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WOORD VOORAF
Dit boek is ontstaan uit een cursus die door de schrijvers op verzoek van
Prof. Ir. F. M. Roeterink, leider van de Interne Technische Opleiding bij
de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, is samengesteld voor opleiding
van technici die in de televisietechniek creatief werk moeten verrichten.
De leerstof voor deze cursus diende daarom in de eerste plaats te zijn ge
richt op het verkrijgen van een fysisch inzicht in de grondslagen waarop de
televisietechniek berust, en in de tweede plaats op het geven van richtlijnen
voor het dimensioneren van vele grootheden.
In beginsel is deze strekking in dit boek behouden. De schrijvers menen
namelijk, dat een fysisch inzicht van de lezer in de nu gangbare schakelingen
hem het vermogen geeft nieuwe schakelingen, die mettertijd nog zullen ont
staan, vlug te doorgronden. Immers, de schakelingen kunnen veranderen,
doch de fysische grondbeginselen waarop ze berusten blijven doorgaans de
zelfde. Ook is het de overtuiging van de schrijvers, dat inzicht en bekwaam
heid in het dimensioneren van televisiegrootheden de lezer competent maken
om nieuwe ontwerpen naar waarde te beoordelen.
De leerstof in dit boek is zodanig ingedeeld, dat hij die de radiotechniek
grondig heeft bestudeerd, geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt met de
voor hem soms geheel nieuwe denkwijzen en elektrische schakelingen in de
televisietechniek. Voor de meer mathematisch geschoolden is op vele plaat
sen een tekst in kleine letter tussengevoegd, die tot doel heeft de in normale
letter gedrukte tekst wiskundig te funderen. Deze klein gedrukte gedeelten
kunnen evenwel, zonder schade voor het begrijpen van het geheel, worden
overgeslagen.
Aldus is dit boek geschikt o.a. voor radiomonteurs, radioreparateurs,
radioamateurs, radiotechnici, leerlingen en afgestudeerden van hogere
burgerscholen, van elektrotechnische scholen, middelbaar technische scho
len, zee- en luchtvaartscholen, universiteiten, de Koninklijke Militaire
Academie, en voor handel en bedrijf.
Hoewel de algemene strekking van dit boek is gericht op het behandelen
van schakelingen die in televisieontvangers worden toegepast, zijn toch,
voor zover de omvang van het boek dit toeliet, de meest belangrijke schake
lingen voor studio- en zenderapparatuur besproken, zodat de lezer zich van
het tot stand komen van de televisiesignalen een denkbeeld kan vormen.
In dit boek is gebruik gemaakt van het gerationaliseerde eenhedenstelsel
van Giorgi. Een eenhedentabel en een herleidingstabel zijn achter in het
boek opgenomen.
Veel zorg werd besteed aan taalkundig goede terminologie, waaraan in dit
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nieuwe vak een grote behoefte bestaat. Een lijst Van vaktermen met bijbe
horende definities, die aan de Nederlandse Normalisatie Commissie zijn
voorgelegd of reeds zijn goedgekeurd, vindt men achter in dit boek alfa
betisch gerangschikt.
De schrijvers betuigen hun dank aan allen die tot de totstandkoming van
dit boek hebben meegewerkt, in het bijzonder aan de heren Ir. J. C. Francken
Dr. J. Haantjes, Dr. E. Oosterhuis, Ir. H. Rinia en Drs. P. Schagen.
Voor de uitstekende verzorging der figuren zijn de schrijvers dank ver
schuldigd aan de Heer P. Vissers.
Op- en aanmerkingen die een eventuele volgende druk zouden kunnen
verbeteren, worden dankbaar door de schrijvers via de uitgever tegemoetgezien.
Eindhoven, voorjaar 1951

F. Kerkhof
W. Werner
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BIJ DE DERDE GEHEEL HERZIENE DRUK
Toen wij het vererende verzoek van de uitgeefster ontvingen om het boek
Televisie (waarvan intussen twee oplagen in vijf talen zijn uitverkocht) voor
een derde druk te bewerken, hebben wij lang geaarzeld met een besluit.
Immers de televisieontwikkeling is de laatste jaren nog stormachtig vooruit
gegaan, terwijl ook het inzicht in vele verschijnselen belangrijk is verdiept,
waardoor de schrijvers zich voor een omvangrijke taak zagen gesteld en voor
de vraag hoe uit deze overweldigende vermeerdering van kennis een wel
overwogen selectie kon worden toegepast.
De waarderende recensies uit vele landen over de vorige uitgaven hebben
de schrijvers tenslotte doen besluiten om dit gigantische werk ter hand te
nemen, waarbij is besloten om de keuze van de stof zodanig te beperken dat
de aard van het boek zoveel mogelijk bleef behouden. Ondanks deze beper
king diende het oorspronkelijke werk in twee delen te worden gesplitst
en was de medewerking van meerdere bekwame experts noodzakelijk, mede
omdat ditmaal niet op de gewaardeerde medewerking van Ir. W. Werner
kon worden gerekend. Deze nieuwe medewerkers zijn de heren P. J. H.
Janssen, Ir. H. C. de Graaff en Ir. J. M. Olthuis, die ieder een deel van de
stof waarin zij het meest zijn gespecialiseerd, voor hun rekening hebben
genomen en waarbij in nauwe samenwerking eikaars werk is bekritiseerd
en gecorrigeerd.
De splitsing in twee delen is zodanig geschied, dat in deel I na de inlei
dende hoofdstukken de belangrijkste circuits voor de beeldreproduktie zijn
behandeld. In de eerste helft van deel II volgt dan de behandeling van de
M.F.-beeld- en geluidsversterker van de televisieontvanger benevens vele
algemene beschouwingen zoals sprongdistorsies in asymmetrische trans
missiesystemen, ruis, bijzondere problemen, ongewenste verschijnselen in
het televisiesignaal, en transmissielijnen en antennes. In de tweede helft van
deel II wordt de kleurentelevisie uitvoerig door Ir. Olthuis besproken.
Ook nu weer is veel zorg besteed aan taalkundig goede terminologie,
waarbij wij voor de hulp van de Philips’ Interne Taalcommissie en in het
bijzonder aan Dr. H. E. Buiskool veel dank zijn verschuldigd. Een uitge
breide lijst van vaktermen met bijbehorende definities vindt men achter in
het boek alfabetisch gerangschikt.
Veel dank is tevens verschuldigd aan allen, waar ook ter wereld, die ons
in de loop der jaren hun op- en aanmerkingen toezonden waarvan wij zoveel
mogelijk een dankbaar gebruik hebben gemaakt.
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Ook nu weer wordt dit geheel herziene werk aan de in het Woord Vooraf
in de eerste druk genoemde groepen aanbevolen met de opwekking aan alle
gebruikers en studerenden om hun op- of aanmerkingen aan de schrijvers te
doen toekomen.
Eindhoven, najaar 1962

F. Kerkhof

BIJ DE VIERDE DRUK
Daar de vraag naar dit boek onverminderd doorgaat, is het ons een ge
noegen de vierde druk van dit standaardwerk aan te kondigen.
De principes van de televisietechniek hierin beschreven zijn nog steeds
geldig.
Wij hebben dus kunnen volstaan met het corrigeren van enkele zetfouten.
Eindhoven, voorjaar 1969

De uitgever.
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SCHETSMATIG OVERZICHT

l.X Inleiding
Bekend mag worden verondersteld dat men onder televisie verstaat het over
een zekere afstand (bijv. met behulp van radiogolven) overbrengen van een
„levende” afbeelding van een scène. Televisie stelt ons dus in staat op een
zekere afstand te zien, zoals de radio het op afstand horen bewerkstelligt.
Uit het feit dat televisie pas zovele jaren na het ontstaan van de radio naar
voren kwam, mag niet worden geconcludeerd dat het denkbeeld van „zien
op afstand” van meer recente datum is.
Reeds in Januari 1884 gaf de toen ongeveer twintigjarige student Paol
Nipkow een idee aan hoe, volgens hem, televisie zou zijn te verwezenlijken,
doch enig praktisch resultaat kwam niet tot stand. Niet omdat zijn ideeën
fantastisch of foutief waren; integendeel, maar de techniek was toen nog
niet ver genoeg gevorderd om aan enige eis op dit gebied te voldoen.
Vooraleer televisie een bepaalde graad van perfectie kon bereiken, diende
eerst de radio- en elektronenbuizentechniek tot volle ontwikkeling te komen.
Pas daarna kon men stap voor stap in de laboratoria het televisiedenkbeeld
bevredigend realiseren.
De reden van deze lange ontwikkeling is gelegen in het feit dat ons gehoor
orgaan veel lagere eisen stelt aan de reproductie van geluid dan ons gezichts
orgaan aan de weergave van een beeld. Hierdoor kon de radio met veel
eenvoudiger middelen tot stand komen. Immers, een microfoon die ergens
in een ruimte is opgesteld, zet alle geluiden die hij opvangt om in elektrische
stromen of spanningen, en deze behoeven slechts te worden versterkt en
vervolgens op een draaggolf te worden gemoduleerd, om op een zekere
afstand via het radio-ontvangtoestel uit de luidspreker te komen als ge
reproduceerd geluid.
Bij geluidsreproductie is het geen dringende noodzaak te kunnen con
stateren of een klank bijv. links of rechts in de ruimte is voortgebracht. Bij
het zien echter is juist de plaatsbepaling van elk deeltje van een onderwerp
dat in ogenschouw wordt genomen van het grootste belang. Zodra de rang
schikking van de beelddelen bij de reproductie wordt verwrongen, geeft dit
ontoelaatbare, soms komische afwijkingen (men denke aan lachspiegels e.d.).
Om televisie te verwezenlijken, moet men dus de afbeelding van een scène
in elementaire deeltjes verdelen en deze op een of andere, aan de lichtintensi
teit evenredige wijze, in elektrische signalen omzetten.
Eigenlijk is dit in principe niets anders dan het proces dat ook in ons oog
plaats grijpt. Het oog is in wezen te vergelijken met een donkere kamer
waarin zich aan de binnenzijde van de achterwand het netvlies bevindt. Als
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verbindingsschakel tussen oog en hersenen fungeert de z.g. gezichtszenuw,
waarvan het netvlies een bekervormige uitbreiding is. Dit netvlies bevat een
zeer groot aantal staafjes en kegeltjes, die ieder voor zich lichtgevoelig zijn.
Op deze staafjes en kegeltjes wordt door de ooglens een kleine, omgekeerde
afbeelding geprojecteerd van het voorwerp waar we naar kijken. Over het
algemeen zijn verscheidene staafjes en kegeltjes door middel van één zenuwvezel met de hersenen verbonden, doch er is één plaats op het netvlies waar
alleen kegeltjes zijn aangebracht, die ieder afzonderlijk met een zenuwvezel
zijn verbonden, zodat op deze plaats de fijnste details in het beeld zijn waar
te nemen. Als we dus turen naar bijv. een zeer kleine drukletter, dan zullen
we onbewust ons oog zodanig richten, dat dit lettertje juist op deze plaats
wordt geprojecteerd, zodat zoveel mogelijk kegeltjes gebruikt worden om het
waargenomene aan onze hersenen door te geven. Wordt het detail te klein,
dus ter grootte van een of twee kegeltjes, dan kunnen we dit voorwerp niet
meer scherp waarnemen en zullen we het moeten vergroten. Het blijkt dat de
gemiddelde mens twee naast elkaar liggende details nog juist gescheiden kan
waarnemen als de hoek waaronder men deze beeldelementjes ten opzichte
van elkaar ziet ongeveer één boogminuut is.
Alle zenuwvezels lopen door de gemeenschappelijke gezichtszenuw, zodat
deze is te beschouwen als een dikke kabel met vele aders. We zouden dus,
uitgaande van de studie van het oog, de natuur zo getrouw mogelijk kunnen
nabootsen en in de televisiecamera een soort netvlies kunnen inbouwen, dat
uit een zeer groot aantal lichtgevoelige elementjes bestaat, die ieder voor zich,
door middel van een draad (de zenuwvezel) elektrisch zijn verbonden met
een lichtgevend deeltje op de overeenkomstige plaats van het ontvangscherm.
We zouden dan echter een enorm dikke kabel (de gezichtszenuw), bestaande
uit al deze verbindingsdraden, nodig hebben. Op zichzelf zou dit, afgezien
van de kosten, wel uitvoerbaar zijn, doch bedenken we dat tenslotte deze
verbinding tussen camera en ontvanger tot stand moet worden gebracht door
middel van hoogfrequentiezenders, dan zien we in dat dit niet gaat, want dan
zouden zoveel zenders nodig zijn, dat er voor andere doeleinden geen plaats
meer in de ether was. Men diende dus hiervoor iets anders te bedenken.
Nu bezit ons oog gelukkig een bijzondere eigenschap, die we direct kunnen
constateren door een lichtend voorwerp, bijv. de gloeiende punt van een
sigaret, snel heen en weer te bewegen. We zien dan namelijk boven een
bepaalde snelheid dit gloeiende puntje niet meer in elke stand afzonderlijk,
doch alleen een lichtende streep. Dit effect wordt veroorzaakt door het feit,
dat, als ons netvlies door een lichtindruk wordt getroffen, deze nog een
korte tijd nawerkt. Dit wil zeggen: de staafjes en kegeltjes hebben enige tijd
nodig om, nadat de lichtindruk is verdwenen, zich weer geheel te herstellen,
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met andere woorden: ze bezitten enige traagheid. Van deze traagheid nu is in
de televisie, evenals bij de filmprojectie, een dankbaar gebruik gemaakt.
Beschouwen wij ter verklaring van het hier bedoelde verschijnsel een film.
Deze bestaat namelijk uit een strook celluloid van kilometers lengte, waarop
zich een zeer groot aantal snel achter elkaar gemaakte momentopnamen van
een of ander gebeuren bevindt. Elk van deze opnamen wordt in het projectieapparaat een ogenblik voor de lens stilgezet, waardoor een afbeelding op het
doek ontstaat. Daarna wordt het licht een kort moment onderschept en de
film snel één opname verder getrokken en weer op het doek geprojecteerd.
Daar dit voldoende vlug wordt herhaald, merken we van deze onderbrekin
gen nagenoeg niets, en ook zien we er niets van dat telkens eigenlijk alleen
maar foto’s worden geprojecteerd: tijdens de onderbrekingen van het licht
houdt ons oog, dank zij zijn traagheid, de indruk die het gekregen heeft nog
even vast. Direct daarna werkt weer een indruk op ons oog in, doch dan
bevindt zich het bewegende object in een iets andere stand. Ook hiervan
bemerken we niets; de standen vloeien als het ware in elkaar over en we
menen een ononderbroken beweging waar te nemen. De snelheid waarmee
de afzonderlijke opnamen worden weergegeven is tegenwoordig 24 beelden
per seconde. Dit is voldoende voor een vloeiende beweging; alleen treedt dan
. '•/
nog een te hinderlijk fluctueren van de lichtsterkte op, hetgeen wordt ver
oorzaakt doordat de indruk op het oog al enigszins in sterkte is afgenomen
op het moment dat het volgende beeldje wordt geprojecteerd.
Om dit te ontgaan zou men meer dan 24 beeldjes per seconde kunnen
weergeven, doch dan wordt de film langer voor dezelfde speelduur, en dit is
kostbaar. Nu heeft men dit probleem zeer ingenieus opgelost door het licht
te onderscheppen niet alleen wanneer het beeldje wordt verwisseld, doch ook. . V V
tijdens het moment waarop elke opname voor de lens stilstaat. Er ontstaan
dus op deze wijze, zonder de filmlengte te vergroten, twee onderbrekingen ^
van het licht per opname, dus 48 per seconde, waardoor het flikkeren van
de helderheid niet meer opvalt.
Na deze beschouwingen is het eenvoudig te begrijpen hoe men televisie
tot een praktische oplossing heeft gebracht zonder die enorm dikke kabel
- of dat grote aantal zenders - dus die surrogaat gezichtszenuw te moeten
gebruiken. Men verbindt namelijk alle lichtgevoelige elementjes van het
netvlies van de camera niet gelijktijdig met het overeenkomstige lichtgevende
deeltje van het ontvangscherm, doch deeltje voor deeltje. Dat dit geen een
voudig probleem was volgt direct uit de overweging dat voor een goed beeld
minstens 400 000 of meer elementjes nodig zijn, en dat deze alle een beurt
gehad moeten hebben in een onderdeel van een seconde. Immers, we zullen
minstens hetzelfde aantal beelden per seconde moeten geven als in de film.
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Uit praktische overwegingen heeft men dit aantal op 25 gesteld, zodat deze
400 000 elementjes 25 maal per seconde met de lichtgevende deeltjes ver
bonden moeten worden, waaruit volgt dat per seconde 10 miljoen maal een
aansluiting tot stand is te brengen. Dit is een groot aantal, en het gaf dan
ook aanvankelijk geweldige moeilijkheden, die pas langzamerhand behoor
lijk zijn opgelost.
Natuurlijk is dit probleem door talrijke onderzoekers over de gehele
wereld op allerlei manieren aangepakt, doch tenslotte heeft de elektronenstraal de functie van de gezichtszenuw het gemakkelijkst kunnen overnemen.
Zo’n elektronenstraal wordt verkregen door middel van een in een lucht
ledige ruimte opgestelde gloeikatode, waaruit door thermo-emissie elek
tronen vrijkomen, die hierna door een of meer elektroden worden versneld
en gebundeld. Een dergelijke elektronenstraal kan vervolgens op twee
manieren worden afgebogen, nl. elektrostatisch of elektromagnetisch; zie
5.1.3 en 5.1.4.
Door middel van twee loodrecht op elkaar staande afbuigvelden wordt aan
de elektronenstraal een afbuiging gegeven in twee richtingen: horizontaal en
vertikaal. De afbuiging in horizontale richting verloopt sneller dan die in
vertikale richting, doch in beide richtingen geschiedt de heenslag langzaam in
verhouding tot de terugslag.
Aldus vertoont de beweging van de elektronenstraal overeenkomst met de
beweging van de blik bij het lezen van een boek. Immers, daar op een blad
zijde vele regels voorkomen, zal onze blik vele malen in horizontale richting
heen en weer zijn gegaan voordat de onderste regel is bereikt, zodat ook hier
de beweging in horizontale richting sneller is dan in vertikale richting.
Het enige verschil tussen het aftasten van de elektronenstraal en het lezen
met het oog is, dat bij het lezen de regels geheel horizontaal staan, en pas
bij het overgaan op een volgende regel met het oog een kleine beweging naar
beneden wordt uitgevoerd, terwijl de regels of lijnen die door de elektronen
straal op een scherm worden afgetast, van links naar rechts iets zakken,
en dus de vertikale beweging in de horizontale beweging is verdiscon
teerd.
Een dergelijke aftasting nu heeft plaats zowel aan de zenderzijde als aan
de ontvangerzede, met dien verstande, dat men tevens gebruik maakt van
z.g. interliniëring, en dat vanzelfsprekend de nodige voorzorgen worden ge
troffen voor een precies gelijk verloop van de aftastingen aan beide zijden.
Dit laatste bereikt men door het regelmatig uitzenden van een soort tijd
signalen, de z.g. synchronisatiesignalen, die telkens het einde van een regel
en van een bladzijde aangeven.
Onder interliniëring verstaat men een methode van aftasten, waarbij
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de elektronenstraal bijv. eerst alle even lijnen van het beeld aftast en vervol
gens de oneven.
Het voordeel van deze methode is gemakkelijk in te zien als men bedenkt
dat voor een vloeiende beweging 24 beelden per seconde weliswaar voldoende
zijn, doch dat dan nog hinder wordt ondervonden van flikkeren van het
beeld.
Om dit te ontgaan, zou men bij televisie bijv. tweemaal zoveel beelden per
seconde kunnen weergeven, maar dit zou een tweemaal zo grote bandbreedte
van alle versterkers en zenders eisen en dus kostbaar worden. Men heeft
daarom ook hier, evenals bij de film, een methode bedacht die bij behoud
van dezelfde bandbreedte toch een flikkerfrequentie van 50 Hz oplevert.
Immers, het aftastmechanisme moet nu tweemaal het gehele beeldveld af
tasten (eenmaal voor de even lijnen en eenmaal voor de oneven lijnen)
alvorens een beeld compleet is afgetast.

Geïnterlinieerde aftasting
De lijnen /I en B vormen ieder een „raster”, dat bestaat uit het halve aantal
beeldlijnen. Men noemt A de even lijnen, B de oneven lijnen.

Schematisch heeft een dergelijke aftastbeweging het verloop dat is weer
gegeven in fig. 1.1-1. Gaan we eerst de beeldhelft na die bestaat uit de ge
trokken lijnen, dan zien we dat de aftasting begint in de linkerbovenhoek
en eindigt in het midden van de laatste lijn. Dan springt de aftasting terug
naar het midden van de bovenkant, waarna de tweede beeldhelft, bestaande
uit de streep-stiplijnen, aanvangt. Deze eindigt in de rechter benedenhoek.
Op dit moment krijgt de terugslaglijn, onder invloed van zowel de vertikale
als de horizontale terugslag, een zodanige helling, dat ze juist weer bij het
begin van de getrokken lijn uitkomt. Uit een en ander is duidelijk, dat beide
beeldhelften uit een zeker aantal lijnen plus een halve lijn bestaan, zodat bij

6

SCHETSMATIG OVERZICHT

I

interliniëring een compleet beeld altijd uit een oneven aantal lijnen is opge
bouwd. In Engeland gebruikt men 405, in Frankrijk 819, in Amerika 525,
en in vele andere landen 625 lijnen.
De bepaling van het aantal beeldlijnen volgt uit de overweging, dat de
scherpte van het beeld niet groter behoeft te zijn dan die waarmee het door
ons oog op een zekere afstand wordt gezien. De ervaring heeft geleerd, dat de
aangenaamste waarnemingsafstand van nagenoeg vierkante televisiebeelden
5 tot 10 maal de beeldhoogte bedraagt. Is de afstand kleiner, dan overziet
men met een rustend oog niet meer het gehele beeld, en bij een grotere afstand
lijkt het beeld te klein.
Wenst men op de aangenaamste waarnemingsafstand de lijnen niet meer
gescheiden waar te nemen, dan moet de waarnemingshoek niet groter zijn
dan 1 boogminuut =

radiaal.

Zij de hoogte van het beeld h, het aantal lijnen n en de aangenaamste
waarnemingsafstand d, dan is
h/n
1
d
3438 ’
Stellen we d = 6/i, dan volgt, na substitutie in het voorgaande:
3438

...

n — — = 573 lijnen,
o
Veronderstelt men dat de lijnen zijn opgebouwd uit afwisselend zwarte en
witte beeldelementjes, dan zou een beeldvlak met een verhouding van 3 : 4
bestaan uit een aantal beeldelementjes gelijk aan
4/3 X 5732 = 437 772.

In het ideale geval zou het beeldsignaal dan kanteelvormig zijn. Neemt men
genoegen met een sinusvorm, dan is, omdat een zwart en een wit beeldelementje tezamen een periode vormen, de frequentie van dit beeldsignaal
voor 25 beelden per seconde
25 X 437 772
a 5,47 MHz.
2

In dit als voorbeeld gekozen televisiesysteem is deze frequentie dan de hoog
ste optredende videofrequentie.
In de praktijk blijkt, dat men voor een uniforme beeldscherpte kan vol
staan met een grensfrequentie die lager is dan de zojuist berekende. Voren
staande uitkomst dient daarom nog met een factor, de z.g. kellfactor (die
ongeveer gelijk is aan 0,75) te worden vermenigvuldigd, om het vereiste
doorlatingsgebied voor de versterkers enz. te bepalen.
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1.2 Van camera tot zendantenne
De omzetting van een optische afbeelding in elektrische signalen geschiedt in
een speciale opneembuis (zie hfdst. IV), die aan de studiozijde in een
televisiecamera is ingebouwd. In deze buis ontwikkelen zich twee werkingen
van zeer groot belang, en wel het omzetten van de optische afbeelding in een
potentiaalbeeld en het regelgewijs analyseren van dit beeld. De optische
afbeelding verkrijgt men met een optisch lenzenstelsel, dat de scène op een
scherm in de buis afbeeldt.
Het potentiaalbeeld bestaat meestal uit een Iadingsbeeld op een of ander
isolerend oppervlak. De grootte van elke lading komt van punt tot punt
overeen met de verlichtingssterkte op de overeenkomstige plaats in de op
tische afbeelding. Hoe het Iadingsbeeld tot stand komt zullen wij behandelen
in hoofdstuk IV.
Het uiteenleggen van het Iadingsbeeld in elektrische signalen geschiedt
door een elektronenbundel, die als een zwiepend straaltje over het ladingsbeeld wordt bewogen op de wijze als in de inleiding is besproken.
Daar deze elektronenstraal de geladen delen van dit potentiaalbeeld
achtereenvolgens treft, worden de ladingen vereffend, waardoor in een uit
wendig circuit vereffeningsstromen vloeien, die over een weerstand in dit
circuit variërende spanningen veroorzaken.
In de camera is een versterker gemonteerd, de z.g. cameraversterker, die
deze spanningen, welke natuurlijk nog zeer gering zijn, een zodanige voorversterking geeft, dat ze ter grootte van 1 volt door een kabel naar de rest
van de apparatuur kunnen worden geleid.
Deze camerasignalen zijn namelijk nog niet volledig „bewerkt” om al
direct door de hoogfrequentiezender te kunnen worden uitgezonden. Ze
moeten eerst nog als het ware op lengte afgekapt, meer versterkt en van tijd
signalen worden voorzien, voordat ze voldoende informatie geven om een
televisieontvanger naar wens te doen functioneren.
Deze bewerkingen hebben plaats in de z.g. tweede cameraversterker, die
niet alleen de camerasignalen, doch ook nog verscheidene tijdsignalen krijgt
toegevoerd. Deze tijdsignalen dienen namelijk om een volkomen gelijk op
lopen in het lezen van de regels bij de camera en bij de ontvanger te waar
borgen.
Zoals in het blokschema van fig. 1.2-1 is te zien, komen de tijdsignalen
t uit de mengtrappen V en worden ze gestuurd zowel naar de tweede camera
versterker als naar de camera zelf.
Het is duidelijk dat deze tijdsignalen minstens een tweeledige informatie
moeten geven, en wel: wanneer met een nieuwe „regel” moet worden be
gonnen en wanneer met een nieuwe „bladzijde”. Nu is reeds in de inleiding
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Fig. 1.2-1
Blokschema van een televisiezender
I Hoofdoscillator (2x lijnfrequentie)
VIII Eerste cameraversterker
II Frequentiedelers
IX Tweede cameraversterker
III Netvergrendeling
X Controlebeeld op het scherm van een
IV 2:1 deler
weergeefbuis
V Mengtrappen waaruit de tijdsignalen
XI Modulator
(/) komen
XII Zender
VI Opneembuis
XIII Zendantenne
VII Albuigingsgenerator

de noodzakelijkheid uiteengezet interliniëring toe te passen, zodat het aftastmechanisme tweemaal een vertikale aftasting moet bewerkstelligen alvorens
een compleet beeld is afgetast. Voor 25 complete beelden per seconde zullen
dus 50 rasters van telkens het halve aantal lijnen per seconde worden be
schreven. Nu is het wenselijk gebleken, deze rasterfrequentie te synchroni
seren met de netfrequentie, daar anders zelfs geringe rimpelspanningen op
de voedingsspanning hinderlijke helderheidsvariaties en langzaam verlopende
modulatieverschijnselen in de aftastamplituden zullen doen optreden. Als de
rasterfrequentie gelijk is aan de netfrequentie, zijn weliswaar de gevolgen
van deze rimpel niet weggenomen, doch liggen zij aan plaats gebonden,
waardoor ze binnen bepaalde grenzen niet opvallen. In Amerika (60 Hz)
heeft men dan ook om deze reden 30 complete beelden per seconde gekozen.
Het ligt nu voor de hand dat, indien we op deze wijze te allen tijde een
perfecte interliniëring willen verzekeren, steeds hetzelfde aantal oneven lijnen
per compleet beeld moet worden beschreven, m.a.w., dat de frequentie van
de tijdsignalen voor horizontale aftasting in een vaste verhouding tot de
rasterfrequentie moet staan. Dit betekent dus dat, bij een op het net ge
synchroniseerde rasterfrequentie, de lijnfrequentie niet steeds constant zal
zijn, doch evenredig met de netfrequentie zal moeten meelopen.
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Men heeft daarom in de impulscentrale verscheidene schakelingen op
genomen, die deze vaste verhouding tussen de lijnfrequentie en de rasterfrequentie verzekeren, waarbij gelijktijdig de rasterfrequentie aan de netfrequentie wordt vergrendeld. In het blokschema van fig. 1.2-1 zijn de hoofd
verrichtingen van deze circuits schematisch weergegeven door de blokken I
tot en met IV. Uitgaande van blok I moeten we ons voorstellen, dat zich
hierin een oscillator bevindt welke op de dubbele lijnfrequentie is ingesteld.
Van I naar II gaande wordt in II de oscillatorfrequentie in verscheidene
trappen achter elkaar telkens volgens oneven getallen gedeeld, totdat in de
laatste trap de frequentie 50 is bereikt. Bij enig nadenken ligt het voor de
hand, dat deze frequentiedelers tezamen dan de genoemde vaste deelverhouding tussen de lijnfrequentie en de halve rasterfrequentie zullen verzekeren;
immers, we zijn van de dubbele lijnfrequentie uitgegaan; met andere woor
den : de totale deelverhouding welke in II is verkregen, bepaalt het aantal
lijnen dat per compleet beeld bij aftasting zal ontstaan. Denken we ons dus
de frequentiedeler uit 5 deeltrappen te bestaan, en veronderstellen we deze
eens zodanig ingesteld, dat de oscillatorfrequentie door de eerste trap vijf
maal en daarna door elke volgende trap driemaal wordt gedeeld, dan vinden
we een verhoudingsgetal van 5.34 = 405.
In dit geval zouden we dus 405 lijnen per compleet beeld verkrijgen; dit
is het Engelse lijnenaantal.
Hiermede is nu meteen duidelijk waardoor de schijnbaar grillige lijnenaantallen worden bepaald, indien we tevens voor ogen houden dat uit
praktische overwegingen elke deelfactor liefst lager dan 9 wordt gekozen.
Immers, als we de in de inleiding genoemde lijnenaantallen in factoren
ontbinden, vinden we:
405 = 5.3.3.3.3
525 = 7.5.5.3
625 = 5.5.5.5
819 = 13.3.7.3
De vergrendeling van de rasterfrequentie met de netfrequentie wordt ver
kregen door het vergelijken van de faze van het uitgangssignaal van de laatste
frequentiedeler met de netfrequentie. Om dit te bereiken wordt in een speciale
schakeling een gelijkspanning opgewekt die in grootte varieert met de fazeverschuiving. Deze gelijkspanning wordt zodanig aan de hoofdoscillator
gelegd, dat deze een frequentieverandering in de juiste richting veroorzaakt,
die het ontstane fazeverschil weer nagenoeg opheft.
Moderne ontwikkelingen (bijv. de kleurentelevisie en het registreren van
beelden op band) vereisen echter een veel hogere frequentieconstantheid
dan met netvergrendeling kan worden verkregen, waardoor deze in de mo-
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deme apparatuur is vervangen door kristalsturing van de hoofdoscillator.
Tenslotte verkrijgt men door deling van de oscillatorfrequentie in een
verhouding van 2 op 1, in IV de gewenste lijnimpulsen, die tezamen met de
rasterimpulsen naar de mengtrappen worden gevoerd, om na menging de
complete tijdsignalen te vormen, waarover we reeds hebben gesproken. Het
complete z.g. videosignaal (video = ik zie), zoals dit uiteindelijk uit de twee
de cameraversterker aan de modulator wordt toegevoerd, dient dan voor
modulatie van de zender XII.
Alhoewel men hiervoor amplitudemodulatie toepast, onderscheidt men bij
televisie twee mogelijkheden van amplitudemodulatie: positieve en negatieve
modulatie. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in het feit, dat bij televisiesignalen ook
een informatie wordt medegegeven omtrent de gemiddelde helderheid van
i het beeld, zodat deze signalen niet, zoals bij geluid, om een vast gemiddelde
bewegen, doch om een veranderlijk.
De zender wordt dus niet midden in de modulatiekarakteristiek ingesteld,
doch hetzij geheel onderin of geheel bovenin. In het eerstgenoemde geval
worden dan, van minimum- naar maximumdraaggolf gaande, alle gradaties
van zwart naar wit in het beeld doorgegeven - men spreekt dan van positieve
modulatie - en in het tweede geval worden deze gradaties weergegeven
gaande van maximum- naar minimumdraaggolf; dit noemt men negatieve
modulatie. Hierop komen we nog terug in 6.1.
Daar per seconde verscheidene miljoenen beeldelementjes worden afgetast,
is het duidelijk dat alle versterkers, transmissielijnen, zender en antenne,
geschikt moeten zijn om modulatiefrequenties van nul tot enkele MHz
door te geven.
Natuurlijk is een televisieuitzending zonder geluid ondenkbaar, zodat ook
nog, via microfoon, versterkers en modulator, een tweede zender wordt
gebruikt om de geluidsinformatie uit te zenden.
1.3 Van zendantenne tot ontvangantenne
Daar, afhankelijk van het aantal lijnen en beelden per seconde, de hoogste
modulatiefrequentie van het televisiesignaal tussen 2,5 en 5 MHz kan liggen,
en de draaggolffrequentie minstens enige malen groter moet zijn, ligt het
voor de hand dat draaggolffrequenties beneden 10 MHz niet voor televisie
in aanmerking komen. Toch zal men televisiezenders met een draaggolffre
quentie lager dan 40 MHz niet toegepast vinden. Hiervoor zijn verscheidene
redenen aan te wijzen, waarvan wel de belangrijkste is, dat frequenties tot
ongeveer 30 a 40 MHz worden gereflecteerd door geïoniseerde lagen in de
atmosfeer. Aldus bereiken golfcomponenten die ieder een andere weglengte
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hebben doorlopen, de ontvangantenne, waardoor, ten gevolge van het ver
schil in looptijden, op het beeldscherm verscheidene beelden van een en
hetzelfde voorwerp in horizontale richting naast elkaar ontstaan. Men duidt
deze meervoudige beelden aan met de naam „echobeelden”.
Uit het feit dat men voor televisiezenders dus draaggolffrequenties toepast
die niet door de ionosfeer worden gereflecteerd, volgt dat de dracht van deze
zenders beperkt is, daar juist deze reflecties de z.g. lange-afstandontvangst
van de kortegolf veroorzaken. Over het algemeen gedragen frequenties
boven 40 MHz zich dan ook quasi-optisch. In eerste benadering kunnen we
dus zeggen, dat de dracht van een televisiezender hierdoor zal afhangen van
de hoogte van de zend- en de ontvangantenne, en van de kromming van het
aardoppervlak.
Om enig inzicht te verkrijgen in de factoren die het verloop bepalen van
de veldsterkte als functie van de afstand tot de zendantenne, zullen we uit
gaan van de veronderstelling, dat de zendantenne zich in de vrije ruimte
bevindt. Aangetoond kan dan worden, dat op een afstand d van de zend
antenne een veldsterkte zal heersen:

V, ^

c

f s/.' r.

Fo =

60n HI
Ü— (V/m)‘

(1.3-1)

waarin H = effectieve hoogte van de zendantenne,
7 = antennestroom = V W/R,

W = antennevermogen,

X = golflengte,

R = stralingsweerstand,

d = afstand.
Voor een ^A-dipool is H = — en R = 730, zodat we voor (1.3-1) kunnen
schrijven:
F0 =

iVw

d-----...(V/m).

(1.3-2)

Uit (1.3-1) volgt dus, dat in de vrije ruimte de veldsterkte omgekeerd even
redig is met de afstand.
Als nu de zendantenne in de omgeving van de aarde wordt gebracht,
zal het veld bij de ontvanger zijn opgebouwd uit twee componenten, nl. uit
een directe golf en een door het aardoppervlak gereflecteerde golf (de z.g.
indirecte golf); zie fig. 1.3-1.
De totale weglengte van de indirecte golf is groter dan die van de directe
golf, zodat tussen beide, ter plaatse van de ontvangantenne, een fazeverschuiving aanwezig is. Verder zal de amplitude van de gereflecteerde golf
veelal kleiner zijn, en wel ten eerste als gevolg van de grotere weglengte,
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Fig. 1.3-1
De voortplanting langs twee wegen van
een televisiedraaggolf die wordt uitge
zonden door een zendantenne op een
hoogte hi, naar een ontvangantenne op
een hoogte /12. A directe golf; B indirecte
golf.

en ten tweede als gevolg van de absorptie. De grootte van de reflectiecoëfficient hangt af van de diëlektriciteitsconstante e en de geleiding o van de
bodem, en van de hoek van de indirecte golf met het aardoppervlak. Er zal
een verschillend gedrag optreden voor vertikale en voor horizontale polari
satie. (Men noemt het elektromagnetische veld van een straler op enige
afstand van de zendantenne vertikaal gepolariseerd, indien de elektrische
vector vertikaal is gericht. Bij een horizontale straler is deze vector horizon
taal gericht.)
Het eenvoudigste verband tussen de reflectiecoëfficient en de bodemge
steldheid ontstaat, indien het aardoppervlak tussen zend- en ontvang
antenne als een zuiver diëlektricum kan worden opgevat (o = 0). Voor
een invalshoek van nul graden is bij horizontale polarisatie dan na reflectie
de golf altijd 180° in faze gedraaid, terwijl de amplitude van de gereflecteerde
golf gelijk is aan die van de invallende. Voor grotere hoeken neemt deze
amplitude bij horizontale polarisatie aanvankelijk nagenoeg lineair af, daar
na langzamer. In fig. 1.3-2 is dit verband weergegeven voor een grondgesteldheid waarbij de diëlektriciteitsconstante voor frequenties > 30 MHz
gelijk is aan 9, en de geleiding verwaarloosbaar klein gesteld kan worden.
Bij vertikale polarisatie treedt een ander gedrag op, behalve voor een in
valshoek van 0°. Voor kleine hoeken neemt de reflectiecoëfficient bij toe
nemende hoek snel af en wordt nul voor een invalshoek waarbij
cotg. (p = y/T.

(1.3-3)

1

*08

t
Fig. 1.3-2
Verband tussen de reflectiecoëfficient k en de invalshoek
<p van de indirecte golf met het aardoppervlak, voor e = 9
ena = 0: Ahorizontale polarisatie (fazesprong = 180°),
B vertikale polarisatie (fazesprong = 180°), C vertikale
polarisatie (fazesprong = 0°).
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In fig. 1.3-2 is dit voor e --= 9 het geval bij een hoek van 18°26'. Dit verschijn
sel treedt eveneens op in de optica (hoek van Brewster).
Het is duidelijk, dat voor deze hoek de veldsterkte bij de ontvangantenne
gelijk is aan die van de directe golf. Is de hoek van inval groter dan de hoek
van Brewster, dan treedt geen fazesprong van 180° op, doch is de faze van de
invallende golf gelijk aan die van de gereflecteerde golf. Als de geleiding van
het aardoppervlak niet verwaarloosbaar klein is (bijv. zeeoppervlak), wordt
het verband zoals dit in fig. 1.3-2 is gegeven gecompliceerder. In dit geval
geeft vertikale polarisatie veel sterkere signalen dan horizontale polarisatie,
zulks ten gevolge van de grote absorptie van de gereflecteerde golf. Op nor
maal terrein is het verschil in signaalsterkte bij zeer kleine invalshoeken echter
niet groot.
Aan de hand van het bovenstaande kunnen we ons nu een voorstelling
vormen omtrent het verloop van de veldsterkte als functie van de afstand.
Veronderstellen we eerst horizontaal gepolariseerde golven en antennehoogten die niet verwaarloosbaar zijn tegen de afstand. In dit geval zal ter plaatse
van de ontvangantenne de resulterende veldsterkte worden gevormd door de
veldsterkte van de directe golf, waarop gesuperponeerd die van de indirecte
golf. Deze laatste heeft een kleinere amplitude ten gevolge van de langere
weg en de reflectie van de grond. De faze van deze twee golven zal afhangen
van de wegverschillen; m.a.w. als zij verandert, zullen beide golven elkaar
afwisselend versterken en verzwakken, zodat een wisselende veldsterkte
ontstaat, met als gemiddelde die van de directe golf; zie fig. 1.3-3. Bij verder
toenemende afstand tussen zend- en ontvangantenne zullen de directe en de
indirecte golf meer gelijke weglengten afleggen en dus gelijker in sterkte
worden, waardoor de variaties grotere amplituden verkrijgen. Tevens wor
den de afstanden tussen de maxima (of minima) steeds groter, omdat nu
langere wegen moeten worden afgelegd voordat de faze weer 360° is ge
draaid. Op grote afstanden tenslotte, waarbij beide golven nagenoeg op één
lijn liggen, zijn de wegverschillen nihil geworden, waardoor geen maxima
1
Fr

t
Fig. 1.3-3
Verband tussen de relatieve veldsterkte Fr in dB
en de afstand tot de zendantenne (log. schaal):
A in de vrije ruimte, B in de nabijheid van het
aardoppervlak.

X'-'cA

B\ X
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en minima meer optreden, en bij verdere vergroting van de afstand de veld
sterkte snel afneemt.
Soortgelijke oscillaties in de veldsterkte ontstaan eveneens indien de zender
en de ontvanger op hun plaats blijven, doch een bewegend reflecterend
voorwerp, bijv. een vliegtuig, aanwezig is (de z.g. vliegtuiginterferentie).
De situatie met vertikaal gepolariseerde golven vertoont overeenkomst met
het voorgaande; alleen zijn in dit geval de amplitude en de faze veel ge
voeliger voor de hoek van inval, zoals is uiteengezet.
De voortplanting van korte golven geschiedt in de nabijheid van het aard
oppervlak niet rechtlijnig. De directe en de indirecte golf zullen namelijk,
ten gevolge van dichtheidsvariaties, vooral in vochtige lucht, worden af
gebogen, en wel in de richting van het aardoppervlak (refractie). Dit effect
kunnen we in rekening brengen door te veronderstellen dat de voortplanting
rechtlijnig verloopt, doch dat de effectieve aardstraal k maal de werkelijke
straal is.
Als d0 de afstand van de zendantenne tot het raakpunt aan het effectieve
aardoppervlak is, R de straal van de aarde, en h\ de hoogte van de zend
antenne (zie fig. 1.3-4), dan kunnen we schrijven:
(k R)2 + d0* = (k R + Zn)2
en, daar h\

of

d02 = 2k R In + hi2,

kR, volgt hieruit:
d0= V2k hi R.

(1.3-4)

Als k = 1,33 en R = 6 370 000 m, vinden we:
d0 = 4,1 • 103 Vhï... (m).

(1.3-5)

Is de antënnehoogte aan de ontvangerzede hz, dan wordt de totale afstand
waarbij de directe golf tussen Ai en hz de effectieve aarde raakt (radio-optische dracht):
dr = 4,1 • 103 [Vin + Vhz]... (m).

(1.3-6)

Vanzelfsprekend geldt deze betrekking slechts voor vlak en open terrein.
Voor afstanden die kleiner zijn dan dTi doch nog altijd zeer groot zijn t.o.v.
de antennehoogten Ai en A2, is de theoretische veldsterkte bij de ontvangantenne, bij vertikale polarisatie (A2 ^ 21) en bij horizontale polarisatie
(hz ^ 1/4A), bij benadering:
471 h\hz
(V/m).
F= F0
ld
Hierin (1.3-2) ingevoerd geeft:

F=M^VW...(yim).

(1.3-7)
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Uit (1.3-7) volgt dat de theoretische veldsterkte in dit gebied omgekeerd
evenredig is met het kwadraat van de afstand, en lineair met de antennehoogten h\ en hi en met de frequentie van de draaggolf.

N

kR

Fig. 1.3-4
Vereenvoudigde voorstelling van de voortplanting van
de televisiedraaggolf langs een denkbeeldig aardopper
vlak, dat een factor k grotere kromtestraal bezit dan
de aarde (R = aardstraal).

Volgens Beverage blijkt uit een groot aantal metingen, dat (1.3-7) in de
praktijk voor vlak en open terrein goede uitkomsten geeft, zelfs tot de radiooptische dracht.
In de meeste gevallen zullen echter obstakels tussen de zend- en de ontvangantenne aanwezig zijn, waardoor een verzwakking van de veldsterkte
optreedt, ook al liggen deze obstakels beneden de optische gezichtslijn van de
effectieve aarde. Men vindt dan een veldsterkte die 1/2 tot 1/5 van de theo
retische waarde is.
Bij horizontaal gepolariseerde golven is aan de ontvangerzede de veld
sterkte vlak bij de grond nagenoeg nihil, doch stijgt vrijwel direct lineair met
de toeneming van de hoogte.
Bij vertikaal gepolariseerde golven daarentegen is de veldsterkte vlak bij de
grond veel groter en blijft zij aanvankelijk bij toenemende hoogte constant.
Daarna neemt zij langzaam toe, om tenslotte voor hoogten ^ 2A gelijk te
worden aan die bij horizontale polarisatie; zie fig. 1.3-5. De reden hiervan is,
dat de meeste voorwerpen op het aardoppervlak beter vertikaal gepolari
seerde golven reflecteren dan horizontaal gepolariseerde.

Fig. 1.3-5
Verband tussen de relatieve veldsterkte Fr in dB en de
hoogte h van de ontvangantenne (log. schaal): A voor
vertikaal gepolariseerde golven, B voor horizontaal gepo
lariseerde golven.

ff
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Alhoewel men voor afstanden die groter zijn dan de door (1.3-6) gefor
muleerde afstand dTi bij de ontvangantenne geen veldsterkte van betekenis
zou verwachten, blijkt dit in werkelijkheid erg mee te vallen. Beverage komt
empirisch tot de conclusie, dat voor grotere afstanden dan dr en voor fre
quenties van ongeveer 40 MHz, de veldsterkte voldoet aan de empirische
betrekking:

',-b (-£-)“

(1.3-8)

waarin dr = radio-optische dracht,
dg = afstand tussen de beide antennes (dg > dr),
Fr = veldsterkte op afstand dr.
Voor hogere frequenties dan 40 MHz neemt volgens Beverage de exponent
in (1.3-8) toe en wordt hij ongeveer 5 voor 90 MHz en 9 voor 441 MHz.
Dat nog een ontvangst mogelijk is voor afstanden > dr wordt verklaard
door diffractie (buiging om een hindernis) van de opgewekte golf, wanneer
deze langs het aardoppervlak strijkt, en door reflectie tegen warme vochtige
lucht in de atmosfeer.
A
A

Fig. 1.3-6
Voortplanting van de televisiedraaggolf
langs het aardoppervlak: A gekromd met
grotere kromtestraal dan die van de aarde
(refractie), B sterk gekromd wanneer de
golf langs een hindernis scheert (diffractie),

Fig. 1.3-7
Reflectie van de televisiedraaggolf tegen
een grensvlak tussen warme vochtige lucht
(laag A) en droge koude lucht (laag B),
waardoor achter een hindernis soms nog
een grote veldsterkte wordt aangetroffen.

Beide verschijnselen veroorzaken eveneens een signaalsterkte op punten
die weliswaar boven de optische horizon gelegen zijn, doch waarbij zich
tussen de zend- en de ontvangantenne een hindernis, bijv. een heuvel, be
vindt; zie de fig. 1.3-6 en 1.3-7.
\
Voorbeeld
Stel: een televisiezender heeft een draaggolffrequentie van 45 MHz en een antennevermogen van 20 kW in een halve-golfdipool met een hoogte van 144 m. De hoogte v n
de ontvangantenne is 16 m.
Gevraagd a. Hoe groot is de afstand tussen de zend- en de ontvangantenne voor de op
tische dracht?
... .
b. Indien zich hiertussen vlak en open terrein bevindt, welke zal dan dij Denadering de veldsterkte op de plaats van de ontvangantenne zijn.

1
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c. Welke is de veldsterkte op het dubbele van de onder a gevonden afstand?
Oplossing
a. Volgens (1.3-6) is de afstand tussen zend- en ontvangantenne:

dr = 4,1 • 103 [Vl44 + Vl6]. . . (m) = 65,6 km.
b. Volgens (1.3-7) is

144.16
• V2 • 104. . . (V/m)
6,7 • 65,62 • 106
88- 144- 16V2
. . . (/*V/m),
6,7 • 43
= 980 /*V/m.

Fr = 88 •

c. Daar de veldsterkte op tweemaal de afstand dT is gevraagd, stellen we in
(1.3-8) da = 2 dr> waaruit volgt:
Fr

F ~ Fr (i)3,6 = 12^2

980
12,2=80^/m.

Op 131,2 km is dus op open terrein nog een veldsterkte van 80 /i V/m aanwezig.

Het is duidelijk dat in steden de resulterende veldsterkte te gecompliceerd is
en te afhankelijk van speciale situaties, om ze vooruit met enige zekerheid
te kunnen berekenen. In steden met grote gebouwen vindt men veelal ver
scheidene gereflecteerde golven, die door hun onderlinge faze- en amplitude- j])
verschillen een zeer gecompliceerde staande golf in de ruimte zullen veroorzaken, waardoor de signaalsterkte op de ontvangantenne belangrijk kan 'i
veranderen door een kleine verplaatsing van de antenne.
Deze staande-golfsituatie zal voor elke frequentie verschillend zijn, zodat
hierdoor bij een brede-bandtransmissie ernstige distorsies in de frequentiekarakteristiek kunnen optreden. Daar hiervoor de verschillende golfcomponenten onderling onder relatief grote hoeken de ontvangantenne moeten
bereiken, kan men dit effect verminderen door gerichte ontvangst.
1.4 Van ontvangantenne tot beeldbuis
Men zal in de regel een compleet zwart-wit televisiezendsysteem zodanig in
richten, dat de frequentieband die is ingenomen door de draaggolven van de
geluids- en beeldzender, benevens door hun zijbanden, niet groter is dan
ongeveer 6 MHz.
Vanzelfsprekend zal het grootste gedeelte hiervan worden opgeëist door
de televiesiezender met zijn brede zijbanden. Uit het oogpunt van selectiviteitseisen in de ontvanger is het dan nog gewenst dat de geluidsdraaggolf
minstens \ MHz van een van de zijbanden van de televisiezender verwijderd
blijft, zodat hieruit volgt dat dan bij twee-zijbandstransmissie, door de
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televisiezender als hoogste videofrequentie max. 2,75 MHz kan worden
doorgegeven.
Een voorbeeld van een dergelijk systeem is in fig. 1.4-1 weergegeven.
Nu is een twee-zijbandssysteem eigenlijk een oneconomische transmissiemethode, daar beide zijbanden precies dezelfde informatie overbrengen
f2

fi
Af

Af

1
!

I
i

Fig. 1.4-1
Frequentiespectrum van een televisiezen
der met dubbele zijbanden. f\ draaggolffrequentie van de beeldzender, fz draaggolffrequentie van de geluidszender, A ƒ
maximumbreedte van de zijband (2,75
MHz).

Indien slechts één zijband zou kunnen worden uitgezonden, zou men een
veel grotere detailrijkheid kunnen weergeven in dezelfde breedte van het
televisiekanaal.
Ongelukkigerwijze is er geen modulatiemethode bekend die slechts één
zijband geeft, zodat men moet overgaan tot het gebruik van filters die een
van de twee zijbanden onderdrukken. Nu is het praktisch echter onmogelijk
filters met oneindig steile flanken te construeren, zodat, indien we de draaggolf onaangetast in sterkte willen laten, toch altijd nog lage frequenties van
de te onderdrukken zijband, die vlak naast de draaggolf liggen, zullen door
komen. Met andere woorden: voor heel lage frequenties zou een dubbele
zijband aanwezig zijn, en voor de hogere slechts één, zodat na detectie deze
lage frequenties een tweemaal zo grote amplitude zouden bezitten, hetgeen
natuurlijk tot ontoelaatbare vervormingen zou leiden. Het is daarom nood
zakelijk, bij een dergelijke werkwijze van te voren in een norm vast te leggen
hoe de filterkarakteristieken van zender en ontvanger precies moeten zijn.
Uit praktische overwegingen volgt dat men het best kan uitgaan van een
zender met een antennefilter dat zowel de draaggolf als een van de zijbanden,
benevens nog ongeveer een kwart van de tweede zijband, onverzwakt door
laat; zie fig. 1.4-2. Men noemt dat een „semi-éénzijbandssysteem”. De ontvangstkarakteristiek moet dan zodanig zijn, dat de draaggolf in de ontvanger
tot op de helft wordt verzwakt (zie fig. 1.4-3), waardoor dus de lage zijbandfrequenties die links en rechts van de draaggolfpositie liggen, tezamen, na
detectie, juist dezelfde amplitude zullen opleveren als de hogere in de enkele
zijband. Het is duidelijk dat om deze reden de flank waarop de draaggolf
gelegen is zo lineair mogelijk als functie van de frequentie moet afnemen, en
wel met een dusdanige steilheid, dat voor de frequentie waarop de zender de
te onderdrukken zijband begint af te snijden, de versterking verwaarloosbaar
klein is geworden.
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De in de fig. 1.4-2 en 1.4-3 gegeven normen zijn in Amerika in gebruik;
hierbij is nog op te merken dat op deze wijze een videofrequentieband van
4 MHz kan worden doorgegeven, terwijl het gehele televisiekanaal tezamen
met de geluidsband toch niet breder is dan 6 MHz.
Fig. 1.4-2

1

•4.5

Relatieve ligging in MHz van de beeld
en de geluidsdraaggolf met hun zijbanden in de Amerikaanse televisiekanalen:
fi = draaggolffrequentie van de beeldzender, ƒ2 = draaggolffrequentie van de
geluidszender.

