. 10X15 cm. een beeldraampje, dat juist om het beeldraster op de buis past, zie
fig. 38. Hierdoor verkrijgen We een omlijsting, waarbij tevens
de diffuus lichtgevende overige schermdeelen aan ons oog
onttrokken worden.
Het resultaat hiervan is verrassend. Scherp omlijst contras
teert het lichtsterke beeld op ongekende wijze met de omgeving,
waardoor een zeer aangename indruk op het oog ontstaat.
Ook het geheele geruischlooze verloopende proces doet na
overgang van schij fontvangst, zeer weldadig aan.
Voegen we daarbij nog het volkomen automatisch werken van
de geheele apparatuur, ook na elke fadingperiode, dan kunnen
we niets anders zeggen, dan dat alle genoemde eigenschappen
tesamen, deze ontvanger tot een standaardinstrument maken
voor den modernen grofraster-televisieamateur.
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Bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij „Kosmos” te Amsterdam zijn
tevens verschenen:

MODERNE GROFRASTER -TELEVISIE
VOOR DEN AMATEUR
DOOR F. KERKHOF-PAoKT
Met 46 figuren

Gecartonneerd f 1.75

Dit op initiatief van de Ned. Verg. voor Internationaal Radio-Amateurisme
(N.V.I.R.) uitgegeven boek is in de eerste plaats bestemd voor den meer geroutineerden radio-amateur. Daarom zijn hierin verschillende principiëele
vraagstukken, die de kern van de televisie raken en noodig zijn voor een juist
inzicht in deze materie, uitvoerig behandeld. Veel, dat voorheen duister was,
is nu zeer verklaarbaar geworden, tot groot nut van den experimenteerenden
amateur.
In RADIO-EXPRES van 14 Mei 1937 schreef J. C(orver) o.a. het volgende:
„Voor zoover wij weten, is dit boekje tot dusver een werkelijk éénig ver
schijnsel in de internationale litteratuur en de Nederlandsche amateur kan
zich gelukkig prijzen, dat één der zijnen de moeite heeft genomen om dit
alles omtrent amateur-televisie te onderzoeken en te boek te stellen.
Slechts zelden hebben amateurs gelegenheid, een deel van het radiogebied
zoo grondig en systematisch te bestudeeren.”

RADIOTECHNIEK
HANDBOEK VOOR DE STUDIE VAN
RADIOZEND- EN ONTVANGTECHNIEK

door
Met 202 figuren

:
.

I

ING. J. ROORDAJr.

Ingenaaid f 4.'—; Geb. f 4.90
Voor leden N.V. R.T. Ing. f3.20; Geb. f3.90

Dit boek is verschenen ter vervanging van het bekende Handboek der Radio
techniek van denzelfden auteur. Van een herdruk kan niet gesproken worden,
omdat de veranderingen, die aangebracht moesten worden van zoo'n ingrijpende
aard bleken te zijn, dat van herdruk werd afgezien en tot het samenstellen van
een geheel nieuw boek besloten werd.
Beknopt inhoudsoverzicht: I. Korte historische inleiding. II. Electromagnetische straling. III. Het opwekken van electrische trillingen. IV. De eigenschap
pen van gesloten trillingskringen. V. Gekoppelde kringen. VI. Theorie der
radiolampen. VII. De radiolamp als versterker. VIII. Laagfrequentversterkers.
IX. Hoogfrequentversterkers. X. De radiolamp als trillingsgenerator. XI. Ge-v
moduleerde hoogfrequenttrillingen. XII. Detectie van hoogfrequente trillingen.
XIII. Antennes en antennesystemen. XIV. Ontvanginstallaties. XV. Zendinstallaties. XVI. De voeding van radioinstallaties. XVII. Onderdelen van
radioinstallaties. Appendix I. Inleiding tot de symbolische rekenwijze voor de
oplossing van wisselstroomvraagstukken. Appendix II. Harmonische analyse.
Appendix III. Tabellen.
Verkrijgbaar in elke goede boekhandel en bij de uitgevers

Bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij „Kosmos” te Amsterdam zijn
tevens verschenen:

RADIO-TECHNISCH VADEMECUM
Gegevens en vraagstukken uit de radio-techniek
met uitgewerkte voorbeelden. Voor studerenden,
vaklieden en serieuze amateurs
DOOR

Ir. J. A. J. BOUMAN EN J. ROORDA Jr.
Ing. f2.25; Geb. f2.90
Met 160 figuren en schema’s
Een zeer practische leidraad bij het oplossen van radiotechn. problemen
BEKNOPT INHOUDS-OVERZICHT:
I. Wisselstroomtechniek. II. Gesloten trillingskringen. III. Open
trillingskringen. IV. Gekoppelde kringen. V. Theorie van de
radiolampen. VI. De radiolamp als versterker. VII. De lamp als
generator. VIII. De radiolamp als detector. IX. Telefonie-Modulatiemethoden. X. Onderdelen van radioinstallaties. XI. Algemene ge
zichtspunten voor het ontwerpen van radioinstallaties.

AMATEUR-ZENDERS
CONSTRUCTIE, WERKING EN BEDIENING VAN
ULTRA-KORTE-GOLF-ZENDERS
DOOR

J. HAGENAAR EN J. ROORDA Jr.
Met 157 figuren

Ing. f 3.'—; Geb. f 3»90

BEKNOPT INHOUDS-OVERZICHT:
I. Grondbegrippen der electro-techniek. II. Electrische trillingen en
trillingskringen. III. De werking van radiolampen. IV. De radio
lamp als versterker en generator van hoogfrequent-trillingen. V. Een
voudige telegrafiezenders. VI. Gestuurde zenders. VII. Kristalgestuurde zenders. VIII. Modulatiesystemen. IX. Antennesystemen.
X. Voedingssystemen voor zenders. XI. Meetinstrumenten en meet
methoden. XII. Ontvanginstallaties. XIII. Bediening van installaties.
XIV. Gegevens en tabellen. XV. Wettelijke bepalingen voor de
amateurzendmachtiging.
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Wijziging in Principeschema Fig* 41 Bladz* 94
in: Kerkhof, Bouw zelf uw televisie-ontvang-installatie
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Nadat dit boek afgedrukt was, bereikte ons het bericht, dat in de
Philips-Kathodestraalbuis D G 7—1 twee aansluitcontacten aan de
voet verwisseld zijn. Hierdoor moeten in het principeschema op
blz. 94 de aansluitpunten Dj en
'eveneens verwisseld worden.
Men verzuime niet deze correctie met de pen aan te brengen.
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