Alhoewel het selectiviteitsprobleem aan de ontvangerzijde nu niet be
paald wordt vereenvoudigd door het dicht bij elkaar leggen van de geluids
band en een van de zijbanden van de televisiezender, heeft dit toch doorslag
gevende voordelen. Immers, ten eerste wordt zodoende door het gehele

'i----- 1.
i

Fig. 1.4-3
De doorlatingskarakteristiek van een
televisieontvanger bestemd voor de ver
sterking van een enkele zijband van de
televisiezender en voor de versterking
van de gemoduleerde draaggolf van de
geluidszender.

televisiesysteem niet meer ruimte van het gegeven frequentiegebied in beslag
genomen dan strikt noodzakelijk is, en ten tweede wordt het hierdoor mo
gelijk om, nagenoeg zonder verlies aan versterking, zowel de geluidsband
als de televisieband met een enkele antenne te ontvangen en in de eerste
trappen van de ontvanger (in de z.g. kanalenkiezer) gezamenlijk te ver
sterken; zie fig. 1.4-4 (blok /).
Als regel gebeurt dit in de eerste trap van de kanalenkiezer rechtuit, d.w.z.
zonder frequentieverandering. In de tweede trap daarentegen past men
golflengtetransformatie toe naar lagere frequenties. Het voordeel van deze
werkwijze is ten eerste, dat men bij lagere frequenties een grotere versterking
per trap kan bereiken en ten tweede, dat alle televisiekanalen naar steeds
dezelfde frequenties, de z.g. middenfrequenties, zijn te transformeren en de
vereiste doorlatingskarakteristiek, zoals deze in fig. 1.4-3 is gegeven, in
dit deel van de versterker kan worden verwezenlijkt.
Is de beelddraaggolf in amplitude en de geluidsdraaggolf in frequentie
gemoduleerd, dan wordt als regel „interdraaggolfdetectie” (zie deel II)
toegepast, waarbij de M.F. draaggolven verder versterkt en de geluidsinformatie na de videodetector III wordt afgenomen.
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Zijn de beelddraaggolf en de geluidsdraaggolf beide in amplitude gemo
duleerd, dan is het noodzakelijk om na de golflengtetransformatie, met be
hulp van filters, de beide M.F. draaggolven met hun respectieve zijbanden in
aparte versterkers verder te versterken om kruismodulatie te voorkomen
(zie blok II voor het M.F. beeldkanaal en blok X voor het M.F. geluidskanaal). Veronderstellen we het geluidskanaal bekend, dan kunnen we het
blokschema van fig. 1.4-4 vervolgen bij blok III, waarin de detectie van het
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Fig. 1.4-4
Blokschema van een televisieontvanger jy..j
, / • °i/
I Gemeenschappelijke versterker (kanalenkiezer)
f
II M.F. versterker voor het televisiesignaal
III Videodetector
IV Videoversterker
V Separator voor het totale synchronisatiesignaal
VI Separator voor het rastersynchronisatiesignaal
VII Generator voor de vertikale afbuiging
VIII Generator voor de horizontale afbuiging
IX Afbuigspoelen om de beeldbuis
X M.F. versterker voor het geluidssignaal
«vmhUM,
XI Audiodetector
XII Audioversterker
XIII Luidspreker

(f\n

televisiesignaal plaats heeft. Deze detector moet een lage inwendige weer
stand bezitten, omdat aan de belastingsweerstand waarover het videosignaal
ontstaat slechts een geringe waarde is gegeven (ongeveer 3000 D), zulks met
het oog op de brede door te geven frequentieband. Vervolgens wordt in de
regel dit door detectie verkregen videosignaal in een z.g. videofrequentietrap
versterkt - zie blok IV - waarna het aan de stuurelektrode van de beeldbuis
wordt toegevoerd. Ditzelfde signaal wordt evenwel tevens naar blok V ge
voerd, waar de tijdsignalen van het geheel worden afgezonderd; alleen de
tijdsignalen gaan door naar de blokken VI en VIII. De schakeling voorge-
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steld door blok VI heeft tot taak, van de tijdsignalen die uit lijn- en rastersynchronisatiesignalen bestaan, het rastersynchronisatiesignaal af te zonderen
en door te geven naar blok VII.
De aan de zaagtandstroomgeneratoren VII en VIII toegevoerde tijdsig
nalen dienen om de stromen, die bestemd zijn voor resp. de vertikale en de
horizontale afbuiging van de elektronenbundel in de beeldbuis, te synchro
niseren met de afbuigingsinrichting van- de camera aan de studiozijde.
Op deze wijze lopen dus de elektronenstraal in de camera en die in de
beeldbuis volkomen gelijk op, waarbij de variaties in elektroRendichtheid in
de elektronenbundel van de beeldbuis, ten gevolge van het aan het stuurrooster gelegde videosignaal, gelijkvormig zijn aan de stroomvariaties die af
komstig zijn van het potentiaalbeeld in de opneembuis.
Daar het oplichten van het schermmateriaal in de beeldbuis evenredig is
met de dichtheid van de elektronenbundel, ontstaat op het scherm een beeld
van de optische afbeelding van de scène in de opneembuis.
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II.

FYSISCHE GRONDSLAGEN VAN DE
ELEKTRONENAFTASTING

Er zijn in het voorgaande overzicht voornamelijk twee onderdelen van prin
cipieel belang naar voren gekomen, en wel de opneem- en de weergeefbuis.
In deze buizen wordt voor het aftasten gebruik gemaakt van een stroom van
vrije elektronen in een vacuümruimte. Deze elektronen, die met behulp
van thermische emissie uit een oppervlak worden verkregen, moeten worden
gebundeld en afgebogen. Voor dit bundelen en afbuigen maakt men ge
bruik van verschillende fysische verschijnselen, die ontstaan indien bewegen
de elektronen worden beïnvloed door een elektrisch of (en) een magnetisch
veld.
In het volgende zullen wij deze fysische verschijnselen en enkele toe
passingen ervan behandelen.
2.1 De beweging van een vrij elektron in vacuüm onder invloed van verschil
lende velden
2.1.1 Een elektrisch veld evenwijdig aan de bewegingsrichting
We veronderstellen dat een elektron met een aanvangssnelheid nul uit een
gloeiend katodeoppervlak O is vrijgekomen (zie fig. 2.1-1) en dat op een
afstand d van dit oppervlak een anode A is aangebracht, die zich op een
positieve spanning Va ten opzichte van O bevindt.
o

A

K

d

Fig. 2.1-1
Een elektrisch veld evenwijdig aan de bewegingsrichting. Het
elektron dat uit het oppervlak O is vrijgekomen ondervindt
een kracht K die een versnelde beweging van het elektron naar
de positieve elektrode veroorzaakt.

Het elektron zal dan, ten gevolge van het tussen katode en anode aanwezige
veld, een versnelling krijgen. Noemen we F de gradiënt van de potentiaal
tussen de platen O en A, dan is:
F=

Va
..(V/m),
d '

(2.1-1)

en is de kracht K die op het elektron wordt uitgeoefend als e de lading van
het elektron in coulomb is:
(2.1-2)
K = eF... (newton).
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Heeft het elektron nu hierdoor de afstand d in meters afgelegd, dan is de
verrichte arbeid:
Kd = eVa ... (N.m).
Deze moet gelijk zijn aan de kinetische energie i mv2 die het elektron bij het
bereiken van de anode heeft verkregen, zodat:
i mv2 = eVa,
waaruit volgt:
v
.. (m/sec).
(2.1-3)
e
Nu is — een fysische constante, en wel 1,77-1011 coulomb/kg, zodat uit
(2.1-3) volgt:
v = 5,95 ■ 105 VTö ... (m/sec):

(2.1-4)
anders gezegd: de snelheid van een elektron is evenredig met de wortel uit
het potentiaalverschil dat het doorloopt. Uit (2.1-4) is voorts onmiddellijk
tezien,_ dat een oorspronkelijk rustend elektron, na het aoorlopen van een
potentiaalverschil van 1 volt, een snelheid heeft gekregen van 595 km/sec.
Verkort noemt men^dk£en_éénvoltselektrofl. Ook zegt men wel, dat dit
elektron een kinetische^energie heeft van één ^elektroïwoItT"Treedt het
èïëktrön, nadat het in het elektrische veld tussen katode en anode is versneld
met een snelheid v (bijv. door een opening) in een veldvrije ruimte, dan zal
het geen snelheidsverandering meer ondergaan en zich dus met een eenparige
snelheid verder voortbewegen.
Voor spanningen > 25 kV, waarbij het elektron een snelheid verkrijgt die
groter is dan 1/3 van de lichtsnelheid, geldt (2.1-4) niet meer, daar aange
nomen is dat de massa m van het elektron constant is. Uit de relativiteits
theorie van Einstein volgt echter, dat de massa m bij grote snelheden toe
neemt, en wel steeds sterker naarmate de lichtsnelheid meer wordt genaderd.
Voor een elektron met een rustmassa m0 en een kinetische energie eVa is de totale massa:
eVa
/,
e
Va \
m = m0 H---- — = m0 (1 ------ * —— ].
c2
\
m0 c2 /
Na het invoeren van e/m0 = 1,77-1011... (C/kg) en c = 3-10® ... (m/sec) (d.i. de licht
snelheid), ontstaat
(2.1-5)
m = m0 (1 + 1,96 • 10"« • Va).
Voor spanningen > 25 kV wordt de snelheid van het elektron gevonden uit de eveneens
door Einstein gegeven betrekking:
m0

Mt)

J
]
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Immers, dan is

e'-'-e-)’
Na substitutie van (2.1-5) ontstaat dan:

e-

1
(1 + 1,96 • 10“3 • Va)2

1

Hieruit volgt:
v = c)/1
(1 + 1,96 • 10-® • Va)2
2.1.2 Een elektrisch veld loodrecht op de bewegingsrichting
We gaan vervolgens na wat er gebeurt, indien het elektron reeds een snelheid
had loodrecht op de richting van de elektrische krachtlijnen. We veronder
stellen, met verwaarlozing van randeftecten, een homogeen elektrisch veld
met een veldsterkte F tussen twee condensatorplaten op een afstand d van
elkaar, waarbij het elektron met een snelheid van v ... (m/sec) loodrecht op
de krachtlijnen het veld binnentreedt; zie fig. 2.1-2. De kracht door dat

Fig. 2.1-2
Een elektrisch veld loodrecht op de be
wegingsrichting. Bij het binnentreden van
het elektron in het elektrische veld, zal
op het elektron een kracht die naar de
positieve elektrode is gericht worden uit
geoefend. Hierdoor ontstaat een afbui
ging van de oorspronkelijke baan van het
elektron.

V
w

:

i

veld op het elektron uitgeoefend is weer gelijk aan (2.1-2) en gericht naar de
positieve elektrode. Voor de versnelling in deze richting vinden we:
K
a=—
m

eF
m

eVd
.. (m/sec2).
md

In de richting loodrecht op de krachtlijnen, dus evenwijdig aan de equipotentiaalvlakken, zal het elektron geen versnelling krijgen, daar het elek
trische veld geen component in die richting heeft. Kiezen we het nulpunt van
het coördinatenstelsel in het punt waar het elektron het elektrische veld
tussen de condensatorplaten binnentreedt, dan zal, voor zover het elektron
zich nog tussen de platen bevindt, na een tijd / gelden:
x = vt en y = \ at2 = \

• f2 ... (m).
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De tijd t eliminerend, vinden we als baanvergelijking:
eVd x2

y = i md v2 " ' (m)'
Het elektron beschrijft dus binnen dit elektrische veld een paraboolbaan.
Voor x = l vinden we dan:
eVd l2
, .
yi = i md ' v2 ' '
'

(2.1-6)

Zodra het elektron dit elektrische veld verlaat, zal het zich verder recht
lijnig voortbewegen, en wel langs de raaklijn aan de parabool in het punt
waar het elektron uit het elektrische veld treedt.
De hoek die deze raaklijn dan met de oorspronkelijke elektronenbaan
insluit volgt, na differentiatie van (2.1-6), uit:
tg a =

eVd

l

md

v2 ’

(2.1-7)

Deze methode van afbuigen van de elektronenstraal vindt veel toepassing
bij elektronenstraalbuizen voor oscillograafdoeleinden, en vroeger ook in
zeer eenvoudige televisieontvangers. We zullen daarom nog op deze afbuigingsmogelijkheid terugkomen; zie 5.1-3.
Er is echter een verband waarop we reeds nu de aandacht willen vestigen,
en wel dat uit (2.1-6) en (2.1-7) tevens volgt dat:
yi = V tg a ... (m).

(2.1-8)

Of in woorden: De raaklijn aan de parabool in het punt x — l zal steeds de
A'-as op de halve plaatlengte snijden, zodat we voor praktische beschouwin
gen kunnen uitgaan van de veronderstelling dat de elektronenbundel op een
afstand £ / tussen de platen plotseling met een knik ombuigt.
2.1.3 Een elektrisch veld onder een hoek met de bewegingsrichting
Stel: in een veldvrije ruimte A met een potentiaal van V\ volt beweegt zich in
horizontale richting een elektron met een snelheid vi... (m/sec). Het
potentiaalnulpunt is gegeven door punt P (zie fig. 2.1-3), zodat vi =
5,95.105 V Vi. Denken we vervolgens deze ruimte A afgesloten door een
draadrooster, en wel zodanig dat de normaal hierop een hoek ai maakt met
de bewegingsrichting van het elektron, terwijl evenwijdig hieraan op enige
afstand een tweede draadrooster is geplaatst, dat een veldvrije ruimte B
afsluit, die zich op een potentiaal V2 > V\ bevindt; dan zal het elektron bij
het passeren van het veld tussen beide draadroosters eveneens een af
buiging ondergaan.
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Fig. 2.1-3
Een elektrisch veld onder een hoek ai met de bewegingsrichting. Als Vz>
Viy zal een afbuiging van de baan in de richting van de normaal optreden.
De normaal is de loodlijn op het equipotentiaalvlak a—a.

Dit is gemakkelijk in te zien indien we vi in twee componenten ontbinden,
en wel de ene loodrecht op, de andere evenwijdig aan de krachtlijnen. De
snelheidscomponent evenwijdig aan de krachtlijnen is dan bij het binnen
treden van het elektron in het elektrische veld gelijk aan vi cos ai, en bij
het bereiken van de veldvrije ruimte B groter dan deze waarde. De snelheidstoeneming is het gevolg van de versnelling die het elektron in loodrechte
richting op het draadrooster ondervindt. Daarentegen blijft de snelheids
component loodrecht op de krachtlijnen, dus evenwijdig aan de equipotentiaalvlakken, ongewijzigd en gelijk aan vi sin ai.
Uit het feit, dat de evenwijdig aan de krachtlijnen gerichte snelheidscom
ponent in B groter is dan ui cos ai, en de dwarscomponent vi sin ai = con
stant, volgt dat de hoek ci2, die de resultante V2 van de beide snelheidscomponenten in ruimte B met de normaal insluit, kleiner is dan «i. Met
andere woorden: de elektronenbaan heeft in de ruimte tussen de beide draadroosters een buiging ondergaan, en wel in de richting van de normaal op de
equipotentiaalvlakken (voorwaarde V2 > V\). Daar de snelheid langs de
equipotentiaalvlakken niet verandert, volgt hieruit: vi sin ai = V2 sin 02,
V2
Vl

of:

sin ai
sin a2

(2.1-9)

We hebben hiermede voor een eenvoudig geval de analogie aangetoond
tussen enerzijds de beweging van elektronen in een elektrisch veld en ander
zijds de uitbreiding van licht in een medium waarvan de brekingsindex op
een bepaalde wijze van de plaats afhangt, maar niet van de straal richting.
Immers, in de optica luidt de brekingswet van Snellius:
ri2
ni
.

sin ai
sin a2 *
tli

V2

til

V\

waarin m en /12 de brekingsindices voorstellen. Indien men dus — en —
gelijk maakt, verlopen beide verschijnselen kwantitatief volgens dezelfde wet.
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De aangeduide analogie maakt het mogelijk in de studie der elektronenstralen bestaande optische begrippen in te voeren, waaruit de moderne
elektronenoptica is ontstaan.
Vergelijking (2.1-9) kan nu ook nog op andere wijze worden geschreven.
De arbeid, door het veld op het elektron verricht, is namelijk:
e(V2— Ki)...(N.m),
zodat:
} mv22 = i mv\2 -f e(V2 — Vi),
dus:

^ = ]/i +
Vl

e(V2 - Ki)
£ mvi2

(2.1-10)

Legt men nu het potentiaalnulpunt vast door de betrekking
i mvi2 = eVi,
waaraan in fig. 2.1-3 punt P voldoet, dan gaat (2.1-10) over in

^=j/i +
ui

'

e(V2—Vi)
eVi

=

L

1 Vl *

(2.1-11)

Men kan hieruit de volgende conclusie trekken: Hebben we onder deze om
standigheden een elektrisch probleem van elektronenbanen in een willekeurig
elektrisch veld, dan krijgen we het overeenkomstige optische probleem door
V V overal te vervangen door n} en omgekeerd.
2.1.4 Een magnetisch veld loodrecht op de bewegingsrichting
Wanneer een elektron een magnetisch veld binnentreedt waarin de inductielijnen loodrecht op de bewegingsrichting staan, zal op het elektron een kracht
gaan werken in een richting die loodrecht staat op die van de beweging en
die van de inductielijnen.
Stellen we de snelheid van het elektron v ... (m/sec), de veldsterkte H...
(A/m) en de magnetische inductie B = p0 H... (Wb/m2), dan wordt, als e
de lading van het elektron is, de grootte van de kracht gegeven door
Ke = Bev... (N).

(2.1-12)

De richting van deze kracht kan het gemakkelijkst worden onthouden met
behulp van de rechterhand regel, waarin duim, wijsvinger en middelvinger
onderling loodrecht worden uitgestoken. Indien de wijsvinger in de richting
van de inductielijnen wijst en de middelvinger in de bewegingsrichting van
het elektron, dan geeft de duim de richting van de kracht aan. Het elektron
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zal in het veld, ten gevolge van de kracht Ke, van zijn oorspronkelijke baan
afwijken, doch hoe de afwijking ook is, steeds blijft de beweging loodrecht
op de inductielijnen, en dus de kracht Ke constant, omdat de snelheid v niet
door Ke kan worden beïnvloed.
B

B

B

2

/L
I
I

"T
X

Fig. 2.1-4
Een magnetisch veld loodrecht op de
bewegingsrichting. Het bewegende elek
tron ondervindt in het magnetisch veld
een kracht (Ke) die steeds loodrecht
blijft gericht op de richting van de in
ductielijnen en op de richting van de
snelheid. Hierdoor zal het elektron een
cirkelbaan beschrijven met een tangentiële snelheid v die gelijk is aan die bij
het binnentreden van het elektron in het
magnetische veld.

Uit de mechanica volgt dat onder dergelijke omstandigheden deze be
weging niet anders kan zijn dan een cirkelbeweging. De straal r van de cirkelIYIV2
baan volgt dan door gelijkstelling van de centripetale kracht ----- aan de
door het magnetische veld uitgeoefende kracht Ke (zie fig. 2.1-4); dus:
mv2
r

BeVy of r =

mv
.. (m).
eB '

(2.1-13)

Voor een verplaatsing x < r in de Africhting is dan, volgens fig. 2.1-4,
x
i/
x2
sin (p = —, dus cos <p = y 1 —
r2 *
De uitwijking in de 7-richting is:
y = r — r cos cp = r

0

(2.1-14)

Indien / = de breedte van het magnetische veld, kunnen we voor x — l < r
schrijven:
/
eB
/
(2.1-15)
sin (p = — =
v
r
m
Voor x = / 4, r kan voor (2.1-14) bij benadering worden geschreven:
yi ~ r

.. (m).

(2.1-15) ingevoerd geeft:
yi ^ \ l sin (p « ■} / tg (p ... (m).

(2.1-16)

Hieruit volgt dat de raaklijn aan de cirkel, getrokken door het punt waar het
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elektron het magnetische veld verlaat, bij benadering (/ r) de X-sls op een
afstand £ / zal snijden, zodat we ook hier in vele gevallen voor praktische
toepassingen kunnen veronderstellen, dat de elektronenstraal op een
afstand \ / in het magnetische veld plotseling met een knik ombuigt.
Magnetische afbuiging van een elektronenstraal vindt veel toepassing,
vooral in de televisietechniek, zodat we ook op deze methode nog nader
zullen ingaan; zie 5.1.4.
2.1.5 Een magnetisch veld onder een geringe hoek met de bewegingsrichting
Beweegt zich een elektron precies evenwijdig aan de richting van de inductielijnen van een magnetisch veld, dan zal geen enkele kracht op het elektron
inwerken, zodat deze beweging ongehinderd voortgang zal vinden. Zodra
echter enig richtingsverschil aanwezig is, kunnen we de snelheid v van het
elektron ontbonden denken in een richting evenwijdig aan de inductielijnen,
en in een richting loodrecht hierop.
Deze laatste wordt dan door het magnetische veld beïnvloed alsof de
langscomponent niet voorhanden was. Noemen we de hoek die de baan
van het elektron bij het binnentreden in het magnetische veld met de induc
tielijnen maakt a (zie fig. 2.1-5), dan is de langscomponent vi = v cos a en
de dwarscomponent V2 = v sin a. Tengevolge van deze dwarscomponent
zal de projectie van het elektron op een vlak loodrecht op de inductielijnen
volgens 2.1.4, een cirkel zijn met een straal:
r=

mv2 _ mv
sin a .. . (m)
eB
eB

(2.1-17)

De baan van het deeltje is dus een schroeflijn op een cirkelcylinder, waarvan
de as evenwijdig is met de inductielijnen van het magnetische veld. Indien
verscheidene elektronen uit P onder verschillende hoeken het axiale mag
netische veld binnentreden, zullen dus alle deeltjes volgens (2.1-17) schroef
lijnen beschrijven, doch elk deeltje met een andere straal. De inductielijn
door P (zie fig.2. 1-5) is dan een gemeenschappelijke beschrijvende van de
Fig. 2.1-5
Een magnetisch veld onder een geringe hoek met de be
wegingsrichting. Op het bewegende elektron zal door het
magnetische veld een kracht worden uitgeoefend die een
spiraalbaan tot gevolg heeft. Verlaten verscheidene elek
tronen onder verschillende hoeken punt F, dan zullen alle
deeltjes schroeflijnen beschrijven, doch ieder met een
andere straal. Zijn de hoeken niet te groot, dan zullen alle
deeltjes met gelijke uittreesnelheid in P' samenkomen,
waardoor een focusserende werking wordt verkregen.
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cylinders die de omhullende zijn van de door de elektronen beschreven
schroeflijnen. Het elektron wordt dus min of meer gedwongen de inductielijnen te volgen, en het volgt deze des te dichter naarmate de magnetische
inductie groter is.
De omlooptijd t voor een omwenteling om de cylinder is r =
daar volgens (2.1-13), vz =----- is, volgt na substitutie:
m
2nm
T =
ëB~'

27ir

vz

-, en,

(2.1-18)

Of in woorden: elk elektron zal in dezelfde tijd, onafhankelijk van de hoek a,
een complete cirkel beschrijven, waarvan de straal evenwel een functie is
van a; zie (2.1-17). In deze tijd legt het elektron in de richting van het veld
een weg / in meters af:
2nm
(2.1-19)
/ = TV\ =
v cos a.
eB
Treden dus elektronen van een elektronenbundel alle met dezelfde snelheid
u, doch onder verschillende hoeken met de richting van de inductielijnen
van het homogene magnetische veld, uit een gemeenschappelijk punt P
(zie fig. 2.1-5), dan is / voor alle deeltjes gelijk zolang a zo klein is, dat met
voldoende benadering voor alle elektronen kan worden gesteld: cos a = 1.

Fig. 2.1-6
De projectie van de schroeflijnen op een vlak dat loodrecht is
aangebracht op de lijn P—P' in fig. 2.1-5.

De afzonderlijke deeltjes beschrijven zodoende weliswaar schroeflijnen op
cylindervlakken met verschillende straal, maar verenigen zich in één beeld
punt P'; zie fig. 2.1-6. Door verandering van de magnetische inductie B kan
men dus de beschreven divergerende elektronenbundel concentreren in
punten P' die op verschillende afstanden van P zijn gelegen.
Voor praktische toepassingen van deze methode, zie hfdst. IV.
2.1.6 Een magnetisch veld evenwijdig aan, en een ander loodrecht op de
bewegingsrichting
Aan de hand van het voorgaande kunnen we nog in het kort nagaan wat er
gebeurt indien we in axiale richting een magnetisch veld aanbrengen met
een inductie Bz waarvan de inductielijnen evenwijdig lopen aan de bewe
gingsrichting van het elektron, terwijl plaatselijk loodrecht op de bewegings-
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richting een homogeen magnetisch veld met een inductie By is aangebracht;
zie fig. 2.1-7.

De samenstelling van een axiaal magnetisch Byy
veld met een inductie Bz en een plaatselijk
^
loodrecht hierop aangebracht magnetisch
veld met een inductie B„ tot een resulterend
magnetisch veld met een inductie Br, dat ten
opzichte van de bewegingsrichting van het
elektron een hoek a bezit.

Byy S BYy/
'

,>

'z

/

We weten dat het elektron, zolang dit zich precies evenwijdig aan de inductielijnen beweegt, geen enkele kracht zal ondervinden, en ongestoord
zijn weg met een snelheid v ... (m/sec) kan voortzetten totdat het resulteren
de veld van Bz en By wordt bereikt. De magnetische inductie van dit resul
terende veld is gelijk aan:
Br = VBZ* + By 2 3
terwijl de hoek tussen Br en Bz wordt gevonden uit:
tg a =

(2.1-20)

Ontbinden we nu weer de snelheid v in een component vi = v cos a
langs Br en een dwarscomponent V2 = v sin a, dan zal deze laatste een schroef
vormige beweging veroorzaken om een cirkelcylinder, waarvan de asrichting
gelijk is aan de richting van Br.
Zolang nu V2 klein blijft, is de straal van deze cirkelcylinder gering en kan
men bij benadering zeggen dat het elektron de richting van de inductielijnen
volgt. Hieraan wordt volgens (2.1-17) voldaan door toepassing van een
geringe elektronensnelheid, een grote magnetische inductie B en een kleine
hoek a.
Deze methode komt voor afbuigingsdoeleinden dus uitsluitend in aanmer
king indien een zeer geringe elektronensnelheid geen bezwaar oplevert; zie
hfdst. IV.
2.1.7 Een magnetisch veld evenwijdig aan, en een elektrisch veld loodrecht
op de bewegingsrichting
Beschouwen we tenslotte de beweging van een vrij elektron in een magnetisch
veld waarvan de inductielijnen evenwijdig aan de bewegingsrichting lopen
en waarop plaatselijk loodrecht een homogeen elektrisch veld is aange
bracht (zie fig. 2.1-8), dan blijkt dat hierdoor weer een geheel ander baantype wordt verkregen.
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Om dit in te zien denken we het elektron met een snelheid v evenwijdig aan
de inductielijnen van het magnetische veld. Hierdoor zal geen baanafwijking
plaats hebben zolang het elektron het elektrische veld nog niet heeft bereikt.

F

+K
ky=eF

4-z

VY
kx(Vy)

+X

kyty*)

Fig. 2.1-8
De ontbinding in de Z-, Y- en Z-richting van de kracht die werkt op een
elektron dat zich onder invloed bevindt van een magnetisch veld evenwijdig
aan, en van een elektrisch veld loodrecht op de oorspronkelijke bewegings
richting.
Stellen we het nulpunt van het coördinatenstelsel in het punt waar het elek
tron het elektrische veld binnentreedt, dan zal op het elektron in de oorsprong
volgens (2.1-2) een kracht Ky = eF optreden die tegengesteld gericht is aan
de richting van de elektrische krachtlijnen. Hierdoor zal het elektron zich in
de positieve 7-richting gaan bewegen, waardoor het magnetische veld een
kracht K% veroorzaakt, met het gevolg dat een beweging in de Z-richting
ontstaat, die op haar beurt weer een kracht Ky in de negatieve y-richting
ten gevolge heeft.
We kunnen dus de beweging in het X-Y-vlak beschrijven indien we voor
lopig van de eenparige voortgaande beweging in de Z-richting afzien. Dan is:
Ky = eF— eBz vx = 171 —:— .
dt
dvx
Kx = eBz vy = m —.

(2.1-21)
(2.1-22)

Door differentiatie van (2.1-22) ontstaat na invoering in (2.1-21):
e2F Bz
é2vx , e2Bz2
(2.1-23)
Vx =
d t2
m2
m2
Uit deze betrekkingen zijn twee vergelijkingen af te leiden, die voor elk
moment de projectie van het elektron op het X-Y vlak aangeven.
Formule (2.1-23) is een 2e orde differentiaalvergelijking waarin het tweede lid een con
stante is. De wortels van de karakteristieke vergelijking zijn toegevoegd complex. De totale
oplossing van (2.1-23) is de oplossing van de gereduceerde vergelijking, plus een particu
liere oplossing die voldoet aan vz = constant.
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Voor de totale oplossing wordt gevonden:
F
— Ci cos wt + Cz sin wt + ——.
(2.1-24)
Bz
eBz
In deze oplossing is a> =------, en zijn Ci en Cz integratieconstanten. Uit (2.1-22) volgt:
m
m dvx
vy =-----------eBz d /
v .k

Na differentiatie van (2.1-24) en substitutie in de laatste vergelijking ontstaat:
m
vy =------[wCz cos (ot — coCi sin wt ].
eBz

(2.1-25)

De integratieconstanten in (2.1-24) en (2.1-25) kunnen worden bepaald door het invoeren
van de randvoorwaarden voor t = 0.
Dan is vx — 0 en vy = 0, waaruit volgt:
Ci =

F
Bz

en Cz = 0.

Na substitutie van deze waarden in de bovenstaande vergelijkingen, vinden we:
F
Vx = ------(1 — cos wt)
Bz
F
vy =------sin wt.
Bz

en

Voor de projectie van de baan van het elektron op het A'-X-vlak vindt men voor de uit
wijking in de A'-richting:

w

11

t

F
vx d t =-----Jo
wBz

wt — sin wt
o

F
=------(wt — sin wt),
wBz

en in de y-richting:

y = fJ o

F
Vu d t =-----wBz

t

— cos wt
o

F
=------(1 — cos wt).
wBz

Deze beide vergelijkingen hebben de gedaante:
x = R [tp — sin 9?], y = R [1 — cos 9?],
waarin,
F
mF
R=
ojBz
eBz2 *
en blijken, volgens fig. 2.1-9, de coördinaten te zijn van een cycloïde, d.i. de
baan van een punt aan de omtrek van een cirkel die zonder te glijden voort
rolt over de Af-as.
Indien zowel .F als Bz constant worden gehouden, beweegt het middelpunt
F
van de cirkel zich met constante snelheid vXm = evenwijdig aan de Af-as.
Nu heeft volgens onze veronderstelling het elektron tevens langs de Z-as
een constante snelheid, die in het elektrische veld geen wijziging ondergaat,
omdat er in deze richting geen krachten op werken.
Wordt deze snelheid in onze beschouwing opgenomen, dan is de baan van
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het elektron in het combinatieveld het eenvoudigst te beschrijven indien we
uitgaan van de beweging van het middelpunt P van de cirkel. Voor / = 0
zal dit middelpunt zich op de y-as van het coördinatenstelsel bevinden op

✓
i

\ b
'4.

Fig. 2.1-9
De projectie van de baan van het elektron op het X— 7-vlak. Deze projectie
is een cycloïde, d.i. de baan van een punt aan de omtrek van een cirkel die
zonder te glijden voortrolt over de Z-as.

een afstand R van de oorsprong. De snelheid waarmee P zich van de y-as
zal verwijderen, vindt men door samenstelling van de snelheidscomponent v
in de Z-richting en van de snelheidscomponent vXm in de Africhting. P be
weegt zich dus onder een hoek met het y-Z-vlak, waarbij:
F
Vxm
tg/S
v
vBz
Stellen we ons nu voor, dat deze cirkel zich steeds evenwijdig aan het X-Yvlak, al draaiend (in ons geval rechtsom) met zijn middelpunt langs de lijn
P-P' beweegt (zie fig. 2.1-10), dan zal het punt van de cirkel dat voor t = 0

Fig. 2.1-10
Een elektron dat zich met een snelheid v evenwijdig aan het axiale magnetische veld be
weegt en plaatselijk onder invloed komt van een loodrecht op het magnetische veld aanwe
zig elektrisch veld, zal door de invloed van beide velden een baan beschrijven die wordt
gegeven door een punt aan de omtrek van een cirkel die zich evenwijdig aan het X— 7-vlak,
met zijn middelpunt langs de lijn P—P', beweegt en in de Z-richting rolt zonder te glijden.
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in de oorsprong van het coördinatenstelsel lag, de baan van het elektron
beschrijven, indien glijden van de cirkel in de Africhting is uitgesloten. De
baan van het elektron in dit gecombineerde veld is dus een samenstelling
van een rotatie en van een afbuiging die evenwijdig aan de condensatorplaten verloopt. De straal van deze rotatie zal kleiner worden naarmate Bz
toeneemt. Tevens zal het elektron dan bij een gegeven lengte van de afbuigplaten een groter aantal „spiraalbanen” doorlopen.
Verder treden bij toenemende Bz voortdurend kritische 2?z-waarden op,
nl. zulke waarbij het elektron na een geheel aantal omwentelingen juist de
lengte van het afbuigveld heeft doorlopen. Hierbij is dan de snelheid in de
X- en de y-richting nul, waardoor het elektron zich bij het verlaten van het
veld weer evenwijdig aan de Z-as (dus evenwijdig aan de magnetische inductielijnen) zonder rotatie verder beweegt.
Praktische toepassingen van deze methode vindt men in sommige typen
opneembuizen (zie hfdst. IV) en ook in elektronenvermenigvuldigers en
magnetronbuizen.
2.2 Elektronenoptica
In 2.1.3 is voor een eenvoudig geval aangetoond, dat bij het doorlopen van
een elektrisch potentiaalverschil de baan van een elektron kwantitatief aan
dezelfde wet voldoet als de breking van lichtgolven. Hierbij kwam naar voren
dat, indien het elektron van een lagere naar een hogere potentiaal beweegt,
een buiging plaats heeft in de richting van de normaal op de equipotentiaalvlakken. Eveneens is gemakkelijk in te zien, dat in het omgekeerde geval een
buiging van de normaal af zal geschieden.
2.2./ Elektrische lenzen
Indien we nu deze equipotentiaalvlakken rotatiesymmetrisch om een as
denken, verkrijgen we voor elektronen de eigenschappen van een lens. Aan
deze voorwaarde wordt o.a. op zeer eenvoudige wijze voldaan door bijv.
twee metalen cylinders op enige afstand in het verlengde van elkaar te plaat
sen en tussen beide een spanning aan te leggen; zie fig. 2.2-1. Hierdoor ont
staat een combinatie van convexe en concave equipotentiaalvlakken,
waartussen gebieden met geleidelijk toenemende elektronenoptische
„brekingsindices”. De in fig. 2.2-1 weergegeven elektronenlens bestaat dus
uit equipotentiaalvlakken die in de linker cylinder in de richting van een
toenemend potentiaal convex zijn, en in de rechter cylinder concaaf.
Dit heeft tot gevolg dat, indien een elektron van de lage potentiaalzijde
af dit veld onder een hoek met de as binnentreedt, het eerst een afbuiging
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ondervindt in de richting van de as, en daarna in de tweede cylinder van de
as af. Met andere woorden: het eerste deel van de elektronenlens heeft een

Fig. 2.2-1
A. De baan van een elektron (e) door een elektronenoptische lens die wordt
gevormd door twee gescheiden cylinders met potentialen van Fi,resp. Vz>
V\ en: a. verloop van de inductielijnen, b. verloop van de equipotentiaalvlakken. B. Het verloop van de potentiaal van Vi naar V2 tussen de beide
cylinders.

convergerende werking, het tweede deel een divergerende. Nu is de con
vergerende werking overheersend, omdat het elektron in dit deel van de lens
nog de kleinste snelheid heeft en dus bij gelijke kracht een grotere afbuiging
zal ondervinden dan in het tweede deel, zodat de gehele combinatie con
vergent blijft.
n,

ns

n3

n
1

I

I

s

”3
"2

Hl
Fig. 2.2-2
De breking van een lichtstraal door een optische lens die eigenschappen
heeft overeenkomend met die van de elektronenoptische lens. Bij de optische
lens treedt echter een sprongsgewijze toeneming van de brekingsindex n op,
terwijl bij de elektronenoptische lens het potentiaalverloop continu verandert.

De met de elektronenlens overeenkomende optische lens is weergegeven
in fig. 2.2-2. Bij vergelijking van de fig. 2.2-1 en 2.2-2 valt het op, ten eerste
dat de intreezijde van de optische lensdelen dezelfde buigingsrichting bezit als
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de overeenkomstige equipotentiaalvlakken van de elektronenlens, en ten
tweede dat bij de optische lens de brekingsindex n bij het overgaan van het
ene medium naar het andere sprongsgewijze verandert, bij de elektronenlens
daarentegen geleidelijk.
Loopt nu evenwel het elektron van een hogere potentiaal naar een lagere,
dan heeft het omgekeerde plaats. Dan zal het elektron eerst een buiging
van de normaal af vertonen, zodat de elektronenlens in het eerste lensdeel
divergerend is en in het tweede convergerend. De gehele combinatie blijft
echter toch weer convergent, daar nu de afwijking in het tweede lensdeel
het van die in het eerste wint, omdat het elektron steeds meer wordt ver
traagd.
Plaatst men drie metalen cylinders op enige afstand achter elkaar, dan
kan men eveneens een lenswerking verkrijgen en wel door de eerste en de
derde cylinder op gelijke potentiaal te brengen en de tweede cylinder op een
zeer veel lagere, zie fig. 2.2-3. Men noemt deze constructies unipotentiaallenzen. Bij een dergelijke lens zal een elektron, dat zich onder een hoek met
de as van de eerste naar de tweede cylinder beweegt onder de invloed van
het remveld verder van de as worden afgebogen en wel steeds meer naarmate
de snelheid van het elektron afneemt. Tenslotte zal onder invloed van het
versnellingsveld van de derde cylinder het elektron weer worden versneld
en weer naar de as worden teruggebogen. Het baanverloop van het elektron
zal dus overeenkomen met die, zoals in fig. 2.2-3 is aangegeven.

+i+

l

i

n

m
Fig. 2.2-3
Unipotentiaallens

Een andere vorm van een elektrische elektronenlens verkrijgt men door
gebruik van een of meer achter elkaar geplaatste plaatjes met ronde opening.
Heeft men bijv. een enkel plaatje met opening geplaatst tussen twee condensatorplaten waartussen een spanning is aangelegd, dan krijgt men een lens;
werking die overeenkomt met die van een platholle of platbolle lens in de
optica, al naar gelang men het plaatje met diafragma aan de ene of de andere
condensatorelektrode aansluit.

38

II

FYSISCHE GRONDSLAGEN VAN DE ELEKTRONENAFTASTING

Dit is gemakkelijk als volgt in te zien. Stel, het diafragmaplaatje wordt
eerst aan de condensatorelektrode met de hoogste spanning gelegd. Het
krachtlijnenverloop zal dan (radiaalsymmetrisch) de gedaante hebben die
in fig. 2.2-4 met getrokken lijnen is aangegeven. Hieruit volgt dat dan de
equipotentiaalvlakken bij de opening een uitstulping naar rechts zullen
bezitten. Indien dus elektronen uit de linker elektrode worden geëmitteerd,
zullen deze naar rechts gaande door het elektrische veld worden versneld en
een afbuiging ondergaan naar de normaal toe, waardoor een divergerende
werking ontstaat welke overeenkomt met die van een platholle lens uit de
optica.
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i
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I

Fig. 2.2-4
Elektronenoptische lens met eigenschappen welke
overeenkomen met die van een platholle optische
lens.
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Fig. 2.2-5
Elektronenoptische lens met eigenschappen welke
overeenkomen met die van een platholle lens.

Wordt nu daarentegen de plaat met diafragma aan de condensatorelek
trode met de laagste spanning gelegd, dan verlopen de equipotentiaalvlak
ken zoals blijkt uit fig. 2.2-5.
Elektronen van links naar rechts gaande zullen bij voldoende doorgrijpen
van het elektrische veld ook hier een versnelling ondergaan, dus ook weer
naar de normaal toe worden afgebogen, waardoor nu echter de werking van
e undel convergerend zal zijn. Als het diafragmaplaatje iets negatief wordt
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gemaakt, zal, bij voldoende sterkte, het elektrische veld toch nog door de
opening kunnen heengrijpen om de elektronen afkomstig van de linker elek
trode (katode) te kunnen versnellen. In dit geval kan de convergerende wer
king op de elektronenbundel wel zo groot worden, dat de elektronenbanen
zich al in, of juist achter het diafragma zullen kruisen. Dit kruispunt vormt
dan als het ware een virtuele katode van veel kleinere afmetingen dan die
van het oorspronkelijke cmissieoppervlak. Zoals we later zullen zien, is van
deze eigenschap gebruik gemaakt in het moderne elektronenkanon.
2.2.2 Magnetische lenzen
Naast de elektrische lenzen kent men ook de z.g. magnetische lenzen, be
staande uit een uitwendig aangebracht magnetisch veld, waarvan een bij
zonder geval is behandeld in 2.1.5. Alhoewel dit bijzondere geval onder
sommige omstandigheden zeer belangrijk is (zie hfdst. IV), zal toch ge
woonlijk bij voorkeur een kort magnetisch veld worden gebruikt. Dat het
mogelijk is een lenswerking met een kort inhomogecn magnetisch veld te
verkrijgen, is zonder meer niet zo vanzelfsprekend.
In 1926 kon Busch evenwel aan de hand van zijn theorie aantonen dat een
korte spoel op de elektronenbundel werkt als een lens op een lichtstraal,
m.a.w. dat een afbeelding van de stralingsbron kan worden verkregen. Het
blijkt dat de werking van een kort magnetisch veld principieel verschilt van
die van een lang homogeen magnetisch veld, waarin voorwerp en beeld
geheel door het veld zijn ingesloten. Met een homogeen magnetisch veld is
geen vergroting mogelijk; de afmetingen van voorwerp en beeld zijn gelijk.
Bij het korte inhomogene magnetische veld kan men daarentegen, indien
gewenst, enorme vergrotingen bewerkstelligen (elektronenmicroscoop).
1 n het kort kan men zich het naar de as terugbuigen van een divergerende
elektronenbundel als volgt voorstellen. Stel, dat in de eerste lenshelft van een
korte magnetische lens (zie fig. 2.2-6) de radiale veldcomponent B, naar de

Elektronenbaan in een kort inhomogecn magnetisch veld. De baan van het elektron wordt
in het veld met een wrong naar de as teruggebogen.
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as is gericht, dan zal, volgens de rechterhandregel, als gevolg van de axiale
snelheid van het elektron, een kracht optreden die loodrecht op het vlak van
tekening staat en omhoog is gericht.
Het elektron zal dus in deze richting een snelheidstoeneming verkrijgen, die
loodrecht staat op de axiale veldcomponent Bz, waardoor een radiale kracht
Kt optreedt, die in het vlak van tekening naar de as toe is gericht. Zodra het
elektron in de tweede lenshelft aankomt, zal de versnelling loodrecht op het
vlak van tekening overgaan in een vertraging, waardoor de snelheid in deze
richting afneemt. Dan neemt ook de radiaal gerichte kracht Kr af, die juist
gelijk nul geworden is bij het verlaten van het magnetische veld. Hieruit volgt
dus, dat Kt midden in de lens het grootst is en de elektronenbaan daar de
grootste kromming zal bezitten. Buiten het veld is de baan weer een rechte
lijn. Het punt waar deze rechte de Z-as snijdt is dan het beeldpunt P'.
Uit het feit dat het elektron gedurende de tijd dat het zich in het magne
tische veld van de lens bevindt, steeds een snelheid loodrecht op het vlak van
tekening bezit, volgt, dat de afbeelding P' van een elektronenbron P over een
zekere hoek rp gedraaid zal zijn.
Veronderstellen we het magnetische veld zodanig geconstrueerd, dat het
gebied waarbinnen de invloed op de baan van een bewegend elektron door
het veld klein is in vergelijking met de voorwerps- en beeldafstand, dan
kunnen we uitgaan van de door Busch gegeven functie voor de sterkte van
een z.g. dunne magneetlens, welke luidt:
1
fo

-(£■)■ƒ>*■•

(2.2-1)

Hierin is v de als homogeen aangenomen elektronensnelheid in axiale
richting, e/m de specifieke lading der elektronen en
r+co

I

*z2dz

J -co

de integraal van het kwadraat van de magnetische inductie van de spoel
langs de Z-as van —oo tot -f oo.
Bedenken we dat de elektronensnelheid v volgens (2.1-3) evenredig is
met de wortel uit de hoogste anodespanning Va, dan kunnen we na invoering
van deze vergelijking schrijven:
1 _ e/m r+®

fo

8Ka J -oo

(2.2-2)

Hieruit volgt dat f0 evenredig is met de hoogste versnellingsspanning Va en
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omgekeerd evenredig met het kwadraat van de magnetische inductie. Daar
ejm als constant is aangenomen, geldt (2.2-2) alleen voor spanningen ^25kV.
Boven deze waarde dient men de door de relativiteitstheorie vereiste
correctie op de massa van het elektron in rekening te brengen; zie 2.1.1.
Bz

B

A

-12

-a

-4
-z

O

4

B

12

+z

Fig. 2.2-7
Verloop van de magnetische inductie van een focusseerspoel langs de as
(Z-as): A spoel zonder ijzeren mantel, B spoel met ijzeren mantel.
Het verloop van het axiale magnetische veld langs de Z-as hangt nu af
van de constructie van de focusseerspoel. Indien een spoel van nagenoeg
vierkante doorsnede wordt gebruikt, heeft het verloop van Bz langs de as de
gedaante van kromme A in fig. 2.2-7. Indien evenwel de spoel wordt opge
sloten in een ijzeren doos met een smalle luchtspleet aan de binnenzijde,
wordt het verloop van Bz als in kromme B.

Fig. 2.2-8
De magnetische inductie Bi in punt P, die wordt veroorzaakt door de stroom
/ die door een geleiderdeeltje dj vloeit.
Hierbij zal f+0° Bz6z in beide gevallen gelijk zijn, en daar het aantal
J -03

ampèrewindingen evenredig is met de integraal van Bz, kan men besluiten
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dat het voordelig is de inductielijnen over een korte afstand te laten verlopen,
omdat de integraal van Bz2 voor hetzelfde aantal ampèrewindingen veel
groter wordt, en dus ook de sterkte van de lens. Anders gezegd: een spoel
omsloten door een ijzeren doos met een nauwe luchtspleet aan de binnen
zijde, zal de elektronenstraal bij een veel lagere stroomsterkte focusseren
dan dezelfde spoel zonder ijzer.
Het verband tussen het nodige aantal ampèrewindingen Aw en de ver
langde brandpuntafstand f0 van de magnetische lens kunnen we als volgt
bepalen. Omdat het aantal Aw evenredig is met Bz, stellen we:
r+co

{k Aw)2 = I

8 Va
fo ejm ’

Bz2 dz =

J -00

(2.2-3)

waarin k een evenredigheidsfactor is voor de magnetische veldsterkte van
de spoel op de Z-as van —oo tot -f- oo.
Uit (2.2-3) volgt:
k2

en

-Cé)'-'.
8 Va
f0 k2 e/m '

Aw

(2.2-4)

Voor een cirkelvormige geleider met een diameter d vindt men:

k=f^
4

Is, in fig. 2.2-8, dj een deeltje van een cirkelvormige geleider, dan zal, volgens de wet van
Biot en Savart, in een punt P, op een afstand / van dj verwijderd en gelegen op de symmetrie-as van deze geleider, in loodrechte richting op / een inductie heersen:
Bi =

Ho i dj
4tt/2

We ontbinden Bi in een component Bri in een loodrechte richting op de symmetrie-as, en
in een component Ba in de richting van de symmetrie-as. Bij kringintegratie van dj zullen
de componenten Br elkaar opheflfen, zodat alleen de componenten in de Z-richting een
inductie in punt P zullen veroorzaken.
Nui

Bzi = Bi sin a =

Ho i dj
4tt/2

sin a.

Voor de totale inductie Bz in punt P kunnen we dus schrijven:
Hoids .
ftori .
----- sin a =----sin a.
Bz
2/2
Verder is

sin a = — en / = Vr2 + z2
/
terwijl voor een enkele winding Aw = i kan worden ingevoerd.
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Bz
Aw

Dan is

k2 =
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Ho r2
2(r2 + z2)2'2

Ho2 f+co
r4
Ho2 r»
r4
dz = ~2~ J o (7^+ z2)3 dz.
~4~ J-*(r2 + z2)2

Stellen we y = t, dan is dz = r dt, zodat, na substitutie in het bovenstaande, wordt
gevonden:
Ho2
_
k2 = ----- Jf*_
2 r o (1 + t2)2
De oplossing van deze integraal wordt gegeven door:
k"

Ho2
2r

3/

|0O

4(1 + t2)2 + 8(1 + t2) + i arctg /

3

n

Voor 2r = d ontstaat dan:
3 71
k2 = — ■ — ■ ho2.

16 d

Dit in (2.2-4) ingevoerd, geeft voor /j.0 = 47rl0-7:
Aw = 220

jdVaJc
fo

(2.2-5)

Hierin is Vak = Va in kV, en

.
fo
v
b
Vooreen spoel met meer dan één winding geldt (2.2-5) niet meer. Het
blijkt evenwel, dat men bij benadering het aantal Aw kan berekenen door in
de gevonden vergelijking voor d de gemiddelde middellijn van de spoel in te
vullen. Voor een spoel met vierkante doorsnede zal het vereiste aantal Aw
ongeveer 10% hoger liggen dan het berekende aantal.
Voor een spoel die in een ijzeren doos met een smalle luchtspleet aan de
binnenzijde wordt opgesloten, kan men bij benadering het aantal Aw be
palen door in (2.2-5) voor d de binnendiameter van de luchtspleet in te
vullen.
Het is duidelijk, dat de lenswerking van een rotatiesymmetrisch veld niet
uitsluitend aan een elektromagneet is gebonden; ook een permanente mag
neet kan voor dit doel worden gebruikt. De variatie in de inductie, nodig
om het juiste focus te kunnen instellen, is dan bij voorkeur te bewerkstelligen
door verandering van de grootte van de luchtspleet of door verandering
van een magnetische shunt.
2.2.3 Lensfouten
Tot nu toe hebben we verondersteld, dat we hadden te maken ten eerste met
elektronen van constante beginsnelheid, en ten tweede met z.g. paraxiale

44

FYSISCHE GRONDSLAGEN VAN DE ELEKTRONENAFTASTING

II

banen, d.w.z. dat de hoeken van de elektronenbanen met de as zo klein
waren, dat de sinus van de hoek gelijk mag worden gesteld aan de hoek zelf.
Dit geldt in normale gevallen tot hoeken van ongeveer 10°. Alleen bij
zulke hoeken zullen alle banen vanaf een bepaald punt van het emissieoppervlak tezamen in een beeldpunt komen en kunnen we spreken van een af
beelding zonder beeldfouten (aberraties).
Onder deze omstandigheden kan echter slechts een zeer klein gedeelte
van de door het katodeoppervlak geëmitteerde elektronen worden benut,
zodat in vele gevallen grotere openingshoeken worden toegepast om vol
doende „straalstroom” te kunnen verkrijgen. In dat geval treden beeld
fouten op die grote overeenkomst vertonen met de in de optica bekende z.g.
vijf 3e-orde aberraties, die bij berekening naar voren komen door de twee
eerste termen van de reeks
a3 + __
a5
sina = a__
in rekening te brengen.
De beeldfouten blijken dan meestal niet meer verwaarloosbaar klein te
zijn. De belangrijkste zijn: sferische aberratie, ook wel askring genaamd,
astigmatisme, beeldveldkromming, coma en vertekening.
Men zegt dat een lens sferische aberratie bezit, indien invallende stralen
bij toenemende openingshoek in andere punten op de as focusseren. Indien
dus elektronen worden gebundeld door een elektronenlens die deze fout be
zit, zullen de verst van de as verwijderde banen in een ander punt in focus
kunnen worden gebracht dan de paraxiale banen; zie fig. 2.2-9.
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Fig. 2.2-9
Sferische aberratie of askring.
F'p is het brandpunt voor paraxiale stralen, F'r dat
voor randstralen.

Magnetische lenzen bezitten doorgaans een grote positieve sferische
aberratie. Daar elektrische lenzen deze fout in dezelfde richting bezitten, is
een correctie door combinatie onmogelijk. Men kan deze fout beperken
door alleen gebruik te maken van de delen van een elektronenlens die zo
dicht mogelijk bij de as zijn gelegen.
Astigmatisme is het verschijnsel, dat een scheef invallende evenwijdige
stralenbundel niet één brandpunt, doch twee brand lijntjes geeft. Het ene z.g.
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sagittale brandlijntje ligt in het vlak door de hoofdas van de lens en de as
van de lichtbundel, en het andere z.g. meridionale brandlijntje staat loodrecht
op dit vlak en ligt het dichtst bij de lens. In fig. 2.2-10 is dit voor één bol
vormig lensoppervlak getekend, waarvan abab het hoofdvlak is. A is het
brandpunt van de stralen van de bundel gelegen in het meridiaanvlak
aaA door de hoofdas 00\ en de bundelas OB, en B het brandpunt van de
stralen gelegen in het sagittale vlak bbB door de bundelas, dat loodrecht
staat op het meridiaanvlak.
b,

B
B2
I
_-4-

I
I

I

I

Fig. 2.2-10
Astigmatisme
OOi is de hoofdas van de lens, OB de as van de bundel. AiAz is het
meridionale, BiBz het sagittale brandlijntje.

Alle invallende stralen, gelegen in een vlak evenwijdig aan het meridi
aanvlak aaA, snijden het hoofdvlak in punten gelegen op een lijn evenwijdig
aan aa, en hebben hun brandpunt op de lijn A1A2, doch gaan alle ook door
de lijn B\B2. Evenzo zullen alle invallende stralen, gelegen in een vlak even
wijdig aan het sagittale vlak bbB, convergeren tot een punt gelegen op de lijn
B\B2, doch ook alle gaan door de lijn A1A2. Op de lijnen A1A2 en B1B2
hebben we dus de sterkste concentratie van de elektronenstroom.
Een opvangscherm voor de afbeelding dient dus ergens tussen A en B in te
worden geplaatst. De afbeelding is geen punt, maar een cirkelvormige vlek.
Plaatst men het scherm dichter bij A of B, dan krijgt men een ellips die in
A of B ontaardt in een lijn.
Een optisch systeem kan men het best op astigmatisme onderzoeken door
een stelsel concentrische cirkels met spaken af te beelden; zie fig. 2.2-11.
Zijn zowel de cirkels als de spaken voor een en dezelfde instelling scherp
afgebeeld, dan is het systeem anastigmatisch (= stigmatisch). Zijn er twee
instellingen, een waarbij de spaken het scherpst worden afgebeeld en een
waarbij de cirkels het scherpst zijn afgebeeld, dan is het systeem astigmatisch.
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Immers de sagittale beeldlijntjes zijn gericht naar het middelpunt van de
cirkels dat gelegen is op de hoofdas van het optische systeem, terwijl de
meridionale beeldlijntjes loodrecht op deze richtingen staan. De spaken
worden dus scherp afgebeeld door de sagittale beeldlijntjes, de cirkels door
de meridionale beeldlijntjes.

Fig. 2.2-11
Figuur voor het constateren van astigmatisme.

In tegenstelling met optische lenzen kunnen elektronenoptische lenzen
astigmatisme voor stralen op de as bezitten, n.1. indien het veld door onvol
komenheden (van de poolschoenen of tengevolge van bramen aan lens
gaatjes) niet rotatiesymmetrisch is.
Beeldveldkromming treedt in het algemeen op tezamen met astigmatisme.
Gaan we uit van een vlak voorwerp, dan blijkt de meetkundige plaats der
sagittale beeldlijntjes in het algemeen bij benadering een ellipsoïde te zijn.
Evenzo is de meetkundige plaats der meridionale beeldlijntjes een ellipsoïde.
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Fig. 2.2-12
Coma
Q'v is het convergentiepunt voor paraxiale stralen,
Q'r dat voor randstralen.

Het gunstigste afbeeldingsvlak tussen twee ellipsoïden is dus weer een ellip
soïde. Het bceldveld is dus niet vlak en men spreekt van beeldveldkromming.
Coma ontstaat, evenals askring, door het verschil in sterkte van de verschil-
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lende ringvormige lenszones; echter alleen bij een scheef ten opzichte van de
hoofdas invallende bundel. Fig. 2.2-12 geeft sterk overdreven de toestand
weer.
De paraxiale stralen p convergeren tot het punt Q'v, gelegen in het paraxiale brand vlak door F'v, terwijl de randstralen r samenkomen in het punt
Q'r, gelegen in het brandvlak door F'r. Dit punt is dichter bij de lens gelegen
dan gV» zodat op een beeldscherm door F'v loodrecht op de hoofdas geen
punt Q'v, doch een cirkel ontstaat. Voor tussenliggende zones van de lens
ontstaan eveneens cirkels. Het blijkt dat, bij afwezigheid van hogere-orde
fouten, alle cirkels raken aan twee rechten die elkaar onder een hoek van
60° in het punt Q'v snijden; zie het rechtergedeelte van fig. 2.2-12. In plaats
van een scherp afgebeeld punt krijgen we dus een kommavormig uitlopende
figuur. Hogere-orde coma heeft een andere gedaante.
In een systeem waarbij de hierboven genoemde vier derde-orde aberraties
niet aanwezig zijn, treedt altijd nog, behalve eventuele hogere-orde aberaties,
de z.g. vertekening op. Deze vertekening ontstaat omdat de vergroting van
het systeem niet in alle richtingen gelijk is. Indien bijv. de vergroting voor de
randen van het beeld groter is dan voor het midden van het beeld, en we uit
gaan van een vlak vierkant voorwerp, wordt het beeld kussenvormig. Is de
vergroting voor de randen van het beeld kleiner dan voor het midden, dan
wordt het beeld tonvormig. We spreken dan van kussenvervorming of tonvervorming; zie fig. 2.2-13.
Van de genoemde aberraties heeft men in het algemeen bij de opneembuizen de meeste last van beeldveldkromming en vertekening en bij de weergeefbuizen van sferische aberratie en astigmatisme.

jC

2
Fig. 2.2-13
Vertekening
a vierkant voorwerp,
b kussenvervorming in de afbeelding,
c tonvervorming in de afbeelding.

Bij magnetische lenzen treedt tevens nog een z.g. S-vertekening op, die
ontstaat doordat ver van de as gelegen beelddelen door het veld meer worden
gedraaid dan dichter bij de as gelegen delen.
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Onafhankelijk van de vijf 3e-orde aberraties is er nog een zesde, die ont
staat door een verschil in snelheid van de elektronen onderling. Men noemt
deze de chromatische aberratie, wegens de overeenkomstige fout in de optica
veroorzaakt door licht van verschillende golflengten. Indien n.1. elektronen
met verschillende snelheid door een elektronenlens b.v. tot een conver
gerende bundel worden afgebogen, zullen de langzaamste elektronen de
grootste afbuiging ondergaan en dus de as van de lens eerder snijden dan
de snellere, zodat een reeks van brandpunten op de as ontstaat; zie fig.
2.2-14.
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Fig. 2.2-14
Chromatische aberratie
L lens
A snelle elektronen
B langzame elektronen

In deze figuur is direct te zien dat, indien men met een schermpje lood
recht op de as langs deze brandpunten zou schuiven, overal een z.g. verstrooiingscirkel zou worden waargenomen.
In deze beschouwingen is geen rekening gehouden met de onderlinge af
stoting van de elektronen die, vooral bij een grote straalstroom, een slanke
elektronenbundel en een geringe elektronensnelheid, niet is te verwaarlozen.
Deze omstandigheden zullen een z.g. „opgeblazen” beeldpunt veroorzaken.
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HET ELEKTRONENKANON

Zoals in de aanhef van Hfdst. II reeds in het kort is samengevat, wordt bij
het aftasten in de opneem- en weergeefbuizen gebruik gemaakt van een
bundel van vrije elektronen in een vacuümruimte. Deze bundel elektronen
komt tot stand in het z.g. elektronenkanon.
Voordat wij op de principes van verscheidene kanonconstructies ingaan,
zullen wij eerst verschillende eisen die hieraan worden gesteld nader be
spreken. Deze eisen verschillen n.1. naar gelang het kanon wordt toegepast,
hetzij in camerabuizen waarin de aftasting plaats heeft met snelle elektronen
(iconoscoop), hetzij in die met langzame elektronen (b.v. beeldorthicon).
Nog weer andere eisen stelt men voor direktzichtbuizen en voor projectiebuizen.
In de iconoscoop bijvoorbeeld dient het kanon een dun straaltje elek
tronen te leveren waarvan de stroomsterkte 0,1 tot 0,5 microampère is en
waarbij de elektronensnelheid ongeveer 1200 elektronvolt bedraagt. Het
trefpunt van de straal op het mozaïek moet zeer goed gedefinieerd zijn en een
diameter van 0,1 mm hebben. De stroomsterkte van de straal dient weliswaar
regelbaar te zijn, doch de regelkarakteristiek is betrekkelijk onbelangrijk.
In de camerabuizen met langzaam voortbewegende elektronen, zoals deze
in de orthicon, de beeldorthicon en de vidicon voorkomen is de stroom
sterkte van dezelfde orde van grootte als in de iconoscoop, doch het trefpunt
dient nog veel scherper te zijn, omdat op deze buizen de scène veel kleiner
wordt geprojecteerd; zie Hfdst. IV. In de vidicon bijvoorbeeld dient het
aftastende trefpunt niet groter te zijn dan 0,02 mm.
Bij de direktzicht-beeldbuizen zijn zowel de versnellingsspanningen, alsook
de vereiste stroomsterkten zeer veel groter dan in de camerabuizen; de hoog
ste versnellingsspanning ligt bij de beeldweergeefbuizen tussen 15 kV en 20 kV,
en de gemiddelde stroomsterkte tussen 100 pA en 500 /zA. Het oplichtende
trefpunt daarentegen mag bij deze buizen veel groter zijn en wel in de orde
van grootte van 1 mm. Men stelt echter bij de beeldweergeefbuizen veel
hogere eisen aan de regelkarakteristiek van de straalstroom dan het geval
is bij camerabuizen.
Bij de projectiebuizen zijn de beeldschermafmetingen klein ten opzichte
van de direktzichtbuizen, zodat hier het trefpunt weer veel kleiner moet zijn,
doch de stroomsterkte veel groter, omdat voor projectie een zeer fel oplich
tend beeldpunt een vereiste is. Men kan aan dit laatste alleen voldoen door
de hoogspanning nog verder te verhogen dan alreeds het geval is bij de direkt
zichtbuizen. Bij projectiebuizen vindt men dan ook spanningen tussen 50 kV
en 80 kV. Deze hoge spanningen geven echter weer aanleiding tot extra
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moeilijkheden bij de bouw van het elektronenkanon zoals voldoende hoge
isolatie en koude emissie.
In de televisietechniek wordt, op enige uitzonderingen na, de bundeling
van de elektronen naar het scherm met behulp van twee betrekkelijk „dunne”
elektronenlenzen tot stand gebracht. Uitzonderingen zijn de camerabuizen
met de langzame elektronen. Bij deze buizen is het principe van de eerste
lens min of meer gelijk aan alle andere, de „tweede lens” geeft echter geen
vergroting.
3.1 De eerste lens met regelelektrode
De eerste lens van het elektronenkanon bestaat uit drie elementen, n.1. de
katode, de regelelektrode en een versnellingselektrode.
De katode wordt gevormd door een kapje waarop zich een laagje bevindt,
bestaande uit een mengsel van barium- en strontiumcarbonaat, dat op gloei
hitte gebracht een stroom van vrije elektronen veroorzaakt (thermische
emissie). In dit kapje bevindt zich het gloeilichaam, de z.g. gloeidraad, die
voor de vereiste verhitting dient.
Vlak voor het katodeoppervlak is op een afstand van enkele tiendemillimeters een ander kapje gemonteerd, dat precies in het midden een kleine
opening heeft en verder de katode geheel omsluit; zie fig. 3.1-1. Men noemt
dit deel van het elektronenkanon de wehneltcylinder, naar Wehnelt die deze
constructie voor het eerst in 1908 aangaf. Op enige afstand van deze wehnelt
cylinder bevindt zich een derde elektrode, die een positieve spanning bezit.
De combinatie van katode, wehneltcylinder en deze derde elektrode is zo
danig gedimensioneerd, dat het veld van deze laatste elektrode, door de
opening van de wehneltcylinder heen, tot op het katodeoppervlak kan door
grijpen. Hierdoor worden de uit het katodeoppervlak vrij gekomen elektro
nen als het ware aangezogen, dus versneld en, ten gevolge van het rotatiesymmetrische veld, gebundeld, zoals reeds in 2.2.1 (zie fig. 2.2-5) nader is
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Fig. 3.1-1
Eerste elektronenlens
A gloeidraad, B katode, C wehneltcylinder, D versnellingselektrode, E equipotentiaalvlakken van de eerste (immersie-)lens.
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behandeld. Deze bundeling zal echter niet tot in een enkel brandpunt plaats
hebben, daar elk punt van het katodeoppervlak een divergerende bundel
elektronen zal emitteren (zie fig. 3.1-2), welke bundels weliswaar alle naar
de as toe worden gebogen, doch aanleiding geven tot een ruimtelijk gebied
waarbinnen de elektronenbanen elkaar zullen kruisen. De plaats waar dit
gebied de kleinste diameter heeft noemt men de bundelknoop.

Fig. 3.1-2
Bundelknoop
A katodeoppervlak, B plaats van de bundelknoop, C plaats van de katodeafbeelding, ei, ez, ez emissiepunten.
De wehneltcylinder, die dient om de straalstroom te kunnen regelen bezit
in het gewenste regelgebied een negatieve potentiaal, zodat een stroomloze
regeling kan plaats vinden. Zoals hiervoor reeds is gezegd, kunnen, ondanks
deze negatieve potentiaal, toch elektronen het katodeoppervlak verlaten,
omdat de derde elektrode van de lens op een positieve spanning is gebracht
en het veld door het gaatje in de wehneltcylinder tot op het katodeoppervlak
kan doorgrijpen. Het emissieoppervlak zal echter variëren als functie van
de aangelegde regelspanning. M.a.w. de stuurelektrode beperkt de werkzame
oppervlakte van de katode en wel zodanig dat het cirkelvormige emitterende
deel bij toenemende negatieve regelspanning steeds verder zal inkrimpen.
Het gevolg hiervan is, dat de diameter van de bundelknoop zal afnemen en
dat de plaats van de bundelknoop in de richting van de katode opschuift.
Omgekeerd zal bij veel geringere negatieve regelspanning het emissieoppervlak toenemen, de bundelknoop dikker worden en zich verder van het
katodeoppervlak verwijderen, terwijl de straalstroom blijft toenemen zelfs
indien het centrum van het emissieoppervlak verzadigd raakt. •
3.2 Het twee-Ienzensysteem
De bundelknoop vervult in het elektronenkanon een belangrijke functie,
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daar de doorsnede ervan veel kleiner is dan die van het werkzame katodeoppervlak.
Men maakt hiervan gebruik om met behulp van een tweede lens deze
bundelknoop, die als een nieuwe katode kan worden beschouwd, op een
beeldvlak af te beelden; zie fig. 3.2-1.
b_

d

Fig. 3.2-1
Baanverloop van geëmitteerde elektronen uit twee emissiepunten in een
elektronenoptisch stelsel: d = kleinste bundeldoorsnede (bundelknoop),
v = voorwerpsafstand, b beeldafstand, s = diameter van de lichtvlek op
het scherm.

Het afbeelden van de bundelknoop op een scherm met behulp van een
tweede lens noemt men „het focusseren van de elektronenstraal”.
In de regel zal deze tweede lens een vergroting geven, daar uit praktische
overwegingen b groter is dan v, zodat het beeld (diam. = s) van de bundel
knoop (diam. = d) op het scherm zal zijn:
s = -d.
V

(3.2-1)

Bedenken wij echter dat de elektronen onderling nog een afstotende wer
king op elkaar uitoefenen, die weliswaar weer ten dele wordt opgeheven door
de aantrekkende kracht die gelijkgerichte stromen op elkaar uitoefenen, dan
is het duidelijk, dat s slechts bij benadering aan (3.2-1) voldoet.
De tweede elektronenlens kan men of op elektromagnetische, of op elektro
statische wijze vormen.
3.2.1 Het Elektronenkanon voor magnetische focussering
Bij magnetische focussering wordt de tweede lens gevormd door een kort
inhomogeen magneetveld, zoals in 2.2.2 is besproken. Dit veld kan b.v.
worden opgewekt door buiten het vacuümvat een spoel aan te brengen.
De diameter van deze lens is dan groot ten opzichte van de bundeldiameter
waardoor de lensfouten gering zijn.
Het meest eenvoudige elektronenkanon is in dit geval de z.g. triode, die is
opgebouwd uit een gloeikatode, een stuurrooster en een anode die de elek
tronen tot de eindsnelheid versnelt; zie fig. 3.2-2. De anode wordt in de
getekende constructie gevormd door een geleidende grafietlaagaan de binnen-
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zijde van de glaswand van de steel. Het voordeel is dat zodoende constructief
een grote afstand tussen de eindanode en de wehneltcylinder mogelijk is,
waardoor een hoge isolatie en een goede doorslagvastheid tussen beide
elektroden wordt verzekerd.

O
A B
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N

Fig. 3.2-2
Triodekanon
A katode, B stuurelektrode, C eindanode,
D focusseerspoel.

Ondanks de genoemde voordelen en de eenvoud van constructie bezit het
triodekanon echter ook enkele nadelen.
In de eerste plaats zal tengevolge van het sterke doorgrijpen van de anodespanning naar de katode bij elke anodespanningsverandering de straalstroom
veranderen.
In de tweede plaats geeft het nauwkeurig concentrisch insmelten van het
kanon moeilijkheden in de fabricage. Is dit concentrisch insmelten minder
goed gelukt dan zal astigmatisme optreden omdat dan de eerste lens niet
rotatiesymmetrisch is.
Men kan het doorgrijpen van de anodespanning naar de katode onder
vangen door een schermelektrode tussen de wehneltcylinder en de eindanode
aan te brengen, zie fig. 3.2-3.

Fig. 3.2-3
Tetrodekanon voor elektromagnetische focussering
A katode, B wehneltcylinder of eerste rooster,
C schermroostcr of tweede rooster, D metalen
anodccylinder (eindanode), E geleidende laag,
F focusseerspoel.
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Deze schermelektrode, ook wel schermrooster genaamd, wordt aan een
vaste spanning van ongeveer -f 250 V gelegd. Om een betere centrering van
de elektroden onderling te kunnen waarborgen zijn bij deze constructie de
katode, de wehneltcylinder, het schermrooster en de eindanode, die nu uit
een metalen cylinder bestaat, op een mal gecentreerd en daarna aan glazen
staafjes vastgesmollen. Zodoende kan men het kanon in zijn geheel in de
hals schuiven waarbij 3 veertjes die aan de anodccylinder zijn bevestigd een
elektrisch contact maken met de grafictlaag in de steel. Deze laag dient nu
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enkel nog maar ter verkrijging van een veldvrije ruimte voor de elektronen,
die het kanon verlaten.
Men noemt de in fig. 3.2-3 gegeven constructie een tetrode omdat hier de
eerste lens wordt gevormd door vier elektroden. Bij de tetrode is de openings
hoek van de lens veel kleiner dan die bij een triode. Hierdoor is de bundel
op de plaats waar de afbuiging geschiedt veel dunner waardoor bij de
afbuiging van de elektronenstraal minder afbuigingsfouten ontstaan.
3.2.2 Het elektronenkanon voor elektrostatische focussering
Bij elektrostatische focussering vormt de tweede lens een onverbrekelijk ge
heel met de kanonconstructie. Deze lens kan b.v. bestaan uit de op een zekere
afstand van elkaar geplaatste snijkanten van twee buisvormige elektroden,
de z.g. eerste en tweede anode, die opvolgend aan een hogere positieve
spanning zijn aangesloten; zie fig. 3.2-4, en voor het principe, paragraaf 2.2.1.

Fig. 3.2-4
Elektronenkanon gecombineerd met een systeem voor elektrostatische fo
cussering. A wehneltcylinder, B equipotentiaalvlakken van de eerste elektronenoptisch lens, Ceerste anode, D tweede anode, Eequipotentiaalvlakken
van de tweede elektronenoptische lens, F elektronenbundel.

Uit fig. 3.2-4 blijkt dat bij deze eenvoudige constructie de eerste anode
enkele functies in zich verenigt, en wel:
1. vormt ze de derde elektrode van de eerste lens, die een z.g. immersielens
is (immersielens is een lens waarin het voorwerp, in ons geval de katode, zich
in de lens bevindt, b.v. zoals in een frontlens van een microscoopobjectief,
indien dit in immersie wordt gebruikt);
2. zijn in deze elektrode enkele diafragma’s aangebracht voor afscherming
van de randstralen;
3. vormt ze, tezamen met de tweede anode (b.v. een geleidende laag op
de binnenkant van de glaswand), de tweede elektronenlens.
Voor de focussering zijn in dit elektrostatische geval van belang de dia
meters van de twee anoden, de afstand tussen de elektroden en de verhouding
van hun spanningen ten opzichte van de katode. Gewoonlijk zal men de span
ning van de eerste anode variabel maken en die van de tweede constant
houden. De verhouding van de spanning op de tweede tot die op de eerste
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anode ligt meestal in de buurt van 5 op 1. Dit leidt, uit circuitoogpunt be
schouwd, bij huistypen met hoge spanningen op de eindanode, tot minder
aangename schakelingen. Immers, een beeldbuis, ontwikkeld voor een span
ning op de eindanode van b.v. 18 kV, zal dan ongeveer 3,5 kV op de focusseerelektrode vereisen. Deze laatst genoemde spanning dient men of met
behulp van een spanningsdeler van de 18 kV af te nemen, of apart op te
wekken. De constructie, zoals deze in fig. 3.2-4 is gegeven heeft tevens nog
het bezwaar dat bij het instellen van de focusseerspanning de intensiteit
van de elektronenbundel verandert, als gevolg van het doorgrijpen van de
eerste anode naar katode. Men kan dit laatste bezwaar ook hier vermijden
door meer dan drie elektroden toe te passen, waarbij vóór de focusseeranode
een zuiganode wordt aangebracht; zie fig. 3.2-5.
Fig. 3.2-5
Tetrodekanon voor elektrostatische focussering
A katode, B wehneltcylinder (eerste
rooster, —70 V), C schermrooster
(tweede rooster, 4-300 V), D focusseerelektrode (derde rooster, 4-3500 V), E
glaswand, F eindanode, (4- 18000 V).
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Onaangenaam blijft echter ook bij dit elektronenkanon de hoge focusseer
spanning die regelbaar, dus van een tegen aanraking beveiligde potentiometer
moet kunnen worden afgenomen. Tevens geven beide besproken con
structies centreermoeilijkheden bij de fabricage en wel bij het insmelten van
het kanon in de glazen steel omdat de tweede lens wordt gevormd door de
laatste elektrode van het kanon en een geleidende laag aan de binnen
zijde van de glaswand. Is de centrering slecht, dan is de tweede lens niet
rotatiesymmetrisch en zal astigmatisme bij de afbeelding van de bundelknoop
op het scherm het gevolg zijn.
Een zeer goed systeem, dat zeer veel wordt toegepast is het z.g. elektro
statische tetrodesysteem met automatische focussering. De tweede lens
wordt bij dit systeem gevormd door een unipotentiaallens, zoals reeds in
fig. 2.2-3 is aangegeven en waarbij de centrale elektrode op katodepotentiaal ligt; zie fig. 3.2-6.
Bij dit systeem wordt eveneens de eerste lens door vier elektroden gevormd,
n.1. door de katode en de elektroden B, C en D, die tezamen het tetrodedeel
van het kanon vormen.
De tweede lens bestaat uit de elektroden Z>, E en F, die ook wel ten on
rechte roosters worden genoemd en dan in overeenstemming met roosters
in een versterkbuis met g3, g\ en gs worden aangeduid.
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Fig. 3.2-6
Tetrodesysteem met automatische t'ocussering
A katode, B wehneltcylinder (#i), C schermrooster (^2), D le cylinder van
unipotentiaallens (#3), E focusseerelektrode (g.i), F 3e cylinder van unipotentiaallens (^5), G geleidende laag.

De cylinders D en F zijn met elkaar verbonden en maken contact met de
geleidende laag G, die aan de hoogste spanning is gelegd.
De focusseerelektrode E wordt verbonden met een pen van de buisvoet
en dient als gevolg van fabricagetoleranties te worden aangesloten aan een
spanning die tussen de katodepotentiaal en 400 V hoger dan deze kan liggen.
De unipotentiaallens heeft n.1. een zeer vlakke focusseringskarakteristiek,
d.w.z. voor een kleine verandering van het focus is minstens een spannings
verandering van enkele honderden volts nodig.
Uit het voorgaande volgt dus, dat dit kanon met zeer kleine toleranties
moet worden gefabriceerd om een optimaal focus tussen nul en -f400 V op
de focusseerelektrode te kunnen garanderen. Verlangt men niet het aller
uiterste van de puntscherpte, dan kan men de focusseerelektrode aan een
vaste spanning leggen en spreekt men van een automatische focussering.
3.3 Het camerakanon
Zoals in de aanvang van Hfdst. III reeds is gezegd, gelden voor het camera
kanon andere eisen dan voor de beeldweergeefbuizen. Deze eisen komen in
hoofdzaak hierop neer, dat bij een veel lagere versnellingsspanning een
kleinere straalstroom en een betere puntscherpte van de bundel wordt ver
langd, eventueel ten koste van een goede straalstroomregelkarakteristiek.
Er bestaat echter nog een groot verschil tussen een kanon voor camerabuizen met snelle straalstroomelektronen (zoals bij de iconoscoop en beeldiconoscoop) en die voor buizen met langzame straalstroomelektronen.
Wij zullen daarom beide afzonderlijk bespreken.
3.3.1 Het camerakanon voor snelle straalstroomelektronen
In een camerabuis met snelle straalstroomelektronen, zoals b.v. in de icono-
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scoop, wordt een elektronenkanon gebruikt, dat berust op het twee-lenzensysteem. Dit kanon kan b.v. in zijn eenvoudigste gedaante veel overeenkomst
bezitten met het kanon dat in fig. 3.2-4 is weergegeven. Het belangrijkste
verschil in dit geval is echter dat het diafragmagaatje vlak na de bundelknoop veel en veel nauwer is dan bij de beeldweergeefbuizen, zodat alleen
het centrum van de elektronenbundel wordt doorgelaten, als de straalstroom
hoog wordt ingesteld. Zodra echter straalstroomelektronen de rand van
het gaatje raken, zullen uit deze rand secundaire elektronen vrijkomen, die
ten gevolge van de hogere potentiaal van de tweede anode, zich ook naar
deze anode zullen begeven. Deze elektronen hebben echter een veel kleinere
snelheid dan de straalstroomelektronen en bewegen zich bovendien hoofd
zakelijk buiten de bundel. Als regel bevinden zich daarom in de eerste anode
meerdere diafragma’s die gaatjes bezitten welke juist iets groter zijn dan de
doorgelaten bundeldikte. Hiermede tracht men zoveel mogelijk de secun
daire elektronen tegen te houden, daar deze op het mozaïek een mist van
elektronen rondom het trefpunt van de bundel zouden vormen.
Het moderne iconoscoopkanon voorkomt volkomen en op zeer elegante
wijze het doordringen van de ongefocusseerde secundaire elektronen naar
het mozaïek. Een dergelijk kanon is in fig. 3.3-1 weergegeven.

D

E

Fig. 3.3-1
Modern iconoscoopkanon
A katode, B wehneltcylinder, C le anode
(+ 1200 V), D focusseerelektrode ( +
450 V), E geleidende laag (+ 1200 V =
2c anode).

Vlak bij de bundelknoop is in de eerste anode een gaatje aangebracht met
een middellijn van ongeveer 50 micron, dat door dc tweede lens op het mo
zaïek wordt afgebeeld.
De tweede lens is een unipotentiaallens en wordt in dit geval gevormd door
de elektroden C en D en dc geleidende laag E aan de binnenzijde van de
glazen steel.
De eerste en de tweede anode zijn aangesloten aan een spanningsbron
van +1200 V. De tussenliggende focusseerelektrode is aan een spanning
van +450 V gelegd.
De in het gaatje van de eerste anode ontstane secundaire elektronen be
vinden zich in een veld van + 1200 V en kunnen ónmogelijk door dc tweede
anode, die dezelfde potentiaal bezit worden versneld. Bovendien bevind*
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zich nog een sterk remveld, dat door de focusseerelektrode wordt veroor
zaakt tussen de eerste en de tweede anode, zodat geen enkel secundair
elektron het kanon kan verlaten.
3.3.2 Het camerakanon voor langzame straalstroomelektronen
Het kanon in camerabuizen met langzame straalstroomelektronen bezit
slechts een enkele elektrostatische lens, die de elektronen vanuit de katode
versnelt tot ongeveer 200 elektronvolt en ze tot een zeer dunne bundelknoop
van ongeveer 125 micron diameter tezamen brengt. De bundelknoop bevindt
zich tussen de wehneltcylinder en de anode van de lens. Deze anode heeft in
het midden een rond gaatje met een middellijn van 50 micron; zie fig. 3.3-2

f

ABC

Fig. 3.3-2
Kanon voor langzame straalstroomelektronen
A katode, B wehneltcylinder, C eindanode met een gaatje van 50 micron.

De elektronen die door dit minuscule gaatje heengaan bewegen zich verder
met onveranderde snelheid door de buis en worden in hun baan gehouden
met behulp van een axiaal magneetveld.
De elektronen die nog onder een kleine hoek met de axiale richting het
kanon kunnen verlaten, bewegen zich in schroeflijnen verder en zullen, zoals
in par. 2.1.5 is uiteengezet op bepaalde afstanden van het kanon telkens weer
tezamen komen en dan een scherpe afbeelding vormen van het anodegaatje
van het kanon; zie verder ook Hfdst. IV.
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IV.

OPNEEMBUIZEN

In de eerste jaren van de televisie heeft men een zeer groot aantal mechani
sche systemen ontwikkeld, die ten doel hadden een op te nemen scène te
ontleden. In hoofdzaak kwamen deze systemen neer op het gebruik van een
of ander mechanisch bewegend deel (b.v. nipkowschijf, spiegeltrommel enz.)
dat een optische ontleding bewerkstelligde.
De belangrijkste nadelen van deze mechanisch-optische ontleders waren,
ten eerste de grote traagheid van de bewegende delen en ten tweede het on
economische gebruik van de scèneverlichting. Immers, van de gehele be
lichting kwam bij een dergelijk principe alleen op ieder moment het optisch
doorgegeven licht van een enkel beeldelementje in de fotocel terecht; de
rest ging door afscherming verloren.
De moderne beeldontleders zijn geheel elektronisch, dus nagenoeg traagheidloos, zodat hoge aftastsnelheden geen bezwaar meer zijn. Voorts heeft
men in deze buizen een integrerende foto-elektrische emissie toegepast,
waardoor een belangrijke verbetering in het gebruik van de scèneverlichting
is ontstaan.
Enkele van deze opneembuizen zullen we in het volgende nader beschou
wen.
4.1 De beeldontleder van Farnsworth
Dit instrument bestaat uit een z.g. fotokatode, d.i. een plaatvormige fotogevoelige geleider, waarop de scène optisch wordt geprojecteerd; zie fig.
4.1-1.
De optische afbeelding veroorzaakt een foto-emissie van elektronen die
een ruimtelijke verdeling bezitten, welke evenredig is aan de verlichtingssterkte van punt tot punt op de afbeelding. Door middel van een elektrisch
veld tussen de katode en de anode wordt het geëmitteerde elektronenbeeld
van de katode naar de plaat voortbewogen en met behulp van een axiaal
magnetisch veld in focus gehouden. Dit gefocusseerde beeld bereikt een
elektronenvermenigvuldiger die is voorzien van een klein gaatje. Wanneer
een elektron dit gaatje passeert, treft het een oppervlak dat een hoge secundaire-emissiecoëfficient heeft, waardoor voor elk elektron ongeveer 5 a 10
elektronen vrijkomen. Deze schieten weer tegen een volgend oppervlak,
waarbij dezelfde vermenigvuldiging plaats heeft. Dit herhaalt zich enkele
malen, totdat tenslotte een versterking van enige duizenden keren is bereikt.
Het merkwaardige van deze beeldontleder is, dat de eigenlijke ontleding
geschiedt door het gaatje in de elektronenvermenigvuldiger. Dit bereikt men
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Fig. 4.1-1
Beeldontlcdcr van Farnsworth
fotokatode
F aftastopening
foto-elektronen
G anode
clektronenvermemgvuldiger
H afbuigspoelen
oplische lens
/ focussecrspocl.
signaalelektrode

door het gehele elektronenbeeld met behulp van afbuigspoelen in twee rich
tingen loodrecht op elkaar af te buigen, zodat telkens een ander beeldgedeelte voor het gaatje van de elektronenvermenigvuldiger komt. De be
schouwde ontleder biedt dus het voordeel van een nagenoeg traagheidloze
beeldontleding, doch heeft nog hetzelfde euvel als de optische ontleders, n.1.
een oneconomisch gebruik van de scèneverlichting. De elektronen die op
elk moment actief aan de beeldontleding deelnemen zijn alleen die welke
afkomstig zijn van het beeldelement dat wordt afgetast; de rest gaat verloren.
De signaal-ruisverhouding is slecht, ten gevolge van de relatief grote
statistische schommelingen in dit geringe aantal elektronen. De buis is dus
alleen goed bruikbaar bij hoge verlichtingssterkten, zoals b.v. bij filmaftasting
het geval is. Is een voldoende belichting voorhanden, dan kan men hiermede
beelden verkrijgen met een buitengewoon contrast en grote detailrijkheid.
4.2 De iconoscoop
Het is mogelijk, het oneconomisch gebruik van de scèneverlichting te voor
komen door een of andere vorm van foto-clcklrische integratie. Hierop
werd reeds in 1908 gewezen door Campbcll-Swinton. Van deze integrerende
werking is echter pas voor het eerst met succes een praktisch gebruik gemaakt
in de iconoscoop die door Zworykin in 1928 is geoctrooieerd; zie fig. 4.2-1.
Het hoofdbeslanddccl van de iconoscoop is een vlakke micaplaat, waarop
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Iconoscoop
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aan de ene zijde microscopisch kleine, onderling geïsoleerde zilverkorreltjes
zijn aangebracht, en aan de andere zijde een geleidende laag. Deze korreltjes
worden geactiveerd, waardoor ze foto-elektrische eigenschappen verkrijgen.
Zij vormen tezamen het z.g. mozaïek. Elk korreltje van dit mozaïek is dus
als het ware een geïsoleerde, microscopisch kleine fotocel. Op het mozaïek
wordt optisch met een lenzenstelsel een afbeelding van een scène geprojec
teerd. Verder kan het mozaïek worden afgetast met een slanke elektronen
bundel, waarin de elektronen een snelheid hebben van ongeveer 1000
elektronvolt. Deze bundel wordt met behulp van twee stel afbuigspoelen in
twee onderling loodrechte richtingen afgebogen. Om de aftasting met de
elektronenbundel en de projectie van het optische beeld op dezelfde zijde van
de micaplaat mogclijk te maken, is het elektronenkanon gemonteerd onder
een hoek met het mozaïek. De foto-elektrische integratie komt tot stand,
doordat elke fotocel van het mozaïek gedurende een gehele beeldtijd de
gelegenheid krijgt zich door foto-emissie, veroorzaakt door het op de cel
vallende licht, te laden.
Dit is dus een principieel verschil ten opzichte van de optische ontleders
en de ontleder van Farnsworth. Bij deze wordt slechts gebruik gemaakt van
de foto-emissie die alleen gedurende de aftastingstijd van een enkel beeldelementje plaats heeft, terwijl bij de iconoscoop sprake is van een tijd, gelijk
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aan een beeldtijd. Het is dus duidelijk, dat hierdoor een enorme winst aan
gevoeligheid kan ontstaan.
De werking van de iconoscoop komt in principe op het volgende neer.
Het optische beeld op het mozaïek is door foto-emissie van elke geïsoleerde
fotocel omgezet in een overeenkomstig potentiaalbeeld, bestaande uit ladingsverschillen tussen de geleidende laag enerzijds en elke fotocel ander
zijds. Deze ladingsverschillen worden door de bewegende elektronenbundel
telkens „uitgeveegd”.
Dit uitvegen van het ladingsbeeld geschiedt ten gevolge van de hoge
elektronensnelheid van de bundel op een gecompliceerde wijze.
Deze hoge snelheid heeft n.1. tot gevolg, dat op de trefplaats van de bundel
op het mozaïek een dusdanige secundaire emissie plaats heeft, dat ter plaatse
meer elektronen het mozaïek verlaten dan erop komen. Deze secundaire
elektronen vloeien naar de collector. Het gevolg van de secundaire emissie
op de trefplaats is, dat de potentiaal van dit punt positief wordt ten opzichte
van de collector, waardoor voor de secundaire elektronen een remveld ont
staat. Bij een potentiaal van circa +3 volt ten opzichte van de collectorpotentiaal, is de uittree-energie van een groot gedeelte van de secundaire
elektronen niet voldoende om tegen het gevormde remveld in naar de
collector te gaan, en zal voor ieder opvallend primair elektron er gemiddeld
één nog in staat zijn de trefplaats te verlaten. Dit wil zeggen, dat een even
wicht is bereikt, zodat elke plek op het mozaïek die door de elektronenstraal
wordt getroffen, zich tot +3 volt ten opzichte van de collector zal opladen.

1
+3

O

Fig. 4.2-2
Verloop van de potentiaal op een mozaïek dat in het donker wordt afgetast.
Indien het mozaïek niet belicht is, zullen de getroffen delen na voort
gaande beweging van de bundel ten slotte op een potentiaal van —1,5 volt
terecht komen, door het voortdurend „inregenen” van elektronen. Lager
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kan deze spanning niet worden, daar dit de grensspanning is waarbij nog
elektronen kunnen worden „ingevangen”. Op een dergelijk onbelicht
mozaïek bevindt zich dus vlak voor de aftastbundel een potentiaal van
—1,5 volt en direct hierna een potentiaal van +3 volt, zodat de potentiaalsprong bij aftasting van een donker mozaïek 4,5 volt bedraagt; zie
fig. 4.2-2.
De potentialen +3 volt en —1,5 volt zijn daarbij maximale waarden, die
alleen bereikt worden bij abnormaal grote bundelstroom.
Wordt het mozaïek belicht, dan zullen verscheidene delen een hogere
potentiaal dan —1,5 volt bezitten, waardoor de potentiaalsprong in dit geval
minder dan 4,5 volt zal zijn. Het eigenlijke uitgangssignaal wordt zodoende
gevormd door de variaties in het aantal secundaire elektronen dat de collec
tor kan bereiken, waarbij „donker” overeenkomt met maximumstroomsterkte. Het uitgangssignaal loopt dus in de uitwendige keten „mozaïekcollectorring” en niet door de keten waarin zich de elektronenbundel bevindt.
Verzadiging treedt op, indien bij grote helderheden de betreffende
mozaïekdelen de grensspanning van +3 volt bereiken. Deze verzadiging
wordt evenwel langzaam bereikt ten gevolge van het inregeneffect. Het ver
band tussen uitgansspanning en verlichtingssterkte is daarom niet lineair.
Omdat de helderste delen van het veld overeenkomen met de kleinste
stroomsterkte, is het niet moeilijk in te zien, dat „wit” in de uitgangsspanning overeenkomt met een negatieve signaalrichting. Het rendement van de
iconoscoop is, volgens Zworykin, slechts 5 a 10%. Dit komt omdat direct
na de aftasting nagenoeg nog geen foto-emissie kan optreden ten gevolge van
het dan nog aanwezige remveld. Pas wanneer dit remveld voldoende is afge
nomen, is integratie mogelijk, d.i. circa 20% van de tijd voor de volgende
aftasting. Vlak voor het einde van deze tijd treedt pas verzadigde foto-emissie
op.
Ten gevolge van ongelijke grenspotentialen die worden veroorzaakt door
verschil in afzuigveld tussen verschillende delen van het mozaïek en de
collector en tussen de delen onderling, treden vaak donkere en lichte vlekken,
z.g. „schaduwen”, in het weergegeven beeld op. Dit euvel kan grotendeels
worden gecompenseerd door toevoeging van z.g. schaduwcompensatiesignalen in de cameraversterker.
Het ontstaan van deze schaduwvlekken is wel de meest onaangename
eigenschap van de iconoscoop.
Het ligt dus voor de hand dat, alhoewel de iconoscoop een zeer bruikbare
opneembuis is gebleken, getracht is deze onvolmaaktheden te verbeteren.
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4.3 De beeldiconoscoop
In de beeldiconoscoop is een scheiding tot stand gebracht tussen het opper
vlak dat foto-elektronen emitteert en het oppervlak waarop het potentiaal
beeld wordt opgebouwd; zie fig. 4.3-1.
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Fig. 4.3-1
Beeldiconoscoop
elektronenkanon
F micaplaat
eindanode
G geleider
afbuigspoelen
H clektronenstraal
optische lens
J uitgangssignaal
focussecrspoel
K fotokatode.

De scène wordt via een optisch stelsel op een fotokatode K geprojecteerd.
Deze fotokatode bestaat uit een doorzichtige, geleidende laag die is aange
bracht op de binnenzijde van de glaswand. De uit de fotokatode geëmitteerde
elektronen worden versneld door een elektrisch veld. Met behulp van een
magnetische lens worden deze elektronen gefocusseerd op een plaatvormige
elektrode aan de andere zijde van de buis. Deze lens wordt verkregen met
behulp van een radiaalsymmetrisch veld, waarvan de inductielijnen lood
recht op de fotokatode staan, doch geleidelijk waaiervormig uitlopen naar
de plaatvormige elektrode, waardoor een elektronenoptische vergroting
mogelijk is. De plaatvormige elektrode heeft geen foto-elektrische eigen
schappen, doch wel een hoge secundaire-emissiecoëfficient.
Wanneer de versnelde foto-elektronen deze elektrode treffen, zullen op
ieder punt meer secundaire elektronen vrijkomen dan er foto-elektronen
opvallen.
Hierdoor wordt op deze elektrode, die kan bestaan b.v. uit een micaplaatje waarop aan de achterzijde een geleidende laag is aangebracht, een
potentiaalbeeld gevormd, waarbij de hoge isolaticwecrstand van het mica-
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oppervlak een „weglekken” van de onderlinge ladingsverschillen voorkomt.
Dit potentiaalbeeld is ten gevolge van het gebruik van de elektronenoptische magneetlens ongeveer 30° gedraaid ten opzichte van de optische
afbeelding op de fotokatode, en wordt met een elektronenbundel op dezelfde
wijze afgetast als het mozaïek van de iconoscoop. De snelheid van de elek
tronen in de bundel is ook hier zó hoog (ongeveer 1000 elektronvolt), dat
bij het aftasten secundaire emissie zal ontstaan, waardoor vrijwel hetzelfde
ontladingsproces optreedt als reeds bij de iconoscoop is beschreven, zodat
de hinderlijke „schaduwen” niet zijn vermeden.
De gevoeligheid van de beeldiconoscoop is, ondanks de kleine fotokatode,
ongeveer 10 maal zo groot als die van de iconoscoop, als gevolg van de
gunstiger foto-emissie en de verkregen secundaire-emissieversterking van de
foto-elektronen.
Belangrijke optische voordelen van de beeldiconoscoop zijn de kleine
afmetingen van de fotokatode en de plaatsing van de katode op de glaswand.
Hierdoor kan een optische lens met veel kleinere brandpuntsafstand worden
gebruikt, zodat de bereikbare scherptediepte aanmerkelijk groter wordt dan
die bij de iconoscoop; een beeld dat n x kleiner is, geeft n.1. een n X grotere
relatieve scherptediepte.
4.4 Beeldiconoscoop met gestuurde besproeiing van langzame elektronen
Alhoewel de beeldiconoscoop veel beter geschikt is voor studiogebruik dan
de iconoscoop, hebben beide toch nog de hinderlijke eigenschap gemeen, dat
bij een donkere scène de achtergrond van het weergegeven beeld zeer onge
lijkmatig in helderheid is. De linkerbovenhoek van dit beeld is dan zwart en
de rechteronderkant fel wit, waarbij de overgang tussen zwart en wit diagonaalsgewijze verloopt. De oorzaak van dit verschijnsel is gelegen in een onge
lijke potentiaalverdeling van het afgetaste ladingsbeeld. Deze ongelijke
potentiaalverdeling ontstaat door de aftasting met snelle elektronen, waarbij
elk aftastelektron meerdere secundaire elektronen vrijmaakt. Een deel van
deze elektronen gaat naar de anode en.de rest valt op de plaat terug en ver
oorzaakt als het ware een regen van elektronen.
Zoals reeds in 4.2 is beschreven, beweegt zich deze elektronenregen tegen
de beweging van de aftaststraal in en zal een potentiaalverdeling veroor
zaken zoals in het linkerdeel van fig. 4.2-2 reeds is aangegeven. M.a.w. door
het tegen de leesbewcging inlopen van de secundaire elektronen zal er een
tekort aan elektronen zijn aan het einde van iedere lijn en aan dat van ieder
raster. Het ladingsbeeld is dus langs twee zijden van de signaalplaat nega
tiever dan aan de twee tegenoverliggende zijden. En daar de hoogste nega-
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tieve lading overeenkomt met het zwartste deel in het weergegeven beeld is
het duidelijk dat de donkere achtergrond diagonaalsgewijze van linksboven
(diepzwart) naar rechtsonder (helwit) zal verlopen.
Een ander nadeel dat voortkomt uit de ongelijke potentiaalverdeling is een
ongelijke modulatiediepte van het uitgangssignaal van de beeldiconoscoop
bij aftasting van een ladingsbeeld dat is ontstaan door een belichting met
constant detailcontrast. Immers alleen op die plaatsen waar veel elektronen
kunnen inregenen kan een groot potentiaalverschil tussen lichte en donkere
beelddetails voorkomen; m.a.w. de modulatiediepte is het grootst bij het
begin van de aftasting en het kleinst aan het einde.
Naarmate de helderheid van het geprojecteerde beeld op de camerabuis
groter wordt nemen de beschreven verschijnselen in sterkte af. Teveel licht
veroorzaakt echter weer een slechter contrast, omdat het uitgangssignaal
steeds minder lineair toeneemt met de helderheid van het geprojecteerde
beeld.
Ondanks de verbetering bij hogere helderheden zal toch, zodra onderaan of
rechts in het beeldvlak grote donkere beelddetails voorkomen, weer heldere
vlekken in deze donkere delen optreden (b.v. bij de onderste beeldrand in
de donkere kleding tijdens een detailopname).
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Fig. 4.4-1
Photicon
A fotokatode voor elektronenbesproeiing, B stripelektrode, C signaalplaat,
D belichtingslampjes.
Na de voorgaande uiteenzettingen is het niet moeilijk in te zien, dat de
beschreven nadelen kunnen worden opgeheven, indien men met behulp van
een extra elektronenbron langzame elektronen laat neerdalen langs die zijden
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van de signaalplaat waar t.g.v. de aftasting de potentiaal positiever is dan
de tegenovergestelde zijden. De hoeveelheid van deze extra elektronen dient
dan van plaats tot plaats zodanig te zijn, dat bij „donker”-aftasting de po
tentiaal op de signaalplaat zo gelijkmatig mogelijk wordt, m.a.w. ze moet
complementair zijn aan die van de secundaire elektronen die zich tegen de
leesbeweging van de aftaststraal in naar de plaat bewegen.
Een buis waarin van deze werkwijze gebruik wordt gemaakt is b.v. de
Photicon; zie fig. 4.4-1. In deze buis is het anodedeel in de omgeving van de
signaalplaat als een doorzichtige fotokatode uitgevoerd, die met behulp van
kleine lampjes kan worden belicht. Aan de onderkant en rechterkant van het
beeld (d.i. boven- en linkerkant van de signaalplaat wegens de optische om
kering van de scène) heeft men vlak voor de plaat een strip aangebracht die
op een positieve spanning van enkele volts wordt aangesloten.
D

A

E
B

—c

•• “ r S

■B

' _
- UOQV

B

W-+ IV

11

12

3

1

+ 10V

Fig. 4.4-2
Rieseliconoscoop
A fotokatode, B draadelektrode, C signaalplaat, D belichtingslampjes,
E versnellingselektrode.
Met de sterkte van de belichting kan zodoende de hoeveelheid van de
geëmitteerde elektronen worden geregeld en met de spanning op de strippen
de verdeling.
De beste resultaten bereikt men, indien de extra lading overal ter plaatse
juist het tekort aanvult.
Een andere beeldiconoscoop waarin eveneens van een gestuurde besproei
ing met langzame elektronen van ongeveer 1 a 1,5 elektronvolt gebruik wordt
gemaakt is bekend onder de naam van Rieseliconoscoop. Deze wordt nog
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steeds in vele Europese landen in de studio’s gebruikt en wel o.a. in Zweden,
Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Oostenrijk.
Bij de Rieseliconoscoop wordt eveneens een belichte fotokatode die deel
uitmaakt van de anode toegepast; zie fig. 4.4-2. Alleen is bij deze buis tussen
de ringvormige fotokatode en de signaalplaat nog een versnellingsanode
aangebracht die in potentiaal ongeveer 1 volt hoger ligt dan de fotokatode.
Vlak voor de signaalplaat zijn vier draadvormige elektroden gemonteerd
die ieder afzonderlijk op een spanning tussen nul en -1-8 V kunnen worden
ingesteld. Het aanbrengen van de vier elektroden geeft bij deze buis nog enige
regelmogelijkheden meer om een zo „vlak” mogelijk beeld in te kunnen
stellen.
De gevoeligheid van de met sproei-elektronen verbeterde beeldiconoscoop
is in bedrijf ongeveer tweemaal zo groot in vergelijking met de oorspronke
lijke typen als gevolg van de effectieve onderdrukking van het oplichten van
de onderkant en rechterkant van het beeld, zodat de studioverlichting ge
ringer kan zijn. Verdere voordelen zijn: een stabiele werking, een goede
weergave van de halftinten, een uitstekende beeldscherpte en een betrekkelijk
eenvoudige fabricage.
4.5 De orthiconoscoop (orthicon)
In het begin van 1939 werden door lams en Rosé gegevens gepubliceerd
over een opneembuis die spoedig algemene bekendheid verwierf onder de
naam orthiconoscoop, of korter: orthicon. De naam is ontstaan uit de
eigenschap dat deze opneembuis een lineair verband vertoont tussen de
grootte van het uitgangssignaal en de sterkte van het invallende licht (orthos
= recht).
Het nuttig effect van de orthicon is 100%, dus ongeveer 10 tot 20 maal
beter dan dat van de iconoscoop, terwijl bij de orthicon tevens de zo hin
derlijke schaduwvlekken zijn vermeden.
Het principe waarop de orthicon berust is weer het gebruik van een elektronenstraal voor aftasting van het lichtgevoelige mozaïek, doch nu met een
zo geringe snelheid, dat het optreden van secundaire emissie praktisch wordt
voorkomen. De elektronen die het elektronenkanon verlaten, hebben een
snelheid van 100 elektronvolt. Deze elektronen geraken, nadat ze achtereen
volgens twee afbuigvelden hebben doorlopen, in een remveld dat vlak voor
het mozaïek aanwezig is; zie fig. 4.5-1. Dit remveld wordt veroorzaakt door
het mozaïek dat op dezelfde potentiaal is gebracht als de katode in het
elektronenkanon. De elektronen „landen” zodoende op het mozaïek met
een snelheid die nagenoeg overeenkomt met nul elektronvolt.
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Hierdoor is het echter niet mogelijk een afbuigingsmethode toe te passen
die de elektronenbundel scheef op het mozaïek richt. Immers, door het ver
tragende veld zal in dat geval de axiale component van de snelheid afnemen,
doch de radiale component niet. En daar de axiale snelheidscomponent bij
scheve inval altijd kleiner is dan de elektronensnelheid zelf, kan bij geringe
schermlading de axiale snelheid nul zijn voordat het elektron het mozaïek
treft. Het remveld zal dan aan het elektron in omgekeerde axiale richting een
versnelling mededelen, waaruit volgt, dat het elektron zich weer van het
mozaïek zal verwijderen. Met andere woorden: het elektron wordt als het
ware teruggekaatst, waarbij de hoek van terugkaatsing gelijk is aan de hoek
van inval. Dit ombuigen van het elektron vlak bij het mozaïek geschiedt
evenwel geleidelijk, zodat de baan van het elektron over een zekere afstand
evenwijdig aan het mozaïek verloopt, en door een sterk geladen mozaïekdeeltje in de omgeving kan worden „ingevangen”. Dit effect komt neer op
een defocusserende werking.
Men past daarom in de orthicon over de gehele lengte van de buis een
axiaal magnetisch veld toe, waarbij voor de horizontale afbuiging twee afbuigplaten, en voor de vertikale afbuiging twee afbuigspoelen worden
gebruikt.
Zoals in 2.1.5 is uiteengezet, dwingt dit axiale magneetveld het elektron
als het ware steeds in de richting van de inductielijnen te gaan. De hierbij
optredende schroefvormige beweging voor elektronen die onder een hoek
met deze inductielijnen bewegen, kan zeer gering worden gehouden door een
voldoend krachtig magnetisch veld dat in de eerste plaats de elektronen het
mozaïek nagenoeg loodrecht doet treffen, en in de tweede plaats voorkomt
dat de baan afwijkt door allerlei strooivelden, waarvoor deze langzaam be
wegende elektronen zeer gevoelig zijn.
De elektrostatische afbuiging wordt verkregen met behulp van twee even
wijdige platen ter breedte van het mozaïek, die direct achter de kanoncon
structie zijn aangebracht en waaraan een zaagtandvormige spanning wordt
gelegd, waarvan de gemiddelde waarde overeenkomt met +100 volt. De
afbuiging tussen deze twee elektroden zal evenwijdig aan de elektroden, doch
op een bepaalde wijze spiraalvormig verlopen; zie 2.1.7. Bij het verlaten van
dit elektrische veld zullen de elektronen weer evenwijdig aan het magnetische
veld lopen, totdat de elektronen het veld van de afbuigspoelen bereiken.
Hierin worden de elektronen in vertikale richting afgebogen, waarbij een
rotatie ontstaat; zie 2.1.6. Bij uittreden uit dit afbuigveld zullen de elektronen
weer evenwijdig aan het axiale veld voortbewegen, waarbij ze, steeds meer
vertraagd, het mozaïek loodrecht naderen.
Indien het mozaïek nu niet belicht is, kan geen enkel elektron op het
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mozaïek „landen”, zodat alle elektronen door het elektrische remveld
worden versneld in teruggaande richting. Het is niet moeilijk in te zien, dat
deze weg terug vrijwel dezelfde zal zijn als de heenweg, totdat de elek
tronen het elektrische afbuigveld bereiken. Hierin zullen ze in tegengestelde
richting worden afgebogen t.o.v. die op de heenreis; zie fig.4.5-1. Een soort
collectorplaat in de nabijheid van de afbuigplaten vangt deze elektronen op,
waarna ze worden afgevoerd.
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Fig. 4.5-1
Orthicon
elektronenkanon
G
anode
H
afbuigspoelen
J
afbuigplaten
K
focusseerspoel
L
mozaïek

terugkerende bundel
heengaande bundel
uitgangssignaal
collector
optische afbeelding

Indien het mozaïek wèl belicht is, zullen op het mozaïekdeel dat wordt
afgetast zoveel elektronen landen als er gedurende de ladingstijd fotoelektronen zijn geëmitteerd. Het resterende deel van de elektronenbundel zal
onvermijdelijk de terugreis moeten ondernemen.
Hieruit volgt dus, dat de sterkte van de terugkerende straal niet constant
is, en dat de stroom in de uitgangsketen gelijk is aan de heengaande straal
stroom verminderd met de teruggaande straalstroom.
Indien de oplading van het mozaïek zeer sterk is, b.v. ten gevolge van het
flitslicht van een verslaggeverscamera, kan toch nog weer een zodanige
secundaire emissie optreden, dat bij het aftasten meer elektronen het mozaïek
verlaten dan er aan primaire elektronen op komen. De orthicon werkt dan
als iconoscoop en is verblind; zie ook 4.7.
Alle elektronen van de bundel worden dan op ieder punt van het mozaïek
geabsorbeerd. Er is dus een constante stroom, overeenkomend met maximumwit, in het uitgangssignaal aanwezig. Om dit effect op te heffen, dient men
enige tijd de straalstroom te onderdrukken. Dit is nog een nadeel; overigens
is de orthicon een uitstekende opneembuis met voortreffelijke eigenschappen.
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Het mozaïek is doorzichtig, zodat op de lichtgevoelige laag een optisch
beeld in doorzicht kan worden geworpen. Hierdoor is het mogelijk het mozaïek
vlak achter de voorzijde van de buis te monteren, zodat een lens met korte
brandpuntsafstand kan worden gebruikt (grote optische scherptediepte).
De afmetingen van de orthicon zijn: lengte ongeveer 50 cm, diameter
10 cm; het mozaïek meet 5 x 6^ cm2.
4.6 De bceldorthicon
De gevoeligheid van deze buis bereikt ten naaste bij het theoretisch mogelijke
op dit gebied, en is dan ook 100 tot 1000 maal zo groot als die van de iconoscoop, zodat een scène verlicht door de volle maan of een enkele kaars, nog
kan worden weergegeven. Bij deze kleine helderheden is het uitgangssignaal
een lineaire functie van de verlichtingssterkte op de fotokatode.
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Fig. 4.6-1
Beeldorthicon
clektronenkanon
Hl teruggaande bundel
J uitgangssignaal
anode
K clektronenvcrmenigvuldiger
correctiespocl
afbuigspoclcn
L optische lens
secundaire elektronen M fotokatode
R remring
focusseerspocl
S glasscherm
gaasje
heengaande bundel

Bij zeer hoge verlichtingssterkten treedt bij deze buis geen verblinding
op zoals bij de orthicon, en geen verzadiging zoals bij de iconoscoop, doch
ontstaan juist zeer contrastrijke beelden, waarbij de bewegende voorwerpen
in het beeldvlak scherp omlijnd blijven.
Een schematische voorstelling van de constructie van de beeldorthicon
is weergegeven in fig. 4.6-1.
Met behulp van een optisch stelsel wordt een scène in doorzicht gepro
jecteerd op een fotokatode die zich op een potentiaal van —300 volt bevindt.
De uit deze katodc tredende foto-elektroncn zullen van punt tot punt een
concentratie bezitten die evenredig is met de ter plaatse aanwezige verlich-
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tingssterkte. Door het homogene elektrische veld tussen de fotokatode en
een vlak schermpje S dat zich op enige afstand van de fotokatode op een
potentiaal van 0 volt bevindt, zullen de foto-elektronen een versnelling
ondergaan naar deze elektrode, waarbij ze door een homogeen axiaal
magnetisch veld, afkomstig van de focusseerspoel F, op dit scherm worden
gefocusseerd. De banen van de foto-elektronen zijn dus, indien ze loodrecht
uit de foto-elektrode treden, evenwijdig aan de as van de buis. Bij niet lood
recht uittreden ontstaat volgens 2.1.5 tevens een rotatie.
De foto-elektronen bereiken S met een snelheid van 300 elektronvolt
en veroorzaken hierop secundaire emissie, waardoor aan de fotokatodezijde van S meer elektronen het oppervlak verlaten dan er op komen, zodat
op dit oppervlak een positief potentiaalbeeld ontstaat.
Vlak voor dit schermoppervlak is een fijnmazig metalen gaasje G aange
bracht, dat ten opzichte van S een positieve spanning bezit. Zodoende
kunnen alle elektronen die afkomstig zijn van de secundaire emissie, worden
afgevoerd.
De aftastbundel aan de andere zijde van S bestaat, evenals bij de orthicon,
uit langzaam bewegende elektronen, die het elektrische ladingsbeeld op
5 kunnen vereffenen zonder hierbij secundaire emissie te veroorzaken. Ook
hier kunnen de elektronen van de bundel niet op het schermoppervlak
landen, als dit zich op katodepotentiaal bevindt. De bundel zal dan, evenals
bij de orthicon, vlak voor het scherm omkeren, waarna evenwel, in tegen
stelling met de orthicon, de terugweg evenwijdig is aan de heenweg, daar nu
uitsluitend elektromagnetische velden worden toegepast. De terugkerende
straal komt dus in de naaste omgeving van het afbeeldingsgaatje van het
elektronenkanon op een cirkelvormig plaatje terecht. De snelheid van de
elektronen van de bundel is dan zodanig, dat secundaire elektronen vrij
komen, die door middel van elektrische velden worden afgebogen naar
volgende elektronenvermenigvuldigers die zich rondom de kanonconstructie
bevinden. Uit de laatste van deze vermenigvuldigers komt een elektronenstroom, die 200 a 500 maal groter is dan de terugkerende elektronenstroom.
En daar deze terugkerende elektronenbundel, evenals bij de orthicon, bij
aanwezigheid van een potentiaalbeeld op het scherm gemoduleerd zal zijn
met het beeldsignaal, verkrijgt men dus een belangrijk versterkt signaal uit
de vermenigvuldiger. Bij dit type opneembuis wordt dus gebruik gemaakt
van de signaalmodulatie die op de terugkerende elektronenbundel aanwezig
is. De elektrode S is een plaatje van ongeveer 4 cm middellijn en bestaat uit
een zwak elektrisch geleidende glassoort. De dikte van dit plaatje is slechts
5 k 10 lichtgolflengten; het is binnen enkele microns vlak. Direct voor dit
glazen plaatje bevindt zich op een afstand van eveneens enkele microns het
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zeer fijnmazige gaasje G. Dit gaasje bezit 200 a 400 mazen per strekkende
cm, met een lichtdoorlating van ongeveer 75 %. De spanning tussen dit gaasje
en het ongeladen glazen oppervlak is slechts +1 volt; ten gevolge van de
geringe afstand heerst echter tussen beide een hoge veldsterkte.
Zodra evenwel foto-elektronen het glazen oppervlak treffen, wordt dit
ter plaatse door de secundaire emissie positief, waardoor de veldsterkte
afneemt. En daar dit elektrische veld tot taak heeft, de vrijgekomen elek
tronen naar het gaasje te versnellen, waardoor ze kunnen worden afgevoerd,
ligt het voor de hand dat dit slechts mogelijk is zolang het schermoppervlak
zich op een lagere potentiaal bevindt dan het gaasje. Anders gezegd: de
foto-elektronen kunnen het schermoppervlak laden tot de spanning +1 volt
bedraagt.
Het elektrische ladingsbeeld op het scherm kan dus hoogstens variaties
bezitten tussen 0 en +1 volt, tenminste indien de elektronenbundel in staat
is, bij het aftasten van het schermoppervlak, dit overal tot nul volt te ont
laden. Is dit niet het geval, dan zullen de uiterste potentialen van het ladings
beeld kleiner zijn dan 1 volt, waardoor een overeenkomstig kleiner uitgangs
signaal wordt verkregen. Nu is de mogelijkheid dat de elektronenbundel het
scherm niet tot nul volt kan ontladen zeer groot, hetgeen men direct zal
inzien als men bedenkt dat, om aan deze eis te voldoen, de elektronenbundel
precies loodrecht op het oppervlak moet staan. Bij de beeldorthicon treedt
echter reeds een merkbare vermindering van het uitgangssignaal op, indien
bij het vervaardigen van de buis het korte kanon enigszins scheef wordt in
gebouwd, hetgeen gemakkelijk kan gebeuren. Het elektronenkanon schiet
dan de elektronen scheef in het axiale magnetisch veld, waardoor een rotatie
ontstaat die een loodrechte inval van de elektronenstraal op het scherm on
mogelijk maakt.
Men heft deze rotatie op met behulp van een tegengestelde rotatie, die
wordt verkregen door een kort magnetisch veld, dat afkomstig is van een
correctiespoel C die uitwendig om de buis in de omgeving van het kanon
is aangebracht.
Een tweede rotatie-oorzaak is het combinatieveld van het axiale en het
loodrecht hierop staande afbuigveld. De rotatie in dit veld zal, bij overigens
gelijke omstandigheden, groter worden bij een toenemende afbuigingshoek,
waardoor een signaalvermindering naar de randen van het beeld ontstaat.
Men heeft daarom de lengte van de afbuigspoelen zeer groot gekozen, zodat
de maximale afbuigingshoek klein blijft. Ook is een elektrisch correctieveld
aangebracht, dat radiaalsymmetrisch gevormd wordt door de anode en de
remring R. Door deze correcties is de rotatie-energie terug te brengen tot
een equivalente waarde van 1/10 elektronvolt.
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Een zeer prettige eigenschap van de beeldorthicon is het grote gemak
waarmee men van een zwak verlichte scène kan overgaan op een helder
verlichte, zonder dat het contrast achteruitgaat. Men zou na beschouwing
van de in fig. 4.6-2 gegeven karakteristiek deze eigenschap niet verwachten.
E

D

C

A
10~J

KT2

KT1
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fO

fO2

lO3

------- ► Lux

Fig. 4.6-2

Sterkte van het uitgangssignaal bij de beeldorthicon als functie van de verlichtingssterkte.

Het punt A in deze karakteristiek komt overeen met een beeldsignaal dat
geüjk is aan het ruissignaal van de bundel. De straalstroom is in dit geval zo
ingesteld, dat het elektrische beeld op S juist ontladen kan worden. Als
punt B wordt bereikt, is de verlichtingssterkte op de fotokatode precies
voldoende om in één beeldtijd het schermoppervlak geheel te laden. Men
zou nu verwachten, dat bij nog grotere verlichtingssterkte het scherm ver
zadigd zou raken, d.w.z. de heldere partijen in het beeld in amplitude con
stant blijven en de donkere partijen voortdurend in helderheid toenemen.
Het verrassende is echter, dat juist het omgekeerde gebeurt, ten gevolge
van langzame secundaire elektronen, afkomstig van de meest positieve delen
van het ladingsbeeld op het schermoppervlak, die als een soort elektronen
halo in de omgeving neerslaan en het positiever worden van deze „donkere”
partijen in het potentiaalbeeld voorkomen. Bij kleine overbelichte details kan
deze zwarte omraming storend in het beeld zijn. Dit ontladingseffect heeft
echter ook een gunstige eigenschap, n.1. het bij hoge lichtsterkten scherper
weergeven van bewegende beelddelen, als gevolg van het vereffenen van
schermladingen die niet meer met de allerlaatste situatie van de beweging
overeenkomen.
Dit effect is van de temperatuur afhankelijk, waardoor het geheugen op de
glazen plaat abnormaal wordt voor temperaturen die lager zijn dan 37° C.
Er ontstaan dan bij snelle bewegingen z.g. „vegen” in het weergegeven beeld.
Men gebruikt daarom, speciaal bij buitenopnamen en koud weer, verwar
mingselementen die de buis op de vereiste temperatuur houden.
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De fotokatode van de beeldorthicon heeft een oppervlakte die slechts 1/16
deel is van die van de iconoscoop, en 1 /4 van die van de orthicon, zodat voor
de optische lenzen normale standaarduitvoeringen voor de 35 mm-filmcamera kunnen worden gebruikt.
Samenvattend kan men zeggen, dat de beeldorthicon een universeel
bruikbare opneembuis is en bij uitstek geschikt voor buitenopnamen en
reportages, zelfs bij zeer ongunstig licht.
In de studio is door de grote gevoeligheidsreserve ondanks een spaarzame
belichting nog een grote scherptediepte mogelijk.
Het dunne glasschermpje is zeer gevoelig voor een sterke elektronenbe
straling. Stilstaande beelden branden daarom nog al gauw in en dienen te
worden vermeden.
4.7 De C.P.S. emitron
De C.P.S. (cathode-potential-stabilized) emitron is in principe gelijk aan de
orthicon en is in januari 1947 door de B.B.C. voor het eerst in beproeving
genomen. Reeds een jaar later is men bij deze omroep ertoe overgegaan om
vele camera’s ermee uit te rusten.
De principiële opbouw van de C.P.S. emitron is in fig. 4.7-1 gegeven.
A

F

E

,

G

r

B

D

C

I

N
8cm

I

I

+200 V*
+300 V
-50V
+200

11

Fig. 4.7-1
De C.P.S. emitron
A geëvacueerd glazen vat, B geleidende laag, C ionenvalgaasje, D glasplaat
met een mozaïek en aan de andere zijde een signaalelektrode, E centreerspoelen, F focusseerspoel, G afbuigspoelen.
In een buisvormig geëvacueerd glazen vat bevindt zich aan de ene zijde
een dunne steel waarin het elektronenkanon, zie 3.3.2, is ondergebracht en
aan de andere zijde inwendig een verzamelelektrode voor de signaalopwek-
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king. Deze verzamelelektrode bestaat uit een zeer dunne glasplaat van 0,1
mm dikte, waarop zich aan de kanonzijde een mozaïek bevindt en aan de
andere zijde een doorzichtige metaallaag, die als gemeenschappelijke elek
trode fungeert en die meestal signaalplaat wordt genoemd.
De katode van het kanon ligt op aardpotentiaal, het stuurrooster op —20 V
tot —50 V en de eerste anode op +300 V.
De binnenzijde van de buis is vanaf de eerste anode tot aan de ionenvalelektrode van een geleidende laag voorzien en ligt aan een spanning van
+200 V, zodat de elektronen die uit het kanon komen, door een nagenoeg
veldvrije ruimte lopen tot ze de ionenvalelektrode hebben bereikt. Deze
elektrode bestaat uit een metalen gaasje met grote doorlating en heeft dezelfde
potentiaal als de geleidende laag B> doch is er niet rechtstreeks mee ver
bonden; ze verhindert dat positieve ionen die door de elektronenstraal in de
gasresten zijn gevormd, op het midden van het mozaïek worden geconcen
treerd. Na het passeren van dit gaasje worden de elektronen op hun weg
naar het mozaïek afgeremd en bereiken bij donkeraftasting, zoals in 4.5 reeds
is beschreven, het mozaïek met een snelheid van nagenoeg nul elektronvolt.
De afbuiging van de elektronenstraal geschiedt in beide richtingen op
elektromagnetische wijze. De afbuigspoelen zijn evenals bij de beeldorthicon
lang om een geringe afbuigingshoek te verkrijgen, zodat zo weinig mogelijk
axiale bewegingsenergie van de elektronen in rotatie-energie wordt omgezet.
Men heeft de ionenvalelektrode C niet rechtstreeks met de geleidende
laag B verbonden om een effectievere ontkoppeling t.o.v. de afbuigspoelen tot
stand te kunnen brengen. Immers de afbuigspoelen liggen over een grote
lengte met de geleidende laag gekoppeld, waardoor vooral tijdens de lijn
terugslag op de geleidende laag een piekspanning wordt geïnduceerd, die
anders gemakkelijk capacitief op de signaalplaat kan overspreken. Door
de separate ontkoppeling is het uitgangssignaal nu voldoende vrij van im
pulsstoringen om het zwart bij elke lijn op een vast niveau te kunnen in
stellen met een z.g. lijnklem (zie 7.2.4) waardoor gesuperponeerde bromspanningen van de verlichting, of lage microfonietrillingen afkomstig uit het
inwendige van de buis kunnen worden geëlimineerd.
De verzamelelektrode D van de C.P.S. emitron is zodanig gedimensio
neerd, dat een deeltje van het mozaïek zich tot +6 V oplaadt, als het wordt
getroffen door een met wit overeenkomende lichtstraal. Wanneer de elek
tronenstraal voor een gemiddelde tussentint is gefocusseerd zal de straal voor
een spanning van 6 V reeds zichtbaar defocusseren. De maximaal toelaat
bare helderheid wordt dus door het defocusseren van de aftaststraal begrensd.
De kromme in fig. 4.7-2 geeft de grootte van de stroom weer, die het
mozaïek uit de elektronenstraal kan opnemen, als functie van de spanning op
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het mozaïek. Men ziet dat bij een geringe spanning van enkele tienden volts de
elektronenstroom naar het mozaïek aanvankelijk maar zeer langzaam met
de spanning toeneemt. De oorzaak is voor een deel gelegen in het verschil in
uittreesnelheid van de elektronen uit de katode en voor een ander deel in
het verlies van axiale snelheid als gevolg van het focusseren en afbuigen,
waardoor een deel van de bewegingsenergie in rotatie-energie is omgezet.

1m

t

Fig. 4.7-2
Straalstroom im naar het mozaïek als
functie van de erop aanwezige spanning
Vm (t.o.v. de katode). A begin van secon
daire emissie, B S.E. factor# = 1 (labiel).

Boven een spanning van 0,5 V is de elektronenstroom naar het mozaïek
effectiever en neemt dan ongeveer tot +10 V lineair toe met de spanning.
Hierna wordt het aantal secundaire elektronen die door de primaire elek
tronen worden vrijgemaakt zeer snel merkbaar. Boven +15 V verliest het
mozaïek meer secundaire elektronen dan er aan primaire opkomen en zal
het mozaïek hierdoor veel positiever worden. Dit betekent dus dat wanneer
(bijv. bij flitslicht) een overbelichting van het mozaïek plaats vindt en er
zoveel foto-elektronen vrijkomen dat het mozaïek de kritische spanning van
+ 15 V overschrijdt, de aftaststraal bij elke volgende aftasting het mozaïek
op een steeds positievere potentiaal zal brengen. Dit is een labiele toestand,
die pas weer stabiel wordt als het mozaïek de potentiaal van de anode heeft
bereikt. De normale werking van de buis is dan onderbroken en moet gerestabiliseerd worden door tijdelijk de aftastelektronen op een snelheid lager
dan 15 elektronvolt te brengen, hetgeen bereikt kan worden door tijdelijk de
versnellingsspanningen tot deze waarde te reduceren. Daarna kunnen de
oorspronkelijke anodespanningen weer worden aangelegd, indien tenminste
de overbelichting niet meer aanwezig is. Dit is een onaangename eigenschap
van deze buis die ze met de orthicon gemeen heeft.
De neiging tot onstabiliteit hangt van de aard van de belichting af. Kleine
fel belichte mozaïekdeeltjes kunnen zich niet zo positief opladen, omdat de
omringende negatieve mozaïekdelen een sterk remmende werking uitoefenen
op de foto-elektronen van het positieve mozaïekdeeltje. De buis blijft dus
stabiel voor kleine helle details, zoals b.v. door reflecterende sieraden kan
worden veroorzaakt. Deze reflecties worden door de buis zeer natuurge-
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trouw weergegeven. Moeilijkheden ontstaan echter bij grote witte vlakken.
Dan is de remmende werking van de omgeving veel minder werkzaam en is
de buis reeds bij een veel lagere waarde van de belichting overstuurd.
Weliswaar kan men met behulp van een restabilisatieschakeling, die de
anodespanning voor ongeveer 1/10 sec op nagenoeg nul volt terugbrengt,
blijvende onstabiliteiten voorkomen; het feit blijft dat geen 100% zekerheid
wordt verkregen.
Men treft daarom in de nieuwste uitvoering van het C.P.S. emitron op een
afstand van ongeveer 1 mm vóór het mozaïek een fijnmazig gaasje aan dat
op een spanning lager dan -1-15 V is aangesloten om te voorkomen dat het
mozaïek zich tot de kritische spanning kan opladen, zie fig. 4.7-3.

IvIvIvXvXv:

rz
1
65 mm

300mm
+ 27SV-1
+300V
~(2SaS0V)

+ 27 SV

<15 V

Fig. 4.7-3
De nieuwe C.P.S. emitron
Bij deze uitvoering zijn de afbuigspoelen en de focusseerspoel gelijk aan
die van het in fig. 4.7-1 besproken model; alleen de centreerspoel is kleiner
in diameter. Het mozaïekoppervlak is eveneens kleiner en heeft een opper
vlakte van 24,6 X 32,8 mm2. Voor gelijke scherptediepte blijft de grootte
van het uitgangssignaal echter gelijk aan die van de hiervoor besproken buis.
Men bereikt bij de nieuwe buis een betere gelijkmatige scherpte vanuit het
midden naar de randen, omdat de afgetastc oppervlakte in verhouding tot
de afmetingen van de spoelen kleiner is dan bij de oude buis. Het contrast
dat met de nieuwe buis verkregen kan worden is ongeveer 2 a 3 maal zo
groot, terwijl de werking volkomen stabiel is.
De C.P.S. emitron heeft een hoge levensduur (1.000 tot 2.000 uren) en
heeft geen lange opwarmtijd nodig; ze kan ook zonder gevaar voor in
branden lange tijd een stilstaand beeld opnemen en behoeft met van tijd tot
tijd een rustperiode door te maken, zoals bij de bceldorthicon i.odig is.
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De gevoeligheid van de oude C.P.S. cmitron ligl in dezelfde orde van
grootte als bij de Ricseliconoscoop.
Bij de nieuwe uitvoering is echter het mozaïek nog verbeterd en b de
gevoeligheid ongeveer tweemaal zo groot.
4.8 De vidicon
Inde tot nu toe besproken buizen wordt gebruik gemaakt van foto-emissic,
waarbij sprake is van een uitwendig lichtelektrisch cfTcct.
Er is echter ook een inwendig lichtelektrisch cfiect bekend, dat bij half
geleiders kan optreden en dat men fotogeleiding noemt. Een dergelijke
halfgeleider heeft een veel hogere weerstand in het donker dan in het licht. Het
ligt dus voor de hand dat men ook heeft getracht om met toepassing van dit
principe camerabuizen te bouwen. Aanvankelijk verkreeg men een slechte
beeldkwaliteit, waardoor dit principe op de achtergrond raakte en men zich
uitsluitend bleef toeleggen op de ontwikkeling van buizen met een fotoemissie-effect.
In het begin van 1950 werd echter in Amerika een zeer kleine camerabuis
onder de naam vidicon bekend, waarin een halfgeleider als fotolaag werd
gebruikt en waarmede zeer goede beelden konden worden verkregen. Het
buisje bezit een middellijn van 2,5 cm. en heeft een lengte van 15,3 cm.
Ondanks deze kleine afmetingen geeft het een uitstekend beeld bij normale
kamerverlichting. Men heeft deze belangrijke stap voorwaarts bereikt door
gebruik te maken van het aftasten met langzame elektronen, zoals dit reeds
voor de orthicon was ontwikkeld en door het opdampen, op een doorzichtige
metaallaag, van een uiterst dun laagje van 1 a 2 micron dikte van een foto
halfgeleider. De dikteweerstand van dit uiterst dunne laagje is in het donker
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Fig. 4.8-1
De vidicon
A wehneltcylinder, B le anode, C 2c anode (focusseerclektrode), D 3e anode,
E fijnmazig gaasje, F doorzichtige signaalplaat waarop fotohalfgeleider,
G afbuigspoclen, H focusscerspocl, I centrcerspocl.
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107 k 108 ohm per cm2. Voor dit doel kunnen verscheidene halfgeleiders
dienen, zoals o.a. selenium (amorf) en antimoon-trisulfide.
De doorzichtige metaallaag, die b.v. uit opgedampt tinoxyde kan bestaan,
bevindt zich inwendig op het venster van de buis en dient als signaalplaat,
zie fig. 4.8-1.
Het licht dat erdoor valt treft het halfgeleiderlaagje, dat aan de andere
zijde wordt afgetast door een dun straaltje langzame elektronen. Alhoewel de
aftasting in de vidicon gelijk is aan die in de orthicon is het kanon meer ge
compliceerd omdat bij de vidicon een grotere sterkte van de straalstroom bij
een veel fijner trefpuntje wordt vereist. De afmetingen van het fotogeleidingsoppervlak zijn n.1. slechts 9,4 x 12,5 mm2.
De katode van het kanon ligt op aardpotentiaal en de versnellingsanoden
op -f300 V. De tweede anode is separaat uitgevoerd om een gelijkmatige
puntscherpte van de bundel over het gehele afgetaste oppervlak met behulp
van dynamisch focusseren mogelijk te maken. Men bereikt dit, door op de
anodespanning nog twee paraboolspanningen te superponeren die zijn afge
leid van de lijn- en de rastergeneratoren.
Het fijnmazige gaasje E dient om de signaalplaat zo goed mogelijk af te
schermen, o.a. tegen strooivelden van de afbuigspoelen. De signaalplaat
is uitwendig verbonden met een weerstand Ra, die aan een positieve spanning
is gelegd.
De wijze waarop het signaal over Ra tot stand komt kunnen wij het
beste nagaan met behulp van het vervangingsschema volgens fig. 4.8-2.
///

+ 300 V

Fig. 4.8-2
Vervangingsschema van de vidicon.
In dit schema is C de capaciteit van een oppervlaktedeeltje van de halfge
leider naar de signaalplaat P. Tussen dit oppervlaktedeeltje en de signaal
plaat ligt de fotohalfgeleider als diëlektricum, die een zeer hoge van het licht
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afhankelijke weerstand bezit en in het vervangingsschema met R is aangeduid.
De grootte van de batterij spanning Vb is zodanig ingesteld dat indien het
oppervlaktedeeltje deze spanningswaarde aanneemt en daarna wordt ge
troffen door de elektronenstraal, de secundaire-emissiefactor < 1 blijft.
In dit geval zullen n.1. onder alle omstandigheden meer elektronen op het
beeldelement landen dan er secundair afvliegen waardoor de potentiaal van
de trefplaats die van de katode zal aannemen.
De elementaire condensator C is dan tot de batterijspanning Vb geladen
omdat R > Ra. Valt geen licht op het beschouwde oppervlaktedeeltje dan
zal, als de elektronenstraal zijn weg vervolgt gedurende een gehele beeldtijd,
de spanning over de condensator nagenoeg constant blijven omdat de donkerweerstand van R zo hoog in waarde is dat nagenoeg geen lading kan weg
vloeien.
Zodra echter licht op het beeldelement valt zal de waarde van R dalen
waardoor de condensator zich gedurende een gehele beeldtijd over R zal
gaan ontladen en de potentiaal van het oppervlaktedeeltje geleidelijk posi
tiever wordt.
Bij de volgende aftasting wordt het ladingsverlies door de straal aangevuld,
waarbij een vereffeningsstroom door Ra vloeit. Komt de sterkte van het
licht met „wit” in het beeld overeen dan kan de waarde van R zodanig zijn
afgenomen, dat de spanning op het oppervlaktedeeltje asymptotisch naar
de waarde Vb streeft, zie fig. 4.8-3.
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Fig. 4.8-3
Spanningsverloop gedurende een beeldtijd T van een oppervlakte-element,
bij de helderheden: D donker, G grijs, Wwit.
Voor optimale beeldscherpte kan de straalstroom als regel niet zodanig
groot worden ingesteld dat het beeldelement bij een eenmalige aftasting
geheel tot de katodepotentiaal kan worden teruggebracht. Het ladingsevenwicht stelt zich dan bij herhaalde aftasting van een constant belicht beeld
element op een bepaalde positieve waarde in. Verandert hierna plotseling
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de belichting op het betreffende beeldelement dan duurt het even voordat
een hernieuwd ladingsevenwicht is bereikt. Dit traagheidsverschijnsel ziet
men bij snel wisselende beeldinhoud als uitgeveegde nabeelden achter het
bewegende object, en is nog een nadeel van de vidicon.
Het bedoelde nadeel vermindert naarmate men voor Vb een kleinere posi
tieve waarde kiest, (minder gevoeligheid) en de lichtstroom vergroot tot weer
dezelfde top tot top waarde van het uitgangssignaal ontstaat.
De vidicon is daarom uitstekend geschikt voor filmaftasting, doch minder
voor gebruik in de studio. Bij industriële en wetenschappelijke installaties
daarentegen wordt de vidicon zeer veel toegepast. Men verkrijgt met dit
buisje een kleine camera, waarop de normale lenzen van de 16 mm filmcamera kunnen worden gemonteerd.
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V.

BEELDWEERGEVERS VOOR ZWART-WIT
BEELDEN

Ook aan de ontvangerzede heeft men, in het beginstadium van de televisieontwikkeling, voor de synthese van het beeld mechanische systemen toe
gepast. Deze systemen hadden veel overeenkomst met die aan de zenderzijde,
alleen verliep de gang van de lichtstralen in omgekeerde richting. De plaats
van de fotocel werd ingenomen door een lichtbron, waarvan de lichtsterkte
op een of andere wijze zeer snel moest kunnen worden gevarieerd. De na
delen van deze systemen waren dezelfde als die welke reeds bij de optische
ontleders zijn genoemd, n.1. een slecht optisch rendement en een grote
traagheid van de bewegende delen.
Toen dan ook de ontwikkeling van de elektronenstraalbuis, die samenging
met die van de elektronentheorie, zodanig was gevorderd, dat hiermede voor
de samenstelling van een televisiebeeld goede resultaten konden worden ver
kregen, werd wegens de grote voordelen van het elektronische principe,
praktisch algemeen tot het gebruik van deze buis als beeldweergever over
gegaan.
5.1 De beeldbuis
De beeldbuis is in principe een zeer eenvoudig instrument, bestaande uit
een geëvacueerd glazen vat, waarin aan de ene zijde, in een steelvormig ge
deelte, een elektronenkanon is aangebracht, en aan de andere zijde, inwendig
op het front van een breder uitlopend gedeelte, een luminescentiescherm;
zie fig. 5.1-1. De door het elektronenkanon gevormde elektronenbundel
wordt met een elektrische of een magnetische elektronenlens op dit lumi
nescentiescherm gefocusseerd endoor twee onderling loodrechte afbuigvelden
afgebogen. De elektronen van de bundel zullen zodoende voortdurend een
ander punt van het scherm bombarderen. Door dit bombardement ontstaat
op de trefplaats een fel oplichten van het schermmateriaal, waarbij, door de
snelle horizontale verandering van deze plaats en de traagheid van ons ge
zichtsvermogen, de indruk wordt gevestigd dat het televisiebeeld is opge
bouwd uit horizontale lijnen. Hierbij is de intensiteit van het lichtpunt o.a.
een functie van de spanning op de wehneltcylinder. Indien dus hieraan de
videosignalen met voldoende sterkte worden toegevoerd, zullen, na syn
chronisatie van de beide afbuigingssystemen, de variaties in de helderheid
van dit lichtpuntje het televisiebeeld tot stand brengen.
5.1.1 Het luminescentiescherm
Het omzetten van een of andere energievorm in zichtbaar licht is een bekend
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verschijnsel. Indien deze omzetting plaats heeft bij een temperatuur die lager
is dan gloeihitte, noemt men dit verschijnsel luminescentie. Men kent vele
vormen van luminescentie, zoals:
foto luminescentie
radio
bio
chemi
99

99

99

katode

99

stralingsenergie (zichtbaar spectrum, x-stralen, ultraviolet)
uitstraling van radioactieve stoffen
biochemische reacties
chemische reacties
elektronenbombardement

Verder spreekt men bij luminescentie nog, onafhankelijk van de excitatievorm, van fluorescentie en van fosforescentie.

/

H

Fig. 5.1-1
De beeldbuis
A elektronenkanon, B steel van de buis, C binnenbekleedsel, D conus, E
hoogspanningsaansluiting, F luminescentiescherm, G glasfront, H aluminiumspiegel, I buitenbekleedsel.
Onder fluorescentie verstaat men een luminescentie die gedurende de
bestraling overheerst en in korte tijd (10-5—10_1 sec) na het eindigen van de
excitatie verdwijnt. Met fosforescentie bedoelt men een luminescentie die
vooral na de excitatie van belang is.
Bij beeldbuizen hebben we dus volgens het bovenstaande te maken met
katodeluminescentie, waarbij men schermmaterialen zal kiezen die overwe
gend fluorescentie vertonen. Indien deze fluorescentie langer duurt dan één
rasterperiode, heeft dit het voordeel, dat het flikkeren van het beeld vermin-
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dert, doch tevens het nadeel dat dan achter snel bewegende objecten in het
beeldvlak hinderlijke „vegen” ontstaan. Het is daarom noodzakelijk voor
televisiebuizen luminoforen te kiezen, waarvan de luminescentie tot vrijwel
nul is gedaald voordat één rasterperiode is verlopen. Er zijn vele luminoforen
bekend waarbij de fluorescentie reeds na 1/1000 sec tot op 1 % van de oor
spronkelijke waarde is gedaald. Het rendement en de stabiliteit hangen sterk
af van de zuiverheid van de gebruikte grondstoffen. Toevoeging van een
minimale hoeveelheid van een bepaald metaal is voor de luminescentie
noodzakelijk. Men noemt dit metaal een activator.
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Fig. 5.1-2
Verband tussen de lichtstroom per cm2 (A) op het luminescentiescherm van
een beeldbuis en de straalstroom (/), met de eindanodespanning (Ea) als
parameter. Voor een gegeven product Ea ’ I is de lichtopbrengst groter bij
hoge eindanodespanning.
De kleur van het licht is afhankelijk van de grondstoffen, van de activator
en van de gevolgde behandelingswijze. Merkwaardig is dat, hoewel psycho
logisch een geel-groene kleur van het licht de minste vermoeidheid oplevert,
men toch voor televisiebeelden „wit-zwart” reproducties prefereert, waarbij
zelfs het „wit” enigszins aan de blauwe kant moet zijn. Daar er weinig enkel
voudige effectieve luminoforen bekend zijn die een „witte” luminescentie
geven, mengt men veelal voor dit doel twee of meer luminoforen. Indien men
b.v. een met zilver geactiveerd zinksulfide, dat een blauwe luminescentie
geeft, in de juiste verhouding mengt met een zink-cadmiumsulfide (gele
luminescentie), verkrijgt men een schermmateriaal dat „wit” oplicht. De
spectrale verdeling van dit witte licht is echter een geheel andere dan die
van het zonlicht. Dat ondanks dit feit toch een indruk van wit licht ontstaat,
wordt veroorzaakt door de werking van ons oog.
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Het blijkt dat de lichtopbrengst bij een gegeven product van straalstroom
en anodespanning gunstiger wordt bij hogere spanningen; zie fig. 5.1-2.
Om een redelijk rendement te verkrijgen, past men daarom voor televisie
hoge spanningen op de eindanode toe.

A

t

Fig. 5.1-3
Verband tussen de roosterspanning V„ en de
lichtstroom per cm2 (A) op het luminescentiescherm van een beeldbuis.

-40 -30 -20 -10

Het verband tussen de roosterspanning en de lichtstroom per cm2 beeldoppervlakte is weergegeven in fig. 5.1-3.
5.1.2 Het helderheidscontrast
Een belangrijke factor bij het beoordelen van de eigenschappen van een
beeldbuis die men voor de synthese van een televisiebeeld wil toepassen, is
de maximaal bereikbare verhouding tussen het helderste en het donkerste
beelddetail. Immers, van deze verhouding zal het afhangen of met de be
trokken buis een bevredigend helderheidscontrast kan worden weergegeven.
Het blijkt namelijk dat bij vele typen beeldbuizen door verschillende oor
zaken de donkere beelddetails op het scherm nog een bepaalde helderheid
bezitten, ook al is de straalstroom bij het aftasten hiervan geheel onderdrukt.
Hierdoor wordt dus de verhouding tussen maximum- enminimumhelderheid,
die men aanduidt met de naam contrast, ongunstig beïnvloed.
Verder blijkt tevens, dat dit contrast verschillend is voor uiteenlopende
typen van beelden. Zo vindt men een groter contrast bij een beeld dat be
staat uit een klein oppervlak van grote helderheid op een donkere achter
grond, dan in het omgekeerde geval. Het is daarom niet voldoende het
contrast uitsluitend bij een bepaald beeldtype vast te stellen. Gewoonlijk
kiest men twee verschillende beeldtypen, waaraan bij het ene het z.g. totaalcontrast en bij het andere het detailcontrast kan worden gemeten.
Het totaalcontrast bepaalt men bij een rastervormige aftasting van de
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elektronenbundel, waarbij een zodanige signaalvorm aan de wehneltcylinder
wordt gelegd, dat slechts de helft van het raster fel oplicht. Gedurende de
synthese van de andere helft is de straalstroom onderdrukt. Uit de gemeten
helderheden in het midden van elke beeldhelft wordt dan het totaalcontrast
verkregen.
Het detailcontrast wordt bepaald met een raster van grote helderheid,
waarin zich echter in het midden een klein donker gedeelte bevindt; de
straalstroom is dan onderdrukt.
Men vindt op deze wijze de volgende contrasten:
totaalcontrast
detailcontrast

30-100,
6-10.

Er zijn voornamelijk drie oorzaken die in een beeldbuis de genoemde
contrasten ongunstig beïnvloeden. Deze zijn: ten eerste, inwendige reflecties
in het dikke glasfront vóór het luminescentiescherm, ten tweede, het gebogen
oppervlak van het scherm, en ten derde, reflectie van het verlichte inwendige
van de buis.
Inwendige reflecties in het glasfront ontstaan als een luminescentiedeeltje
een optisch contact met het glas van de buiswand bezit; zie fig. 5.1-4. In dit
geval zullen namelijk de lichtstralen van een tot fluorescentie gebracht
schermdeeltje in alle richtingen door het glas naar de buitenwand gaan,
waarbij door het grensvlak glas-lucht alleen de lichtstralen kunnen uittreden
die een hoek met de normaal insluiten die kleiner is dan de z.g. grenshoek.
Voor stralen die een grotere hoek dan de grenshoek (pgr met de normaal in
sluiten, treedt totale reflectie op. Wanneer de door de grenslaag gereflec
teerde stralen het schermmateriaal treffen, zal opnieuw een reflectie optreden,
zodat een deel van deze stralen door de grenslaag glas-lucht naar buiten
komen, waardoor een haloring (de eerste) wordt gevormd.

/

G

l

A

B

Fig. 5.1-4
Voortplanting van het uitgestraald licht van een luminescentiedeeltje dat is
aangebracht op het glasfront (G) aan de binnenzijde van de beeldbuis: A
zonder optisch contact; B met optisch contact.
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Fig. 5.1-5
Halo ten gevolge van totale reflectie: A luminescentielaag, B glasfront, C
buitenlucht.
De overige stralen zullen weer een totale reflectie ondergaan en aanleiding
geven tot volgende lichtcirkels; zie fig. 5.1-5. Als we de diameter van de
eerste lichtcirkel D stellen en de dikte van het glasfront d, dan volgt uit
fig. 5.1-5, dat:
tg <Pgr =

iD

Of

D = 4d tg <pgr.

(5.1-1)

Voor glas-lucht vindt men volgens de wet van Snellius voor <pgr ongeveer
41°, zodat volgens (5.1-1), b.v. voor een glasdikte van 6 mm, een diameter
van de eerste lichtcirkel van 21 mm zal ontstaan. Daar de helderheid van deze
eerste lichtcirkel betrekkelijk groot is, wordt het detailcontrast belangrijk
verminderd. De afneming van het contrast, die wordt veroorzaakt door de
kromming van het scherm, is direct in te zien, als men bedenkt dat elk lich
tend schermdeeltje zich aan de binnenzijde van een bolvormig oppervlak
bevindt, waardoor elk ander punt van het scherm rechtstreeks verlicht wordt;

Fig. 5.1-6
Verlichting van donkere delen op het gebogen schermoppervlak door het
zijwaarts uitgestraalde licht van een luminescentiedeeltje P.
zie fig. 5.1-6. De derde oorzaak volgt uit de overweging, dat ongeveer 50%
van het totale licht van een tot luminescentie gebracht schermdeeltje achter
waarts wordt geworpen, waardoor de binnenwand van de beeldbuis, ook
al is deze nagenoeg geheel met een zwarte geleidende laag bedekt, door
de sterke belichting tot een contrastvermindering zal bijdragen; zie fig.
5.1-7. Uit deze beschouwing blijkt eveneens, dat slechts een gering deel van
de totale hoeveelheid licht van elk schermdeeltje rechtstreeks naar buiten
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komt. Stellen we namelijk het lichtverlies door inwendige reflecties op 20 %,
dan zal de lichtopbrengst recht naar voren slechts 40 % zijn (0,5 X 0,8 = 0,4).

Fig. 5.1-7
Verlichting van donkere schermdelen door
reflecties uit het inwendige van de beeld
buis.
Een belangrijke verbetering (ongeveer 70%) in de lichtopbrengst in
voorwaartse richting ontstaat door aan de binnenzijde van het luminescentiescherm een aluminiumlaagje op te dampen, zie fig. 5.1-8. Dit dunne metaallaagje werkt als een spiegel en werpt alle naar binnen gerichte lichtstralen
naar voren terug.
0
Fig. 5.1-8
Gemetalliseerd scherm
A glasfront, B luminescentiekorrels, C geme
talliseerde laag van Al, D straalstroomelektronen.
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Zodoende wordt tevens een belangrijke contrastverbetering bereikt, omdat
de buiskromming en het inwendige van de buis nu geen contrastverslechtering meer kunnen veroorzaken. Zie fig. 5.1-6 en fig. 5.1-7.
De straalstroomelektronen ondervinden weinig hinder van de dunne
metallisatie, tenminste zolang de elektronensnelheid voldoende hoog is
(>12000 elektronvolt). Daarentegen zullen negatieve ionen, die door
botsing van de elektronen tegen gasresten zijn ontstaan en eveneens zijn
versneld, door de metaallaag worden tegengehouden, zie ook 5.1.5.
5.1.3 Elektrostatische afbuiging
De uitwijking van een elektronenbundel onder invloed van een elektrisch
veld loodrecht op de bewegingsrichting is behandeld in 2.1.2. Toen bleek
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dat elk elektron van de bundel bij het passeren van dit afbuigveld een paraboolbaan zal beschrijven en zich bij het verlaten van het veld zal voortbe
wegen volgens een raaklijn hieraan. Men noemt de toepassing van dit
principe voor de afbuiging van een elektronenbundel elektrostatische of ook
wel elektrische afbuiging.
Elektrostatische afbuiging wordt gewoonlijk toegepast in combinatie met
elektrostatische focussering. De afbuigplaten worden dan zodanig in de
katodestraalbuis ondergebracht, dat de afbuiging wordt verkregen nadat de
elektronen de tweede elektronenlens gepasseerd zijn, dus nadat de elektronen
de versnellingsspanning tussen eerste en laatste anode hebben doorlopen.
Om vervormingen te vermijden is het noodzakelijk dat de beide afbuig
platen geen axiale versnelling aan de elektronen mededelen, zodat de ge
middelde spanning tussen de beide condensatorplaten steeds gelijk moet
zijn aan de spanning op de laatste anode.
Indien we nu veronderstellen dat alle elektronen nagenoeg met een snel
heid nul uit de katode vrijkomen, mogen we aannemen dat hun snelheid
in axiale richting, na het doorlopen van eventueel verscheidene versnellingsspanningen, uiteindelijk een waarde heeft die equivalent is aan de spanning
van de laatst bereikte veldvrije ruimte. Dat dit zo is kunnen we gemakkelijk
aan de hand van een voorbeeld inzien. Stel dat we hebben te maken met een
kanonconstructie waarin zich twee elektrostatische elektronenlenzen van
zeer eenvoudige bouw bevinden; zie fig. 3.2-4. De spanning op de eerste
anode zij Vv ... (V), en die op de tweede anode Va... (V). Een elektron
met een snelheid nul uit de katode komend, zal in de veldvrije ruimte van de
eerste anode een snelheid bezitten die gelijk is aan v\ = 5,95 105 Vvv...
(m/sec). De snelheid V2 in de veldvrije ruimte van de tweede anode wordt
dan volgens (2.1-11) bepaald door
^2 _ i/ Va

vi

Y Vv 9

waaruit volgt: vz = 5,95.105 Vva ... (m/sec).
We kunnen dus voor het bepalen van de afbuigingshoek a, in plaats van
de elektronensnelheid de equivalente anodespanning invoeren, en vinden
dan volgens (2.1-7):
Vdl
(5.1-2)
tga = i
d Va'
Hierin is: Vd het potentiaalverschil in volt tussen de beide afbuigplaten, dus
Vd = Vi — V2, waarbij i(Vi + V2) = Va;
Va = spanning op de eindanode,
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/

= lengte van de afbuigplaten,
^
afstand tussen de afbuigplaten.
Noemen we de afstand van het scherm tot het hart van de afbuigplaten L
dan is de uitwijking van het midden van het scherm gelijk aan:
VdLl
(5.1-3)
. . (m).
dVa '
e grootheden L, l en d zijn door de fabrikant in de constructie vastgelegd,
en tevens zijn de grenzen gegeven van de spanning op de eindanode die de
gebruiker naar keuze kan toepassen. Voor een bepaalde afbuiging op het
herm is dus bij een gegeven bedrijfsspanning Va een zekere grootte van de
atbuigspanning Vd noodzakelijk; deze is dus afhankelijk van de buisconstructie.
Men voert daarom veelal het begrip afbuigingsgevoeligheid in. Hiermee
gee t men aan hoe groot de afbuiging op het scherm (in m) is bij een poten
op dTeindan^d^ afbui^platen van 1 K> voor een gegeven bedrijfsspanning
Y = L. Xg a = \

Volgens deze definitie is dus de afbuigingsgevoeligheid in m/V gelijk aan:
—

Ll

vd -*7v~a-

(5.1-4)

Voorbeeld
t t het
Stel, in een bepaalde beeldbuis is de afstand L van het midden van de afbuigplaten o
scherm 20 cm, de lengte / van de afbuigplaten 5 cm en de afstand d tussen
Gevraagd is de gevoeligheid voor een anodespanning van 5000 V.
Oplossing
Volgens (5.1-4) is —— = i 20 • 5 • ÏO-2 = 5 • IQ"5 ... (m/V).
2-5000
Deze uitkomst geldt natuurlijk slechts bij benadering, daar de randvelden
zijn verwaarloosd.
Om een afbuiging in twee richtingen loodrecht op elkaar te verkrijgen, ge
bruikt men twee stel afbuigplaten, die ten opzichte van elkaar een hoek van
90 hebben en in axiale richting achter elkaar zijn opgesteld. Een ideale op
lossing zou zijn, beide platenstellen op dezelfde afstand van het scherm te
monteren, doch dit blijkt wegens velddistorsies onmogelijk te zijn. Trouwens,
ook de randvelden van elk stel afbuigplaten blijken van niet verwaarloosbare
invloed. Ze vormen een elektrische lens van variabele sterkte, die een functie
is van de afstand tot de as. Deze fouten tracht men zoveel mogelijk op te
heffen door speciale vormgeving en opstelling van de platen in de buis.
5.1.4 Elektromagnetische afbuiging
In een homogeen magnetisch veld zal, volgens fig. 2.1-4, de baan van een
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elektron met snelheid v loodrecht op het veld een cirkelboog zijn, waarbij
het elektron zich rechtlijnig beweegt langs de raaklijn aan de cirkel in het
punt waar het elektron het magnetische veld verlaat. Een afbuiging van de
elektronenbundel die volgens dit principe wordt verkregen, noemt men
elektromagnetische, of kortweg magnetische afbuiging. De afbuiging van de
bundel is in dit geval loodrecht op de richting van het veld, zodat bij dit
principe de afbuigspoelen precies loodrecht staan ten opzichte van de over
eenkomstige afbuigplaten bij de elektrische afbuiging. Het veld wordt op
gewekt door een spoelpaar dat bestaat uit twee langgerekte half-cirkelvormige
spoelen, die diametraal tegenover elkaar zijn opgesteld, zie fig. 5.1-9. In
tegenstelling met elektrische afbuiging kunnen bij magnetische afbuiging
beide spoelparen op dezelfde afstand van het scherm worden aangebracht.
Het voordeel hiervan is, dat de steellengte veel korter kan zijn en dat ook
grotere afbuigingshoeken kunnen worden verkregen.

Fig. 5.1-9
Afbuigspoelen
A spoelpaar voor de afbuiging in vertikale richting, B spoelpaar voor de af
buiging in horizontale richting.

Ook hier heeft het elektron zijn uiteindelijke snelheid bereikt alvorens een
afbuiging plaats heeft, zodat we voor de afbuigingshoek (p, zoals deze in
(2.1-15) is gegeven, kunnen schrijven:
/

sin <p x — B V
m
of:

1,77- 1011

/

5,95 • 10* VVa ■

tg 9? x sin (p « 2,98

5/105

VTa

(5.1-5)

Stellen we weer de afstand van het scherm tot het midden van de spoelen
gelijk L, dan is de afbuiging Y van de bundel op het scherm:
Y = L tg <p a 2,98 L

5/105

Wa

... (m).

(5.1-6)
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Hierin zijn: B de magnetische inductie,
f de effectieve lengte van de afbuigspoelen,
spanning op de eindanode.
it (5.1-6) volgt dat de elektromagnetische afbuiging bij n maal hogere
spanning op de eindanode, Vn maal kleiner zal zijn, terwijl volgens (5.1-3)
de elektrostatische afbuiging n maal kleiner wordt, hetgeen Vn maal on
gunstiger is dan bij elektromagnetische afbuiging.
... e* *s °°k kij elektromagnetische afbuiging onmogelijk een scherp om*
jn omogeen veld op te wekken. De randvelden zullen ook hier aanleiding
geven tot verschillende vormen van aberratie. Deze kunnen zo klein mogelijk
worden gehouden door speciale vormgeving van de spoelen en een juiste
ruimtelijke verdeling van het aantal windingen.
Definiëren we, in analogie met de elektrische afbuiging ,de afbuigingsgevoehgheid bij magnetische afbuiging als Y/B, dan is:
Y/B s 2,98

LI 105

... (m per Wb/m2).

(5.1-7)

VVa

Voorbeeld
Stel, L = 20 cm, / = 5 cm en Va = 15000 V.
Gevraagd: a. de afbuigingsgevoeligheid;
b. de vereiste inductie B voor een afbuiging van 10 cm van het midden va
het scherm uit.
Voor de afbuigingsgevoeligheid vinden we (L en / in meters):
20 • 5 • 10-4 • 105
Y/B * 2,98
= 24,33 ... (m per Wb/m2).
Vl 5000
De inductie B volgt dan uit:
y
10 • ÏO-2
Bk
= 4,1 • 10"3 ... (Wb/m2).
24,33
24,33
Voor de circuitontwerper is het van belang te bepalen hoeveel ampèrewindingen (^4w) nodig zijn voor de vereiste inductie B in de afbuigspoelen.
Het is eenvoudig in te zien dat dit aantal Aw recht evenredig zal zijn niet
alleen met de B in het afbuigveld, doch tevens met de middellijn van het
spoelpaar, zodat we kunnen schrijven:
(5.1-8)
Aw —- k dgem B.
Hierin is B in Wb/m2, dgem == gemiddelde middellijn van het spoelpaar
(in m) en k een evenredigheidsfactor waarvoor men voor spoelen zonder
ijzer bij benadering de waarde i?- kan aannemen {jjl0 = 47i • 10-7).
Voorbeeld
Verlangd wordt een stel afbuigspoelen zonder ijzer, met een gemiddelde middellijn van
4 cm.
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Gevraagd is het aantal Aw te berekenen, indien voor een afbuiging van 10 cm een mag
netische inductie B = 4,1-10-3 ... (Wb/m2) nodig is.
1.8
Dan is k X,-----, dgem = 4 • 10“2 en B = 4,1 • 10-3,
t*0

dus:

Aw »

1.8-4-10-2-4.1-1O-3
= 235.
4 • n • 10"7

Indien een ijzercircuit wordt aangebracht om het nodige aantal Aw voor een
bepaalde veldsterkte te verminderen, wordt k kleiner. Daar in dit geval de
grootte van k afhankelijk zal zijn van de gekozen constructievorm en moeilijk
is te berekenen, kan men het eenvoudigst de verkregen vermindering van
het nodige aantal Aw experimenteel bepalen door vergelijking met eenzelfde
eenheid zonder ijzer.
Hoewel uit (5.1-7) volgt, dat de afbuigingsgevoeligheid bij magnetische
afbuiging evenredig toeneemt met de lengte van het afbuigveld, dient men te
bedenken, dat deze lengte niet willekeurig groot mag worden gekozen. Een
te lange afbuigspoel heeft namelijk tot gevolg, dat de elektronenbundel bij
afbuiging tegen de steel van de buis aanloopt voordat de rand van het scherm
is bereikt; zie fig. (5.1-10). Ditzelfde verschijnsel ontstaat ook bij een veel
kortere spoel, die in de richting van de katode wordt geschoven. De reden
hiervan is, dat het midden van het afbuigveld te ver van het conische deel
van de buis is gelegen. Immers, volgens (2.1-16) mogen we bij benadering
veronderstellen dat de elektronenbundel in het midden van het afbuigveld
met een knik ombuigt, waaruit volgens fig. 5.1-10 volgt, dat een oneindig
dunne elektronenbundel nog juist de rand van het scherm kan bereiken als
het midden van het afbuigveld overeenkomt met de top T van het conische
deel van de binnenzijde van de buis. En daar de afbuigspoelen slechts tot aan
het conische deel op de steel van de buis kunnen worden geschoven, is voor
symmetrische spoelen de maximumspoellengte gelijk aan tweemaal de
afstand a; zie fig. 5.1-10.
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Fig. 5.1-10
Plaats van de afbuigspoelen op de steel van de beeldbuis.
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Daar echter alleen de axiaal gerichte windingsdelen van de spoelen een
afbuigveld veroorzaken en die windingsdelen niet alle even lang zijn, is het
veld korter dan de spoellengte. Het zal daarom van de spoelconstructie
afhangen, welk deel van de spoellengte volgens (5.1-7) de afbuigingsgevoeligheid bepaalt. Indien de uiterste afbuigingsgevoeligheid noodzakelijk is,
kan de lengte van het afbuigveld worden vergroot door de spoeleinden om te
buigen, waardoor de effectieve spoellengte toeneemt.
Voor het weergeven van televisiebeelden past men uitsluitend elektro
magnetische afbuiging toe, omdat niet alleen zoals reeds is gezegd voor hoge
spanningen op de eindanode deze methode gunstiger is dan de elektrostati
sche, doch ook omdat met de eerstgenoemde methode grotere afbuigingshoeken mogelijk zijn (gemeenschappelijk afbuigcentrum voor beide velden).
Bovendien heeft elektromagnetische afbuiging nog het voordeel dat de
elektronensnelheid bij afbuiging niet door de beide afbuigvelden wordt
beïnvloed, hetgeen bij elektrostatische afbuiging wel het geval is.
Het voordeel van elektrostatische afbuiging is dat voor geringe afbuigingshoeken en een geringe hoogspanning de schakelingen voor de afbuigspanning
goedkoop zijn, zodat deze methode hoofdzakelijk bij oscillograafbuizen
wordt toegepast.
5.1.5 De ionenval
Ondanks de grootste voorzorgen zijn gasresten in de geëvacueerde ruimte
van een beeldbuis onvermijdelijk. Als gevolg van de relatief grote elektronen
dichtheid zullen daarom in de bundel, vooral bij de bundelknoop, geïoni
seerde gasatomen c.q. - moleculen worden gevormd. Hierbij kunnen even
goed positieve als negatieve ionen ontstaan. Deze ionen kunnen de levens
duur van de buis op twee manieren nadelig beïnvloeden, en wel ten eerste
omdat positieve ionen die tot de katode kunnen doordringen deze langzaam
„vergiftigen” waardoor de emissie achteruitgaat, en ten tweede omdat de
negatieve ionen, die aan het schermbombardement kunnen meedoen, het
scherm inactief maken. De elektro-negatieve ionen die in de omgeving van
de katode worden gevormd, kunnen ongetwijfeld aan het bombardement
deelnemen, daar ze evenals de elektronen door de verschillende velden in
de buis versneld, gefocusseerd en afgebogen zullen worden. Alleen zullen
beide soorten deeltjes zich in magnetische velden verschillend gedragen.
Dit is eenvoudig in te zien, als we slechts bedenken dat, afhankelijk van de
chemische geaardheid, de massa van een ion 2000 tot 500 000 maal groter is
dan die van een elektron. Hierbij zal de lading van het negatieve ion of gelijk
of slechts enkele malen groter zijn, zodat de specifieke lading e/m van een
ion zeer klein is ten opzichte van een elektron.
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Nu is bij elektrostatische afbuiging volgens (5.1-3) de afbuiging van het
midden van het scherm uit evenredig met tg a. En volgens (2.1-7) is tg a
evenredig met de specifieke lading e/m, en omgekeerd evenredig met het
kwadraat van de snelheid van het deeltje. Deze snelheid zal evenwel, als het
deeltje in de omgeving van de katode is gevormd, zijn gegeven door (2.1-3).
En daar uit deze vergelijking volgt, dat v2 evenredig is met e/m, blijkt dus
uit het bovenstaande, dat bij elektrostatische afbuiging, de afbuiging on
afhankelijk is van de specifieke lading e//w.
Deze onafhankelijkheid van de specifieke lading vindt men ook voor
statische focussering, zodat men bij een beeldbuis waarbij èn de focussering
èn de afbuiging elektrostatisch tot stand komen, geen onderscheid kan maken
tussen een elektron en een negatief ion. Beide zullen het schermmateriaal op
dezelfde plaats treffen.
Bij magnetische afbuiging treedt daarentegen een gedrag op dat wèl af
hankelijk is van de specifieke lading e/m. Dit volgt onmiddellijk uit (5.1-6)
en (2.1-15). Immers, hieruit blijkt, dat de afbuiging van het schermmidden
uit weliswaar evenredig is met de specifieke lading e//w, doch omgekeerd
evenredig met de snelheid van het deeltje. Dit laatste maakt juist bij hoge
anodespanningen magnetische afbuiging zo aantrekkelijk, doch heeft aan de
andere kant tot gevolg, dat de afbuiging evenredig is met de wortel uit de
specifieke lading. In het gunstigste geval, n.1. bij een negatief waterstofion, is
de afbuiging daarom ongeveer 45 maal kleiner dan die van een elektron.
Indien dus elektrische focussering en magnetische afbuiging worden toe
gepast, volgt hieruit, dat een gefocusseerd ionenbombardement zal plaats
hebben opeen kleine oppervlakte in het midden van het luminescentiescherm.
Het noodlottige gevolg hiervan is, dat het schermmateriaal ter plaatse
zeer spoedig minder zal oplichten. De donkere vlek die dan zichtbaar
wordt noemt men ionenvlek. Bij magnetische focussering is het gedrag
van een negatief geladen deeltje, dat uit de omgeving van de katode
afkomstig is, te bepalen na invoering van (2.1-3) in (2.2-1). Het blijkt
dan, dat de sterkte \ jf0 van een magneetlens evenredig is met de specifieke
lading van het deeltje. En daar de specifieke lading van een negatief ion
minstens 2000 maal kleiner is dan die van een elektron, betekent dit,
dat een divergerende ionenbundel nagenoeg niet wordt beïnvloed door
het focusseerveld.
Indien magnetische afbuiging wordt toegepast, heeft dus magnetisch
focusseren het voordeel, dat het ionenbombardement op het scherm met een
veel geringere dichtheid plaats heeft dan bij elektrostatisch focusseren, waar
door de levensduur van de buis aanmerkelijk wordt verlengd. Toch zal, zelfs
onder deze omstandigheden, bij een nieuwe buis al vrij spoedig in het midden
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Fig. 5.1-11
Ionenvalmagneet
A permanente magneet, B poolschoenen, C inductielijnen.

van het scherm een zwakkere luminescentie waarneembaar zijn. Men kan
dit verschijnsel op twee manieren voorkomen.
De eerste manier berust op het feit, dat elektronen door een magnetisch
veld sterker worden afgebogen dan de elektro-negatieve ionen. In dit geval
bestaat het kanon uit twee delen. In het eerste deel, dat scheef ten opzichte
van de axiale richting in de steel van de buis is gemonteerd, bevinden zich de
katode en de wehneltcylinder. De deeltjes die met zeer geringe snelheid uit
dit kanondeel komen, vliegen in het tweede deel, dat in axiale richting in de
steel is gemonteerd. Zonder verdere hulpmiddelen kunnen deze deeltjes niet
op het scherm worden geworpen wegens de schuine inval in dit kanondeel.
Daarom wordt nu nog een zwak, diametraal gericht, uitwendig magneetveld
aangebracht. Dit veld wordt verkregen met behulp van een kleine permanente
magneet, waaraan twee halfcirkelvormige polen zijn bevestigd; zie fig.
(5.1-11). Dit onderdeel wordt op de steel van de buis geschoven, en wel zo
danig, dat het zich vlak boven de overgang tussen de twee kanondelen be
vindt, en dat het veld de juiste richting heeft om de elektronen in axiale rich
ting af te buigen. De ionen echter zullen de afbuiging vrijwel niet onder
gaan, waardoor deze tegen de wand van het tweede kanondeel vliegen.
Omdat de ionen op deze wijze als het ware in een val zijn gelopen, noemt men
de beschreven constructie een „ionenval”.
Een nadeel van de ionenval is het noodzakelijke instellen door de gebrui
ker. Dit instellen vereist namelijk enige vaardigheid, omdat de elektroneristraal niet alleen in axiale richting, doch tevens concentrisch in het tweede
kanondeel moet invallen.
De tweede manier om een ionenvlek op het scherm te voorkomen wordt
verkregen door een schermspiegel aan de binnenzijde van het luminescentiescherm aan te brengen, zie fig. 5.1-8. Boven een bepaalde dikte blijkt
deze laag n.1. nagenoeg ondoordringbaar voor ionen, terwijl de elektro
nendoorgang bij een voldoende hoge anodespanning relatief weinig wordt
gehinderd.
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5.1.6 Direct-zichtbuizen
Onder direkt-zichtbuizen verstaat men elektronenstraalbuizen, die speciaal
voor het weergeven van televisiebeelden zijn geconstrueerd en waarbij het
beeld, dat op het luminescentiescherm ontstaat, rechtstreeks zonder hulp
van tussenmiddelen wordt aanschouwd. Hun hoofdkenmerk is zodoende
een groot schermoppervlak en als gevolg hiervan een ruimtelijk groot
glazen vat.

461 + w

181+-3.5
319 + -8

Fig. 5.1-12
De evolutie van de 43 cm. beeldbuis
De gegeven hoek is de waarde van de afbuigingshoek in de lijnrichting.
397+-10

Ondanks het nadeel van een groot volume worden deze buizen in grote
aantallen gefabriceerd omdat tegenwoordig voor de huiskamerontvanger uit
sluitend dit type buis wordt gebruikt. Om bij gegeven beeldafmetingen het
volume niet groter te maken dan strikt noodzakelijk is, heeft men het scherm
en de conus van de buis rechthoekig uitgevoerd en worden steeds grotere
afbuigingshocken toegepast.
Voor wereldoorlog II was een afbuigingshoek van 55°, gemeten over de
beelddiagonaal, gebruikelijk. Na de oorlog werd deze hoek 70° en met tus-
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senpozen van telkens enkele jaren resp. 90° en 110°, terwijl nog steeds wordt
getracht om tot nog grotere hoeken te komen. De reden van dit streven komt
voort uit de wens naar geringere kastdiepten waarvoor kortere buizen nodig
zijn, zie fig. 5.1-12.
Dat men slechts stap voor stap tot grotere afbuigingshoeken is overgegaan,
vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat met toenemende hoek verschei
dene moeilijkheden belangrijk toenemen. Bedenkt men n.1. dat bij een zo
vlak mogelijk beeldscherm de afstand tussen het afbuigingscentrum en het
scherm bij afbuiging steeds sneller groter wordt, dan is het duidelijk dat
speciale maatregelen nodig zijn voor een goede beeldgeometrie en puntscherpte over het gehele beeldoppervlak. Verder neemt de nodige afbuigingsenergie voor eenzelfde spoeldiameter ongeveer met het kwadraat van de
afbuigingshoek toe.
Men heeft daarom de 110°-beeldbuizen voorzien van een dunnere steel en
wel met een uitwendige middellijn van 28,5 mm in plaats van 36,5 mm
waarmede de 70°- en 90°-buizen waren uitgevoerd. Zodoende kunnen de
afbuigspoelen bij de 110°-buizen dichter bij de elektronenstraal worden ge
bracht hetgeen een belangrijke besparing in energie tot gevolg heeft.
Verder tracht men door een bijzondere vormgeving van de spoelen en de
buishals voor de toekomst tot nog grotere afbuigingshoeken te komen.
Het is duidelijk dat men tevens heeft getracht om de steellengte korter te
maken. Aanvankelijk was de steel tamelijk lang, omdat men magnetische
focussering en ook nog een ionenval toepaste.
De magnetische focussering, die of met behulp van een spoel of met per
manente magneten tot stand werd gebracht, nam veel ruimte achter de af
buigspoelen in beslag en was zwaar en duur. De ionenval was op zichzelf niet
zo groot, doch vereiste toch nog veel plaatsruimte omdat het kanon hiervoor
langer moest zijn en de val niet in de onmiddellijke nabijheid van het focusseerveld mocht worden gebracht. Vandaar dat men beide inrichtingen op de
moderne beeldbuis niet meer aantreft.
De steellengte is b.v. bij de 110°-buizen slechts iets langer dan de afbuig
spoelen. Bij deze buizen bevindt zich in de steel een kanon, dat bestaat uit
een tetrodesysteem en een unipotentiaallens, zoals in fig. 3.2-6 is aangeduid.
De ionenval is niet meer nodig omdat het scherm van deze buizen is voorzien
van een metallisatie van voldoende dikte.
De rechthoekige buisvorm maakt het mogelijk om het kastfront weinig
groter te maken dan de schermoppervlakte. De grootte van het beeld wordt
aangeduid met de maat van de diagonaal van het rechthoekige scherm.
Men kent direkt-zichtbuizen met een schermdiagonaal van 35 cm, 47 cm en
59 cm. De eindanodespanning is voor deze buizen 16 a 18 kV.

.
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5.1.7 Projectiebuizen
De projectiebuis wordt in professionele apparatuur toegepast en projecteert
met behulp van een optisch stelsel grote beelden van b.v. 3 X 4 m2 op een
wandscherm.
Om de afmetingen en de prijs van het optische stelsel binnen redelijke
grenzen te houden dient het buisscherm klein te zijn en is b.v. bij de Philipsprojectiebuis MW 13-38 slechts 12 cm in diameter.
Een sterke vergroting is dus noodzakelijk, zodat op het buisschermpje een
uiterst scherp beeldje van zeer grote helderheid aanwezig moet zijn. Men
kan dit alleen bereiken door de elektronensnelheid veel hoger op te voeren
dan bij de direkt-zichtbuizen gebruikelijk is. De eindanodespanning is bij de
projectiebuis dan ook 50 a 80 kV. Deze hoge spanning vereist een zeer goede
inwendige isolatie, vooral tussen de eindanode en de andere elektroden.
Een inwendige overslag naar een van de stuurelektroden kan n.1. aanleiding
zijn tot het beschadigen van onderdelen in de uitwendige ketens, terwijl een
eventuele overslag naar de katode de buis onbruikbaar zou maken. Daarom
heeft men bij de MW 13-38 het kanon zo eenvoudig mogelijk van opbouw
gehouden (triode) en is een z.g. vonkenvanger tussen de wehneltcylinder en
de eindanode ingebouwd, zie fig. 5.1-13.

w:
A B C D

Zo7mm

E
50 kV

Fig. 5.1-13
De Philips projectiebuis MW 13-38
A katode, B wehneltcylinder, C vonkenvanger, D eindanode,
E geleidende laag.
De vonkenvanger moet aan de minpool van de hoogspanningsbron wor
den aangesloten, waardoor bij een eventuele inwendige overslag de wehnelt
cylinder en de katode beveiligd zijn.
Het beeldscherm van de buis is sferisch van vorm en heeft een kromte
straal van 207 mm, hetgeen is vereist voor een goede aanpassing aan een
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schmidtoptiek, zie 5.2. Het beeldformaat dat op het buisscherm wordt ge
schreven is 96 x 72 mm2.
De straalstroom mag een piekwaarde van 2 mA bereiken en de gemiddelde
stroom max. 0,5 mA. De eindanodespanning is 50 kV, zodat bij een gemid
delde stroom van 0,5 mA de belasting op het luminescentiescherm 25 W
wordt. Een geforceerde luchtkoeling van het scherm is noodzakelijk om een
glassprong in het scherm te voorkomen. Een aluminiumspiegel aan de
binnenzijde van het luminescentiescherm voorkomt een ionenvlek en ver
hoogt de lichtopbrengst.
Het scherm geeft 8 lumen per watt. De gemiddelde lichtstroom van het
scherm is dus 25 x 8 = 200 lumen. In de hoge lichten is de helderheid na
tuurlijk veel groter dan de gemiddelde. De straalstroom is dan belangrijk
meer dan 0,5 mA. Bij het bereiken van de 2 mA piekwaarde raakt het scherm
verzadigd. De lichtstroom is dan ter plaatse 600 lumen en de energie in het
elektronentrefpunt op het scherm 100 wattsec.
Het is duidelijk dat bij een dergelijke plaatselijke verhitting bij het weg
vallen van de afbuiging het buisscherm onmiddellijk zou inbranden, terwijl
bij stilstand van de bundel zelfs het glas ter plaatse zou smelten of een glas
sprong in het buisfront zou optreden. Het is daarom bij projectiebuizen een
vereiste om beveiligingsschakelingen toe te passen die binnen enkele msec
de straalstroom kunnen onderbreken, zodra een storing in de afbuiging
optreedt.
De projectiebuis van RCA (type 7NP4) is voor een projectiescherm van
4,5 m x 6 m ontwikkeld. De diameter van het buisscherm is 175 mm en de
afmetingen van het geschreven beeldraster 10 X 13 cm2.
De hoogspanning is 80 kV en de max. straalstroom 6 mA, zodat bij deze

i~ro
ABC

Fig. 5.1-14
De R.C.A. projectiebuis 7NP4
A katode, B stuurelektrode, C schermrooster, D focusseerelektrode, E eindanode, F afbuigspoelen, G geleidende laag, H aluminiumspiegel, I lumines
centiescherm.
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buis bij het helderste beeldelement een plaatselijke belasting van 480 wattsec
optreedt. Bij een dergelijke hoge belasting dient men zeer speciale schermmaterialen te kiezen en maatregelen te nemen om geen gele kleuromslag
te krijgen.
De constructie van de RCA buis is in fig. 5.1-14 weergegeven. Een van de
grootste technologische moeilijkheden bij deze buis is de isolatie van de
80 kV. De maatregelen die men hiervoor heeft genomen zijn ten dele uit
fig. 5.1-14 af te leiden.
De afbuigspoelen, die om praktische redenen op aardpotentiaal moeten
liggen, vormen op twee manieren een gevaar voor de hoogspanning.
In de eerste plaats kan langs de buis een overslag van de hoogspanningsaansluiting naar de spoelen plaats vinden. Men heeft daarom de afstand
tussen beiden zo groot mogelijk trachten te maken, o.a. door de hoogspanningsaansluiting zo dicht mogelijk bij het scherm aan te brengen en door een
kleine afbuigingshoek te kiezen.
In de tweede plaats bestaat het gevaar dat de hoogspanning op de in
wendig geleidende laag (veldvrije ruimte) door de glazen steel heen een
doorslag naar de afbuigspoelen kan veroorzaken. Dit gevaar neemt snel toe
boven 50 kV. Men heeft daarom ter plaatse van de afbuigspoelen de buis
van een dubbele steel voorzien, die van elkaar door een vacuümruimte zijn
gescheiden.
Tenslotte valt nog op te merken dat de buis voor elektrostatische focussering geschikt is. De focusseerelektrode ligt aan een spanning van ongeveer
17 kV. De aansluiting hiervoor bevindt zich aan de buisvoet en vereist een
zorgvuldige isolatie om overslag naar de andere elektroden (o.a. de katode)
te voorkomen. Om voldoende ruimte voor al deze voorzieningen te verkrijgen
is de buitendiameter van de steel vrij groot n.1. 50 mm.
5.2 Het projectiesysteem met buis
Een televisieprojectiesysteem is niet alleen geschikt om grote beelden van een
televisieuitzending te geven, doch kan ook worden gebruikt om voor een
groot aantal mensen gelijktijdig afbeeldingen op een scherm zichtbaar te
maken van een gebeuren waar de aanwezigheid van deze mensen niet moge
lijk of niet toelaatbaar is, b.v. bij een microscopisch onderzoek of bij het
manipuleren met kleine voorwerpen en bij chirurgische operaties. Dit betekent
dat een projectiesysteem voor grote beelden niet alleen voor amusement
kan dienen, doch ook van groot nut kan zijn voor professionele doeleinden.
Het optische systeem dat voor projectie van een beeld op een buisscherm
wordt gebruikt is een verkleinde versie van een betrekkelijk nieuw systeem
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dat in 1932 door de Duitser Bernhardt Schmidt is uitgevonden voor een
astronomische telescoop.
Bij het z.g. schmidtsysteem, ook wel schmidtoptiek genaamd, wordt ge
bruik gemaakt van de optische eigenschappen van een holle sferische spiegel.
Een oppervlaktespiegel vertoont uiteraard geen chromatische aberratie.
Een tweede voordeel is dat de sferische aberratie bij een spiegel slechts 1/8
bedraagt van die van een lens met gelijke diameter en gelijke brandpuntafstand. Verder is een sferische holle spiegel goedkoper te vervaardigen dan
een gelijkwaardige lens daar de spiegel slechts één oppervlak heeft dat met
optische nauwkeurigheid moet zijn geslepen, terwijl de lens tevens nog uit
z.g. optisch glas moet zijn vervaardigd. Een nadeel is echter dat voorwerpsen beeldruimte samenvallen, zodat het voorwerp de teruggekaatste stralen
min of meer onderschept (vignettering).

M

F

Fig. 5.2-1
Hoe een holle spiegel een vergrote omgekeerde afbeelding van een reëel
voorwerp geeft.
I

In fig. 5.2-1 is weergegeven hoe een holle spiegel een vergrote omgekeerde
afbeelding kan vormen van een reëel voorwerp. M is het kromtemiddelpunt
van de spiegel. Het paraxiale brandpunt F ligt halverwege tussen M en het
spiegeloppervlak. Elke lijn door M kan worden opgevat als hoofdas. Afge
zien van askring is het brandvak - dat is de meetkundige plaats van alle
brandpunten F - een boloppervlak met M als kromtemiddelpunt.

Fig. 5.2-2
Bij een holle spiegel met diafragma, aangebracht
om het kromtemiddelpunt M, is elke bundelas een
hoofdas van de spiegel, zodat coma en astigmatisme
niet voorkomen.

Aangezien alle lijnen door Af als hoofdas zijn te beschouwen, kunnen we
concluderen dat de sferische aberratie voor alle richtingen gelijk is en dat
coma en astigmatisme principieel niet kunnen optreden, mits men een cirkel-
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vormig diafragma aanbrengt om het kromtemiddelpunt M\ zie fig. 5.2-2.
Het vlak in het oneindige wordt dus door een holle sferische spiegel met
diafragma om M, zonder kleurschifting, coma of astigmatisme in het bol
vormige brand vlak afgebeeld. Van de vijf derde-orde aberraties blijven in dit
geval slechts askring en vertekening over.
Wordt een dergelijk systeem gebruikt voor projectie op eindige afstand,
dan blijkt dat, om een scherpe afbeelding op een plat vlak te verkrijgen, het
voorwerpsvlak een ellipsoïde moet zijn. Deze ellipsoïde ontstaat door een
ellips, waarvan de korte as loodrecht op het projectievlak staat, om deze as
te laten wentelen. De excentriciteit van de ellips is echter zo klein, dat met
zeer goede benadering voor het voorwerpsvlak een stuk van een bol met
een straal gelijk aan de helft van de kromtestraal van de spiegel kan worden
genomen.
De askring kan op verschillende manieren worden gecorrigeerd, doch de
meest gebruikelijke is het aanbrengen van een z.g. correctielens in het dia
fragma. Hierdoor krijgt het stelsel dus een hoofdas. Men maakt deze correc
tielens voor paraxiale stralen zwak convergerend, waardoor wordt bereikt
dat het asferische oppervlak van deze lens aan de rand niet al te sterk hellend
behoeft te zijn, hetgeen de fabricage ervan vergemakkelijkt. Ten gevolge
van deze convergerende werking is de brandpuntsafstand van het stelsel
groter geworden dan de helft van de kromtestraal van de holle spiegel. Het
hoofdpunt H van het stelsel valt nu niet meer samen met het snijpunt T van
de hoofdas met de holle spiegel. In fig. 5.2-3 is M het kromtemiddelpunt van
de holle spiegel, F het brandpunt van het stelsel, en H het hoofdpunt
(HF = FM). In deze figuur is dus het geval van projectie op oneindige afstand
getekend, waarbij het voorwerp zich in F bevindt. Voor projectie op eindige
afstand moet het voorwerp verder van het hoofdpunt H af liggen en de
correctielens iets worden gewijzigd.
Voor elke projectieafstand, dus voor elke vergroting, heeft men bij een

Holle spiegel met correctielens om de askring te corrigeren. H hoofdpunt,
F brandpunt, M kromtemiddelpunt.
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schmidtprojector een andere correctielens nodig. Het blijkt echter niet nodig
te zijn aan het voorwerpsvlak een andere kromming te geven teneinde een
scherp beeld op een vlak scherm te verkrijgen. Het luminescentiescherm van
het projectiebuisje kan dus voor alle vergrotingen een gedeelte van een bol
zijn, waarvan de straal gelijk is aan HF = FM = ƒ' van het systeem. Fig.
5.2-4 geeft aan hoe een dergelijk systeem als televisieprojector kan worden
gebruikt.

a'

x'
s'

+

Fig. 5.2-4
Schmidtprojector voor televisie

In dit systeem is de sterkte 1 /ƒ' van het optische stelsel
i
_=_!+!

r

ss'

en de vergroting
5'
m=—
S

r

De projectieafstand A' vanaf de correctielens wordt gegeven door

Omdat het centrale deel van de sferische spiegel het erop vallende licht naar
het buisscherm zou terugwerpen en daardoor het contrast zou verminderen,
wordt dit deel dof zwart gemaakt of zelfs weggelaten. In het laatste geval
maakt men van dit gat in de spiegel gebruik om met behulp van een ventilator
koellucht tegen het buisscherm te blazen.
De spiegel is groter in diameter dan de correctielens, omdat voor elk licht
puntje op het scherm een ander deel van de spiegel wordt gebruikt. Optisch
gesproken kan men zeggen dat de uittreepupil van het optische stelsel meer
door de diameter van de correctielens wordt gegeven dan door de spiegeldiameter.
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Bij de Philips mammoetprojector, die met een schmidtoptiek is uitge
rust is het hiervoor vereiste diafragma (zie fig. 5.2-2) zodanig uitgevoerd,
dat het tevens de houder van de correctielens is. Deze projector is zodanig
ontworpen dat hij vóór de eerste rij van het parket kan worden opgesteld.
De normale projectieafstand is n.1. 8 meter voor een scherm van 3 x 4 m.
Hierbij is de vergroting 40 x.
De spiegeldiameter is 40 cm met een brandpuntafstand van 20 cm. De
correctielens heeft een middellijn van 28 cm. Er kunnen ook andere beeld
formaten worden ingesteld. Bij een grote afwijking t.o.v. de normale pro
jectieafstand moet dan evenwel een andere correctielens worden toegepast.
De projectiebuis in de mammoet is de MW 13-38, die reeds in 5.1.7 is
besproken.
De opbouw van de installatie is U-vormig, waarbij de bedieningsman zich
tussen het linker- en rechterpaneel bevindt.
In de linkervleugel is de T.V. ontvanger en het geluidsgedeelte aangebracht
Het laatste heeft een uitgangsenergie van 25 W. Het beeld en het geluid
kunnen door de operateur vooraf worden gecontroleerd voordat de toe
schouwers het te zien en te horen krijgen.
De rechtervleugel bevat de videoversterker en de afbuigingsgeneratoren
voor de projectiebuis en de controlebuis. De projectiebuis wordt niet eerder
ingeschakeld dan nadat het beeld op de controlebuis goed is ingesteld.
De video- en geluidsversterkers kunnen in plaats van op de T.V. ontvanger,
ook worden aangesloten op een T.V. draadomroepsysteem.
In het centrum voor de operateur bevindt zich het projectiesysteem met de
geforceerde luchtkoeling en de hoogspanningsapparatuur.
Bij het RCA projectiesysteem, waarvan het principe geheel met het hier
voor behandelde overeenkomt, is de middellijn van de sferische spiegel
65 cm. (De prijs van deze spiegel stijgt met het kwadraat van zijn doorsnede).
De brandpuntafstand is 40 cm. De diameter van de correctielens is 55 cm.
De vergroting die 48 maal is komt overeen met een afstand van het projectieobjectief tot het projectiescherm van 18 meter.
In een theater wordt de projector tegen de balustrade van het middenbalkon gebouwd. In dit deel bevinden zich alleen de projectiebuis, de schmidt
optiek met een installatie voor de geforceerde luchtkoeling, en de videoeindtrap.
De overige delen van de apparatuur bevinden zich in de filmcabine met
uitzondering van de hoogspanningsgeneratoren die erbuiten worden aange
bracht en van waaruit twee hoogspanningskabels (voor 80 kV en voor 17 kV)
naar de projector gaan. De 17 kV wordt via een regelbuis in de cabine ge
regeld voor optimale beeldscherpte.
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5.3 Het Eidophorprojectiesysteem
Alhoewel bij het Eidophorprojectiesysteem eveneens gebruik wordt gemaakt
van een sferische holle spiegel is het principe van dit systeem toch totaal
anders dan dat uit de vorige paragraaf. Het is ontwikkeld door Prof. Dr.
Fischer (Zürich) en komt in het kort op het volgende neer.
Een door het camerasignaal gestuurde elektronenstraal bombardeert
regelsgewijze een dunne „olielaag” die op een holle sferische spiegel is uitge
smeerd. Door dit bombardement deformeert het oppervlak van het olielaagje. Het licht van een zeer sterke xenonbooglamp wordt door deze de
formatie van zijn normale weg afgebogen en valt via een objectief op een
beeldscherm. Het gedeformeerde olielaagje is in dit geval dus de eigenlijke
beelddrager, waaraan het systeem zijn naam Eidophor (Grieks voor beeld
drager) ontleent.
Dit elektro-hydrodynamische „beeld” dat op een deel van de holle spiegel
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Fig. 5.3-1
De Eidophoroptiek
A lichtbron, B condensorlens, C beeldvenster, D lens, E spiegelrooster, F
sferische spiegel, G oliefilm, H projectielens, ƒ vacuümkamer, / elektronen
kanon, K elektronenstraal, L glazen venster.
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in de olielaag aanwezig is, fungeert slechts als een soort lichtrelais en ver
schilt daardoor principieel van het beeld op de projectiebuis in het schmidtsysteem. Immers in de plaats van het elektronisch opgewekte luminescentielicht op het buisscherm komt bij het Eidophorsysteem de zeer sterke licht
bron, die op een nog niet nader genoemde wijze door het lichtrelais (de oliefilm) wordt gemoduleerd, waardoor een weergeefsysteem ontstaat dat met
de sterkste filmprojector kan wedijveren.
Prof. Fischer heeft met zijn systeem de eerste demonstratie reeds in 1943
gegeven. Toch heeft het nog vele jaren geduurd voordat seriefabricage kon
plaats vinden. Er waren n.1. nog vele moeilijkheden te overwinnen, die na
de dood van Prof. Fischer (1947) door anderen stap voor stap werden opge
lost. De moderne Eidophor is een vernuftig geconstrueerd apparaat en in
staat om zeer heldere en scherpe beelden op een groot bioscoopscherm te
projecteren.
Om na te gaan hoe de lichtmodulatie van de toegepaste xenonbooglamp
tot stand komt, kunnen wij uitgaan van het in fig. 5.3-1 schematisch weer
gegeven lichtoptiek. In deze figuur stelt A de lichtbron voor die het beeldvenster C met behulp van de condenserlens B gelijkmatig belicht. Een spiegelrooster E, bestaande uit zes spiegelende staven (in fig. 5.3-1 zijn er slechts
drie aangegeven) is zodanig gedimensioneerd en opgesteld dat vanaf het
beeldvenster gezien dit rooster een ononderbroken spiegelvlak bezit. Met
behulp van lens D en dit spiegelvlak wordt nu het beeldvenster C op de
sferische spiegel F afgebeeld.
Omdat het centrum van het spiegelrooster E samenvalt met het centrum
van de holle spiegel zal het spiegelrooster in zichzelf door de holle spiegel
worden afgebeeld. Dit heeft tot gevolg dat elke vanuit het beeldvenster
komende lichtstraal die op een spiegelbalk (b.v. Ea) en vandaar op de holle
spiegel valt, wordt teruggekaatst tegen de symmetrisch er tegenover gelegen
balk (£c), die het vervolgens terugwerpt naar de lichtbron. Op deze wijze valt
geen licht door de projectielens H en blijft dus het beeldscherm donker,
ondanks het feit dat de binnenzijde van de sferische spiegel hel is verlicht
en deze met behulp van H op het projectiescherm wordt afgebeeld. (z.g.
donkerveldprojectie).
Om een oplichten van het beeldscherm te bereiken moet een deel van het
licht dat door de holle spiegel naar het spiegelrooster wordt teruggeworpen
van zijn baan worden afgebogen. Voor dit doel is op het sferische metaal
oppervlak van de holle spiegel een 0,1 mm dikke olieachtige vloeistof uitge
streken. Zolang deze olielaag glad is, verandert er niets en blijft het beeld
scherm donker. Veroorzaakt men echter in deze oppervlakte een vervorming
dan zal het licht op deze plaats uit zijn normale reflectierichting enigszins
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worden afgebogen zodat een deel door het spiegel rooster heenvalt op de
projectielens H. Deze lens concentreert de stralen tot een punt op het pro
jectiescherm. Dit lichtpunt zal in helderheid toenemen, naarmate de diepteverstoring van het olieoppervlak groter wordt. Uit het voorgaande volgt dus
dat de aftastende elektronenstraal bij de Eidophor tot taak heeft om het
olieoppervlak regelsgewijs te deformeren. In de moderne Eidophoruitvoering geschiedt deze deformatie door verandering van de bundeldikte van
de elektronenstraal, terwijl hierbij de stroomsterkte constant wordt gehouden.
Om deze werkwijze te begrijpen, veronderstellen wij dat het olielaagje door
een elektronenstraal van constante stroomsterkte op de bekende wijze wordt
afgetast. De getroffen oliedeeltjes zullen zich hierdoor negatief opladen, met
het gevolg dat zij door de zich op aardpotentiaal bevindende holle metaalspiegel worden aangetrokken. Wordt nu de grootte van de elektronenvlek
op de olielaag zodanig gekozen dat de geschreven lijnen tegen elkaar liggen
dan zal de olielaag van het beschreven oppervlak een gelijkmatige lading
bezitten. In dit geval is de aantrekkingskracht tussen de oliedeeltjes en de
holle spiegel overal dezelfde en zal het oppervlak rimpelloos blijven met uit
zondering van de beeldranden. Verkleint men daarentegen de elektronenvlek
waardoor de onder elkaar geschreven lijnen niet meer aansluiten dan zal op
de olielaag een ladingsraster ontstaan met ladingsvrije tussenruimten. Dit
effect heeft tot gevolg dat het olieoppervlak rastervormig naar binnen wordt
gedrukt waardoor op het theaterscherm een helverlicht raster ontstaat.
Het is duidelijk dat tussen de twee extreme gevallen, vlekgrootte op de
olielaag gelijk aan de lijnafstand (scherm donker), en minimum vlekgrootte
waarbij een zeer sterke lijnvormige ladingsverdeling ontstaat (scherm helder),
een groot helderheidsbereik ligt waarin de helderheid als functie van de vlek
grootte continu kan worden gevarieerd. Indien dus de vlekgrootte even
redig met het camerasignaal wordt gevarieerd zal op het theaterscherm een
beeld verschijnen. Dit beeld heeft een goed contrast (1 op 100) waarbij het
voordeel van elk donkerveldprojectiesysteem opvalt, n.1. dat het detailcontrast gelijk is aan het totaalcontrast.
Omdat een elektronenstraal slechts in vacuüm kan bestaan, zijn - zoals
reeds in fig. 5.3-1 schematisch is aangegeven - het kanon en de holle spiegel
met een oliekringloop in een geëvacueerd vat samengebracht. Het vacuüm
wordt voortdurend onderhouden door een pomp die op dit vat is aange
sloten.
De holle spiegel draait zeer langzaam rond om de belichte en afgetaste
olielaag geleidelijk te kunnen verversen. De verse olie wordt met een sproeier
onder een bepaalde druk op de spiegel gespoten en met een afstrijker glad
gestreken, zie fig. 5.3-2.
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Fig. 5.3-2
Eidophorcassette met holle spiegel en oliekringloop
A holle spiegel, B groefraster in oliefilm, C olieafstrijker, D oliefilter, E oliesproeier, Foliepomp.

De katode in het kanon is een z.g. haarspeldkatode en bestaat uit een
dubbelgevouwen wolframdraadje. (Een oxydekatode wordt door de olie
snel vergiftigd). De levensduur van het wolframdraadje is 100 bedrijfsuren.
Daarom bezit de vacuümkamer I, zie fig. 5.3-1, een revolverkop, waarin
zich drie eenheden bevinden die ieder bestaan uit een haarspeldkatode en
een wehneltcylinder zodat bij storing een nieuwe katode-eenheid onder
vacuüm kan worden voorgedraaid.
De focussering en de afbuiging geschiedt elektromagnetisch. Voor de vlekmodulatie is een elektrostatische modulatielens ingebouwd, waaraan slechts
een geringe videospanning
1 V) behoeft te worden gelegd.
Ondanks alle hulpapparatuur die bij de Eidophor noodzakelijk is, zijn de
afmetingen slechts: hoog 1,65 m, breed 0,63 m, en diep 1,2m. Het gewicht
bedraagt 360 kg.
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VI.

HET TELEVISIESIGNAAL

6.1 Algemeen
Om bij televisie de synthese van een scène aan de ontvangerzede te kunnen
bewerkstelligen, is niet alleen een informatie betreffende het beelddetail
noodzakelijk, doch komen ook twee groepen tijdsignalen in het geding.
Deze dienen om de tijdstippen aan te geven, waarop resp. de horizontale en
de vertikale afbuiging moeten aanvangen met een nieuwe lijn en met een
nieuw raster.
Uit een oogpunt van economie zijn deze verschillende informaties tot een
enkel signaal, dat in het vervolg met de naam van „videosignaal” zal worden
aangeduid, gecombineerd, waardoor de overdracht ervan met behulp van
één verbinding (kabel of draaggolf) tot stand is te brengen. Het videosignaal
(vide = zie) heeft dus bij het overdragen van televisiebeelden dezelfde be
tekenis als het audiosignaal (audi = hoor) bij de elektrische geluidsoverbrenging. Alleen is de vorm van het videosignaal een geheel andere dan die
van het audiosignaal.
In de wijze waarop de informaties in het videosignaal gegeven kunnen
worden zijn vele mogelijkheden bestaanbaar. Het is daarom noodzakelijk,
dat elke televisieomroep de toegepaste signaalcombinaties in een z.g.
„televisiestandaard” vastlegt. Hoewel in de landen waarin een televisie
omroep is gevestigd verschillende standaarden worden toegepast, hebben
deze toch vele punten van overeenkomst. Zo wordt in het algemeen een be
paald deel van de maximumvideospan, b.v. 0-25%, gebruikt voor het
geven van de tijdsignalen. Het gedeelte 30-100% bevat de informatie van
het beelddetail. In het vervolg zullen we dit signaaldeel aanduiden met de
naam „beeldsignaal”; zie fig. 6.1-1.

Fig. 6.1-1
Videosignaal voor twee lijnen van een raster:
A beeldsignaal (30%-100%), B voorstoep, C lijnsynchronisatie-impuls, D
achterstoep, E onderdrukkingsduur (lijn).
De zich in deze figuur in het 0-25 % gebied bevindende tijdsignalen zijn de
z.g. synchronisatiesignalen, ook wel genoemd synchronisatie-impulsen,
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wegens hun impulsvormig karakter. Tussen twee van deze opeenvolgende
impulsen bevindt zich boven het 30% niveau het beeldsignaal dat is verkre
gen bij het aftasten van een enkele lijn.
Men lette in fig. 6.1-1 op de stoepvormige delen op het 25% niveau vlak
vóór en direct na een synchronisatie-impuls. Deze signaaldelen dienen om de
aanwezigheid van een beeldsignaal bij het begin en het einde van elke syn
chronisatie-impuls te voorkomen. Ze ontstaan door een tijdelijke onder
drukking van het beeldsignaal. Men noemt daarom het 25% niveau het
„onderdrukkingsniveau”.
Het beeldsignaal geeft op elk moment de relatieve helderheid van een
detail in de scène weer, waarbij het 30% niveau overeenkomt met minimumhelderheid („zwart”) en het 100% niveau met maximumhelderheid („max.
wit”). Het 30% niveau wordt daarom algemeen het „zwartniveau” genoemd.
Het verschil tussen het zwartniveau en het onderdrukkingsniveau duidt men
aan met de naam „opzet”.
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Fig. 6.1-2
Videosignaal van een beeld dat wordt ge
vormd door een wit veld waarover vertikaal
in het midden een zwarte band is gelegd.
A-A gemiddelde van het beeldsignaal
B-B gemiddelde van het videosignaal
Z-Z zwartniveau
nulcomponent van het videosignaal
8
h
top-topwaarde van Tiet videosignaal
i
nulcomponent van het beeldsignaal

Fig. 6.1-3
Videosignaal van een beeld dat wordt
gevormd door een zwart veld waar
over vertikaal in het midden een
witte band is gelegd.
A-A gemiddelde van het becldsignaal
B-B gemiddelde v. h. videosignaal
nulcomponent van het video
8
signaal
top-topwaarde van het video
h
signaal
nulcomponent van het beeld
i
signaal.
amplitude van het videosig
j
naal boven het gemiddelde.

Uit het voorgaande volgt dat, bij een grote gemiddelde helderheid van de
scène, ook de gemiddelde waarde van het beeldsignaal ten opzichte van het
zwartniveau groot zal zijn. M.a.w., het gemiddelde van het beeldsignaal
boven het zwartniveau is niet constant, doch zal met de gemiddelde helder
heid van de scène variëren. Dit is in te zien indien we ons twee uiteenlopende
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beeldtypen voorstellen, en wel een beeld bestaande uit een wit vlak dat ver
tikaal in het midden door een smalle zwarte strook wordt onderbroken, en
een beeld bestaande uit een zwart vlak waarin zich vertikaal in het midden
een smalle witte strook bevindt. Het videosignaal van deze beide beeldtypen
heeft dan de gedaante zoals die in fig. 6.1-2 resp. 6.1-3 is weergegeven.
De gemiddelde helderheid van de scène komt in deze figuren overeen met
de afstand van het zwartniveau tot de stippellijn A-A. Deze stippellijn hal
veert de oppervlakten van de signaaldelen boven het zwartniveau, zodat
deze lijn tevens de gemiddelde waarde van het beeldsignaal aangeeft. Men
noemt de afstand tussen de lijn A-A en het zwartniveau de nulcomponent
van het beeldsignaal.
Gewoonlijk spreekt men echter over de nulcomponent van de synchronisatie-impulsen en het beeldsignaal tezamen; zie 7.2. Hiermee bedoelt men
dan het aanwezige signaalverschil tussen de onderzijde van de synchronisatie-impulsen en het gemiddelde van het videosignaal (d.i. de lijn B-B in de
fig. 6.1-2 en 6.1-3). Om de lijn B-B zal het videosignaal zich dus bewegen in
een versterker die de nulcomponent niet doorgeeft; zie fig. 6.1-4. Uit deze
figuur volgt dat, voor een bepaalde (//) waarde h van het videosignaal, de
roosterruimte van een versterkbuis, of de modulatieruimte van een zender
belangrijk groter moet zijn dan h, en wel minstens gelijk aan de som van de
amplituden g en j. Om economische redenen zal men daarom de televisie
zender moduleren met een videosignaal waarin de nulcomponent aanwezig is.
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Fig. 6.1-4
Rangschikking van het videosignaal om het gemiddelde na een netwerk dat
de nulcomponent niet kan doorgeven.
Hoe men dit bereikt zonder gelijkstroomversterking wordt behandeld in 7.2.
We kunnen hier volstaan met de gevolgtrekking, dat op deze wijze bij een
in amplitude gemoduleerde zender twee mogelijkheden van modulatie denk
baar zijn. Immers, het zwartniveau kan constant op b.v. 30 % van de maxima
le draaggolfamplitude worden ingesteld, waarbij dan maximale helderheid
in de scène overeenkomt met maximale draaggolf, of het zwartniveau kan
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constant op b.v. 70% van de maximale draaggolf worden gehouden, waarbij
maximale helderheid overeenkomt met b.v. 10% draaggolf. In het eerste
geval spreekt men van positieve modulatie; (zie fig. 6.1-5), in het tweede
geval van negatieve modulatie; zie fig. 6.1-6. De gemiddelde draaggolfsterkte is dus bij beide modulatiemethoden niet constant, waardoor een
automatische versterkingsregeling (A.V.R.) met behulp van integratie van
het televisiesignaal niet kan worden toegepast. Voor een A.V.R. bij televisie
ontvangst dient men daarom gebruik te maken van signaaldelen die periodiek
constant in amplitude zijn. Bij positieve modulatie zijn dit alleen de voor- en
de achterstoepen van de synchronisatie-impulsen. Hiermede is geen een
voudige regeling tot stand te brengen. Bij negatieve modulatie is dit echter
wèl het geval. Dan is namelijk tijdens elke synchronisatie-impuls de draaggolfamplitude constant en maximaal, waardoor volgens de topspanningsmethode een eenvoudige regeling is te bereiken.
--100%
I—75%

H
Fig. 6. 1-5
Televisiesignaal'bij positieve modulatie.
Maximumwit in het beeldsignaal komt over
een met een draaggolfamlitude van 100 %,
terwijl de synchronisatie-impulsen worden
gegeven door een tijdelijk onderdrukken
van de draaggolf.

10%

Televisiesignaal bij negatieve modulatie.
Maximumwit van het beeldsignaal komt
overeen met een draaggolfamplitude van
10 %, terwijl de synchronisatie-impulsen
worden gegeven door een draaggolfampli
tude die tijdelijk maximaal is.

Negatieve modulatie wordt in de meeste landen van de wereld toegepast.
Uitzonderingen zijn: Engeland, Ierland, Frankrijk en België, waar de
positieve modulatierichting is gekozen.
Tengevolge van de beperkte dracht van een televisiezender is een enkele
zender niet voldoende om een geheel land te bestrijken. Er zijn dus voor een
enkel programma meerdere zenders nodig, die evenwel niet allen op dezelfde
draaggolffrequentie mogen werken. Immers bij ontvangst in het overlappingsgebied van twee zenders zou dan de beeldinformatie de ontvanger bereiken
via twee wegen van ongelijke lengte, waardoor als gevolg van het verschil
in transmissietijd dubbele beelden ontstaan. Naburig gelegen zenders werken
daarom op andere frequenties; wel kan op voldoend grote afstand een
herhaling van reeds toegepaste frequenties plaats vinden.
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Deze herhaling kan op veel kortere afstand geschieden, indien men de
ene zender een vertikaal en de andere zender een horizontaal gepolariseerd
zenderveld laat uitstralen.
Voor televisie zijn verscheidene frequentiegebieden (banden) vastgelegd
(in Atlantic City).
Deze zijn voor Europa:
band I (41-68 MHz)
band III (174-223 MHz)

band IV (470-585 MHz)
band V (610-960 MHz)

en voor Amerika:
band I ( 48-88 MHz)
band III (174-216 MHz)
band IV (470-890 MHz)
Deze frequentiebanden zijn in kanalen verdeeld, die in verscheidene landen
een verschillende breedte hebben als gevolg van de gekozen standaard.

6.2 De Engelse 405-lijnenstandaard
Het televisiesignaal, zoals dit in Engeland voor 405 lijnen wordt gebruikt, is
vastgelegd in de Engelse 405-lijnentelevisiestandaard. Hierbij wordt posi
tieve modulatie toegepast en ligt het zwartniveau constant op 30% van de
maximale draaggolfamplitude.
De 405 lijnen zijn na twee rasters doorlopen. Er wordt dus gebruik gemaakt
van interliniëring, waarbij ieder raster uit 202£ lijnen bestaat. Per seconde
worden 25 beelden afgetast, zodat de rasterfrequentie overeenkomt met
50 Hz.
De duur van de lijnsynchronisatie-impuls is 1/10 van het interval dat ver
loopt van het begin van deze impuls tot het begin van de volgende; zie
fig. 6.2-1. Men noemt een dergelijk interval „lijnperiode”, in het vervolg
aangeduid met de letter L. Doordat per seconde 25 beelden van 405 lijnen
worden gegeven, is de duur van één lijnperiode bij deze standaard gelijk
aan 1/405 X 1/25 = 1/10125 seconde.
Aan het einde van iedere lijn is in het beeldsignaal een voorstoep van 0,01
L op het onderdrukkingsniveau aanwezig, terwijl na de lijnsynchronisatieimpuls op hetzelfde niveau een achterstoep van 0,04 L is aangebracht. De
onderdrukking van het beeldsignaal is dus totaal 0,15 L Hierdoor is slechts
85 % van iedere lijnperiode beschikbaar voor het geven van een beeldsignaal.
Het tijdsignaal voor de rasterafbuiging is in fig. 6.2-1 te herkennen aan een
serie van 6-12 impulsen ter lengte van 0,4 L met een frontinterval van 0,5 L.
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De sterkte van de draaggolf is tijdens deze impulsen van 0,4 L gelijk aan
nul, en gedurende 0,1 L gelijk aan het onderdrukkingsniveau. Men noemt
deze 6-12 impulsen tezamen het rastersynchronisatiesignaal. Dit signaal her
haalt zich steeds na 202£ lijnen, waarbij volgens fig. 1.1-1 aan het einde van
de laatste lijn van het oneven raster het rastersynchronisatiesignaal aanvangt,
terwijl bij het einde van het even raster de aanvang juist op de helft van
de laatste lijn plaats heeft; zie fig. 6.2-1.
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Fig. 6.2-1
Het Engelse standaardsignaal
Het rastersynchronisatiesignaal wordt gevormd door een reeks impulsen
die ieder 0,4 L duren. Het frontinterval van deze impulsen is 0,5 L. De duur
van het rastersynchronisatiesignaal is 3—6 L en die van de rasteronderdrukking 14 L.
Het rastersynchronisatiesignaal is zodanig gevormd dat gedurende dit
signaal de lijnsynchronisatie niet wordt onderbroken. Een onderbreking
van de lijnsynchronisatie in een L.F. ritme zou namelijk bij magnetische
afbuiging overgangsverschijnselen in de afbuigspoelen veroorzaken, waar
door een vervorming van het lijnenraster optreedt. Het beeldsigna^l is aan
het einde van de rasterafbuiging onderdrukt, en wel gedurende minstens
10 lijnen van een raster.
Zowel de beeld- als de geluidszender zijn in amplitude gemoduleerde zen
ders. De draaggolfafstand is 3,5 MHz; de geluidszender bevindt zich aan de
lage-frequentiezijde. Bij de beeldzender wordt het semi-éénzijbandsysteem
toegepast. De kanaalbreedte is 5 MHz.
Samenvattend kunnen wij voor de Engelse norm aan het reeds in fig.
6.2-1 gegeven standaardsignaal nog het volgende toevoegen:
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lijnenaantal
lijnfrequentie
rasterfrequentie (onafhankelijk van het net)
rasterwisseling
videofrequentie bandbreedte
breedte-hoogteverhouding
modulatie (beeld)
zwartniveau
minimumbeelddraaggolf
semi-onderdrukte zijband
breedte van de semi-onderdrukte zijband
afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf
modulatie (geluid)
kanaalbreedte
polarisatie stralingsveld

405
10.125 Hz
50 Hz
geïnterlinieerd
3 MHz
4:3
A.M. (positief)
30%
0

hoogste
1,25 MHz
3,5 MHz
A.M.
5 MHz
vertikaal of horizontaal

De indeling in kanalen van de banden I en III is bij deze standaard als
volgt:
kan.

grenzen in MHz

draaggolffreq. in MHz
geluid
beeld

BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
Bil

41,25— 46,25
48 — 53
53 — 58
58 — 63
63 — 68
176 —181
181 —186
186 —191
191 —196
196 —201
201 —206

45
51.75
56.75
61.75
66.75
179.75
184.75
189.75
194.75
199.75
204.75

41,5
48.25
53.25
58.25
63.25
176.25
181.25
186.25
191.25
196.25
201.25

In deze kanalen zenden twee omroeporganisaties (B.B.C en I.T.A.) ieder
met een eigen programma.
De banden IV en V zijn nog niet in gebruik.
6.3 De Amerikaanse 525-lijnenstandaard
Het Amerikaanse televisiesignaal, zoals dit door de F.C.C. is vastgelegd,
onderscheidt zich in hoofdzaak van het Engelse televisiesignaal (met 405
lijnen) door de negatieve modulatierichting en door toevoeging van zes
smalle impulsen voor en na het rastersynchronisatiesignaal; zie fig. 6.3-1.
Men noemt deze impulsen egalisatie-impulsen. Het frontinterval van de
egalisatie-impulsen is 1/2 L en de impulsbreedte is 0,04 L, d.i. juist de helft
van die van de lijnsynchronisatie-impulsen.
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Het zwartniveau in het televisiesignaal wordt bij deze standaard constant
gehouden op 75 ± 2,5 % van de maximale draaggolfamplitude. Elke synchronisatie-impuls is gekenmerkt door een tijdelijke toeneming van de draaggolfsterkte tot 100%. De draaggolfamplitude voor maximaal „wit” is 15%.
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Fig. 6.3-1
Het Amerikaanse 525-lijnenstandaardsignaal
Voor en na het rastersynchronisatiesignaal zijn egalisatie-impulsen inge
voegd. De duur van de egalisatie-impulsen is de helft van die van de lijnsynchronisatie-impulsen, doch hun frequentie is tweemaal zo hoog, zodat
het gemiddelde van deze impulsen in het (0-25 %) gebied overeenkomt met
dat van de lijnsynchronisatie-impulsen. Het rastersynchronisatiesignaal be
staat uit impulsen met een duur van 0,42 L. Het frontinterval van deze
impulsen is 0,5 L.
De rasterfrequentie is 60 Hz, doch onafhankelijk van de netfrequentie.
Het aantal lijnen per beeld is 525 en zij ontstaan door twee geïnterlinieerde
rasters die elk 262^ lijnen bevatten. De duur van elke lijn is dus 1/30 X
1/525 = 1/15750 sec.
Het frequentieverschil tussen de beeld- en de geluidsdraaggolf is 4,5 MHz.
Er wordt semi-eenzijbandtransmissie toegepast; de kanaalbreedte is 6 MHz.
De geluidszender ligt in elk kanaal aan de hoge frequentiezijde en is in
frequentie gemoduleerd. De frequentiezwaai is bij maximale modulatie
± 25 kHz.
De ligging in ieder kanaal van de beide draaggolven met hun zijbanden is
in fig. 1.4-3 reeds gegeven.
Er waren oorspronkelijk 13 kanalen in band I en III voor televisie gereser
veerd. Kanaal 1 (44-50 MHz) wordt echter voor dit doel niet meer gebruikt,
zodat de kanaalnummering met kanaal 2 begint.
Samenvattend kan aan de signaalnorm, zie fig. 6.3-1, het volgende worden
toegevoegd:
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lijnenaantal
lijnfrequentie
rasterfrcquentie (onafhankelijk van het net)
rasterwisseling
videofrcquente bandbreedte
brecdte-hoogteverhouding
modulatie (beeld)
zwartniveau
minimurnbeelddraaggolf (max. wit)
semi-onderdukte zijband
breedte van de semi-onderdrukte zijband
afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf
modulatie (geluid)
kanaalbreedte
polarisatie stralingsveld

525
15.750
60 Hz
geïnterlinieerd
4 MHz
4 :3
A.M. (negatief)
75% ±2,5%
15%
laagste
1,25 MHz
4,5 MHz
F.M. (zwaai ± 25 kHz)
6 MHz
horizontaal

De indeling van de banden I en III is voor deze standaard:
kan.

A2
A3
A4
A5
A6
A7

grenzen
in MHz
54—60
60—66
66—72
76—82
82—88
174—180

draaggolffreq.
in MHz
beeld

geluid

55.25
61.25
67.25
77.25
83.25
175,25

59.75
65.75
71.75
81.75
87.75
179,75

kan.

A8
A9
AIO
Al 1
A12
A13

draaggolffreq.
in MHz

grenzen
in MHz

beeld

geluid

180—186
186—192
192—198
198—204
204—210
210—216

181.25
187.25
193.25
199.25
205.25
211.25

185.75
191.75
197.75
203.75
209.75
215.75

Band IV begint bij kan. Al4, waarin de frequentie van de beelddraaggolf
471.25 MHz is en de geluidsdraaggolf 475,75 MHz.
Elk opvolgend kanaal heeft frequenties die telkens 6 MHz hoger liggen.
In het hoogste kanaal (kan. A83) is de frequentie van de beelddraaggolf
885.25 MHz en die van de geluidsdraaggolf 889,75 MHz. Band IV wordt
tot nu toe in Amerika niet intensief gebruikt.
De in deze paragraaf besproken normen zijn oorspronkelijk door de
„Radio and Television Manufacturers Association” (R.T.M.A.) voorgesteld
en door de F.C.C. (Federal Communications Commission) aangenomen.
Men noemt deze standaard daarom ook wel de R.T.M.A. standaard.
Buiten de Verenigde Staten wordt de R.T.M.A. standaard ook toegepast
in: Canada, Puerto Rico, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Dominikaanse
Republiek, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,
Salvador, Brazilië, Chili, Columbia, Ecuador, Peru, Uruguay, Hawaï,
Azoren, Groenland, Ijsland, Eritrea, Libië, Iran, Korea, Filippijnen,
Saoedi-Arabië en Thailand.
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De R.T.M.A. standaard wordt ook in Japan toegepast, doch de kanaalfrequenties zijn daar anders en wel:
kan.
J1
J2
J3
J4
J5

draaggolffreq. in MHz
beeld
geluid
91.25
97.25
103.25
171.25
177.25

95,75
101.75
107.75
175.75
181.75

kan.
J6
J7
J8
J9
J10
Jll

draaggolffreq. in MHz
geluid
beeld
187.75
193.75
197.75
203.75
209.75
215.75

183.25
189.25
193.25
199.25
205.25
211.25

6.4 De Europese 625-lijnenstandaard
Door de C.C.I.R. (Comité Consultatif International des Radiocommunications) te Genève is in juli 1950, na onderling overleg van vele deskundigen
uit België, Denemarken, Italië, Nederland, Zwitserland en Zweden, een
internationale 625-lijnenstandaard aanbevolen.
In principe vertoont de C.C.I.R. standaard veel overeenkomst met de
R.M.T.A. standaard. Er zijn echter enkele typische verschillen, die in de
volgende tabel zijn aangegeven.
R.T.M.A.
lijnenaantal
lijnfrequentie
rasterfrequentie
videofrequente bandbreedte
minimumbeelddraaggolf
afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf
modulatiezwaai (geluid)
kanaalbreedte
polarisatie stralingsveld
duur lijnsynchronisatie-impuls
duur voorstoep
duur achterstoep
duur egalisatie-impuls
duur brede rasterimpuls
aantal impulsen (voor-egalisatie)
aantal impulsen (rastersynchr.)
aantal impulsen (na-egalisatie)

525
15750
60 Hz
4 MHz
15%
4,5 MHz
± 25 kHz
6 MHz
horizontaal
0,08 L
0,02 L
0,06 L
0,04 L
0,42 L
6
6
6

C.C.I.R.
625
15625
50 Hz
5 MHz
10%
5,5 MHz
± 50 kHz
7 MHz
willekeurig
0,09 L
0,015 L
0,08 L
0,045 L
0,41 L
5

5
5

Zoals uit het overzicht volgt is de polarisatierichting van het stralings
veld niet door de C.C.I.R. vastgelegd. Ondanks de vrijheid in keuze heeft
men overwegend horizontale polarisatie van het stralingsveld gekozen.
Alleen in gebieden waar een grotere storingsvrij heid tegen andere televisie
signalen noodzakelijk was, heeft men gebruik gemaakt van vertikale po-
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larisatie om een betere selectie te kunnen bereiken. Zo hebben in Duitsland
en Italië verscheidene zenders een vertikaal en de andere een horizontaal
gepolariseerd stralingsveld.
Hoewel bij de oorspronkelijke norm het zwart in het beeldsignaal overeen
kwam met het onderdrukkingsniveau heeft men later een opzet van enkele
procenten tussen het zwartniveau en het onderdrukkingsniveau (zie 6.1) in
de norm opgenomën om te voorkomen dat in- en doorschotverschijnselen
van het beeldsignaal in het synchronisatiegebied kunnen doordringen.
De banden I en III zijn voor de C.C.I.R. norm als volgt ingedeeld:
kan.

grenzen
in MHz

El
E2
E3
E4
E5
E6

40—47
47—54
54—61
61—68
174—181
181—188

draaggolffreq.
in MHz
beeld
geluid

kan.

grenzen
in MHz

41.25
48.25
55.25
62.25
175.25
182.25

E7
E8
E9
E10
Eli

188—195
195—202
202—209
209—216
216—223

46.75
53.75
60.75
67.75
180.75
187.75

draaggolffreq.
in MHz
beeld
geluid
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25

194.75
201.75
208.75
215.75
222.75

Kanaal 1 wordt om verscheidene redenen niet gebruikt. De belangrijkste
zijn: ten eerste de wens tot het kiezen van een hoge middenfrequentie in de
televisieontvanger (b.v. MF beeld = 38,9 MHz) en ten tweede de voor
televisie ongewenste eigenschap van lage draaggolffrequenties door de ionosfeer soms te worden gereflecteerd, waardoor zij dan tot op grote af
standen doordringen en coïnterferenties veroorzaken.
De indeling van band IV en V geeft nog vele zorgen. Dit komt omdat men
in verscheidene landen van Europa ervan overtuigd raakt dat er meer een
heid in de televisienormen dient te komen en dat deze eenheid mogelijker
wijze in deze banden zou kunnen worden gerealiseerd.
Vooral voor kleurentelevisie kan dit van belang zijn omdat het vertalen
van deze beelden in een ander systeem zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is.
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen heeft men daarom besloten
om de kanaalbreedte in deze banden te verhogen tot 8 MHz, waarbij dan
tevens deze breedte gelijk is aan die van de Russische norm.
In Duitsland heeft men uitgaande van deze kanaalbreedte voorlopig de
banden IV en V aaneengesloten en ingekort tot een band van 470-790 MHz.
Hierin liggen dan 40 kanalen, waarmede een tweede en derde programma in
zwart-wit kan worden gerealiseerd.
De C.C.I.R. norm met de gegeven kanalenindeling voor de banden I en
III wordt toegepast in Nederland, Oost- en West-Duitsland, Noorwegen,
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Denemarken, Zweden, Finland, Joegoslavië, Oostenrijk, Zwitserland,
Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus, Malta, Gibraltar, Turkije, Egypte,
Nigeria, Irak, Libanon en Syrië.
Dezelfde norm wordt eveneens toegepast in de landen Italië, Australië en
Nieuw-Zeeland, doch met andere frequenties voor de kanalen. Deze zijn:
grenzen
in MHz

kan.

A
B
C

D

draaggolffrcq.
in MHz
beeld
geluid

52,5—59,5
61—68
81—88
174—181

53,75
62.25
82.25
175,25

Italië
59,25
E
67.75
F
87.75
G
180,75
H

49—56
63—70
85—92
132—139
139—146

50.25
64.25
86.25
133.25
140.25

55.75
69.75
91.75
138.75
145.75

44—51
54—61
61—68
174—181
181—188

45.25
55.25

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

62.25
175.25
182.25

grenzen
in MHz

kan.

draaggolffrcq.
in MHz
geluid
beeld

182,5—189,5
191—198
200—207
209—216

183,75
192.25
201.25
210.25

189,25
197.75
206.75
215.75

174—181
181—188
188—195
195—202
209—216

175.25
182.25
189.25
196.25

180.75
187.75
194,25

210.25

215.75

188—195
195—202
202—209
209—216

189.25
196.25
203.25

201.75
208.75

Australië
6
7
8

9
10

Nieuw-Zeeland
50.75
6
60.75
7
67.75
8
180.75
9
187.75

210.25

201.75

194.75
215.75

6.5 De Franse 819-lijnenstandaard
Deze standaard vereist een belangrijk grotere kanaalbreedte dan de in de
voorgaande paragrafen besproken standaarden. Immers, de hoogste videofrequentie die in een televisiesysteem zal voorkomen is, bij een gelijk aan
tal beelden per seconde, evenredig met het kwadraat van de verhouding van
het aantal beeldlijnen. Als dus, zoals dit b.v. met de Engelse standaard het
geval is, voor 405 lijnen een hoogste videofrequentie van 2,6 MHz voldoende
is, zal voor 819 lijnen een hoogste videofrequentie voldoen die gelijk is aan
/819\2

\4Ö5/ * ^ MHz = 10,6 MHz. In de Franse 819-lijnenstandaard is dan ook
vastgelegd, dat de televisiezender een hoogste videofrequentie van 10,4
MHz vrijwel onverzwakt moet kunnen doorgeven. Het frequentieverschil
tussen de beeld- en de geluidsdraaggolf is 11,15 MHz. Het gevolg van deze
grote frequentieafstanden is, dat in de beide televisiebanden I en III slechts
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weinig kanalen kunnen worden ondergebracht ofschoon men - in tegen
stelling met de andere Europese landen - band III nog met 12 MHz aan de
lage-frequentiezijde heeft uitgebreid.
I

19030 MHz

I

025
13.15 MHz

13.15 MHz
199.70 MHz

1

275

11.15 MHz

1115 MHz

188.55 MHz

•

F12

F9
275

212.85 MHz

20170 MHz

201.65 MHz

VI

F10

£

v :
V
375 MHz.!

10.4 MHz

203.45 MHz

214.60 MHz

F11
104 MHz

Fig. 6.5-1
Relatieve ligging in MHz van de beeld- en de geluidsdraaggolven met hun
zijbanden in de Franse televisiekanalen voor de 819-lijnenstandaard.

Om tot een groter aantal kanalen te kunnen komen, heeft men daarom de
semi-eenzijbanden paarsgewijs gespiegeld in frequentie-intervallen van 13,15
MHz, zoals in fig. 6.5-1 is aangegeven. In elk frequentie-interval hebben
zodoende dus twee ten opzichte van elkaar gespiegelde kanalen (canaux inversés) een plaats gevonden. Uit fig. 6.5-1 blijkt verder nog, dat de naar
elkaar toegekeerde semi-onderdrukte zijbanden van 2 nabuurkanalen elkaar
gedeeltelijk overlappen.
De Fransen noemen deze werkwijze ook wel „système tête-bêche”.
Het spiegelen van de kanalen heeft het voordeel, dat in zo’n frequentieinterval van 13,15 MHz nu twee televisieomroepzenders op geometrisch
kortere afstand van elkaar kunnen worden geplaatst dan in het geval dat
deze zenders op gelijke draaggolffrequenties zouden werken, omdat de draaggolfenergie van een gemoduleerde zender vele malen groter is dan de energie
in de zijbanden.
De kanalen zijn als volgt in de banden I en III ondergebracht.
kan.

beeld MHz

geluid MHz

kan.

beeld MHz

geluid MHz

F2
F3
F4
F5
F6
F7

52,40

56,15
65,55

41,25
67,30
54,40

164,00

175,15

185,25
186,55
190,30
199,70

174,10
175,40
201,45
188,55

173,40
177,15

203,45

214,60

188,30

F8a
F8
F9
F10
Fll
F12

212,85

201,70

162,25
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Kanaal 8a is eigenlijk een uitzonderingsgeval dat alleen nog voorkomt in
Parijs en Lille.
Het Franse rastersynchronisatiesignaal wijkt zeer sterk af van dat in de
voorgaande signaalnormen. Het wordt n.1. gevormd door een enkele impuls
met een duur van 0,4 L, zie fig. 6.5-2.
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Fig. 6.5-2
Het Franse 819-lijnenstandaardsignaal. Het rastersynchronisatiesignaal
wordt gevormd door een enkele impuls met een duur van 0,4 L.
De overige normgegevens zijn samengevat in het volgende overzicht:
lijnenaantal
lijnfrequentie
rasterfrequentie (onafhankelijk van het net)
rastcrwisseling
videofrequente bandbreedte
breedte-hoogteverhouding
modulatie (beeld)
zwartniveau
minimumbeelddraaggolf
semi-onderdrukte zijband
breedte van de semi-onderdrukte zijband
afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf
modulatie (geluid)
kanaalbreedte
polarisatie stralingsveld

819
20.475 Hz
50 Hz
geïnterlinieerd
10,4 MHz
4,12 : 3
A.M. positief
25% ± 2,5%
3%

afwisselend
2,75 MHz
11.15 MHz
A.M.
13.15 MHz
horizontaal

De Franse 819-lijnennorm wordt toegepast in Frankrijk, Monaco, Algerije,
Marokko en Tunesië.
6.6 De Belgische 625- en 819-lijnenstandaard
In de Belgische televisiestandaard zijn als gevolg van het tweetalig karakter
van dit land, twee systemen vastgelegd, n.1. één voor 625 lijnen (Vlaanderen)
en één voor 819 lijnen (Wallonië). Er is in België dus een bistandaardont-
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vanger noodzakelijk om de beide nationale systemen te kunnen ontvangen.
Het lijnenaantal van deze twee systemen doet vermoeden, dat zij overeen
komen met resp. de C.C.I.R. 625-lijnennorm en de Franse 819 -lijnennorm.
Dit is echter niet het geval; ondanks veel overeenkomst zijn er zulke verschil
len, dat met de bedoelde bistandaardontvanger de programma’s van de
buurlanden niet kunnen worden ontvangen.
Voor de Belgische 625-lijnenstandaard is b.v. het videosignaal wel vol
komen gelijk aan dat van de C.C.I.R. norm, doch het televisiesignaal is
positief gemoduleerd in plaats van negatief, terwijl het erbij behorende ge
luid in amplitude in plaats van in frequentie is gemoduleerd.
Bij de 819-lijnenstandaard komt daarentegen de modulatierichting van de
beeldzender overeen met die van de Franse en zijn volgens beide normen de
geluidzenders in amplitude gemoduleerd, doch in dit geval is bij de Belgische
norm de afstand tussen de beeld- en geluidsdraaggolf 5,5 MHz en bij de
Franse norm 11,15 MHz. Bovendien is het rastersynchronisatiesignaai bij de
Belgische norm een ander dan bij de Franse en komt in principe overeen
met die van de C.C.I.R. Het gevolg van deze afwijkingen is geweest, dat een
bistandaardontvanger voor de beide Belgische systemen alléén, zich niet
kon handhaven en spoedig werd verdrongen door een z.g. vier-standaardontvanger, die niet alleen voor de beide Belgische normen, doch tevens voor
de C.C.I.R.- en de Franse norm kon worden omgeschakeld.
Ter vergelijking zijn daarom in het volgende overzicht naast de belang
rijkste gegevens van de Belgische normen, ook nog eens die van de C.C.I.Ren de Franse norm geplaatst.
Overzicht
norm
modulatie (beeld)
modulatie (geluid)
afstand tussen beeld- en ge
luidsdraaggolf
videofrequente bandbreedte
kanaalbreedte
aantal egalisatie-impulsen
(voor)
aantal egalisatie-impulsen
(na)
aantal impulsen (rastersync.)
duur van een lijn
duur van de lijnimpuls
duur van de voorstoep
duur van de achterstoep
onderdrukking (lijn)
onderdrukking (raster)

C.C.I.R.
625-lijnen

Belgische
625-lijnen

Belgische
819-lijnen

Franse
819-lijnen
pos.
A.M.

neg.
F.M.

pos.
A.M.

pos.
A.M.

5,5 MHz
5 MHz
7 MHz

5,5 MHz
5 MHz
7 MHz

5,5 MHz
5 MHz
7 MHz

5(0,045)L

5(0,045)L

7(0,045)L

geen

5(0,045)L
5(0,41)L
64/* sec.
0,09 L
0,015 L
0,08 L
0,185 L
(19—30)L

5(0,045)L
5(0,41)L
64/* sec.
0,09 L
0,015 L
0,08 L
0,185 L
(19—30)L

7(0,045)L
7(0,41)L
48,8/* sec.
0,08 L
0,01 L
0,07 L
0,16 L
41 L

geen
1(0,4)L
48,8** sec.
0,08 L
0,01 L
0,07 L
0,16 L
41 L

11.15 MHz
10,4 MHz
13.15 MHz
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De bandindeling in kanalen komt in België geheel overeen met die van de
C.C.I.R. norm.
6.7 De Russische 625-lijnenstandaard
De Russische 625-lijnennorm is geheel gelijk aan die van de C.C.I.R. met
uitzondering van het volgende:
afstand tussen beeld- en geluidsdraaggolf 6,5 MHz
videofrequente bandbreedte
6.0 MHz
kanaalbreedte
8.0 MHz
De kanalen zijn als volgt:
grenzen
in MHz

kan.
ER1
ER2
ER3
ER4
ER5
ER6
ER7
ER8

40.50—48,5
48.50—56,5
58—66
76—84
84—92
92—100
144—152
152—160

draaggolffreq.
in MHz
beeld

geluid

41.75
49.75
59.25
77.25
85.25
93.25
145.25
153.25

48.25
56.25
65.75
83.75
91.75
99.75
151.75
159.75

kan.
ER9
ER10
ER11
ER12
ER13
ER14
ER15

grenzen
in MHz
160—168
168—176
176_184
184—192
192—200
200—208
208—216

draaggolffreq.
in MHz_____
beeld I
161.25
169.25
177.25
185.25
193.25
201.25
209.25

geluid
167.75
175.75
183.75
191.75
199.75
207.75
215.75

De Russische norm is vastgelegd door de „Organisation Internationale de
Radiodiffusion” (O.I.R.) en wordt toegepast in Rusland, Polen, Roemenië,
Hongarije, Tsjecho-slowakije, Bulgarije, Albanië en Afganistan.
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VII.

HET VERSTERKEN EN SEPAREREN VAN HET
VIDEOSIGNAAL

7.1 Laagfrequente impulsvervorming
Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, bevindt zich in het videosignaal
een informatie omtrent de gemiddelde helderheid van de scène. Deze infor
matie is gegeven door het niveauverschil tussen het gemiddelde in het beeldsignaal en het zwartniveau. Het is duidelijk, dat de gemiddelde helderheid
op het scherm van de beeldbuis alleen met de informatie hiervan kan over
eenkomen als het zwartniveau op de stuurelektrode van deze buis zich
voortdurend op een constante potentiaal bevindt. In dat geval bezit het
videosignaal een bepaalde nulcomponent; zie 6.1. Indien men deze nulcomponent in alle versterktrappen zou willen behouden, is dit mogelijk met be
hulp van gelijkstroomversterkers. Deze veroorzaken echter gecompliceerde
voedingsproblemen en worden daarom in de meeste gevallen vermeden. Men
maakt dan gebruik van wisselstroomversterkers, waarbij als koppelelementen tussen elke versterkbuis een scheidingscondensator en een lekweerstand worden gebruikt. Zodoende wordt weliswaar de nulcomponent niet
meer doorgegeven, doch de informatie van de gemiddelde helderheid blijft
bestaan, omdat deze laatste is gegeven door onderlinge niveauverschillen
in het signaal. Het is deze eigenschap van het videosignaal die het mogelijk
maakt, met eenvoudige middelen de nulcomponent op de gewenste plaats in
de wisselstroomversterker te herstellen; zie 7.2.
Omdat na iedere koppelcondensator een lekweerstand noodzakelijk is zal
de impulsvorm gedeformeerd worden. Immers, zodra over de lekweerstand
een spanning aanwezig is, zal door de weerstand een stroom vloeien, waar
door de lading van de koppelcondensator verandert, en wel zodanig, dat de
spanning over de weerstand afneemt. Deze afneming zal een exponentieel
verloop hebben.
We veronderstellen ten tijde t = 0, dat de koppelcondensator in fig. 7.1-1 ongeladen is,
dus Ve = 0, en dat op dit moment over de ingangsklemmen 1 en 2 een spanningssprong Vt
optreedt; dan is voor t = 0+:
(7.1-1)
Vc + iR = V,,
en, daar Ve = — ƒ i'dr, volgt na substitutie in (7.1-1) en na differentiatie:
di

1

(7.1-2)
— +---- 1=0.
d/ RC
Dit is een lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde zonder tweede lid, waarvan
de oplossing is:
(7.1-3)
i = Ci e-*/*c

7.1
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Hierin is Ci een integratieconstante die kan worden bepaald uit de beginvoorwaarde.
Voor t = 0+ is namelijk de koppelcondensator nog ongeladen, dus Vc = 0, zodat voor
dit tijdstip uit (7.1-1) volgt, dat i =
Substitueren we voor / = 0 deze waarde van i in
(7.1-3), dan vinden we Ci =

R

Na invoeren van deze waarde in (7.1-3) ontstaat

v,

(7.1-4)
R
Noemen we de momentele waarde van de spanning over de lekweerstand Vu = iR, dan
gaat (7.1-4) over in
(7.1-5)
Vu = V, e-l'RC.
ƒ =-------e~l/RC.

Of in woorden: de spanning Vu over de lekweerstand, die een aanvangswaarde Vt heeft,
zal als functie van de tijd exponentieel afnemen.
Reeksontwikkeling van (7.1-5) geeft:
Vu = V. [l — t/RC + ij (//RC)2 — i (Jt/RC)3 + ...]

(7.1-6)

Indien RC f>t wordt gekozen, is het deel van de reeks na de tweede term te verwaarlozen
en geldt bij benadering
Vu
----- X 1 — t/RC.
Vs

(7.1-7)

Het blijkt, dat rechthoekige spanningsimpulsen over de ingangsklemmen
1 en 2 van het netwerk in fig. 7.1-1 over de uitgangsklemmen 3 en 4 scheef
hoekig zijn; zie fig. 7.1-2. Onder voorwaarde dat de langste impulsduur

1^
i

o3

J±tu
\!

*2

N

R

o4
Fig. 7.1-1
RC - koppelnetwerk
De spanningssprong Va op de in
gangsklemmen van het netwerk is
gerekend vanaf het niveau waarbij C
ongeladen is of een constante poten
tiaal bezit.

Fig. 7.1-2
Scheefhoekige impulsvorm op de uitgangs
klemmen van een RC-koppelnetwerk.

klein is ten opzichte van de tijdconstante van de koppelelementen, zijn de
scheve impulsdelen bij benadering rechte lijnen. In dat geval is, voor de
langste impulsduur /2, een aanvangsamplitude Vs en een eindamplitude V2
van deze impuls, de verhouding
V2
t2
(7.1-8)
1
RC
*
Vs
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Doordat het in de meeste gevallen toelaatbaar is V2 = 0,95 Vs te stellen,
vinden we dan na substitutie van deze waarde in (7.1-8):
RC x 20 t2.

I

(7.1-9)

In het videosignaal is de langste duur die tussen twee impulsen optreedt
gelijk aan die welke tussen twee rasteronderdrukkingsperioden verloopt,
zodat voor 5% verval in amplitude tijdens 1/50 seconde, de tijdcon
stante 0,4 seconde moet zijn (b.v. een capaciteit van \ pF en een weerstand
van 0,8 MD).
7.1.1 Compensatieschakeling voor een geringe impulsvervorming bij kleine
tijdconstanten van de koppelelementen in een wisselstroomversterker
Een schakeling waarbij de tijdconstante van de koppelelementen aanmerke
lijk kleiner wordt voor dezelfde verhouding van Vu/Vs, is weergegeven in
fig. 7.1-3. In deze schakeling wordt namelijk de door R2 en C2 veroorzaakte
impulsvervorming onder bepaalde omstandigheden in hoge mate gecompen
seerd door de in de anodeketen van de voorgaande versterkbuis opgenomen
voedingsweerstand Rv en afvlakcondensator C\.

+

+

Fig. 7.1-3
Compensatieschakeling voor een geringe im
pulsvervorming.

Door de compensatie ontstaan verscheidene voordelen, die vporal bij
cascadeversterking van belang zijn. Deze zijn:
1. kleinere capaciteitswaarde van de scheidingscondensator (dus kleinere
afmetingen en geringere lekstroom),
2. minder terugwerking bij cascadeversterking over de gemeenschappelijke
voedingsbron ten gevolge van de filterwerking van RvCi en R2C2 via het
anodecircuit van de eerste versterkbuis.
Volledige compensatie kan in de schakeling van fig. 7.1-3 ontstaan voor
Rv = 00.
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Ci J

Uit z’i = ia — h volgt voor ia = constant:
dii

d/2

dt

dt

(7.1-11)

Na differentiatie van (7.1-10) en substitutie van (7.1-11) ontstaat:
Ci + C2

d/2

ia

—
+ (Ri + R2) C1C2'*
dt

(Ri + R2) Ci

(7.1-12)

De oplossing van deze vergelijking zonder tweede lid is:
12 = A e~at, waarin a =

Ci + C2
(Ri -f R2) C1C2

Het tweede lid is een constante (omdat de anodestroom na de sprong van 0 -* ia constant
verondersteld is), zodat de volledige oplossing van (7.1-12) wordt:
C2

/"o.
(7.1-13)
Ci + C2
De integratieconstante A volgt uit de beginvoorwaarde voor / = 0. Dan zijn de con
densatoren Ci en C2 nog ongeladen en, omdat de spanning hierover niet springen kan,
geldt voor dit tijdstip:
i\Ri = i%R2 of i2 = ^ = -4^- (ia — h).
R2
R%

12 = A e~<* +

dus:

h=

Rlia
Ri + R2

Na substitutie van deze waarde van 12 in (7.1-13) ontstaat voor t = 0:
RiU

Ri + R2
waaruit volgt:

=A+

C2ia
Ci + C2

Rl

C2

Ri + R2

Ci + C2

A-U[

]•

(7.1-14)

Volledige compensatie wordt bereikt indien na de sprong 1*2, evenals ia, constant blijft,
dus indien h geen functie van de tijd is. Dit is volgens (7.1-13) het geval voor A — 0.
Uit (7.1-14) volgt dan:
Ri

C2

Ri + R2

Ci + C2

of

J?iCi = R2C2.

(7.1-15)

Het blijkt, dat voor Rv = 00 volledige compensatie wordt bereikt als R1C1
= R2C2.
Omdat door Rv de gemiddelde anodestroom vloeit, is de voorwaarde
Rv = 00 niet te verwezenlijken.
Meestal zal men met het oog op het spanningsverlies over Rv deze weer
stand hoogstens enige malen groter kunnen kiezen dan Ri. Compensatie is
dus niet mogelijk voor onbepaalde, doch wel voor korte duur. Immers, na
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de sprong in de anodestroom zal, voor Rv > 0, de stroom i\ aanvankelijk
toch nog geheel door Ci vloeien, en zullen dus de aanvangscondities gelijk
zijn aan die voor Rv = oo.
Met andere woorden, voor f = 0 is dus, voor 0 < Rv < óo, de afgeleide
van VUi evenals voor Rv = oo, gelijk nul. Hierdoor is een belangrijk gerin
gere impulsdistorsie bereikbaar dan voor het geval dat geen compensatie in
de anodeketen van de voorgaande versterkbuis wordt toegepast.
Voor Rv = aRi (a ^ 0), R\Ci = R2C2 en R2 > i?i kan worden aan
getoond dat
1
e-</«2 c2]
(7.1-16)
e V aRz cz
(a-l)
Voor het bewijs van (7.1-16) kunnen we volgens fig. 7.1-3 schrijven:
la = l’l + iz = I» + ie + 1*2,
iz d/ = ii Ri + Vei,
Vel

= If
ie dt = iv Rv.
CiJ

(7.1-17)
(7.1-18)
(7.1-19)

Met behulp van deze vergelijkingen vindt men voor ia = constant na de sprong:
d2ia + Rv (Ci + C2) + C2 (Ri + Rz) dia
ia
= 0.
dr2
Rv (Ri + R2) Ci C2
dr
Rv (Ri + Rz) CiCz
Voor een benaderde oplossing stellen we Rz > Ri en Ci > C2, waaraan in praktische
gevallen steeds zal worden voldaan. Dan ontstaat:
d2/a
Rv Ci 4~ Rz Ca dia
iz
(7.1-20)
= 0.
dr2
Rv Rz Ci Cz d/
Rv Rz CiCz
Stellen we nu Ri Ci = Rz Cz, en Rv = aRi, dan kunnen we (7.1-20) als volgt schrijven:
di2
d2ia + a + 1
iz
d/2 ' a RzCz ~dT + a Rz2 Ca2 = 0.
De oplossing van deze vergelijking is:
i2 = A.ePlt + B.eP*.

(7.1-21)

Hierin zijn p\ en pz de wortels van de karakteristieke vergelijking, dus:
a+1
j/(a + l)2 — 4a
± 4a2 jR22 C22 ’
2a Rz Cz
—1
—1
of:
en pz =
Pi =
Rz Cz
a.Rz Cz
De integratieconstanten A en B in (7.1-21) kunnen worden bepaald uit de randvoor
waarden voor t = 0.
Dan is:
ii Ri — iz Rz,
Pu2 =

of

Ri
iz = ii —= (i0 — iz)
Si ia--------- A "f B.
Rz
Rz
Rz

7.1
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Stellen we (zoals in het ideale geval) de afgeleide van iz gelijk nul, dan is:
d/s
—-— = 0 = pi A -f pz B.
ét
Uit beide vergelijkingen volgt:
a
—1
Ri
— en =
A = la.
*
a—
1
u~rT'
Rz a— 1
Na substitutie van deze constanten in (7.1-21) vindt men tenslotte:
1
• ePi1
iz =
a— 1
Rz La—1
Hierin is ia Ri (= V,) de spanningssprong over Ri en iz Rz(.= Vu) de spanning over de
uitgangsklemmen.
Voor verschillende waarden van a is het quotiënt Vu/V8 als functie van
tlfcCz gegeven in fig. 7.1-4. Voor a — 0, dus Rv = 0, is geen compensatie
aanwezig en gaat (7.1-16) over in (7.1-5). Volgens fig. 7.1-4 vinden we dan
voor Vu/V8 = 0,95 een verhouding tIRzCz = 0,05, of R2C2 = 20 I, hetgeen
overeenkomt met de reeds in 7.1-9 berekende waarde. Voor a = \ volgt uit
fig. 7.1-4, voor Vul V8 — 0,95 het quotiënt t/R2C2 = 0,25, of R2C2 = 4 t.
Met andere woorden: voor Rv = $Ri kan men voor dezelfde duur t en voor
gelijke verhouding Vu/Vs reeds een vijfmaal kleinere tijdconstante voor de
koppelelementen toepassen dan voor a = 0.

1
0,98
OfSS

0&4

o&s
0,90.

4lva=0

"!

|

I

'a=2

**'«. oc-5

’iL.

0,1 Q2 Q3 OS Ofi 0,6 0,7 0,8 OJ>

W

—'fee*
Fig. 7.1-4
Verband tussen Vu/Vi en t/Rz Cz met a = Rv/Ri als parameter, waarmee de
schakeling in fig. 7.1-3 voor een bepaalde impulsdistorsie kan worden gedi
mensioneerd (Ri Ci = Rz Cz).
Voor a = 2 vindt men voor dezelfde spanningsdaling, dat R2C2 = 21, d.i.
een tienmaal kleinere tijdconstante dan voor a = 0 noodzakelijk is. Indien
t = t2 = 1/50 seconde, wordt R2C2 = 0,04 seconde. Het voordeel van deze
compensatieschakeling komt nog duidelijker naar voren indien slechts zeer
geringe impulsdistorsies per trap toelaatbaar zijn (b.v. bij cascadeversterkers).
We zullen dit aan de hand van een enkel voorbeeld nog nader toelichten.
Voor de langste impulsduur *2 stellen we Vu = V2 en het gewenste quo
tiënt V2/Vt = 0,99. Dan is, volgens fig. 7.1-4, voor a = 0 (geen compensatie)
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de verhouding ///?2C2 = 0,01, dus i?2C2 = 100 r2. Bij compensatie, waarbij
a = 5, vinden we dan voor dezelfde spanningsdaling van Vu een verhouding
//i?2C2 = 0,4 of R2C2 = 2,5 /2. Dan is dus voor dezelfde duur t = f-2, de
tijdconstante van de koppelelementen 40 maal zo klein als zonder com
pensatie wordt vereist.
Terugwerking in de cascadeversterker met schermroosterbuizen kan ont
staan door de rechtstreekse voeding van de schermroosters uit dezelfde
stroombron. Om deze mogelijkheid te verminderen kan het schermrooster
worden verbonden met het verbindingspunt van Rv en Ri; zie fig. 7.1-5.

Si-HT
l2

R2\

^Tct
—

\RV

Fig. 7.1-5
Compensatieschakeling met ontkoppeld scherm
rooster

+
Omdat tijdens de sprong de stroom door Ci gelijk is aan de schermroosteren anodestroomverandering, vinden we voor de schakeling van fig. 7.1-5
de voorwaarde:

j Anders gezegd, voor dezelfde tijdconstante R2C2 en anodeweerstand Ru
moet Ci iets groter worden gekozen.
7.2 Het herstellen van de nulcomponent
Hoewe in de vorige paragraaf is aangetoond, dat een wisselstroomversterker zodanig kan worden gedimensioneerd, dat voor een bepaalde duur
nagenoeg geen impulsvervorming optreedt, is het duidelijk, dat deze duur
aan zekere grenzen is gebonden. Hoe groter deze namelijk wordt, des te
groter ook de tijdconstante van de koppelelementen moet worden. Vandaar
dat men zich beperkt tot de duur van één rasterperiode.
In het televisiesignaal komen echter ook nog lagere frequenties voor, zelfs
tot nul perioden, n.1. die welke worden veroorzaakt door de variaties in de
gemiddelde helderheid van de scène. Deze variaties kunnen sprongsgewijze
optreden, b.v. door plotseling omschakelen van een donkere scène op een
hel verlichte, dan wel geleidelijk, b.v. door langzaam draaien van de camera.
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Indien een scène een lange tijd achtereen niet verandert zal het hiermee
overeenkomende videosignaal zich na verloop van tijd na elke koppelcondensator zodanig groeperen, dat het gemiddelde van het videosignaal over
eenkomt met de potentiaal die aan de onderzijde van de lekweerstand aan
wezig is. M.a.w.: signalen met verschil in informatie omtrent de gemiddelde
helderheid van de scène groeperen zich om voornoemd potentiaalniveau,
zoals reeds in fig. 6.1-4 is aangegeven. Wat er na een plotselinge overgang
van de ene scène naar de andere gebeurt, is behandeld in 7.1. Deze plotselinge
overgang van de gemiddelde helderheid van de scène veroorzaakt een spanningssprong van het gemiddelde in het videosignaal waardoor na iedere
scheidingscondensator tijdelijk een zekere gelijkspanning over de lekweer
stand ontstaat, die exponentieel met de tijd zal afnemen; zie fig. 7.2-1.
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Fig. 7.2-1
Verloop van het videosignaal over de uitgangsklemmen van een /?C-koppelnetwerk, indien in het videosignaal ten tijde ti de gemiddelde waarde van het
signaal plotseling verandert. Het niveau a komt overeen met de potentiaal
die aan de aardzijde van de lekweerstand is gelegd.

Dit afnemen van de gelijkspanning over de lekweerstand is te voorkomen
door parallel aan de lekweerstand een diode te schakelen; zie fig. 7.2-2, waar
door de nulcomponent in het videosignaal wordt hersteld.
7.2.7 Het herstellen bij negatief gericht videosignaal
De in fig. 7.2-2 gegeven schakeling is bedoeld voor een videosignaal met
negatief gerichte beeldinformatie. Hierbij zijn dus de synchronisatie-impulsen
ten opzichte van het zwartniveau positief gericht. In het volgende noemen we
dit een videosignaal met negatieve signaalrichting.

/—ié
Fig. 7.2-2
i?C-koppelnetwerk met niveaudiode waarmee de nul
component bij een negatief gericht videosignaal kan
worden hersteld.
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De werking van deze schakeling berust op het feit, dat over de lekweerstand zonder uitwendige invloeden geen blijvende gelijkspanning kan be
staan. Er zullen in het videosignaal dus steeds bepaalde signaaldelen voor
komen, waarbij de anode van de diode positief is t.o.v. de katode. Tijdens
deze signaaldelen zal dan een diodestroom vloeien, waardoor de lading op de
scheidingscondensator toeneemt, en wel zodanig dat tenslotte een evenwichts
toestand ontstaat waarbij de volgende toe te voeren lading gelijk is aan de
afgevloeide lading tijdens het ontladingsinterval.
Indien het ladingsverlies gering is (dus bij een hoge waarde van de lekweerstand) zal de dan door de diode toe te voeren lading eveneens gering
zijn, zodat slechts bij de meest positieve signaaldelen de diode nog geleidend
wordt. De gemiddelde anodespanning van de diode is dus negatief, en wel
juist zóveel als overeenkomt met de grootte van het niveauverschil dat is
gelegen tussen de toppen van de synchronisatiesignalen en het gemiddelde
van het videosignaal. Als dit niveauverschil toeneemt ten gevolge van een
vergroting van de amplitude van het inkomende signaal, zal overeenkomstig
hiermee de gemiddelde negatieve anodespanning op de diode toenemen.
Immers, zodra de amplitude van het inkomende signaal groter wordt, zal
aanvankelijk de anode van de diode tijdens de synchronisatie-impulsen een
hogere positieve spanning verkrijgen. Hierdoor neemt de gemiddelde diode
stroom toe, waardoor ook de gemiddelde gelijkspanning over de lekweerstand toeneemt totdat de toppen van de synchronisatie-impulsen nagenoeg
overeenkomen met de katodepotentiaal van de diode.
In het omgekeerde geval, dus indien de amplitude van het inkomende
signaal afneemt, is aanvankelijk een te grote negatieve spanning op de anode
aanwezig, waardoor de diode niet geleidend wordt. Wegens het ladingsverlies
van de scheidingscondensator via de lekweerstand zal echter na enige tijd de
gemiddelde spanning over de lekweerstand zover gedaald zijn, dat tijdens
de toppen van de synchronisatie-impulsen weer diodestroom vloeit en het
evenwicht hersteld is. De verstoring van het ladingsevenwicht duurt vanzelf
sprekend des te korter naarmate het toegepaste ^C-product kleiner is. Bij
benadering kunnen we dus zeggen, dat deze toppen steeds constant op kato
depotentiaal liggen, hoe het videosignaal ook verandert. Omdat de toppen
van de synchronisatie-impulsen op een constant niveau zijn gebracht, duidt
men D\ in fig. 7.2-2 aan met de naam „niveaudiode”.
Voor het geval dat het uitgangssignaal van fig. 7.2-2 tussen het rooster
en de katode van een versterkbuis wordt aangesloten, vervalt de diode,
omdat dan het stuurrooster van de versterkbuis de functie van deze diode
kan overnemen; zie fig. 7.2-3.
De versterkbuis wordt voor deze toepassing zonder roostervoorspanning
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gebruikt. Deze instelling wordt voor de negatieve signaalrichting veel toe
gepast, ook in de gevallen waarin geen nulcomponent in de anodeketen
is vereist, doch wel een groot uitgangssignaal; zie fig. 6.1-4.
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Fig. 7.2-3
Versterkbuis zonder negatieve voorspanning, waar
mee bij een negatief gericht videosignaal de nulcom
ponent kan worden hersteld.

7.2.2 Het herstellen bij positief gericht videosignaal
Indien voor positieve signaalrichting de nulcomponent na een 7?C-lid moet
worden ingevoerd, is dit eveneens met behulp van een diode tot stand te
brengen. In dit geval dient men echter de diode andersom over de lekweerstand te schakelen; zie fig. 7.2-4.
c

1o
Fig. 7.2-4
RC-koppelnetwerk met niveaudiode, waarmee
de nulcomponent bij een positief gericht video
signaal kan worden hersteld.
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Dan zal over deze weerstand een gemiddelde spanning ontstaan die posi
tief is ten opzichte van de anode van de diode. De grootte van deze spanning
is steeds zodanig, dat de top van iedere synchronisatie-impuls bij benade
ring de anodepotentiaal van de diode bereikt. Indien achter deze schake
ling een versterkbuis wordt aangesloten, kan de niveaudiode niet vervallen,
ia

Jl
I

Fig. 7.2-5
Schakeling met versterkbuis en niveaudiode, waarmee voor een positief gericht video
signaal de nulcomponent kan worden hersteld.
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omdat nu de anodepotentiaal van de diode overeen moet komen met een
spanning die door de buiskarakteristiek voor nagenoeg afgeknepen toestand
is gegeven. De toppen van de synchronisatie-impulsen bevinden zich dan
steeds bij het afknijppunt van de buis. De gemiddelde roosterspanning is
echter aanmerkelijk positiever en wordt gevormd door de som van de
negatieve voorspanning en de gemiddelde positieve spanning over de lekweerstand; zie fig. 7.2-5.
7.2.3 Voor- en nadelen van vifeoversterkers waarin de nulcomponent wordt
ingevoerd
De eenvoudigste schakeling voor een videoversterker waarin de nulcompo
nent èn in de roosterketen van de versterkbuis èn in die van de beeldbuis
aanwezig is, is gegeven in fig. 7.2-6.
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Fig. 7.2-6
Eenvoudige video-eindversterker voor een negatief gericht videosignaal op
de ingangsklemmen. De nulcomponent wordt in de roosterketen hersteld en
in de anodeketen met behulp van een gelijkstroomkoppeling naar het stuurrooster van de beeldbuis doorgegeven.
Het videosignaal dient in deze schakeling in negatieve signaalrichting aan
het rooster van de versterkbuis te worden gelegd; zodoende zullen de toppen
van de synchronisatie-impulsen zich tegen het begin van het roosterstroomgebied groeperen, waardoor de nulcomponent in het roostercircuit wordt
ingevoerd en een maximaal uitgangssignaal mogelijk is. De anode van de
versterkbuis is galvanisch met het stuurrooster van de beeldbuis verbonden,
zodat de nulcomponent eveneens op dit rooster wordt overgedragen. Nega
tieve voorspanning op het stuurrooster van de beeldbuis verkrijgt men door
de katode van deze buis aan te sluiten op een hogere spanning dan die welke
op de anode van de versterkbuis aanwezig is. De besproken schakeling heeft
verscheidene nadelen, en wel ten eerste een groot stroomverbruik van de
eindbuis bij klein ingangssignaal, en ten tweede een positieve spanning op
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de wehneltcylinder wanneer de anodestroom van de eind buis wegvalt. Dit
laatste nadeel wordt vermeden in de schakeling van fig. 7.2-7. In deze scha
keling is tussen de anode van de versterkbuis en de wehneltcylinder een
scheidingscondensator aangebracht, zodat de nulcomponent na deze con
densator opnieuw met behulp van een niveaudiode moet worden ingevoerd.
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Fig. 7.2-7
Video-eindversterker voor een negatief gericht videosignaal op de ingangsklemmen. Hoewel de nulcomponent in de roosterketen van buis I wordt
hersteld, is door het toepassen van de koppelcondensator Ci een opnieuw
invoeren van deze component met behulp van een niveaudiode in de roos
terketen van de beeldbuis II noodzakelijk.
Het eerder genoemde nadeel van het grote stroomverbruik van de eindbuis
bij een klein signaal blijft evenwel nog bestaan. Een schakeling waarin beide
nadelen vermeden zijn is gegeven in fig. 7.2-8. Het videosignaal moet in deze
schakeling in positieve richting aan het stuurrooster van de eindbuis worden
gelegd. Katodesturing van de beeldbuis is nu noodzakelijk.
De schakeling kan een vereenvoudiging ondergaan indien het inkomende
signaal afkomstig is van een demodulator die een televisiesignaal met posi-
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Fig. 7.2-8
Video-eindversterker voor een positief gericht videosignaal op de ingangsklemmen. De
nulcomponent wordt in de roosterketen met behulp van een niveaudiode hersteld en in
de anodeketen rechtstreeks naar de katode van de beeldbuis II doorgegeven.
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tieve modulatierichting detecteert. Dan bevindt zich namelijk over de detectieweerstand een videosignaal waarin de synchronisatie-impulstoppen worden
gegeven door 0 % draaggolfamplitude, zodat de toppen van deze impulsen
op een constante potentiaal liggen, die onafhankelijk is van de sterkte van
het inkomende signaal. Onder deze omstandigheden kunnen de scheidingscondensator en de diode in de roosterketen van de eindbuis vervallen, mits
de detectorketen in serie wordt geschakeld met de vereiste negatieve voorspanning voor de eindbuis; zie fig. 7.2-9.
\

Fig. 7.2-9
Video-eindversterker voor een positief gericht videosignaal. De ingangsspanning op de versterker wordt geleverd door een demodulator die een
H.F. signaal met positieve modulatierichting detecteert.
Bij negatieve modulatie liggen de toppen van de synchronisatie-impulsen
niet steeds op dezelfde potentiaal, waardoor het gunstigste werkpunt van de
eindbuis slechts kan worden verkregen bij een bepaalde sterkte van het in
gangssignaal. In dit geval is het wenselijk, een scheidingscondensator en dus
de schakeling van fig. 7.2-8, te gebruiken, waarbij H.F. spanning op de
niveaudiode dient te worden vermeden.
7.2.4 Het bepalen van de circuitgrootheden die dienen voor het herstellen
van de nulcomponent
Voor het verklaren van de werking van de niveaudiode zijn we in 7.2.1
uitgegaan van de veronderstelling, dat de lekweerstand die parallel aan de
diode is geschakeld een hoge waarde bezit. In dat geval veroorzaakt de weer
stand voor de nulcomponent een gering energieverlies, dat zonder noemens
waardige vervorming van het signaal door de signaalbron tijdens de syn
chronisatie-impulsen kan worden toegevoerd. Is echter de waarde van de
lekweerstand klein, dan zal de gelijkstroomenergie die in de weerstand wordt
gedissipeerd groot zijn. In dat geval moet de generator tijdens de korte
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impulsduur een grote stroom via de niveaudiode naar de scheidingscondensator toevoeren. Ten gevolge van de inwendige weerstand van de niveaudiode
zal dan tijdens de synchronisatie-impulsen de spanning op de anode van de
diode veel hoger zijn dan de katodepotentiaal, met het gevolg, dat de nulcomponent slechts ten dele kan worden hersteld.
Een perfecte invoering van de nulcomponent is dus afhankelijk van de
waarde van de lekweerstand die over de niveaudiode is aangebracht.
Noemen we de aanvangswaarde van de spanning over (Rp + Ra), in fig.
7.2-10b, Vi en de (tt) waarde van het ingangssignaal Vu dan is:
Vi
Vt

1--- e-/2/T2

= 0 +P)

(7.2-1)

1 __ g-tllTl e-*2/T2

Als/?, tiln en /2/T2 veel kleiner dan 1 zijn, geldt bij benadering:
Vi _ /2 Rp + Ra

Vt~ ~tï

R

(7.2-2)

'

In deze vergelijking is:
ti = de duur van de synchronisatie-impulsen,
t2 — de duur van het interval tussen de impulsen,
R = de waarde van de lekweerstand,
Rd = de inwendige weerstand van de diode,
Rp = de inwendige weerstand van de signaalgenerator.
In fig. 7.2-10a is een signaalgenerator met een inwendige weerstand Rp voorgesteld door
een spanningsbron die afwisselend een spanning nul en een spanning Vt = constant bezit.
De spanning Vt is gedurende een tijd ti < tz aanwezig.
In het vervangingsschema (fig. 7.2-10b) is de diode voorgesteld door de schakelaar S,
in serie met een inwendige weerstand Rd en een gelijkspanningsbron ter grootte van/?Vt.
In fig. 7.2-1 la is de diodekarakteristiek gegeven van een buisdiode, in fig. 7.2-1 lb van
een halfgeleiderdiode. De differentiaalweerstand d V/di van een diode is sterk afhankelijk
van de stroom, waardoor bij het oplossen van de niet-lineaire differentiaalvergelijking
aanzienlijke complicaties optreden.
Men kan deze moeilijkheden vermijden door Rd en pVt te bepalen voor de, tijdens
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Fig. 7.2-10a en 10b
a. Schakeling voor het herstellen van de nulcomponent met behulp van een niveaudiode.
b. Het vervangingsschema van fig. a.
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de geleidende periode optredende, gemiddelde waarde van de diodepiekstroom fa*
Bepaalt men fa* voor Ra = 0 en pVt = 0, dan zijn voor niet al te kleine signalen de
verkregen resultaten reeds acceptabel; door itereren* kan men verder iedere gewenste
graad van nauwkeurigheid verkrijgen.
< Na het bereiken van de evenwichtstoestand zal tengevolge van de werking van de niveaudiode de gemiddelde katodespanning positief zijn. Alleen gedurende de geleidende periode
/1 vloeit stroom door de diode, zie fig. 7.2-12b.
Aannemende dat R > (Rp -f Rd) geldt in de geleidende periode met tijdsduur /1*.
(zie fig. 7.2-10b en 7.2-12)
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Fig. 7.2-11
Diodekarakteristieken: a. van een buisdiode. b. van een halfgeleiderdiode.
tdg is de gemiddelde waarde van de diodepiekstroom over de geleidende
periode.
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Fig. 7.2-12
Spanningsverloop na het bereiken van de evenwichtstoestand in de schake
ling van fig. 7.2-10/?. a. ideaal ingevoerde gelijkstroomcomponent (R-*oo);
b. spanningsverloop op het (fictieve) punt A; c. spanningsverloop op het
punt B. Getekende polariteit van pVt t.o.v. de nullijn geldt voor een buis
diode. Voor een halfgeleiderdiode keert de polariteit van pVt om.
• Herhaalde substitutie van in de voorafgaande benadering verkregen resultaten.
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Ti — (Rp -f- Rd) C.

De aan C toegevoerde lading bedraagt:
Vi
rt i
qi = —--------e~'/ri dt = Vi C(1 — «-*»/«)
Rp -f Rd J o

(7.2-4)

In de niet-geleidende periode geldt voor het Iadingsverlies:
Kr' r/2
92 =----7?

Jo

d/

waarin

kV = Vt—Vi e“tl/Tl +pVt

en

t2

dus:

92 = [(1 +p)

(7.2-5)

= RC
— Vie-W] C(1 — e-**/n)

(7.2-6)

Bij ladingsevenwicht geldt 91 = 92, waaruit we (7.2-1) afleiden.
Onder voorwaarde, dat /?, /i/n en *2/72 1 zijn, ontstaat na reeKsontwikkeling de bena
derde oplossing (7.2-2).

Uit (7.2-1), blijkt, dat Ki/F* verandert met de signaalgrootte (p verandert),
waardoor het bij buisdiodes moeilijker en bij halfgeleiderdiodes gemakke
lijker*) wordt, bij kleine waarde van Vt, lage waarden van Vi/Vt te bereiken.
Immers dan gaat de in het gelijkstroomcircuit werkzame voorspanning
pVt relatief een grote rol spelen.
Het „doorzakken” hangt op de in fig. 7.2-13 gegeven wijze af van /i/ri
en /2/T2, waarbij t^h = 10.
We zien, dat voor *i/ti < 0,1 het doorzakken uitsluitend door R/(Rd + Rp)
wordt bepaald. Men zou dus menen, dat verbetering in de verhouding Vi/Vt
te verkrijgen zou zijn door vergroting van de gelijkstroombelastingsweerstand R. Echter neemt bij de daardoor geringer wordende (dgem de waar
de van Rd sterk toe, zodat R/(Rd -f Rp) minder snel toeneemt dan R. Ook
wordt indien een buisdiode wordt toegepast voor niet al te grote signalen
de grotere waarde van pVt, die bij de hogere Rd hoort, van belang. Deze
remmende factoren maken het moeilijk zeer lage waarden voor Vi/Vt te
bereiken.
Verder blijkt, dat bij constante waarde van R/(Rd -f Rp) voor ti/ri > 0,1
het doorzakken sterk toeneemt voor kleinere waarden van C.
Tenslotte zien we ook nog, dat voor afnemende waarden van (Rd 4- Rp)
* Aangenomen is hierbij, dat de weerstand in de blokkeringsrichting voldoende hoog is
om de invloed ervan te kunnen verwaarlozen.
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(C en R constant) het doorzakken afneemt tot ti/ri ^ 4, waarna Vil Vt,
onafhankelijk van verdere verkleining van Ra 4- RP> de limietwaarde
(1 ~ e~ttlr*) bereikt. Deze conclusie is belangrijk, omdat eruit volgt,
dat men zelfs voor (Rp + Rd) -> 0 nooit een lagere dan deze limietwaarde kan
bereiken, daar het doorzakken dan uitsluitend wordt bepaald door het ladingsverlies in de periode t2.
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Fig. 7.2-13
De grootheid —•
—7"
als
functie
van ti/n met tz/rz als parameter, voor
Vt
1 "T P
het geval, dat tz = 10/i. De streeplijnen zijn lijnen, waarbij de verhouding
R
constant is.
Rp + Rd

Fig. 7.2-14 geeft het spanningsverloop Vu{t) voor drie waarden van tï/n,
waarbij /2/T2 = 0,2 werd aangenomen.
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pvi

Fig. 7.2-14
Detail van de spanning op punt A in fig. 7.2-10b
voor grote waarden van ti/n. Aan het einde
van de geleidende periode ti is de spanning op
het niveau p Vt gekomen.

a.

b.

/

Fotofig. 7.2-19.
Asymmetrisch gedrag van de niveaudiode: verstoringen in positieve
richting worden sneller hersteld dan die in negatieve richting.
a. Ingangssignaal, b. Signaal over niveaudiode.

b.

a.

Fotofig. 7.3-5.
a. Onvervormd ingangssignaal, b. Signaal op het stuurroosler van de separatorbuis. On
geveer de helft van de amplitude der synchronisatie-impulsen is verloren gegaan.
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In deze tekening werd er eenvoudigheidshalve van uitgegaan, dat in deze
drie gevallen pV% niet verandert: in werkelijkheid mag men voor tjjn > 4
deze benadering niet meer toepassen. Zo zal bij /i/ri = 25 de eindwaarde
van de potentiaal gedurende de geleidende periode t\ tot nagenoeg —1,3 V
zijn gestegen (inzetpunt diodestroom).

O
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Y

Fig. 7.2-15a
Beeldpatroon, geschikt voor het waarnemen
van lange vegen.

Fig. 7.2-15b
Signaaldistorsie, veroorzaakt door een te
hoge waarde van /2/T2. De afstand a is het
verschil in „wit”. Afgetast zijn achtereen
volgens de onderste lijn uit het beelddeel x
en de bovenste lijn uit het beelddeel y van
fig. 7.2-15a.

Voor /i/ti > 4 is de nulcomponent aan het begin van de periode /2 voor
100% ingevoerd, doch er treedt een zaagtandvormige distorsie van het
videosignaal op. Voor een geheel wit beeld is deze distorsie niet erg hinderlijk,
omdat ze slechts een geleidelijk aflopen van de helderheid naar de rechterbeeldzijde veroorzaakt.
Indien in een beeld aan de linkerzijde van een witte partij onder elkaar af
wisselend zwarte en witte stroken voorkomen (zie fig. 7.2-15a), zijn de ge
volgen ernstiger. Zoals uit fig. 7.2-15b blijkt, zijn de witte beelddelen na veel
voorafgaand wit verder doorgezakt dan even witte beelddelen na vooraf
gaand zwart. Bij weergave van een dergelijk doorgezakt signaal zal vooral de
distorsie in grijze beeldgedeelten erg opvallen. De oorzaak hiervan is, dat
de weergeefbuis een y » 2,5 heeft, waardoor een bepaalde absolute stuurspanningsafwijking in grijs relatief een grotere helderheidsverandering ver
oorzaakt dan in wit.
Vanwege de grote hinderlijkheid van deze lange vegen is men verplicht
Vi/Vt < lo/o, bij voorkeur echter < lo/oo te houden. In het laatste geval
moet /2/T2 < 0,001 zijn, dus T2 langer dan 1000 lijntijden!
Het is dus niet zo, dat men met een tijdconstante T2 van enkele lijntijden

148

HET VERSTERKEN EN SEPAREREN VAN HET VIDEOSIGNAAL

VII

kan volstaan, zoals men oppervlakkig gezien zou menen te mogen conclu
deren uit het feit, dat de niveaudiode het signaal toch tijdens iedere synchronisatie-impuls richt.
We hebben gezien, dat V\ o.a. bepaald wordt door Vu Substitueren we
voor het in fig. 7.2-10a eenvoudigheidshalve gebruikte bloksignaal een
normaal videosignaal, waarvan de synchronisatie-impulsen een breedte ti
hebben, dan zal het effect van wisselingen in het beeldsignaal overeenkomen
met veranderingen in Vt; de overgang van een geheel „wit” naar een geheel
„zwart” beeldsignaal betekent dan een vermindering van de signaalgrootte
van Vt naar 0,3 Vu Dit laatste niveau, het zwartniveau, ondergaat dus
dezelfde absolute verschuiving als het witniveau; men kan bij doorzakken
dan ook spreken van onvolledig herstellen van het zwartniveau.
Behalve van de beeldinhoud en van de signaalgrootte hangt de mate van
het doorzakken ook nog sterk af van de verhouding /2//1. Tijdens de rastersynchronisatie-impuls verandert f2!ti van 10 naar 0,22 en is de signaalamplitude slechts 0,3 Vu waardoor een aanzienlijk geringere waarde van V\
optreedt. De signaaltoppen „vleien” zich nagenoeg tegen het niveau waarop
de roosterstroom inzet.
Vooral bij het gebruik van buisdiodes of het toepassen van roosterstroomdetectie in een versterkbuis heeft dit tot gevolg, dat er een aanzienlijk niveau
verschil kan ontstaan tussen de toppen van de lijn- en de rastersynchronisatie-impulsen daar voor de laatstgenoemde de waarde van pVt oploopt tot
ca. 1,3 volt. (zie 7.3).
Het variëren van de indringdiepte in het roosterstroomgebied tengevolge
van wijzigingen in de beeldinhoud kan voor een belangrijk deel worden
voorkomen door in het gelijkstroomcircuit van de diode een gelijkspanningsbron op te nemen die groot is t.o.v. de signaalamplitude Vt en de weerstand
R in fig. 7.2-10a te vergroten totdat weer dezelfde gelijkstroom vloeit. Op
deze wijze maakt men ia — en dus V\ — constant, hetgeen echter ook tot
gevolg heeft dat de verhouding Vi/Vt bij het verkleinen van de ingangsspanning steeds toeneemt.
Dit bezwaar kan worden opgeheven door ook de voorspanning'propor
tioneel met de amplitude van het signaal aan de ingang te verkleinen.
Helaas geldt deze verbetering niet voor de niveauverandering tijdens
het rastersynchronisatiesignaal.
Wil men deze verandering voorkomen, dan dient men de tijd, waarin de
diode geleidt, ook gedurende het optreden van de brede rasterimpulsen
constant te houden. Dit kan o.a. geschieden door de diode met behulp van
geschikte sleutelimpulsen te deblokkeren, om op die manier .geleiding op
andere dan de gewenste tijdstippen te voorkomen.
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Een schakeling met beide genoemde verbeteringen is in fig. 7.2-16 voor
gesteld.
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Fig. 7.2-16
Schakeling, waarin door vergroten van R en het aanbrengen van een even
redig met het ingangssignaal variërende voorspanning de invloed van wij
zigen in de beeldinhoud gering is. Niveauverandering tijdens het rastersynchronisatiesignaal (zie fig. b) wordt voorkomen door het aanbrengen van
een sleutelsignaal Vi (zie fig. c)
Indien de schakeling alleen maar tot doel heeft het herstellen van de
nulcomponent, en het ingangssignaal geen brom of gelijkspanningsveranderingen bevat, kan ook nog op een andere manier de distorsie worden
gereduceerd, zie fig. 7.2-17.
Het wisselspanningsdeel van het ingangssignaal bereikt de uitgangsklemmen onvervormd via de grote tijdconstante RiCi; het gelijkspanningsdeel
ontstaat in het diodecircuit R2C2D1 en bereikt geïntegreerd via R1C1 de
uitgangsklemmen.
De distorsies, die bij het invoeren van de nulcomponent in het signaal op
punt B zullen ontstaan, worden door de integrerende werking van i?iCi niet
aan de uitgang doorgegeven. Om deze reden laat men meestal op punt B
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Fig. 7.2-17
Schakeling met geringe signaaldistorsie voor het herstellen van de nulcomponent. De wisselspanningscomponent bereikt via RiCi (grote tijdconstante)
de uitgangsklemmen. De nulcomponent wordt in het circuit R2C2D1 ver
kregen en, na integratie met behulp van R1C1 ,aan de uitgang toegevoerd.
ook meer distorsie toe dan normaal, en kiest men R2C2 in dit geval slechts
10 a 50 lijntijden.
Zoals we later zullen bespreken, is dit gunstig in verband met het gedrag
bij optreden van stoorimpulsen in het signaal.
De in fig. 7.2-17 geschetste schakeling is alleen bruikbaar, indien aan de
uitgangsklemmen geen verdere belasting wordt aangesloten, hetgeen b.v. het
geval is bij wehnelsturing.
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Fig. 7.2-18
a. Variant van de schakeling in fig. 7.2-17, waarbij katodesturing van de beeldbuis
wordt toegepast. De gelijkspanningscomponent, in het hulpcircuit met Di verkregen,
wordt in serie met de regelbare spanning (A) voor de helderheidsinstelling aan de
wehneltcylinder toegevoerd, b. Ligging van de gemiddelde waarde van het signaal, zowel
over Ri als over R2. De gelijkspanning Vcz is juist de ontbrekende informatie die door
de aanwezigheid van Ci verloren is gegaan.
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Wil men dezelfde voordelen verkrijgen bij katodesturing, dan moet men
zijn toevlucht nemen tot de variant in fig. 7.2-18a. Hierin wordt de in het
katodesignaal ontbrekende nulcomponent in het hulpcircuit door D\ gelijk
gericht, en in serie met de spanning voor de instelling van de helderheid
aan de wehneltcylinder toegevoerd. Men kiest hierin b.v. Rz > R2, R2C2 ~ 10
lijntijden, R1C1 en 7?3C3 ^ 1000 lijntijden.
In fig. 7.2-18b is geschetst welk gedeelte van het signaal over R2 boven
het niveau A uitsteèkt. De gelijkspanning Vcz op de wehneltcylinder is juist
de ontbrekende informatie, die door de koppelcondensator Ci verloren
is gegaan.
7.2.5. Asymmetrisch gedrag van niveaudiodeschakelingen
Indien op het ingangssignaal ruis, brom, gelijkspanningsschommelingen
of impulsstoringen zijn gesuperponeerd, werken de tot nu toe behandelde
schakelingen zeer onbevredigend.
Voor veranderingen in de richting van de synchronisatie-impulstoppen stelt
het nieuwe ladingsevenwicht zich vrij snel in, n.1. bepaald door
Ti = (Rd + Rp) * C*
Voor signaalveranderingen in de omgekeerde richting echter wordt het
instellen van het nieuwe ladingsevenwicht door T2 (= RC) bepaald. Er is dus
- daar T2/T1 = 100 a 1000 kan zijn - een zeer asymmetrisch gedrag voor
niveauveranderingen in de twee richtingen; zie fotofig. 7.2-19.
We vonden reeds dat T2 ca. 0,05 a 0,1 sec moet zijn om geringe signaaldistorsie te krijgen. Hieruit kan men afleiden, dat er langdurige perioden
kunnen optreden, waarin sterk afwijkende signaalniveaus aanwezig zijn.
7.2.6. Klemschakelingen
Een oplossing voor deze moeilijkheden kan worden gevonden in schakelin
gen, waarbij de niveaudiode is vervangen door een tijdens het optreden van
een referentiesignaaldeel in beide richtingen geleidend schakelelement. In
principe heeft een dergelijke schakeling de gedaante, zoals in fig. 7.2-20 is
voorgesteld.
c
\Rp

Fig. 7.2-20
Het vervangingsschema van de klemschakeling.
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Fig. 7.2-21a.
Klemschakeling met 2 diodes. Vt is het ingangssignaal, Vn en Va zijn de
sleutelsignalen.

Door het volledig ontbreken van een parallelweerstand aan de uitgang is
er geen ladingsverlies van de condensator C tussen op elkaar volgende
perioden waarin geleiding optreedt; zodoende kan de koppelcondensator C
vele malen worden verkleind; zijn waarde wordt nu uitsluitend bepaald door
de onvermijdelijk optredende lekstromen.
Fig. 7.2-21 a toont een voorbeeld van een dergelijke klemschakeling.
De diodes D\ en Z>2 vervangen samen nu de in fig. 7.2-20 getekende schake
laar S.
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Fig. 7.2-216.
Vervangingsschema van de scha
keling uit fig. o.

In deze schakeling levert niet de video-, maar de sleutelsignaalbron de impulsstroom door de diodes jDi en Dz. Zodoende kunnen de diodes onaf
hankelijk van het signaal Vt tot hoge stroomwaarden worden uitgestuurd,
en wordt hun differentiaalweerstand in het werkpunt bijzonder laag.
Het herstellen van het juiste niveau kan nu in beide richtingen in een
zeer korte tijd plaatsvinden, en wordt bepaald door de tijdconstante
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= C i^Rp "f*

Ril + Rdl
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Zeer lage waarden van r (ca. 10-6 sec) zijn bereikbaar.
Bij de dimensionering van het sleutelsignaalcircuit moet er bijzondere
zorg worden besteed aan de constantheid van de diodestroom over de
gehele geleidingsperiode /i, daar anders bij niet geheel identieke diodekarak
teristieken een deel van het sleutelsignaal over de uitgangsklemmen verschijnt.
Hiertoe moet t\ Ti = Ci (7?<i -f Rdi\ waarbij volledige symmetrie is aan
genomen, zie fig. 7.2-21 b.
Als aan het begin van de sleutelimpulsperiode ti de condensatoren Ci en C2 tot gelijke
waarde ontladen zijn, zodat V\ = (Vt — Ve,) = Vz = (Pi — Ve ) zal Vu = 0 zijn voor:
11

2

-

(7.2-8)

Rt1 + Rd1 = R(2 + Rd2
De diodestroom ia is voor te stellen door:
Vi+ Vz__________ e-t/n
+ RdJ + (Ri2 + RdJ
waarin ti =

C1C2
C1 + C2

+ RdJ + (R(2 + 7?^)}

(aangenomen Ri > R{^ + Rdl en Rz > Ri2 + RdJ
Eisen we in het gehele fi-interval dat Vu = 0, dan moet dus steeds (7.2-8) gelden.
Alleen voor tilxi
1, waarbij ia constant blijft, kan men voor niet-identieke diodekarak
teristieken gedurende het interval /1 een constante uitgangsspanning garanderen, welke nul
wordt als aan (7.2-8) is voldaan.
Bij Ri = Rio en Rat = Rd2 geldt, als Ri > Rit + T^en Rz > /?<2 + Rd2
voor de tijdconstante, die de snelheid bepaalt waarmee het referentieniveau in het uit
gangssignaal telkens op constante waarde wordt gebracht:
/ R<i + 7?**!
T “ '

2

+ Rp

)C

(7.2-9)

De aangenomen gelijkheid van V\ en V2 geldt alleen zolang Ri = R2 en
Ci = C2. Een verbetering in de afhankelijkheid van toleranties verkrijgt men
door Vi en V2 (zie fig. 7.2-2 lb) apart te stabiliseren met behulp van een
paar extra diodes. Op deze wijze ontstaat de vier-diodenklemschakeling
van fig. 7.2-22a,

_
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Fig. 7.2-22a
Klemschakeling met 4 dioden. Ft is het ingangssignaal, ViX en Ft2 zijn de
sleutelsignalen.
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Fig. 7.2-22b.
Vervangingsschema van de
schakeling uit fig. 7.2-22a.

k
Uit het vervangingsschema van fig. 7.2-22b blijkt, dat ook in deze scha
keling nog eisen aan de diodegelijkheid worden gesteld.
Immers wordt de ligging van het geklemde referentiedeel bepaald door
de brug, bestaande uit Rdv Rd2> Ra3 en RaA. De tijdconstante t, die hier de
tijdsduur van het herstel van de nulcomponent bepaalt, wordt gegeven door:
r*3

*

Ra2 + Ri±
T— C

2

f RP
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In de vier-diodenschakeling kan r lager worden dan in de twee-diodenschakeling, daar Rtl door de veel lagere diodedifferentiaalweerstand Ra3 wordt
overbrugd (b.v. Rt = 1000 ohm; Ra3 = 50 a 100 ohm). Ook volgt uit
(7.2-9), dat het gewenst is, Rp laag te houden, (katodevolger als signaalbron).
In de schakelingen van fig. 7.2-21 a en 7.2-22a is het nodig, dat de beide
sleutelimpulsgeneratoren gelijke inwendige weerstand hebben. Worden de
sleutelimpulsen uit de anode en de katode van dezelfde versterkbuis afgeno
men, dan moet deze tijdens de diode-geleidingsperioden geblokkeerd zijn.
Een andere, in uitvoering veel eenvoudiger klemschakeling is die in fig.
7.2-23. Hier is slechts één sleutelsignaal (van positieve polariteit) nodig om
de beide schakelaartrioden te bedienen.
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Fig. 7.2-23
a. Vereenvoudigde klemschakeling met slechts een sleutelsignaal. b. ligging
van de signalen ten opzichte van de nulpotentiaal. Stabilisatie vindt plaats
op het niveau Vb/n.
Door gelijkrichting in het stuurrooster-katodecircuit van Bi liggen de
sleutelimpulstoppen nagenoeg op katodepotentiaal, en worden - bij vol
doende amplitude van Vt - beide buizen in het overige tijdsinterval geblok
keerd gehouden. Stabilisatie van het referentiedeel vindt in dit geval niet
plaats op aardpotentiaal, doch op ongeveer:
Vb
JlBt

Ook is de snelheid, waarmee de condensator C zowel voor positieve als
negatieve afwijkingen van het referentieniveau wordt geladen bijzonder groot:
T S

C
Sb2

De positieve voorspanning aan de uitgang is dikwijls een ernstig bezwaar.
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7.2.7 Eigenschappen van klemschakelingen

:

Afgezien van de moeilijkheid, dat het afleiden van een sleutelimpuls op het
juiste ogenblik en van de juiste duur niet eenvoudig is, voldoet een klemschakeling nagenoeg aan alle eisen die men zou kunnen stellen.
Ze is snel (in beide richtingen), geeft door het ontbreken van gelijkstroombelasting geen signaaldistorsie en is geschikt voor kleine en grote signalen
van beide polariteiten, mits de sleutelimpuls groter is dan de topwaarde van
het signaal, gerekend vanaf het referentieniveau.
Ze wordt op vele plaatsen in de videotechniek toegepast, o.a. achter de
cameravoorversterker (invoeren van zwartniveau), achter lange videokabels
(verwijderen van gesuperponeerde bromspanningen) en in T.V. zenders voor
het vastleggen van het juiste niveau van de stoepen.
Capacitief overspreken van de sleutelimpulsen is echter dikwijls niet geheel
te voorkomen. Voor T.V. omroepontvangers worden klemschakelingen
weinig of niet toegepast omdat complicaties ontstaan bij het afleiden van de
sleutelimpuls, vooral bij het optreden van sterke storingen. Ook is de hoge
kostprijs een bezwaar.
Een principiële beperking van iedere klemschakeling wordt gevormd door
het feit, dat in het interval tussen twee op elkaar volgende sleutelimpulsen
het oorspronkelijke niveauverschil blijft bestaan. Dit impliceert, dat b.v. bij
toevoeren van een videosignaal, waarop gesuperponeerd een sinusvormig
bromsignaal van 50 Hz met dezelfde (tt) waarde, bij „klemmen” in lijnritme
aan de rechterzijde van het beeld 2% (tt) van de originele bromspanning is
overgebleven.
Is de uitdrukking voor de bromwisselspanning E = \Vu sin on
dan is voor wh = 0:

en voor

cot2 = n:

V dt

± Vu-o>

(—) = —i Vu (o.
\ d/ /,-*

Na het klemmen bedraagt het amplitudeverschil, indien a> = 2n • 50 rad/sec en T =
64 /isec:
2 AE = 314 • 64 • 10-« • Vtt = 0,0201 Vtt.

In fig. 7.2-24b is de uitgangsspanning van een klemschakeling geschetst,
als aan de ingang alleen een sinusvormige bromspanning wordt toegevoerd.
De overblijvende brom wordt op het videosignaal gesuperponeerd.
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Fig. 7.2-24
b. Spanning aan de uitgang van een klemschakeling indien de in fig. a gete
kende spanning aan de ingang staat. c. sleutelimpulsen.

Voor. hogere stoorfrequenties - zoals b.v. door microfonie van een der
versterkbuizen kan ontstaan - wordt de toelaatbare stooramplitude aan
de ingang proportioneel kleiner en bedraagt bij een stoorfrequentie van
3000 Hz (roostermicrofonie) nog slechts ca. 0,015 VuEen andere complicatie treedt op indien aan een klemschakeling een sig
naal met ruis wordt toegevoerd, zoals dat b.v. voorkomt aan de uitgang van
een cameravoorversterker, of aan de uitgang van de ontvanger van een
straalzenderverbinding. Men klemt dan niet meer uitsluitend het signaal,
maar de momentele som van signaal en ruis.
Het gevolg is, dat het gemiddelde signaalniveau van lijn tot lijn verschuift
tengevolge van de tijdens de klemperiode optredende ruis. Men noemt dit
klemruis.
Tenslotte mag een overbelastingsverschijnsel niet onvermeld blijven, dat
nog frequent in studioapparatuur aanwezig is. Het uit zich in het optreden
van een volledig zwarte lijn tussen ieder „glinster”punt en de rechter beeld
zijde. Deze glinsterlichtjes, die in studiobeelden kunnen voorkomen tenge
volge van volledige reflectie (pailletten - sieraden - brilranden, etc.), steken
zover boven het maximumwit uit, dat er b.v. in de op de klemschakeling
volgende versterkbuis roosterstroom optreedt.
Deze roosterstroom veroorzaakt een niveauverschuiving, die op de
felwitte beelddelen volgende videoinformatie naar zwart verschuift. De
eerstvolgende klemimpuls herstelt het vroegere evenwicht. Dit effect kan
niet optreden bij negatieve signaalpolariteit aan de ingang van de klem
schakeling.
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7.3 Het separeren van het totale synchronisatiesignaal
Om te voorkomen dat het beeldsignaal een storende invloed op de synchro
nisatie van de afbuiging kan veroorzaken, worden de synchronisatie-impulsen
gewoonlijk uit het videosignaal gesepareerd. Deze separatie wordt verkregen
met behulp van schakelingen waarin het inkomende signaal slechts voor
een bepaald gedeelte wordt doorgelaten (amplitudebegrenzers). Het doorlatingsgebied moet dan zodanig zijn gelegen, dat slechts een deel van het
signaal in het ultra-zwartgebied kan worden doorgegeven. Het separeren
van de synchronisatiesignalen kan zowel hoogfrequent als videofrequent
geschieden.
De hoogfrequentieseparator heeft verscheidene nadelen.
De voornaamste zijn: de afstemcapaciteit van de hoogfrequentiekring
waarop de separator wordt aangesloten neemt toe, waardoor de bereikbare
versterking van de ontvanger vermindert, terwijl voor een goede werking
een grote hoogfrequentiespanning noodzakelijk is. Men past daarom bijna
uitsluitend videofrequentie-amplitudebegrenzers toe.
Een goede separatie is slechts mogelijk indien het zwartniveau van het
inkomende videosignaal op constante potentiaal ligt. De nulcomponent moet
dus hersteld zijn vóór de separatie van het totale synchronisatiesignaal plaats
vindt..
Het uitgangssignaal van de separator dient aan verscheidene eisen te vol
doen. Deze zijn:
1. Een goede separatie van de synchronisatie-impulsen (aanwezige
componenten van het beeldsignaal veroorzaken een storende - van de
beeldinhoud afhankelijke - invloed op de synchronisatie).
2. Een grote frontsteilheid van de gesepareerde synchronisatie-impulsen
(aanwezige ruisspanningen beïnvloeden anders de synchronisatie).
3. Een onvervormd rastersynchronisatiesignaal (een gedeformeerd rastersynchronisatiesignaal kan veelal moeilijker worden gesepareerd).
4. Een constante amplitude van het uitgangssignaal bij variabel ingangs
signaal (een variabele uitgangsamplitude kan o.a. een asynchrone afbuiging
veroorzaken).
De separatie van het totale synchronisatiesignaal is op verschillende ma
nieren tot stand te brengen. Enkele zullen we in het volgende nader be
handelen.
7.3.1 Het separeren van het totale synchronisatiesignaal bij een positief
gericht videosignaal
Voor het geval dat een ontvanger wordt uitgevoerd voor ontvangst van een
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televisiesignaal met positieve modulatierichting en er geen vidëofrequentieversterking wordt toegepast, kan de separatie van het synchronisatiesignaal
geschieden met behulp van een enkele diode; zie fig. 7.3-1. De detectiediode
Di is in deze figuur zodanig geschakeld, dat over Ri een positief videosignaal
ontstaat. De amplitude van dit signaal is in deze schakeling voldoende groot
verondersteld om de beeldbuis uit te sturen. Omdat door de diodeweerstand
Ri tevens de nulcomponent van het videosignaal vloeit, kan hiervan voor
de gemiddelde helderheidsweergave op het scherm van de beeldbuis gebruik
worden gemaakt door een galvanische koppeling tussen de katode van D\
en de wehneltcylinder aan te brengen. De separatie van het synchronisatie
signaal komt in deze schakeling tot stand met behulp van diode Dz. Het
gesepareerde signaal ontstaat over de weerstand Rz. De aardzijde van deze
weerstand bevindt zich op een positieve spanning van enkele volts, die wordt
ontleend aan de voedingsspanning (spanningsdeler Rz - R\).
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Fig. 7.3-1
Separatie van het totale synchronisatiesignaal S met behulp van diode D2.
Het videosignaal dat door detectie van het H.F. signaal over Ri ontstaat
wordt zonder versterking aan de wehneltcylinder van de beeldbuis gelegd.
Ten gevolge van de diodecapaciteit Can kunnen hoge frequentiecomponen
ten van het beeldsignaal storend op de synchronisatie inwerken.
Als de katode van Dz zich op aardpotentiaal bevindt, zal door Rz een ge
lijkstroom vloeien. Indien dan de inwendige weerstand van Dz verwaarloos
baar is ten opzichte van de weerstandswaarde van Rz, zal de anode van Dz
eveneens op aardpotentiaal liggen. Deze situatie is aanwezig tijdens iedere
synchronisatie-impuls. Zodra evenwel de amplitude van het videosignaal
over Ri groter wordt dan de drempelspanning op Cz, wordt Dz geblokkeerd,
waardoor de anodespanning van deze diode overeenkomt met de drempel
spanning op Cz. Deze toestand houdt aan tot de spanning over Ri weer
kleiner wordt dan die op Cz. Indien dus de drempelspanning kleiner is dan de
amplitude van de synchronisatie-impulsen in het videosignaal over R\,
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zullen over R2 alleen synchronisatie-impulsen ontstaan, waardoor de se
paratie tot stand is gebracht. De verkregen impulsrichting is negatief.
Een ernstig nadeel bij deze schakeling is de onvermijdelijke capaciteit Cak
tussen anode en katode van D2. Met de parasitaire capaciteit Cp vormt Cak
namelijk een capacitieve spanningsdeler, waardoor over Cp, en dus ook over
/?2, componenten van het beeldsignaal ontstaan. Deze zijn in dit geval zeer
hinderlijk, omdat juist de steile fronten van het beeldsignaal worden door
gegeven. Indien dus vóór het einde van een lijn het beeldsignaal plotseling
van maximaal „wit” naar het zwartniveau terugvalt, ontstaat over R2 een
spanningsstoot in dezelfde richting als die van de synchronisatie-impulsen,
waardoor de synchronisatie kan worden gestoord.
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|
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Fig. 7.3-2
Zelfde schakeling als in fig. 7.3-1, doch hier zijn separatiediode Dz en Rz van
plaats verwisseld, zodat nu de diodecapaciteit Cak met Rz tezamen een afvlakfilter vormen, waardoor de synchronisatie niet meer storend wordt
beïnvloed door hoge frequentiecomponenten in het beeldsignaal.
Een schakeling waarbij de diodecapaciteit Cak geen nadelige invloed uit
oefent, ontstaat door verwisseling van R2 en Ü2\ zie fig. 7.3-2. De separatie
van de synchronisatieimpulsen komt nu tot stand doordat gedurende elke
impuls de diode D2 is geblokkeerd totdat over R\ een spanning ontstaat
die gelijk is aan of groter dan de drempelspanning over C2.
In dat geval is D2 geleidend en vormen de inwendige weerstand van D2 en
R2 tezamen een spanningsdeler. Als dus R2 zeer groot is, kan zich
slechts een geringe amplitude van het beeldsignaal op de anode van D2 be
vinden, waardoor dan een betere separatie dan die in het voorgaande geval
is bereikt. Hiertegenover staat het nadeel dat nu de flanksteilheid van de
synchronisatie-impulsen belangrijk slechter zal zijn dan die in de schakeling
van fig. 7.3-1, omdat na elke spanningssprong de parasitaire capaciteit Cv
via R2 > Ri moet worden geladen. De waarde van R2 zal dus aan een com
promis tussen twee tegengestelde eisen moeten voldoen. Een verbetering in

7.3

HET SEPAREREN VAN HET TOTALE SYNCHRONISATIESIGNAAL
W

161

S

t-TL-JL
O—

----- 1

j

1+

■ *"■ — i Z37

TïjfTcb
w
Cf

*2 r-

—u

\Ri

X

Fig. 7.3-3
Separatie van het totale synchronisatiesignaal door middel van de diodewerking tussen stuurrooster en katode van een pentode. Een goede separatie
wordt in deze schakeling bevorderd door een zeer lage anodespanning toe
te passen.

vele opzichten ontstaat door D2 in fig. 7.3-2 te vervangen door een pentode;
zie fig. 7.3-3. Het rooster-katodedeel van deze buis verricht dezelfde functie
als de diode in de vorige schakeling. De weerstand R2 kan nu echter veel
kleiner worden gekozen, omdat het thans mogelijk is, door geschikte keuze
van de voedingsspanningen de anode vrijwel op nul volt te brengen voor
dat de spanning op het stuurrooster het roosterstroomgebied bereikt. In dit
roosterstroomgebied staat dan wel een matig verzwakt beeldsignaal op het
rooster, doch dit heeft geen invloed meer op de anodestroom.
Met deze schakeling bereikt men naast een verbeterde flanksteilheid
tevens een grotere impulsamplitude dan in de beide vorige schakelingen.
De synchronisatie-impulsen in de anodeketen van de versterkbuis zijn
positief gericht.
7.3.2 Het separeren van het totale synchronisatiesignaal bij een negatief
gericht videosignaal
Bij een negatieve richting van het videosignaal is het bijzonder eenvoudig
een goede separator met beperkte amplitudedoorlaat samen te stellen.
Men kan dan namelijk gebruik maken van de eigenschap die elke versterk
buis bezit, dat voor signaalwaarden die groter zijn dan de roosterruimte
geen anodestroom vloeit indien zich tussen rooster en katode een weer
stand van hoge waarde bevindt en het inkomende signaal via een scheidingscondensator aan het rooster wordt gelegd; zie fig. 7.3-4. Immers,
de meest positief gerichte signaaldelen in het inkomende signaal zullen
roosterstroom veroorzaken, waardoor een negatieve spanning over de lekweerstand ontstaat, die voorkomt dat de positieve toppen van het signaal
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Fig. 7.3-4
Eenvoudig separator met uitstekende eigenschappen voor een negatief ge
richt videosignaal.
verder dan het beginpunt van het roosterstroomgebied kunnen doordringen.
Indien dus een videosignaal met negatieve signaalrichting aan de ingangsklemmen van deze separator wordt toegevoerd, zullen de toppen van de
synchronisatiesignalen aan het roosterstroomgebied grenzen. Indien nu de
roosterruimte van de gebruikte versterkbuis kleiner is dan de amplitude van
de synchronisatie-impulsen in het inkomend signaal, zullen het zwartniveau
en het beeldsignaal zijn gelegen in een gebied dat negatiever is dan het afknijppunt van de buis. Voor deze buis kan men met voordeel een schermroostertype kiezen. Door de geringe Cag is dan ten eerste geen capacitief
overspreken van signaalcomponenten uit het ingangssignaal naar het anodecircuit te vrezen en ten tweede kan een kleine roosterruimte worden bereikt
door het aanleggen van een lage schermroosterspanning (b.v. +20 V). Omdat
bij deze separator geen weerstand in serie met het rooster is vereist, kan door
geschikte keuze van de anodeweerstand Ra een grote flanksteilheid van de
gesepareerde impulsen worden verkregen.
7.3.3 Het separeren van het totale synchronisatiesignaal bij een negatief
gericht videosignaal in aanwezigheid van stoorimpulsen
De tot nu toe beschreven schakelingen zijn bruikbaar voor „ideale” video
signalen, zoals deze b.v. voorkomen in studioapparatuur en bij kabeltelevisie.
Zodra echter separatie moet geschieden onder ongunstige ontvangstomstandigheden, doen zich complicaties voor, die worden veroorzaakt door
bromspanningen, gelijkspanningsfluctuaties, ruis, en impulsstoringen; bij
ontvangst van negatief gemoduleerde T.V. signalen zijn bovendien plotselinge
signaalsterktevariaties bijzonder onaangenaam.
Was het in 7.2 zo, dat bij het herstellen van de nulcomponent bijzonder
veel aandacht werd besteed aan een geringe distorsie van de beeldinfor-

h.

d.

a.

c.

Fotofig. 7.3-6.
a. Signaal op het stuurrooster van de separatorbuis; op het videosignaal is een blokspanning gesuperponeerd. b. Verstoringen in negatieve richting doen de afgescheiden impulsen
aan de uitgang verdwijnen, c en d. In- en uitgangsspanning van de separatorbuis, indien
het ingangssignaal een bromcomponent bevat.

1

Fotofig. 7.3-7. Stoorimpulsen, die het niveau van de toppen
der synchronisatie-impulsen overschrijden.
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Fotofig. 7.3-15.
o. De brede rasterimpuls heeft een kleinere
indringdiepte dan de lijnsynchronisatie-impulsen, zodat de anodestroom na enkele bre
de rasterimpulsen tot een lage waarde is af
genomen. b. Idem, doch bij een lagere waarde
van Vg2 van de separatorbuis. c en d. Oscillogrammen van de in- resp. uitgangsspanning
van de separatorbuis, bij een iets hogere
waarde van Vg2 dan in fig. a.
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matie, bij separatie van de synchronisatiesignalen komt het er daarentegen
uitsluitend op aan, onder de meest ongunstige omstandigheden nog bruik
bare synchronisatie-informatie uit het videosignaal af te leiden. Het is
daarbij niet belangrijk of er eventueel distorsie in het beeldsignaal ontstaat,
ook niet of er een gedeelte van de toppen der synchronisatie-impulsen wordt
afgesneden. Het is zelfs van voordeel, ongeveer de helft van de amplitude
van de synchronisatie-impulsen over (Ra + Rp) verloren te doen gaan
(vergelijk fig. 7.2-1 Ob). Daardoor wordt de gesepareerde synchronisatieinformatie verkregen uit de amplitudestrook, die het minste door ruis wordt
beïnvloed (strook A in fig. 10.1-3; zie ook fotofig. 7.3-5).
Een van de problemen is nog, het knipniveau constant en onafhankelijk
van de beeldinhoud te houden. Een andere complicatie is, dat meestal op het
aan de separator toegevoerde signaal spanningsfluctuaties zijn gesuperponeerd, afkomstig uit de anodeketen van een versterkbuis. Bij het toe
passen van een grote tijdconstante van b.v. 0,2 sec veroorzaken deze fluc
tuaties, die volledig tot het ingangsrooster doordringen, een amplitudemodulatie van het gesepareerde synchronisatiesignaal. Zodra de amplitude
van de fluctuaties de roosterruimte overtreft, verdwijnen de synchronisatieimpulsen zelfs tijdelijk uit het uitgangssignaal.
Voor gesuperponeerde gelijkspanningsveranderingen in positieve rich
ting reageert de schakeling snel: de ladingstoeneming van de scheidingscondensator geschiedt in een tijdsduur, die door de „voorwaartstijdconstante” n wordt bepaald. Na gelijkspanningsveranderingen in negatieve
richting, die in amplitude de roosterruimte overtreffen, is er een aanzien
lijke, door T2 bepaalde „dode” periode, waarin geen synchronisatie-impul
sen worden gesepareerd (zie fotofig. 7.3-6).
De bruikbaarheid van separatorschakelingen wordt ook nog bepaald
door hun reactie op impulsstoringen. In dit opzicht heeft positieve modulatie
voordelen ten opzichte van negatieve modulatie, omdat storingen bij posi
tieve modulatie weliswaar boven het maximumwit uitsteken, doch het
niveau van de synchronisatie-impulstoppen, dat in dit geval met een draaggolfamplitude nulovereenkomt, niet kunnen beïnvloeden.
Bij negatieve modulatierichting echter zullen stoorimpulsen het niveau van
de synchronisatie-impulsstoppen ver kunnen overschrijden, (zie fotofig. 7.3-7).
Alhoewel voor zeer grote impulsstoringen reeds een begrenzing in de
laatste M.F. buis en in de detectiediode optreedt, en er speciale maatregelen
worden getroffen om de boven de synchronisatie-impulsen uitstekende stoor
impulsen in de voorafgaande videoversterkbuis te begrenzen, (zie 12.4.1)
kan men niet voorkomen dat de stoorimpulsen in amplitude 1,2 a 1,5 maal
groter zijn dan het gewenste signaal.
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Legt men een dergelijk signaal aan de ingangsklemmen van een separatorschakeling, waarvan de tijdconstante (T2) van het ingangseircuit voldoende
groot is om distorsie van het beeldsignaal te voorkomen, dan zullen, indien
de stoorimpuls een tijdsduur heeft van b.v. 10 L, er ruim 1300 lijnimpulsen
in het uitgangssignaal kunnen ontbreken.

B

*—ö-qjfh.
«f

R»(Rp+ry

i
*1 T

Fig. 7.3-8
Het vervangingsschema van het ingangscircuit van een separatorbuis (vergelijk
fig. 7.2-10b)

We gaan er van uit, dat het ingangssignaal in het vervangingsschema van fig. 7.3-8 ee
plotseling optredende stoorimpuls bevat met een amplitude van a • Vt en een breedte van
Ti sec. (zie fig. 7.3-9a). De spanning op punt A ziet er dan uit zoals is weergegeven in ng.
7.3-96. Gemakshalve is hierbij aangenomen dat de voorflank van de stoorimpuls samen
valt met het begin van een lijnsynchronisatie-impuls.
We kunnen voor Va tijdens de stoorimpuls schrijven:
Va = {Vi + (a—l)Vt}e-*'"—pVt
waarin

Ti — (Rp -f Ra) C

en Vi dezelfde betekenis heeft als in fig. 7.2-12.
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<2.
2
Fig. 7.3-9a en Fig. 7.3-9h
a. Het ingangssignaal met stoorimpuls (amplitude aVt en tijdsduur 7i).
b. Spanning op punt A in fig. 7.3-8.

Doordat de stoorimpuls een grotere indringdiepte heeft is Rd hier kleiner dan voor een
normaal signaal (zie fig. 7.2-11). Na Ti sec. springt de potentiaal op punt A een bedrag
aVt omlaag, de diode gaat dicht en een nieuwe tijdconstante n = RC gaat het verloop
van de spanning bepalen. De ingangsspanning kan men zich nu gesplitst denken in de
componenten, weergegeven in fig. 7.3-9c en d.
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Fig. 7.3-9c en d.
Splitsing van het ingangssignaal in 2 componenten.
De spanning Vb bestaat uit een langzame component, welke verloopt volgens
| Va{T{) +

Kt — aK, j

met daarop gesuperponeera een impulsvormige wisselspanning, zie fig. 7.3-9b.
Deze impulsen steken een gedeelte
b= Vt

1 — et,,ri
1 —e-u™

H

Tv'

boven het gemiddelde uit.
Men kan nu de tijdsduur A/ berekenen, welke verloopt, voordat de eerste lijnimpuls
weer roosterstroom veroorzaakt. Deze tijd volgt uit:
JVa(Ti) +

Vt — aKtj

= —<j,Vt + b).

!
Voorbeeld
We nemen Vt
Ki
a
Rp
Ti

=
=
=
=
=

50 volt
0,5 volt
1,5
3000 ohm
640 /Ksec (= 10 lijntijden in het C.C.I.R. standaardsignaal).

We zullen eerst de waarden van Rd, Ren C bepalen bij normaal signaal (zonder storing).
In fig. 7.3-10a, b en c zijn respectievelijk de spanning, de differentiaalweerstand Rd en
de grootheid pVt uitgezet als functie van de stroom voor een diode EB91. We nemen aan,
dat ook voor de roosterstroomkarakteristiek van een separatorbuis deze grafieken geldig
zijn.
In eerste benadering stellen we pVt = 0 en Rd = 0.
Ki
^
Uit fig. 7.2-13 blijkt, dat bij----- = 0,01 en niet al te kleine waarden van C geldt:
Kt
R
= 1000.
Rp + Rd
en dus R = 1000 • Rv = 3*10® ohm.
ti

De gemiddelde waarde van de ingangsspanning Vg = — Kt = 45,5 V. (C.C.I.R. standaard)
L

i

!

i
i
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Fig. 7.3-10a.
Stroom-spanningskarakteristiek van een diode EB 91.

-2.0 -7,5 -10 -0.5 0 +0,5 +1,0 +1,5 +2.0
Va(V)

Voor de gemiddelde diodestroom geldt: idg =

R

= 15,17 pA, zodat de gemiddelde

waarde van de diodepiekstroora Ug wordt:
L
Vg
Idg = — * ——— = 168 fxA.
ti

R

Vo!SS *1?’ 7*3710b ^ ec^lter bij 168 pA de differentiaalweerstand Rd niet nul, maar Rd
-1450 ohm. Hiermee.wordt dan R = 1000 (RP + Rd) = 4,4510« ohm en ïdg = 114 p A,
zodat Rd nogmaals stijgt, en wel tot 1750 ohm.
Door dit proces enige malen te herhalen vinden we tenslotte:
fdg = 106 flA
Ra = 1800 ohm
R = 4,8 • 108 ohm.
De grootheid pVt is tot nu toe steeds verwaarloosd, wat wel geoorloofd is, daar pVt bij
106 fiA nog slechts 0,70 volt is .We kiezen verder tz = RC = 0,2 sec, zodat C = 41,7 nF en
ri — C (Rp + Rd) = 200 //sec.
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Voor het C.C.I.R. standaardsignaal is dan:
/i/ri = 2,88 • ÏO-2
en
t2l t2 = 2,91 • KH.
Vi

Uit fig. 7.2-13 blijkt, dat inderdaad----- = 0,01.
Vt

In het geval van een optredende stoorimpuls wordt de spanning op punt A in het begin
aVt + Vi = 15,5 volt positief ten opzichte van het niveau/» Vt. Met Rp = 3000 ohm wordt
de diodestroom dan 7,3 mA en Ra = 400 ohm.

Rtfkfl)
| 103
EB91

\

101

10*

pVf (V)

t/.5
H4
-U
EB91

-1.2
-U
-1.0
-0.8

-07
-0.6
-0.5
-04
-0.3
-0.2
-0.1

no

\

10'

103

Fig. 7.3-106 en 10c.
b. De differentiaalweerstand Ra als functie van de stroom, c. de grootheid/?^ als functie
van de stroom.
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Dus Ti is nu lager, en wel ti = 142 //sec. Men vindt zodoende voor de spanning op
het punt A aan het einde van de stoorimpuls:
Va(Ti) = (0.5 + 25) e-4.5 — 0.70 = -0,417 volt
terwijl At volgt uit:
(—0,417 + 4.5 — 75) e**/« = —(0,70 + 45,5) = — 46,2
°f Af = 0,42 Tg = 84 msec, hetgeen overeenkomt met ruim 1300 lijntijden.

Het is dus duidelijk, dat met de hoge waarde van T2 (ca. 0,1 a 0,2 sec.) geen
bruikbaar resultaat valt te bereiken; wil men het aantal ontbrekende synchronisatie-impulsen na het optreden van een sterke stoorimpuls belangrijk
verlagen, dan moet men T2 aanzienlijk kleiner kiezen. Bij directe synchroni
satie (zie 10.1) ontstaan er dan moeilijkheden doordat, tengevolge van de
signaalvervorming, het impulsfront door de eraan voorafgaande beeld
inhoud in faze wordt gemoduleerd. In het gunstigste geval zal de totale
stijgtijd van de voorflank van de lijnsynchronisatie-impuls ca. 0,1 /^sec (een
beeldelement) bedragen. Verschuivingen van een lijn in de orde van grootte
van 0,2 beeldelement ten opzichte van de erop volgende zijn al zichtbaar als
karteling. Bij voornoemde flanksteilheid van de synchronisatie-impuls
treedt deze fout op voor een T2 van ca. 700 /*sec.

©

©

©
A

AV
4 «

At

Fig. 7.3-11
Verschuiving van de voorflank van de synchronisatie-impuls ten gevolge van wijzigingen
van de beeldinhoud bij te lage waarde van r2. A is een detail van de voorflank. I geldt voor
een „wit” en II voor een „zwart” signaal. Het niveau a is het knipniveau van de separator.
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Bij een dergelijk lage waarde van ^ zal ook ti/n <1 1 zijn. Iedere sprong aan het einde
van de synchronisatie-impuls begint nu steeds op niveau p Vt, onafhankelijk van de beeld
inhoud (zie fig. 7.2-14).
Is bij wit de signaalamplitude Vt, dan is deze bij zwart 0,3 Vt en desynchronisatie-impulsamplitude 0,25 Vt. Voor een „wit” signaal is (zie fig. 7.3-11)
Vi = Vt(1—*-*•/«)
en voor een „zwart” signaal is
Vi' = 0,3 F,(l — e-<«/").
Het verschil A V = Vi — V\ is
AV = 0,1 Vt (1 — e~t3/r*).
Dit verschil A V geeft aanleiding tot een tijdfout Af, die kleiner moet zijn dan 0,2 beeld
element. Daar een synchronisatie-impuls een stijgtijd heeft van 1 beeldelement moet dus
gelden
0,7 Vt (1 — «“*■/«) < o,2 • 0,25 Vt
of

T2 25

tz
--------= 720 usec.
0,075

In het algemeen zal men de separatoringang niet rechtstreeks met de uitgangsklemmen van de videoversterker verbinden; hierdoor zou n.1. de totale
capaciteit aan de uitgang van deze versterkbuis tot ongeveer de 3-voudige
waarde stijgen.
Men schakelt daarom een weerstand tussen de video-uitgang en de separa
toringang. Men kan voor deze weerstand geen al te hoge waarde nemen;
met de ingangscapaciteit van de separator wordt een laagdoorlatend filter
(tijdconstante T3) gevormd, waardoor gevaar voor beïnvloeding van de synchronisatie-impulsflank door het voorafgaande videosignaal ontstaat (zie fig.
7.3-12).

025 Vt

o

1
11
11

!L At
0.75Vt
Fig. 7.3-12
Verschuiving van de voorflank van de synchronisatie-im
puls tengevolge van beeldinhoudswijzigingen bij te grote
waarden van de integratietijdconstante T3 in het ingangscircuit van de separatorbuis. a is het zwartniveau en
b is het witniveau. /3 is de tijdsduur van de voorstoep.
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Stellen we n.1. weer als eis, dat er tengevolge van de ontstane bandbreedtebeperking een verschuiving van 0,2 beeldelement mag optreden bij overgang
van „wit” naar „zwart” signaal, dan blijkt de toelaatbare tijdconstante T3 zeer
sterk te worden bepaald door de verhouding /3/T3 (f3 is tijdsduur voorstoep).
Dit is ook de reden, dat men de oorspronkelijke tijdsduur van de voor
stoep in de tegenwoordige normen van 0,5 tot 1,5 a 2 % van L heeft vergroot.
Als tz = tijdsduur voorstoep, Vt = signaalamplitude voor wit en At = toegestane flankverschuiving, dan geldt:
0,75 Vt(\ — e-(‘*+^)/T3) + o,25 Vt (1 —e-w™) = 0,75 Vt
«1 + „3 e-*»/™ = eAthi ~ 1 ^-----At /------<1
/ At 1 )\
of
T3 V T3
/
At . et3/TS
zodat
T3 ~
3

In fig. 7.3-13 is T3 uitgezet als functie van tz, waarbij &t = 0,02 //sec (0,2 beeldelement).
Voor een voorstoep van 0,64 //sec zou T3 = 0,18 //sec toelaatbaar zijn.
(ld9sec)

t4
700
600

500400
300200

100
o

0,5

2,5

1.5

t3(vsec)

Fig. 7.3-13
De tijdconstante T3 als functie van de breedte der voorstoep tz, waarbij de
flankverschuiving A t = 0,02 //sec (0,2 beeldelement).
Kiest men T3 = 0,18 //sec en past men tegelijkertijd een lage waarde van T2
toe, dan geldt de op fig. 7.3-11 toegepaste beschouwingswijze niet meer; de
fazemodulatie tengevolge van verschillende mate van doorzakken is ook nog
afhankelijk van het amplitudeniveau, waarop de separator afsnijdt. Bij gebruik
van een vliegwielsynchronisatieschakeling, die kleine tijdverschillen nog in
tegreert, kan men verder gaan dan de genoemde waarde van 0,2 beeldelement.
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7.3.4 Separatorschakelingen met dubbele tijdconstante
We hebben in de voorafgaande paragraaf gezien, dat op normale wijze niet
aan de eis te voldoen is, dat na het optreden van een stoorimpuls slechts
1 a 2 lijnsynchronisatie-impulsen aan de separatoruitgang ontbreken, zonder
dat fazemodulatie optreedt ten gevolge van wisselingen in de beeldinhoud.
Een aanzienlijk gunstiger resultaat is te bereiken door toepassing van de
zogenaamde „dubbele tijdconstante” in het ingangscircuit van de separator,
(zie fig. 7.3-14).
R2

-jmrII

0

)R1

Fig. 7.3-14
Het ingangscircuit van de separatorbuis met dubbele tijdconstante. RiCi is
groot ten opzichte van een rasterperiode, R2C2 is enkele lijntijden.

Men kiest R1C1 groot ten opzichte van een rasterperiode, en R2C2 enkele
lijntijden. De gemiddelde spanning in het roostercircuit verdeelt zich pro
portioneel over R2 en Ri. De gelijkspanning over Ci kan door de grote waar
de van i?iCi slechts langzaam veranderen, waardoor wijzigingen van de
beeldinhoud, die gedurende één rasterperiode optreden, geen verandering
van de potentiaal van de synchronisatie-impulsstoppen op het knooppunt
van Ci en Ri veroorzaken. Het gevolg is, dat ondanks de kleine waarde van
R2C2 het doorzakken niet van de veranderingen in Vt afhangt. Er treedt dus
binnen een rasterperiode geen fazemodulatie van de waarde V\ van de
synchronisatie-impulsfronten op, terwijl over R2C2 de eventueel op het
ingangssignaal aanwezige rimpel of spanningsstoten achter blijven.
Vanzelfsprekend mag de amplitude van deze rimpel niet groter zijn dan
de gelijkspanning over C2 bedraagt; bij een veelvuldig voorkomende ver
houding van R1IR2 — 2 is dit dus ca. een derde van de gemiddelde waarde
van het signaal. Daar deze gemiddelde waarde bij een wit beeld aanzienlijk
groter is dan bij een zwart beeld kan het voorkomen, dat een op het ingangs
signaal gesuperponeerde rimpel, wel bij een „wit”, maar niet meer bij een
„zwart” signaal wordt verwijderd.
Voor veranderingen in positieve richting bestaat geen begrenzing; het op
laden van C2 geschiedt in een uiterst korte tijd, bepaald door (RP + Ra)C2.

;

;
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Het ontladen wordt door R2C2 bepaald. De schakeling voorkomt, dat er na
stoorimpulsen die boven de synchronisatie-impulsen uitsteken, een groot
aantal lijnsynchronisatie-impulsen in het uitgangssignaal ontbreken. Wegens
de grote verhouding C1/C2 zal tijdens de stoorimpulsen nauwelijks een
ladingsverandering van C\ plaatsvinden.
We zien, dat op deze eenvoudige wijze een aantal principiële moeilijkheden
van separators met enkele tijdconstante zijn opgelost, waarmee niet is ge
zegd, dat er geen problemen meer over zijn. Zo hangt ook hier nog Vi/Vt
(mate van doorzakken) af van de veranderingen in de beeldinhoud op lange
termijn (continu wit naar continu zwart), waardoor brom- en ruisonder
drukking afhankelijk van de beeldinhoud zijn; de in 7.2 besproken mogelijk
heid van het opnemen van een constante spanningsbron in het gelijkstroomcircuit kan ook hier verbetering brengen.
Ook de wisseling in de fi/*2-verhouding tijdens het rastersynchronisatiesignaal veroorzaakt, dat de indringdiepte in het roosterstroomgebied
aanzienlijk kleiner is dan tijdens de smalle lijnsynchronisatie-impulsen. Hierdoor kan het uitgangssignaal tijdens de brede rasterimpulsen veel kleiner
zijn en onder omstandigheden zelfs nul worden. Dit laatste effect ontstaat
als de anodestroom van de separatorbuis reeds nul geworden is vóór de
roosterstroom geheel verdwijnt. De brede rasterimpulsen „vlijen” zich na
melijk tegen het begin van het roosterstroomgebied (ca. —1,3 volt), terwijl
de lijnsynchronisatie-impulsen, die ca. 9x smaller zijn, veel verder positief
stoten. Deze verschuiving van het topniveau, (zie fotofig. 7.3-15), wordt
geprononceerd door de zeer sterke kromming van de roosterstroomkarakteristiek bij lage stroomwaarden.
Als vervangingsschema van fig. 7.3-14 geldt fig. 7.3-16a. De ingang van de buis is voor
gesteld door een schakelaar met inwendige weerstand Rd en een batterij in serie. Met
behulp van het theorema van Thévenin krijgt men fig. 7.3-16b, waarbij dan Ri > Rv }s
verondersteld. De spanningsbron hierin geeft een spanning af zoals in fig. 7.3-16b is
aangegeven. Deze situatie gelijkt op die, waarin een signaal met een constante amplitude
Vt (egaal beeld) aan de separator wordt toegevoegd en de stationaire toestand is inge
treden. We zullen aannemen, dat:
1) Ci -* 00 en Ca

00.

De optredende roosterstroom is dan zuiver impulsvormig, zijn gemiddelde waarde
ti
U, = — td (zie fig. 7.3-16c). Tengevolge van de oneindig hoge waarden van Ci en Ca
staan over Ri en R2 slechts gelijkspanningen.
Voor de geleidende periode 11 geldt nu:
(j^

— i*9 Ri + idg Ri + tdR, = idg (r.1 + Ri +

R^j.
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R2

-fuuirCj

Fig. 7.3-16
. Vervangingsschema van het circuit in fig. 7.3-14. b. Variant van fig. a,
verkregen door toepassing van het theorema van Thevenin. c. Diodestroom
indien Ci ->oo en Ca -*».
De spanning op het punt B wordt gegeven door:
{t2—pL)Ra- Vt
L
Vl — IdRs = — idg Ra —
(Ri + Ri "I" L/ti R$) ti
ti
De mate van doorzakken wordt zodoende;
Vi _

(/2//1—pL/ti) Ra

Vt

Ri -f- R2 + L/ti Ra

(7.3-1)

In fig. 7.3-17a zijn de op verschillende punten optredende spanningen weergegeven.
2) Ci -► 00 en C2 eindig.
De spanning over Ri is weer constant, die over R2 vertoont een zaagtandvormige rimpel,
zodat de roosterstroom tijdens de geleidende periode ti niet meer constant is. In fig.
7.3-17b zijn de verschillende spanningen getekend. Tijdens de geleidende periode ti
geldt hier (F«2(0) is de spanning over R2 ten tijde / = 0):
---- p^j Vt = idg Rl + Kr2 (0) + ld Ra.
Om de grootheden Vr2 (0) en U uit te drukken in idg zullen we een vereenvoudigde
redenering volgen; we stellen dat de roosterstroom tijdens het interval /1 gegeven wordt
door:
id = Ue t/Rpct,
zodat

U

L

idg

RpC2

1
1 _ e-tï/RpCt = Gz

(7.2-2)
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Fig. 7.3-17
a. De spanningen op de verschillende punten in fig. 7.3-16b, als Ci en C2
oneindig groot zijn. b. Idem, als Ci oneindig en C2 eindig is.
In fig. 7.3-18 is de „gewichtsfactor” Gz uitgezet als functie van ti/RpCz waarbij t\ = 0,09 L
is genomen.
Ten aanzien van de grootheid Vrz (0) veronderstellen we, dat de gemiddelde waarde
van Vrz, zijnde idg' Rz gelijk is aan
Ug 'Rz = K«2(0) + iAK
Al'is de (tt) waarde van de rimpelspanning over Rz; daar C2 tijdens de periode tz ont
laden wordt via RZt geldt hiervoor;
A V = (Ug Rz + iA V) (1 — e-‘*/«*c»)
Of

zodat
i

1 __ g—ti/RzCi

iAK =

v*JM =

idg ' Rz

1 + e-tilRiCi
2 g-ti/RiCi
1 -|_ g-ti/RiCt

- i dg • Rz = Gz Ug • Rz

(7.3-3)

In fig. 7.3-19 is Gz weergegeven als functie van tz/RzCz.
Voor het doorzakken vinden we nu:

G,(±-p)R.
V\ — idR» — GzR* idg —

of

Vi

Ri + GzRz + GzRt

Vt

Gz(~-p)R,
(7.3-4)

Vt
Ri + GzRz + GzRt
Door de toegepaste vereenvoudiging zijn de gewichtsfactoren Gz en Gz slechts redelijk
nauwkeung voor
tz
ti
— < 1 en--------< 3.
RzCz
Rp Cz
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3) Ci en C2 eindig.
Als tenslotte Ci en C2 beiden eindig zijn is ook Vm niet meer constant, zodat voor Ri
eveneens een gewichtsfactor Gi moet worden ingevoerd. Op dezelfde wijze als voor Ga is
gedaan, valt af te leiden:
2 Q-ti/mci

Gi =

(7.3-5)

1 + e~talRlCl

G3

t
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Fig. 7.3-18
h
waarbij ti = 0.09 L is genomen.
De gewichtsfactor G3 als functie van
RpCz *

u>
09
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Fig. 7.3-19
tz
De gewichtsfactor Ga als functie van
-, waarbij /a = 0.91 L is genomen.
R2C2
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Dezelfde fig. 7.3-19 is voor (7.3-5) bruikbaar.
Het doorzakken wordt gegeven door
^3 (~£—p)Rt

Vi
Vt

GiRi 4- G2R2 + G3R1

(7.3-6)

Zoals we uit de gegeven beschouwingen en uit de berekening zien, is de waar
de van V\ en dus ook de indringdiepte in het roosterstroomgebied, sterk
afhankelijk van de beeldinhoud en van de verhouding t^h. Het gevolg hier
van is, dat de momentele waarde van de roosterspanning tijdens de toppen
van de synchronisatie-impulsen - en dus de uitgangsstroom - sterk wisselt.
Door het opschuiven van het signaal in positieve richting is de kans groot,
dat de voorstoep in de „staart” van de Ia—Kffi-karakteristiek valt en dus
in het uitgangssignaal verschijnt (zie fotofig. 7.3-15a). Opschuiven van de
Ja—K?i-karakteristiek (b.v. door Vgz te verlagen) resulteert weliswaar in
het afsnijden van de voorstoep, maar veroorzaakt tevens het nagenoeg vol
ledig verdwijnen van de brede rasterimpulsen in de uitgangsstroom (zie
fotofig. 7.3-15b).
Men zou de uitgangssignalen in fotofig. 7.3-15a in een volgende versterktrap tot een constante amplitude kunnen begrenzen. Echter zou dan de
relatief kleine amplitude van de voorstoep na het knippen op het niveau x in
fotofig. 7.3-15a tot de helft van de amplitude der impulsen aan de uitgang
zijn toegenomen. Het is beter ervoor te zorgen, dat tijdens het doorlopen
van het kromme deel van de basiskarakteristiek geen veranderingen van de
spanning aan de uitgang van de separatorbuis optreden. Een schakeling
waarmee dit wordt bereikt is door fig. 7.3-20 voorgesteld. Totdat de anodestroom in Bi de waarde (Vb—\0)/Ri heeft bereikt, is Va constant (10 volt)
tengevolge van de roosterstroom in Bz. Heeft de anodestroom deze waarde
eenmaal overschreden, dan is slechts een geringe stroomtoeneming nodig,
om de anodespanning van Bi tot nagenoeg nul volt te laten dalen. Zodoende
ontstaat de dynamische /a-Kffi-karakteristiek van fig. 7.3-21.
%

ft

'2

Bi

T
mm

cd

*

CTJ
I
I

i

+10V

Fig. 7.3-20
Verbeterde separatorschakeling, waarbij
de anodespanning van Bi steeds 10 volt is,
totdat de anodestroom de waarde
(Fft-lO)//?!
heeft overschreden, waarna een geringe
stroomtoeneming de anodespanning tot
ca. 0 volt doet dalen. „
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Fig. 7.3-21
Dynamische Ia—F^i-karakteristiek van buis
Bi uit fig. 7.3-20.
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Op deze wijze is men verzekerd van een constante uitgangsspanning voor
alle waarden die V\ kan aannemen en vermindert men sterk de invloed die
de spreiding van buiskarakteristieken nabij het afknijppunt anders zou uit
oefenen.
We zien verder in fig. 7.3-21 dat er door de hoge waarde van Ri slechts
een smal strookje uit het signaal wordt geknipt, gelegen tussen de niveaus
x en y.
Uiterst belangrijk is, dat dit niveau tussen x en y onder alle omstandig-

Vg, = + 0.SV

V91~0V

vgj=-i.ov
VSI=-J,5V
Vb
*7
10
Va

Fig. 7.3-22
Belastingslijn in het Ia—Ko-diagram van buis Bi in fig. 7.3-20.
------- ideaal geval
........- met invloed
van Ci en Ca.
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heden buiten het roosterstroomgebied is gelegen, anders verschijnen er geen
brede rasterimpulsen in het uitgangssignaal.
De relatief hoge waarde van Ri (tussen 0,5 en 2.106 ohm) veroorzaakt
samen met de bedradings- en millercapaciteit a • Cag (a = versterking Bz)
een vrij „slome” achterflank, waarvan de tijdsduur onafhankelijk van signaalwisselingen constant is, zolang de anodespanning van B\ tijdens de im
pulsduur werkelijk nagenoeg nul is geweest („bodemen”). Zie verder over
de invloed van deze flank 7.5. Het is duidelijk, dat voor dit goede bodemen
een zo ideaal mogelijke pentodekarakteristiek gewenst is. Hoe de belastinglijn
in de /0-Ka-karakteristiekenschaar ligt, toont fig. 7.3-22.
Voor het verkrijgen van grote flanksteilheden is het van voordeel de
katodepotentiaal van Bz laag, a hoog en Cag zeer klein te houden. Het op
nemen van een weerstand in de katodeleiding van Bz om synchronisatiesignalen met negatieve polariteit te verkrijgen werkt in dit opzicht ongunstig.
7.4.1 Het separeren van het totale synchronisatiesignaal met stoorimpulsomkering
Zoals reeds uit de voorafgaande beschouwingen is gebleken, moet men bij
de ontvangst van T.V. signalen rekening houden met impulsstoringen, die
de detectoruitgangsspanning doen toenemen (zie fig. 7.3-7a).
Bij ontvangst van positief gemoduleerde T.V. signalen beïnvloeden deze
impulsstoringen de synchronisatie nauwelijks, echter heeft men in het beeldkanaal een witbegrenzer nodig.
Bij ontvangst van negatief gemoduleerde T.V. signalen verschijnen stoorimpulsen in het beeld overwegend als „zwart”; nu zijn bijzondere maatregelen
in het synchronisatiekanaal nodig. Door toepassing van een dubbele tijd
constante voor de separatorbuis voorkomt men, dat na iedere stoorimpuls de
buis geruime tijd volledig geblokkeerd blijft; hierdoor is bij toepassing van
een zogenaamde vliegwielschakeling toch een stabiele synchronisatie
mogelijk.
De dubbele tijdconstante in het ingangscircuit kan echter geen verbetering
brengen in de beïnvloeding van de rastersynchronisatie en wel om de prin
cipiële reden, dat een stoorimpuls dezelfde soort informatie aan het signaal
toevoegt die het rastersynchronisatiesignaal ook bevat: namelijk inhoudstoeneming.
Het principe, dat wordt toegepast om de schadelijke invloed van stoorimpulsen op de synchronisatiecircuits te verminderen, staat bekend onder de
naam storingsumkering. Men telt bij het totale signaal de gesepareerde stoorimpulsen met omgekeerde polariteit en voldoend grote amplitude op, zodat

——
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Fig. 7.4-1
Schakeling, waarbij stoorimpulsen, die boven een bepaald niveau uitsteken,
door buis B2 worden omgekeerd voordat ze aan de separator 2fc» worden
toegevoerd.
ze niet meer boven de synchronisatie-impulstoppen uitstéken. Een additief
werkende methode wordt in fig. 7.4-1 aangegeven. Een nadeel ervan
is, dat het vooral bij grote signaalamplitude in de anodeketen van Bi moeilijk
wordt, voldoend grote omgekeerde impulsen via B2 aan het signaal toe te
voeren. Een ander bezwaar is, dat een gedeelte van de uitgangsspanning van
B2 op de beeldbuis terecht komt. Stoorimpulsen verschijnen dan als grijs of
wit in het beeld en worden daardoor zeer hinderlijk.
Tegenwoordig wordt vrij algemeen gebruik gemaakt van multiplicatieve
omkering in een meerroosterbuis: zie fig. 7.4-2.
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Fig. 7.4-2
Schakeling, waarbij negatieve stoorimpulsen aan het eerste stuurrooster van
de separatorbuis B2 worden toegevoerd, terwijl het complete televisiesignaal
aan het derde stuurrooster wordt toegevoerd.
Bij voorkeur voert men de stoorimpulsen negatief gericht aan het eerste
stuurrooster en het videosignaal aan een volgend stuurrooster toe.
Tijdens het optreden van de impulsstoringen blokkeert het negatieve
eerste rooster zowel rooster- als anodestroom in de buis, waardoor geen
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ladingsverschuiving in het signaalcircuit kan optreden en er tijdens de storing
een „gat” in het signaal aan de uitgang van de separator ontstaat.
Na integratie van een dergelijk afgescheiden synchronisatiesignaal is de
invloed van de stoorimpulsen op de rastersynchronisatie sterk verminderd;
bij het samenvallen van een stoorimpuls en het rastersynchronisatiesignaal
verdwijnt dit laatste echter volledig. Hoe men ondanks dat toch tot stabiele
rastersynchronisatie kan komen, wordt in hoofdstuk XI behandeld.
De schakeling van fig. 7.4—2 heeft het voordeel, dat reeds met een kleine
storingsinformatie op gi, (enkele volts) de gewenste omkeeractie kan worden
verkregen; ook dat bij toenemende storingsinformatie geen niveauverschuiving optreedt (eerste rooster fungeert als niveaudiode) en dat automatische
amplitudebegrenzing in negatieve richting aanwezig is.
Bij de dimensionering van het g3-ingangscircuit behoeft men R2C2 niet
meer zeer klein te maken, daar opladen van C2 tengevolge van positieve stoor
impulsen nu niet meer optreedt. Men moet in tegendeel R2C2 vergroten om
te voorkomen, dat gedurende de geblokkeerde perioden C2 leeglekt en er
onmiddellijk na de stoorimpuls video-informatie in het uitgangssignaal ver
schijnt.
7.4.2 Het separeren van storingsinformatie
De meest voor de hand liggende manier om storingsinformatie te separeren
is m.b.v. amplitudeselectie. Men gebruikt dan alleen het gedeelte van de
storingen, dat boven de synchronisatie-impulsen (niveau a in fig. 7.4-3)
uitsteekt en voert dit b.v. toe aan het eerste rooster van buis B2 in fig. 7.4-1.
------ c
-b
—a

Fig. 7.4-3
Stoorimpulsen die boven het signaalniveau a uitsteken, worden omgekeerd.
Bij gebruik van de schakeling van fig. 7.4-2 kan men het detectorsignaal
met negatieve polariteit van de stoor- en synchronisatie-impulsen zonder
scheidingscondensator aan gi toevoeren, waarbij een voldoend hoge serieimpedantie in het gi-circuit moet worden opgenomen (roosterstroom): zie
fig. 7.4-4.
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Fig. 7.4-4
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Signaal, dat via een hoge scrieweerstand
(zonder scheidingscondensator) aan het
eerste rooster van buis Bz in fig. 7.4-2 wordt
toegevoerd. Alleen de links van het niveau
b gelegen signaaldelen zijn werkzaam.
ba

o

Het is duidelijk dat de goede werking nu geheel afhangt van de omstandig
heid, of men de impulstoppen - ondanks de aanwezigheid van de stoorimpulsen - onder alle omstandigheden beneden het niveau b kan houden.
In de praktijk is gebleken, dat plotselinge veranderingen in de grootte van
het gedetecteerde signaal, waarbij de synchronisatie-impulsstoppen tij
delijk het niveau b overschrijden, een storende onderbreking veroorzaken
in het synchronisatiesignaal (dit wordt dan namelijk ook „omgekeerd”).
Dit maakt het nodig afstand tussen de niveaus a en b te houden, waardoor
een aantal niet ver boven het niveau a uitstekende storingen niet worden
omgekeerd.
Men treft dan ook in sommige ontvangers, waarin dit principe wordt toe
gepast, een afregelknop op de achterwand aan, waarmede men onder
moeilijke ontvangstomstandigheden de niveaus a en b zo kort mogelijk
bij elkaar brengt.
Zodra echter b.v. door vliegtuiginterferentie of sluiering het signaal niet
geheel constant blijft, is men verplicht, de afstand a-b weer te vergroten en
genoegen te nemen met een slechte storingsonderdrukking.
Opgemerkt moge nog worden dat zwakkere storingen, die juist het niveau
a bereiken en dus in het gesepareerde synchronisatiesignaal aanwezig zijn,
principieel nooit kunnen worden omgekeerd. Hierdoor is de storingsonder-
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drukking juist gebrekkig bij die ingangssignaalsterkte, waarbij ruisarme
ontvangst mogelijk wordt (1-5 mV).
Al deze bezwaren hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe separatietechniek voor stoorimpulsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van
„frequentieselectie . Men gaat daarbij uit van de overweging, dat de synchronisatie-informatie is geconcentreerd in een vrij smalle frequentieband
van 0,5 a 1 MHz aan weerszijden van de beelddraaggolf en dat in het overige
deel van de band nagenoeg alle synchronisatie-informatie ontbreekt.
Stoorimpulsen die bij ontvangst van T.V. signalen optreden, zijn veelal
a omstigvan huishoudelijke apparaten (met collectormotoren!) of van het
ontstekingsmechanisme van verbrandingsmotoren. De van deze bronnen af
komstige stoorstraling heeft een spectrum, dat een nagenoeg constante
amplitude bezit tot boven 250 MHz. In de relatief smalle doorlatingsband
van een T.V. ontvanger is de amplitude van de stoorcomponenten uit dit
spectrum dus over deze band constant.
Het is daarom voldoende om in het beeldkanaal van de ontvanger een
filter aan te brengen met een hoge onderdrukking voor die frequentiegebieden, waarin de spectrale componenten van het synchronisatiesignaal liggen.
Aan de uitgang van dit filter kan, na detectie, de aparte storingsinformatie
worden afgenomen. Het kritisch instellen van het juiste amplitudeniveau
wordt op deze wijze vermeden. Bovendien kan men door een geschikte keuze
van de versterking in het kanaal, waaruit de storingsinformatie wordt ver
kregen, bereiken dat stoorimpulsen die nauwelijks boven het onderdrukkingsniveau van het beeldsignaal uitsteken, toch nog worden omgekeerd.
Een schakeling volgens het bovenstaande principe wordt in deel II be
handeld. Het zij hier voldoende te vermelden, dat de storingsuitgangsspanning, die op deze wijze wordt verkregen, voor zwakke storingen gemakkelijk
1 è 3 volt kan bedragen, hetgeen ruim voldoende is om de anodestroom van
de separator geheel te onderdrukken.
7.5 Het separeren van het rastersynchronisatiesignaal
De separatie van het rastersynchronisatiesignaal geschiedt na die van het
totale synchronisatiesignaal. Omdat dit laatste een constante amplitude bezit
is de separatie van het rastersynchronisatiesignaal niet rechtstreeks mogelijk
door amplitudebegrenzing. De separatie komt in dit geval tot stand na een
netwerk bestaande uit een weerstand en een condensator. Het doel van dit
netwerk is het verkrijgen van een zodanige deformatie van het totale syn
chronisatiesignaal dat ten gevolge van het breedteverschil tussen de lijn
en de brede rasterimpulsen een niveauverschil tussen beide typen impulsen
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ontstaat. Naar de aard van deze deformatie onderscheidt men z.g. integre
rende en differentiërende netwerken.
R

V

Vu

i

Fig. 7.5-1
Integrerend /?C-netwerk.

Po*

In fig. 7.5-1 vormen R en C een integrerend netwerk. Indien in dit netwerk
de stroom hoofdzakelijk door de weerstand R wordt bepaald, hetgeen alleen
het geval is als de periode van het ingangssignaal
RC, geldt:
1 ~ R'
Uit

volgt dan

Vu

Vu x

1
RC

ƒ Vdt.

Of in woorden: de uitgangsspanning Vu is bij benadering evenredig met de
naar de tijd geïntegreerde ingangsspanning.

v

iR

/

Vu

Fig. 7.5-2
Differentiërend /?C-netwerk.

In fig. 7.5-2 vormen C en R nu een differentiërend netwerk. In dit netwerk
dient de stroom voornamelijk door de condensator C te worden bepaald,
hetgeen hier alleen het geval is, indien de periode van het ingangssignaal
>RC.
dV
Dan is:
i x C
dt
dV
waaruit volgt:
iR = Vu x RC
dt '
Of in woorden: de uitgangsspanning Vu is bij benadering evenredig met de
afgeleide naar de tijd van de ingangsspanning.
Als voorbeeld is in fig. 7.5-3 het uitgangssignaal Vu gegeven van een in
tegrerend en een differentiërend netwerk (ook wel integrator en differentiator
genoemd) voor resp. een spanningssprong en een steeds weerkerende rechthoekimpuls.
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Fig. 7.5-3
In (a) zijn een spanningssprong en een periodiek optredende impuls gegeven,
die over de uitgangsklemmen van een integrator, resp. differentiator, een
spanningsverloop veroorzaken als in (6) en (c) is aangegeven.
7.5.1 Het separeren van het rastersynchronisatiesignaal met behulp van een
RC-integrator
Beschouwen we allereerst het uitgangssignaal van een .RC-integrator waar
aan het totale synchronisatiesignaal van de 405-lijnenstandaard met positieve
polariteit wordt toegevoerd. Tijdens elke lijnsynchronisatie-impuls kan we
gens de korte impulsduur slechts een geringe lading naar de condensator
vloeien.
Hierdoor neemt de spanning over de condensator slechts weinig toe ten
opzichte van de impulsgrootte over de ingangsklemmen. Tijdens het interval
tussen twee lijnsynchronisatie-impulsen zal deze lading geheel kunnen afvloeien omdat de duur van dit interval belangrijk groter is dan de ladingstijd.
Zodra evenwel het rastersynchronisatiesignaal over de ingangsklemmen van
de RC-integrator aanwezig is, zal de ladingstijd (brede rasterimpulsen) langer
zijn dan de tijd van de ontlading (omgekeerde rasterimpulsen) met het gevolg
dat het ladingsevenwicht is verbroken en de gemiddelde spanning op de
condensator toeneemt. Aan het einde van het rastersynchronisatiesignaal is
dus de spanning over de condensator belangrijk groter dan tijdens het lijnsynchronisatiesignaal; zie fig. 7.5-4.
Na het rastersynchronisatiesignaal is daarentegen de duur van de ont
lading weer belangrijk groter dan die van de lading, waardoor de spanning
op de condensator snel afneemt tot het oorspronkelijke ladingsevenwicht
is hersteld.
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Fig. 7.5-4
Detail van het totale synchronisatiesignaal voor de 405-lijnenstandaard is
voor de even en oneven rasters resp. in (a) en (b) weergegeven. Worden deze
signalen aan de ingangsklemmen van een integrator met grote tijdconstante
gelegd, dan zal het uitgangssignaal de gedaante hebben als in (c) en (d). Het
aldus geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal in (d) begint op een iets
hoger niveau dan in (c), hetgeen paren van de lijnen tot gevolg heeft.
Door de integratie van het totale synchronisatiesignaal is dus over de uitgangsklemmen van de integrator „het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal” aanwezig, dat voor de synchronisatie van de rasterafbuiging kan
worden gebruikt. Omdat in het videosignaal van de 405-lijnenstandaard het
rastersynchronisatiesignaal resp. aan het einde en op de helft van een lijn-

At

Fig. 7.5-5a.
De tegen elkaar geschoven signalen c en d van fig. 7.5-4. De ongelijkheid van beide
signalen maakt dat de tijdsduur van de rasters een bedrag 2Af verschilt, als synchronisatie
tot stand komt op het niveau a-a. Op het niveau a'-a' is de tijdfout veel groter (zie detail).
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Fig. 7.5-56.
Detail van het geïntegreerde signaal,
als de tijdconstante van de integrator
erg groot is. Detijdfout A / -► 0,045 %L
(voor ti = 0,1 L).

periode aanvangt, zal de momentele waarde van het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal afwisselend iets groter en iets kleiner zijn. Immers, in
het ene geval is de duur van de ontlading van de condensator na de laatste
lijnsynchronisatie-impuls langer dan in het andere, waardoor de integratie
van het rastersynchronisatiesignaal beurtelings op een lagere en op een
hogere potentiaal op de condensator aanvangt. De eindige flanksteilheid van
het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal veroorzaakt hierdoor een on
gelijk tijdsinterval tussen de opeenvolgende aanvangsmomenten van de
terugslag van de vertikale afbuiging. Dit volgt onmiddellijk uit fig. 7.5-5a,
indien we veronderstellen dat de synchronisatie tot stand komt b.v. op de
potentiaal a—a. Het ongelijke tijdsinterval 2At tussen twee opeenvol
gende terugslagen van de vertikale afbuiging heeft tot gevolg dat het ene
raster uit meer dan 202i lijnen (b.v. uit 202J lijnen) bestaat en het andere
raster uit minder (b.v. 202J). Ten gevolge van deze ongelijkheid ontstaat
een ongelijke spatiëring tussen de lijnen van het even en het oneven raster;
zie fig. 7.5-6. Men noemt dit verschijnsel „paren” van de lijnen.

s
N-------

ITZT----- ----- -Fig. 7.5-6
Het paren van de lijnen als gevolg van de ongelijke
duur van de rasters.
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Als het synchronisatieniveau a—a in fig. 7.5-5a steeds hoger wordt gelegd,
zal, ten gevolge van de aanwezige „hakkels” in het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal regelmatig een smal gebied worden gepasseerd waarin de
paring van de interliniëring veel groter is dan even ervoor en erna. (Zie
detail in fig. 7.5-5a).
In het (hypothetische) geval, dat het tijdsinterval A* juist een halve lijn
tijd of een oneven veelvoud hiervan is (dus als het ene raster b.v. 203 en het
andere 202 lijnen bevat), zal de paring volledig zijn, d.w.z. de lijnen van de
beide rasters vallen precies op elkaar en men verkrijgt een lijnspatiëring die
het dubbele is van die bij goede interliniëring: men ziet slechts 203 in plaats
van 405 lijnen.
Bij gebruik van een integratortijdconstante > 200 [jlszc bedraagt de zoge
naamde constante interliniëringsfout At/L = \ ti/t2. Deze treedt telkens op
als het synchronisatieniveau a—a midden tussen twee op elkaar volgende
benedenwaarts gerichte hakkels (fig. 7.5-5a) wordt ingesteld.

;
!

Langs meetkundige weg vindt men in fig. 7.5-56 op eenvoudige wijze de betrekking:

RC

Fig. 7.5-7
De interliniëringsfout At/L als functie van L/RC (RC = tijdconstante van de integrator
uit fig. 7.5-1). De getrokken lijnen a en b gelden respectievelijk voor de 405-lijnen en
C.C.I.R. standaardsignalen, de streeplijnen c en d voor dezelfde signalen, doch nu met ge
halveerde breedte van de laatste lijnsynchronisatie-impuls van het oneven raster.

;
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In fig. 7.5-7 is uitgezet, hoe groot de interliniëringsfout is voor de ver
schillende integratietijdconstanten, waarbij het synchronisatiemoment steeds
ongeveer halverwege de (eerste) brede rasterimpuls wordt gekozen. We zien,
dat voor het 405-lijnensysteem alleen integratie met zeer kleine tijdconstante,
ca. b lijntijd, in aanmerking komt, wil men de paring gering houden. Mede
omdat daardoor de hakkels in het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal zeer groot zullen worden, moet men door geschikte keuze van een
begrenzerschakeling het synchronisatiemoment vast instellen op 0,35 L of
0,85 L na het begin van het rastersynchronisatiesignaal, waardoor de gebie
den, waarin sterk paren optreedt, worden vermeden.
Door het gebruik van een dergelijk kleine integratietijdconstante is de
onderdrukking van de ruiscomponenten in het geïntegreerde rastersynchro
nisatiesignaal aanzienlijk geringer dan theoretisch bij de lage rasterfrequentie
mogelijk zou zijn.
InhetR.M.T.A.-en in het C.C.I.R. synchronisatiesignaal heeft men voor
afgaande aan het rastersynchronisatiesignaal, een wachtperiode ingevoerd
met een tijdsduur van resp. 3 L en 2,5 L.
In deze wachtperiode, het z.g. egalisatie-interval, kan de (voor even en
oneven raster ongelijke) lading van de integratiecondensator afvloeien,
waardoor de integratie van het rastersynchronisatiesignaal op nagenoeg
gelijk niveau begint.
Om de continuïteit van de lijnsynchronisatie niet te verstoren, is het
egalisatie-interval opgevuld met impulsen van de dubbele lijnfrequentie, de
zogenaamde egalisatie-impulsen. Deze impulsen, waaraan ten onrechte
meestal de egaliserende werking wordt toegeschreven, hebben exact de halve
breedte van de lijnsynchronisatie-impulsen, waardoor in het egalisatie-inter
val geen verstoring van de gemiddelde signaalwaarde optreedt.
De egaliserende werking gaat dus niet van deze smalle impulsen van dubbele
lijnfrequentie uit, doch van de tijdsduur van het egalisatie-interval.
Deze bedraagt in het C.C.I.R. systeem 2,5 L.
Moet na deze periode van ca. 160 /*sec de ladingstoestand van de integra
tiecondensator voor het even en oneven raster zodanig zijn, dat de inter
liniëringsfout nog slechts 0,01 L bedraagt, dan mag de integratietijdconstante
maximaal ca. 2 L zijn (zie fig. 7.5-7). De egalisatieperiode reduceert het
initiële tijdsverschil daarbij van 0,0495 L tot 0,01 L.
In fig. 7.5-7 is eveneens voor het C.C.I.R. synchronisatiesignaal de res
terende interliniëringsfout uitgezet in afhankelijkheid van de integratietijd
constante. We zien, dat deze laatste nu 10 x groter mag zijn dan zonder
egalisatieperiode (aangenomen At = 0,01 L). Bij RC = L is de fout tot
0,002 L afgenomen, hetgeen volkomen te verwaarlozen is.
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Het is echter wel mogelijk een interliniëring te verkrijgen, die niet van de
integratietijdconstante afhangt. Men moet daartoe een gewijzigd totaal synchronisatiesignaal toepassen, waarvan fig. 7.5-8 een detail vertoont.
Men behoeft daartoe in het synchronisatiesignaal slechts de laatste lijnsynchronisatie-impuls van het oneven raster in breedte te halveren. In fig.
7.5-8a is een dergelijk synchronisatiesignaal geschetst.
In fig. 7.5-8b kan men zien, hoe de in breedte gehalveerde lijnsynchronisatie-impuls ervoor zorgt dat na integratie geen niveauverschil meer aanwezig
is op het ogenblik, dat het rastersynchronisatiesignaal begint.

A

’/2t,

►O

«

B

b
I
V

Fig. 7.5-8
Een extra egalisatie-impuls C in het oneven raster B vermindert de paring,
doordat de impulsen voor even en oneven raster dan op hetzelfde niveau
beginnen. Fig. b stelt het geïntegreerde signaal voor.
Het is duidelijk, dat nu strikt genomen geen egalisatie-interval meer nodig
is, maar dat het indien toegepast, de eventueel nog aanwezige kleine verschil
len volkomen nivelleert.
In dit geval gaan er in het oneven raster dus 6, in het even raster 5 impulsen
met de halve breedte der lijnsynchronisatie-impulsen aan het rastersynchro
nisatiesignaal vooraf.
In fig. 7.5-7 zijn de op deze wijze te behalen resultaten uitgezet (streeplijnen). Het blijkt dat nu, onafhankelijk van de integratietijdconstante, een
voldoend kleine interliniëringsfout resteert.
Tot nu toe wordt van deze mogelijkheid in geen der bestaande standaarden
gebruik gemaakt.
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7.5.2 Meervoudige integratie
Zoals in fig. 7.5-5a duidelijk is te zien, veroorzaken de voor de continuïteit
van de lijnsynchronisatie aanwezige onderbrekingen in het rastersynchronisatiesignaal hakkels in de geïntegreerde uitgangsspanning, die ontoelaatbare
sprongen in het synchronisatiemoment kunnen veroorzaken.
Om een continu oplopen van het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal
te verkrijgen, past men meerdere integratieleden toe. Goede resultaten kun
nen worden verkregen met b.v. 2 of 3 integratoren achter elkaar geschakeld.
~ in %

*7k
Fig. 7.5-9
De interliniëringsfout A t/L als functie van L/RC bij gebruik van de 2-voudigc integrator uit fig. 7.5-12, voor het C.C.I.R. standaardsignaal. Ter ver
gelijking is tevens de kromme voor een enkelvoudige integrator getekend
(streeplijn).
Bij de dimensionering moet bij meervoudige filters nog meer aandacht
aan de keuze van de tijdconstanten worden besteed dan bij enkelvoudige
filters.
Immers de flanksteilheid wordt door verdere integratie steeds geringer,
waardoor de eenmaal aanwezige niveauverschillen aan het begin van het
rastersynchronisatiesignaal steeds grotere tijdfouten zullen veroorzaken.
Ook de belasting, die een volgende sectie op de voorgaande uitoefent,
heeft grote invloed op de interliniëringsfout.
In het algemeen kan worden gezegd, dat elke sectie van een meervoudig
integratiefilter bij voorkeur minstens een 3 a 5 x hogere impedantie moet
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bezitten dan de voorafgaande en dat de tijdconstante van ieder /£C-lid
maximaal ca. 0,5 L mag bedragen.
In fig. 7.5-9 is de interliniëringsfout uitgezet voor resp. één en twee filter
secties.
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Fig. 7.5-10
De synchronisatiesignalen voor het even (A) en het oneven raster (B).
Berekening interliniëringsfouten
Het ingangssignaal, dat aan een integrerend J?C-netwerk wordt toegevoerd is in fig. 7.5-10
weergegeven, zowel voor het even als het oneven raster.
In de evenwichtstoestand geldt voor de spanning over de condensator gedurende de
periode tz (zie fig. 7.5-11):
1
waarin a =----- en Vz de beginwaarde van Vc is.
RC

Ve = Vze-a‘.

r

R

v,

±c.o

o

h

tl

L

aR

o—OJlTLi——rUlRj

Fig. 7.5-11

o-

Detail van het uitgangssignaal gedurende
ruim een lijnperiode in de schakeling van
fig. 7.5-1, als aan de ingangsklemmen het
signaal van fig. 7.5-10 wordt toegevoerd.

Fig. 7.5-12
Tweevoudige integrator. Naarmate de
tweede sectie de eerste zwaarder belast,
neemt de interliniëringsfout toe.

Verder is:
Vz

= Vi

en

Vx + (Vt — Vi) (1 — <rat') = V%

Na enig omrekenen vinden we dan voor de condensatorspanning gedurende het interval t%\
eati _ i

Vc =Vf

. ea(t\-t)

eaL— 1

(7.5-1)
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Indien geen egalisatie-interval aanwezig is wordt Vc, bij het begin van de eerste brede
rasterimpuls, volgens (7.5-1):
voor het oneven raster

e+atl — 1

Vc = Vt

ga(ti+t«— \L)

eaL — 1
eati _ |

en voor het even raster

ea{ti+t*-L)

Ve" = Vt

eaL—\

Het spanningsverschil AV = Vc'—Vc" wordt zodoende:
e<ui _ i
AV= Vt

(e*aZ__l)

(7.5-2)

eaL — 1

De spanning Ve verloopt tijdens de eerste brede rasterimpuls als volgt:
voor het even raster:

Vc = Vi + (Vt — Vi) (1 — e-°‘)

voor het oneven raster:

Ve = (Vi + A V) + (Vt — Vi — A V)(l —e-at)

Deze formules zjjn slechts geldig tot aan de eerste omgekeerde rasterimpuls; de tijdverschuiving Af is tot dat moment constant en volgt uit:
Vi + (Vt — Vi) (1 — e-***) = Vi + AV
Voor kleine waarden van a At is
(1 —e~aM) « aAt =

AV

(7.5-3)

Vt—Vi

Uit (7.5-1) volgt nog:
eati _ l

Vi= Vt

(7.5-4)

eaL— 1

Tenslotte krijgen we met behulp van (7.5-2), (7.5-3) en (7.5-4)
Af

1

(catl__l)(c*aL_l)

L

aL

eaL__ gdti

(7.5-5a)

Indien wel egalisatie-impulsen aanwezig zijn, hebben deze slechts tot gevolg, dat het
spanningsverschil A V met een factor e“2-6aL wordt verkleind.
Daar de tijdfout Af evenredig is met dit spanningsverschil kunnen we dus nu schrijven:
At _
L

1

(e«*1 —l)(e*«f- —1)

aL

goL__ gati

. g—2,baL

(7.5-5b)

Voor het geval dat fi = 0,1 L resp. 0,09 L zijn (7.5-5a en b) weergegeven in fig. 7.5-7 als
functie van aL = L/RC.
Bij gebruik van een dubbele integrator volgens fig. 7.5-12 wordt in de eerste plaats de
tijdfout Af groter en in de tweede plaats is Af niet meer constant tot aan de eerste om
gekeerde rasterimpuls. De afleiding van de formule voor Af valt buiten de opzet van dit
boek; slechts het resultaat is weergegeven in fig. 7.5-9 voor verschillende waarden van a,
waarby verondersteld is, dat synchronisatie tot stand komt aan het einde van de eerste
brede rasterimpuls.
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7.5.3 Het separeren van het rastersynchronisatiesignaal met behulp van een
KC-differentiator
Beschouwen we het uitgangssignaal van een .KC-differentiator in het geval
dat aan de ingangsklemmen het totale synchronisatiesignaal van b.v. de
405-1ijnenstandaard, (zie fig. 7.5-136) wordt toegevoerd.
Indien we het netwerk zodanig dimensioneren dat het als een ideale
differentiator werkt (tijdconstante <| 0,1 L), ontstaat over de uitgangsklemmen een signaal als in fig. 7.5-13c. Gewoonlijk past men een dergelijk ge
differentieerd signaal toe voor de synchronisatie van de lijnafbuigingsgenerator, doch voor de separatie van het rastersynchronisatiesignaal heeft deze
dimensionering geen waarde. Om deze separatie tot stand te brengen kiest
men de tijdconstante van het netwerk ongeveer 0,4 L. Hierdoor gedraagt het
netwerk zich niet als een ideale differentiator, doch vervormt het signaal
slechts zodanig dat een niveauverschil ontstaat tussen de lijnsynchronisatieimpulsen en het rastersynchronisatiesignaal; zie fig. 7.5-13 (den e). Ondanks
deze grove benadering van het differentiatieproces, duidt men het netwerk
met de genoemde tijdconstante eveneens aan met de naam van differentiator.
De ontstane impulsdistorsie is reeds behandeld in 7.1; ze wordt veroor
zaakt door een snel ladingsverlies van de seriecondensator na een spanningssprong. Ten gevolge van dit ladingsverlies worden in het gedifferentieerde
rastersynchronisatiesignaal de omgekeerde rasterimpulsen omhooggescho
ven, waardoor deze als positieve impulsen van dezelfde duur als de lijnsynchronisatie-impulsen boven het overige signaal uitsteken.
Het op deze wijze verkregen niveauverschil schept dan de mogelijkheid om
met behulp van een drempelbuis de omgekeerde rasterimpulsen te separeren.
Deze drempelbuis is een versterkbuis die zodanig is ingesteld, dat er uitslui
tend anodestroom vloeit als de omgekeerde rasterimpulsen in de roosterruimte steken. Het signaal, dat in het anodecircuit van deze drempelbuis
verschijnt noemt men het rastersynchronisatiesalvo (zie pag. 195)
De besproken methode van de separatie van het rastersynchronisatiesalvo
heeft het voordeel dat ze met goed gevolg bruikbaar is voor elke televisiestandaard waarin het rastersynchronisatiesignaal bestaat uit een of meer
impulsen met langere duur dan die van de lijnsynchronisatie-impuls. Ten
gevolge van de grote flanksteilheid van het omhooggeschoven signaaldeel
is het begin van de terugslag scherp bepaald. Differentiatie, en daarna se
paratie, van het rastersynchronisatiesignaal heeft in dit opzicht belangrijke
voordelen ten opzichte van integratie. De gevoeligheid voor in het signaal
voorkomende ruis en storingen is echter belangrijk groter, terwijl het vooral
bij sterke reflecties in het ontvangen signaal onmogelijk is, een betrouwbare
informatie voor het synchroniseren van de rasteroscillator af te leiden.
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Fig. 7.5-13
Detail van het totale synchronisatiesignaal van de 405-lijnenstandaard is in
(a) en (b) met negatieve impulsrichting weergegeven. Bevindt b.v. signaal b
zich ovér de ingangsklemmen van een differentiator met een tijdconstante
RC 0,1 L, dan is het uitgangssignaal voorgesteld door (c). Is deze tijd
constante RC X 0,4L, dan is het uitgangssignaal als in (</) en (e) voor resp. (a)
en (b) aan de ingang. De omgekeerde rasterimpulsen die nu in niveau zijn
verschoven, kunnen met behulp van een drempelbuis worden gesepareerd.
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detail van het synchronisatiesignaal(R.M.T.A.)
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Details van het synchronisatiesignaal (R.M.T.A.)
(zie hoofdstuk 7, § 5).

195

VIII. HET OPWEKKEN EN TOEPASSEN VAN
ELEKTRISCHE RELAXATIEVERSCHIJNSELEN
In de televisietechniek worden verscheiden vormen van relaxatietrillingen
toegepast. Een ervan is b.v. de rechthoekimpuls, die in hfdst. VI bij de be
sproken televisiestandaarden in vele combinaties voorkomt. Een andere
wordt toegepast bij het afbuigen van de elektronenbundel. Voor dit afbuigen
is een lineair met de tijd toenemende spanning of stroom vereist, die periodiek
bij een bepaalde grootte snel tot de aanvangswaarde terugkeert (zaagtand).
De belangrijkste schakelingen waarmede deze elektrische relaxatieverschijnselen kunnen worden opgewekt en hun toepassingen worden in dit
hoofdstuk besproken.
8.1 Impulsgeneratoren
Het doel van deze generatoren is o.a. het opwekken van de diverse impulsen
die voor het samenstellen van het videosignaal noodzakelijk zijn. De impuls
generatoren die worden behandeld zijn te onderscheiden in multivibratoren
en transitrons.
8.1.1 De multivibrator
De multivibratorschakeling is in 1918 voor het eerst door Abraham en Bloch
gepubliceerd. In feite bestaat deze schakeling uit een tweetraps teruggekop
pelde weerstandsversterker; zie fig. 8.1-1.
Om de werking van deze schakeling na te gaan, veronderstellen we dat de
anodestroom van buis I op een zeker moment toeneemt. Dan zal, ten gevolge
van de spanningsdaling over de anodeweerstand van deze buis, de roosterspanning op het stuurrooster van buis II dalen. Als gevolg van deze daling
ontstaat een afneming van de anodestroom van buis 77, zodat de spanning
op het stuurrooster van buis 7 nog verder zal toenemen. Dit effect is cumu
latief. De anodestroom van buis 7 bereikt zeer snel zijn maximumwaarde,
waarbij die van buis 77, bij geschikte dimensionering van de schakeling,
Wordt geblokkeerd. Zolang geen roosterstroom vloeit, zal de roosterspanningsverandering van de ene buis gelijk zijn aan de anodespanningsverandering van de andere. Wanneer dus de anodestroom van buis 7 van nul plotse
ling tot de maximumwaarde iim toeneemt, zal de negatieve spanning op het
rooster van buis 77 gelijk zijn aan iim-RaiHet blokkeren van de anodestroom voor buis 77 wordt dus bereikt als de
anodespanningsverandering van buis 7 groter is dan de roosterruimte van
buis 77. Is dit het geval, dan treedt tijdelijk een stabiele toestand in, die
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Fig. 8.1-1
De multivibrator.

we in het vervolg zullen aanduiden met de naam „metastabiele” toestand.
De duur van deze toestand wordt bepaald door de snelheid waarmee de
lading op de roostercondensator Ci via de lekweerstand Ri kan afvloeien.
Immers, zodra de spanning op het rooster van buis II zover is gestegen dat
deze buis wordt gedeblokkeerd, zal de schakeling weer labiel worden en
„omklappen” naar een andere metastabiele toestand, waarbij de anodestroom van buis II maximaal is en die van buis I nul. Bij dit omklappen stijgt
de anodespanning van buis / van de waarde
(Vb — iim ’ Ral) tot

Vb.

De roosterpotentiaal van buis II zal aanvankelijk deze spanningsstijging
eveneens meemaken, doch komt hierdoor ver in het roosterstroomgebied
terecht. Dit laatste geschiedt doordat buis / wordt geblokkeerd en iim * Ral
groter is dan de roosterruimte van buis II. Er zal dus een grote roosterstroom
vloeien, die de lading van Ci snel doet toenemen en wel met eenzelfde hoe
veelheid als tijdens de laatste metastabiele toestand via R\ is afgevloeid.
Hierna bevindt het rooster van buis II zich constant op katodepotentiaal,
tot buis I deblokkeert als gevolg van een ladingsverlies van C2 via R2. Na

9

"“VRU"

b
Fig. 8.1-2
De rooster- en anodespanningen als functie van de
£ tijd bij een multivibrator waarin de beide buizen
en de overeenkomstige onderdelen gelijk zijn. a
anodespanning buis II, b anodespanning buis I,
c roosterspanning buis II, d roosterspanning buis I

d
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Fig. 8.1-3
Multivibrator met een regelbare positieve voorspanning aan de onderzijde
van Ri en Rz. Met deze variabele spanning is de frequentie van de multivibrator te regelen. De gewenste impulsbreedte wordt ingesteld met de varia
bele weerstand Ri.
het deblokkeren van buis I is het uitgangspunt weer bereikt en begint het
proces opnieuw.
Als beide buizen en de overeenkomstige onderdelen in elke keten gelijk
zijn, zal de blokkeringstijd bij elke buis dezelfde zijn, met het gevolg dat in de
anodeketen van iedere buis een z.g. kanteelspanning ontstaat; zie fig. 8.1-2a
en b. De roosterspanningen zijn in fig. 8.1-2c en d weergegeven.
Zijn de tijdconstanten van de koppelelementen /?iCi en R2C2 ongelijk,
dan zijn ook de blokkeringstijden van buis I en buis II ongelijk en is de duur
van de beide impulsdelen verschillend. Door R\ of R2 variabel uit te voeren,
kan men de verhouding tussen deze beide delen naar wens instellen.
Voor het geval dat men bij behoud van deze verhouding de frequentie wil
wijzigen, kan men dit het eenvoudigst bereiken door de beide lekweerstanden
aan onderzijde tezamen aan een variabele positieve spanning te leggen; zie
fig. 8.1-3. Deze positieve voorspanning heeft tevens het voordeel, dat varia
ties in de voedingsspanning minder invloed op de impulsduur uitoefenen
dan zonder deze voorspanning het geval is.
Het bestaan van de voornoemde eigenschappen kan als volgt worden aangetoond.
Voor de roosterspanning op buis I geldt tijdens de geblokkeerde toestand van deze oui .
Vvi = Vp — (Vp +
Hierin is Vv de door Rz bepaalde voorspanning en Vn de door buis II veroorzaakte
spanningssprong op het rooster van buis /; zie fig. 8.1-2.
...
Noemen we de tijd waarin buis I blijft geblokkeerd ti en de roosterspanning die dij
het deblokkeren van buis I optreedt — Vgmi, dan is:
V9mi = - Vp + (VP + Vti)
of:

Vn + Vp
Vgml + Vp

= etl/RlClt

8.1
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waaruit volgt:

Vn + Vp

ti = RiCi ln

(8.1-D

Vgrnl + Vp

Op analoge wijze vinden we voor de blokkeringstijd van buis //, als T de tijd is van de
impulsperiode:
= T— ti = R2C2 ln
Voor de verhouding
tl
T

Va + Vp
(8.1-2)

Vgm2 + Vp

is dan te schrijven:
Vt 2 + Vp
R1C1 ln —
Vgml 4* Vp
R1C1 ln

Vt2 + Vp

+ R2C2 ln

V0ml + Vp

Va + Vp
Vgm2 + Vp

Als nu Va = V12 = Vt en Vomi = Vgm2 = Vgm, dan is voor iedere waarde van de po
sitieve voorspanning Vp:
ti

R1C1

T

R1C1 + R2C2

(8.1-3)

Als onder deze omstandigheden en voor Vp = 0, de duur van een periode wordt gegeven
door 7o, dan kan uit het voorgaande worden afgeleid:
To = ƒ

Vt
In-----Vgm

T

Vt + Vp

fo

In

(8.1-4)

Vgm + Vp

Is in de besproken schakeling b.v. de minimale blokkeerspanning Vgm = 10 V en de sprong
in de anodespanning Vt = 50 V, dan is voor Vp = Vb = 250 V de verhouding
ƒ

To

ln 5

fo

T

300
In-----260

1.6
------= 11,5.
0,14

Resumerend volgt uit (8.1-3) dat, voor identieke buizen en voor Ra 1 = Ra2, de relatieve
impulsbreedte gewijzigd kan worden door variaties van Ri of /?2, doch dat de relatieve
impulsbreedte onafhankelijk is van de voorspanning Vp, en dat volgens (8.1-4), door
variatie van Vv van 0-250 V, onder bepaalde omstandigheden ( Vgm = 10 V en Vt = 50 V)
de frequentie ongeveer een factor 10 kan worden verhoogd.
Tevens volgt uit (8.1-1) en (8.1-2) dat het bij gebruik van deze multivibrator voor één
vaste frequentie voordelig is een hoge voorspanning Vp aan te leggen, waardoor variaties
in de voedingsspanning die Vt en Vgm beïnvloeden, een veel geringere invloed op de
jmpulsduur uitoefenen dan voor het geval dat Vp = 0 V.

De verkregen impulsen zijn nog niet zuiver blokvormig, doch worden als
regel met behulp van amplitudebegrenzers in volgende trappen „nabewerkt”.
8.1.2 De multivibrator als monostabiele generator
Men onderscheidt bij aperiodieke impulsgeneratoren twee mogelijkheden,
en wel generatoren met één stabiele en één metastabiele toestand, en gene-
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Monostabiele generator die wordt verkregen door een van de buizen van de
multivibrator te blokkeren met behulp van een negatieve voorspanning.

ratoren met twee stabiele toestanden. Beide typen hebben gemeen, dat de
stabiele toestand slechts in een labiele toestand kan overgaan door een uit
wendige spanningsverstoring.
Een impulsgenerator van het eerstgenoemde type ontstaat indien men
bij de multivibrator in fig. 8. l-l een van de beide buizen een grotere negatieve
voorspanning geeft dan de afknijpspanning van de buis bedraagt; zie fig.
8.1-4. Zolang over de ingangsklemmen 1 en 2 in deze figuur geen spannings
verstoring optreedt, zal deze schakeling zich in de stabiele toestand zodanig
instellen, dat buis II door de vaste negatieve voorspanning geblokkeerd
blijft en door buis I een stroom vloeit die hoort bij Vg = 0 V. Zodra even
wel over de ingangsklemmen een negatieve spanningspiek optreedt, neemt
*i a£ zodat Vai en dus ook de roosterspanning op buis II toeneemt; als
gevolg hiervan wordt de schakeling labiel en heeft het reeds eerder bespro
ken omklappen plaats. Dan wordt ii nul en h maximaal, waardoor de
raetastabiele toestand intreedt, die aanhoudt tot de roosterspanning op
buis ƒ zover is toegenomen dat deze buis wordt gedeblokkeerd. Dan treedt
weer een labiliteit op, waarna het rooster van buis II sterk negatief wordt.
Ook deze spanning zal weer toenemen, doch slechts tot de vaste negatieve
voorspanning, zodat buis II geblokkeerd blijft tot een hernieuwde negatief
gerichte spanningspiek aan de ingangsklemmen wordt toegevoerd. Een
dergelijke generator noemt men monostabiel. Een nadeel van de in fig. 8.1-4
gegeven generator is, dat bij iedere plotselinge spanningsverandering op de
anode van buis II een spanningsverstoring over de excitatieklemmen 1 en 2
optreedt. Deze verstoring is een gevolg van het feit, dat de spanningen over
Ci en Ck niet kunnen springen, zodat elke anodespanningssprong van buis
II ook over de ingangsklemmen aanwezig is. Door dit nadeel kan men vooral
moeilijkheden verwachten wanneer de excitatiegenerator is gekoppeld met
verscheidene generatoren, hetgeen in de studio-impulsapparatuur veelvuldig
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Fig. 8.1-5
Monostabiele generator met een afzonderlijk
excitatierooster. Buis I wordt in de stabiele toe
stand geblokkeerd door de spanning die de
maximumanodestroom van buis II over **
veroorzaakt. De stabiele toestand is verkregen
door de onderzijde van Rz niet met de onder
zijde van Rk, doch met de bovenzijde van Rk
te verbinden.

voorkomt. Men kan dit effect voorkomen of belangrijk verminderen door
de excitatiespanning aan een vrije elektrode te leggen, zie fig. 8.1-5.
De in deze figuur gegeven schakeling werkt als volgt. Gedurende de sta
biele toestand bevindt het stuurrooster van buis II zich op katodepotentiaal.
Dan is buis I geblokkeerd door de katodevoorspanning over **. Deze
spanning is het gevolg van de stroom door buis II. De schakeling wordt uit
deze stabiele toestand gebracht door aan de ingangsklemmen een positieve
excitatiespanning van voldoende grootte te leggen. Hierdoor wordt buis I
gedeblokkeerd en ontstaat een labiliteit indien de anodestroomverandering
van buis II groter is dan die van buis I. Immers, in dat geval neemt de span
ning over Rk bij toenemende /'i af, met het gevolg, dat de roosterspanning
van buis / minder negatief wordt en dus ii nog verder zal toenemen. In het
labiele gebied moet dus gelden:
d/i
d/2
>
dt '
dt

(8.1-5)

Noemen we de dynamische steilheid van de trioden resp. 5i en Sz, dan kan de voorwaarde
voor labiliteit als volgt worden bepaald:
(8.1-6)

11 = Si Vgl.
12 = Sz Vgz, Vgz = —ii Ral — Vk + Vb
dus:

— 12 = 52 {Si Vgl Ral + (il + 12) Rk}— Vb

waaruit volgt:

— 12 =

SlSz (Ral + Rk)
• Vgl
1+52 Rk

Vb

1 +52**

(8.1-7)

Na differentiatie van (8.1-6) en (8.1-7) en substitutie in (8.1-5) ontstaat:
1

Ral > — •
52

(8.1-8)

Het blijkt dat boven een bepaalde grenswaarde van *ai aan (8.1-5) kan wor
den voldaan en labiliteit zal optreden. Ten gevolge van deze labiliteit zal ii
voortdurend toenemen en h afnemen. Na een bepaalde toeneming van ii
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Fig. 8.1-6
Monostabiele generator met een afzonderlijk excitatierooster, die van het
multivibratortype met een triode-pentode is afgeleid. De koppeling van buis
11 naar buis 1 komt in deze schakeling tot stand door de gemeenschappelijke
voedingsweerstand voor het schermrooster van buis / en de anode van buis II.

wordt buis II geblokkeerd en treedt de metastabiele toestand op, die aan
houdt tot de negatieve spanning op het rooster van buis II tot de deblokkeerspanning is gestegen. Daarna zal opnieuw labiliteit optreden, waardoor
i*2 maximaal wordt en i’i nul en vervolgens de stabiele toestand weer wordt
bereikt.
Door Rz in fig. 8.1-5 variabel uit te voeren, is de duur van de metastabiele
toestand en dus die van de impuls, te regelen.
Een andere schakeling waarin een afzonderlijk excitatierooster beschik
baar is, is in fig. 8.1-6 weergegeven. Deze schakeling bevat een triode en een
pentode; de anode van de triode is rechtstreeks verbonden met het scherm
rooster van de pentode. De voorspanning wordt afgenomen van de spanningsdeler R3, R4. De tijdconstante R3C3 is zo groot, dat de katodevoorspanning nagenoeg constant is.
Het excitatiesignaal dient in positieve zin aan de ingangsklemmen 1 en
2 te worden gelegd.
De duur van de metastabiele toestand wordt bepaald door de tijdconstante
R2C2 en kan worden gevarieerd door verandering van R2.
8.1.3 De multivibrator als bistabiele generator
Impulsgeneratoren van het multivibratortype met twee stabiele toestanden
ontstaan door de scheidingscondensatoren te vervangen door weerstanden;
zie fig. 8.1-7.
Elke stabiele toestand is daardoor gekenmerkt dat een van de buizen ge
blokkeerd blijft, terwijl de andere is gedeblokkeerd. Deze eigenschap wordt
verkregen door het aanbrengen van een geschikte negatieve voorspanning
aan de onderzijde van Ri en R3.
De stuurroosters van de beide buizen zijn via kleine koppelcondensatoren
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ïrig. 8.1-7
Bistabiele generator die is verkregen door in de multivibrator de scheidingscondensatoren te vervangen door de weerstanden Rz en Ra en door aan de
onderzijde van de weerstanden Ri en Ra een negatieve voorspanning te
leggen.

Ck met dezelfde excitatieklem verbonden. De excitatiespanning is negatief
gericht. Elke excitatie-impuls zal de anodestroom van de buis, die op dat
moment geleidt, doen afnemen. Hierdoor neemt de anodespanning van die
buis toe, met het gevolg dat de geblokkeerde buis wordt gedeblokkeerd en
labiliteit ontstaat. Er heeft een omklappen naar de andere stabiele toestand
plaats.
De oorspronkelijke situatie treedt in na een volgende excitatie, zodat een
volledige impuls wordt verkregen na twee excitaties. Men noemt een derge
lijke generator bistabiel.
Omdat enige capaciteit Cv tussen het stuurrooster en de katode bij iedere
buis onvermijdelijk is (Cgk plus bedradingscapaciteit), zullen de serieweerstanden R2 en R4 in fig. 8.1-7 een schadelijke invloed hebben op de flanksteilheid van de impulsen. Men kan dit voorkomen door over elk van deze
weerstanden een kleine capaciteit Cc aan te brengen. De grootte hiervan
moet dan zodanig zijn, dat R\CV = /faCci, resp. R^Cp = RaCc2. Ook bij
deze schakeling treedt het nadeel op, dat tijdens iedere labiele toestand een
spanningsverstoring over de excitatieklemmen aanwezig is. Dit nadeel
wordt vermeden door in fig. 8.1-7 b.v. de trioden te vervangen door pentoden.
Aan de derde roosters, die galvanisch met elkaar worden verbonden, voert
men de excitatie-impulsen toe.
8.1.4 Het transitron
Onder een transitron verstaat men een schakeling waarin een enkele buis
zodanig is gebruikt dat hiermede wel een versterking, doch geen verandering
van de polariteit ten opzichte van het ingangssignaal wordt verkregen.
In principe is dit b.v. bereikbaar met een pentode waarbij het derde rooster
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Fig. 8.1-8
Transitronschakeling met pentode.

!

als stuurelektrode en het schermrooster als uitgangselektrode wordt ge
bruikt. Immers, indien naar het derde rooster een ingangssignaal wordt
gevoerd, dat momenteel negatief is gericht, zal de anodestroom afnemen,
doch de schermroosterstroom toenemen. Op deze wijze ontstaat over een
weerstand die in het schermroostercircuit is opgenomen een uitgangssignaal
dat eveneens negatief is gericht en dat bij voldoende grootte van de weerstand
een grotere amplitude bezit dan het ingangssignaal. Een dergelijke versterker
wordt, zoals dit bij de teruggekoppelde tweetrapsversterker (multivibrator)
is uiteengezet, labiel als de uitgangselektrode met de ingangselektrode wordt
gekoppeld. Indien de koppeling tussen het derde rooster en het schermrooster
met een condensator tot stand is gebracht, ontstaat, evenals bij de schakeling
in fig. 8.1-5, een periodieke impulsgenerator; zie fig. 8.1-8. De werking van
laatstgenoemde schakeling kan als volgt worden ingezien. We veronderstellen
dat op een bepaald moment de spanning op het derde rooster zo negatief is,
dat er geen anodestroom kan vloeien. De katodestroom van de pentode
loopt dan geheel naar het schermrooster en veroorzaakt over R2 een grote
spanning. De spanning op het derde rooster zal echter geleidelijk toenemen,
omdat een deel van de lading op Ci via Ri naar aarde afvloeit. De toenemen
de spanning op het derde rooster heeft op een bepaald moment een anode
stroom tot gevolg. Zodra echter anodestroom optreedt, zal de schermrooster
stroom gaan afnemen, omdat dan een deel van de katodestroom naar de
anode vloeit. De afnemende schermroosterstroom veroorzaakt een toene
mende schermroosterspanning, die via Ci tevens een toenemende spanning
op het derde rooster veroorzaakt. Door deze toenemende spanning wordt
de anodestroom nog groter, waardoor de schermroosterspanning nog meer
toeneemt; met andere woorden: er treedt een labiele toestand op. Tijdens
deze toestand wordt de spanning op het schermrooster zo hoog, dat het
derde rooster via Ci in het roosterstroomgebied wordt gestuurd, waardoor
roosterstroom zal ontstaan. Deze roosterstroom laadt Ci, zodat de spanning
op het derde rooster gaat dalen. Aanvankelijk heeft deze daling weinig in
vloed op de grootte van de anodestroom. Zodra de spanning op het derde
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rooster beneden een bepaalde waarde is gedaald, treedt opnieuw een labiliteit
op. Immers, de afnemende anodestroom heeft dan een toenemende schermroosterstroom, en dus een dalende schermroosterspanning tot gevolg. Deze
dalende schermroosterspanning veroorzaakt een negatieve spanning op het
derde rooster, waardoor de anodestroom wordt geblokkeerd. De veronder
stelde begintoestand is dan opnieuw bereikt en het beschreven proces vangt
weer aan.

JlB*a

7<Hhi5=5

Fig. 8.1-9
Monostabiele generator die ontstaat uit het transi- _ _
tron met pentode, en wel door aan de onderzijde van U
Ri een negatieve blokkeerspanning te leggen.

Een monostabiele generator ontstaat door b.v. in de schakeling van fig.
8.1-8 aan de onderzijde van de lekweerstand Ri een zodanige negatieve
spanning aan te brengen dat zonder excitatie de anodestroom geblokkeerd
blijft; zie fig. 8.1-9. Deze blokkade kan worden opgeheven door het toe
voeren van een negatieve excitatie-impuls aan het eerste rooster. Tijdens
de impuls zal dan namelijk de schermroosterstroom afnemen, zodat de
spanning op het schermrooster en die op het derde rooster zodanig toenemen
dat een anodestroom optreedt. Zodra er anodestroom vloeit, zal de schakeling
labiel worden en een impuls genereren op de wijze als reeds in het voorgaande
is beschreven. Na deze impuls treedt echter weer de stabiele toestand op,
die aanhoudt tot een volgende excitatie-impuls optreedt. De grootte van
de negatieve excitatie-impulsen op het stuurrooster is bij deze schakeling
vrij kritisch, omdat deze impulsen de katodestroom niet mogen blokkeren.
Een minder kritische excitatie ontstaat echter indien positieve spanningsimpulsen naar het derde rooster worden gevoerd.
Een ander huistype dat zeer geschikt is voor een monostabiel transitron is
de secundaire-emissiebuis, als b.v. de EFP 60 (Philips). In deze buis beweegt
zich de katodestroom /* naar een hulpkatode kh \ zie fig. 8.1-10. Het opper
vlak van deze hulpkatode bezit een secundaire-emissiecoëfficient ó > 1.
Elk primair elektron dat dit oppervlak treft, veroorzaakt dus het uit
treden van verscheidene vrije elektronen uit dit oppervlak. Omdat de
hulpkatode bij dit elektronenbombardement meer elektronen emitteert dan
erop vallen, zal de spanning op de hulpkatode positiever worden en wel des
te meer naarmate de katodestroom toeneemt. Als dus op de stuurelektrode
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Fig. 8.1-10
Stroomverdeling in een secundaire-emissiebuis.

momenteel een positief gerichte spanningsverandering optreedt, zal op de
hulpkatode eveneens een positief gerichte spanningsverandering voorkomen.
Zodra deze spanningsverandering door geschikte keuze van Rn groter is
dan die op de stuurelektrode, is dus weer een labiliteit mogelijk door een
koppeling tussen het eerste rooster en de hulpkatode aan te brengen.
Een schakeling voor een dergelijk huistype is weergegeven in fig. 8.1-11.
In deze schakeling is R\ zo groot gekozen, dat voor Vg\ = 0 V, de spanning
op de hulpkatode nagenoeg gelijk is aan de anodespanning. Dan is in
deze toestand de secundaire-emissiecoëfficient <5= 1, omdat de secundaire
elektronen op de hulpkatode zullen terugvallen. De terugkoppeling is dan
onvoldoende om een labiliteit te veroorzaken. In dit geval treedt de stabiele
toestand op wanneer de stromen /*, iun en ia maximaal zijn. De excitatiespanning op het eerste rooster moet daarom in negatieve richting aan dit
rooster worden gelegd, zodat tijdens een impuls de katodestroom kan af
nemen. Hierdoor zal ook de stroom naar de hulpkatode afnemen, met
gevolg dat de spanning op de hulpkatode en die over R5 dalen. Er treedt dan
een labiliteit op zodra de versterking tussen het eerste rooster en de hulp
katode - zonder terugkoppeling - groter wordt dan 1. De spanningsdaling
over R5 veroorzaakt via Ci een daling van de stuurroosterpotentiaal en wel
zodanig dat de roosterspanning veel negatiever wordt dan de blokkeer-
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Fig. 8.1-11
Monostabiele generator met secundaire-emis
siebuis.
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spanning, waardoor een metastabiele toestand ontstaat. De duur van deze
toestand is regelbaar door variatie van R2.
Zodra de stuurroosterpotentiaal door het afvloeien van lading via Rz
weer voldoende is toegenomen, wordt de buis gedeblokkeerd, waarna de
schakeling terugklapt naar de stabiele toestand.
Omdat de steilheid tussen het stuurrooster en de hulpkatode bij een
secundaire-emissiebuis groot is, wordt reeds bij een lage waarde van R5 een
versterking groter dan één verkregen, waardoor deze buis bijzonder geschikt
is voor het opwekken van impulsen met steile flanken.
8.2 Het mengen van impulsen
Zoals in hfdst. VI is uiteengezet, bevat het videosignaal verscheidene in
formaties die zijn samengevóegd tot een enkel signaal. Dit samenvoegen of
mengen geschiedt in z.g. mengtrappen. Men maakt onderscheid tussen additieve en multiplicatieve menging.
8.2.1 Additieve menging
Onder additieve menging wordt in het volgende een dusdanige samenvoeging
van signalen verstaan, dat het gemengde signaal gelijk of evenredig is aan
de som van de afzonderlijk toegevoerde signaalcomponenten. Een toepassing
van deze menging vindt men b.v. voor het geval dat uit een reeks impulsen
telkens na een bepaald aantal een van de impulsen moet worden gebruikt
voor het exciteren van een relaxatiegenerator.
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Fig. 8.2-1
Additieve menging van de signalen ia) en (b) geeft het signaal (c).
Een dergelijk geval doet zich voor in de impulscentrale, waarbij uit de
impulsen van de hoofdoscillator telkens één enkele impuls is aangewezen om
de excitatie te leveren voor het begin van het rastersynchronisatiesignaal.
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Voor dit doel voert men aan een additieve mengtrap het uitgangssignaal toe
van de hoofdoscillator (zie fig. 8.2-la) en het uitgangssignaal van de laatste
deeltrap; zie fig. 8.2-16. Deze uitgangssignalen zijn impulsvormig. Het sig
naal van de laatste deeltrap heeft een impulsfrequentie die overeenkomt met
een subharmonische van die van de hoofdoscillator. In het algemeen zal het
uitgangssignaal van de laatste deeltrap niet rechtstreeks kunnen dienen voor
het gewenste excitatiesignaal, omdat de fazeconstantheid van het eerstge
noemde signaal niet voldoende is en omdat tijdens het herhaalde delen van
de frequentie enige tijdsvertraging heeft plaats gehad.
Het signaal dat door het mengen van de genoemde impulsen ontstaat is
weergegeven in fig. 8.2-1 c. De additieve menging van deze impulsen heeft
dus tot gevolg dat een impuls van de hoofdoscillator periodiek in niveau
verschuift, zodat met behulp van een drempelbuis een separatie van de ver
langde excitatie-impuls kan worden verkregen.
Een mengtrap waarin deze additieve menging tot stand komt kan b.v.
bestaan uit twee buizen met een gemeenschappelijke anodeweerstand; zie
fig. 8.2-2.
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Fig. 8.2-2
Mengtrap voor additieve menging met behulp van twee buizen.
De signalen a en b in fig. 8.2-1 worden in deze schakeling naar de stuurroosters van de beide buizen gevoerd, zodat in de anodeketen het mengsignaal van fig. 8.2-1 c in positieve richting ontstaat. Het uitgangssignaal bezit
dan de gewenste polariteit voor de drempelbuis.
Additieve menging is ook met een enkele buis mogelijk en wel door b.v.
een van de ingangssignalen naar het stuurrQoster en het andere naar de
katode te voeren; zie fig. 8.2-3. Men dient echter te overwegen, dat bij deze
schakeling voor een additieve werking de /a-Ky-karakteristiek recht moet
zijn en de anodestroom van de buis niet door de ingangssignalen mag worden
geblokkeerd, hetgeen bij de voorgaande schakeling wel is toegestaan.
Een andere toepassing van additieve menging heeft plaats bij het mengen
van het reeds in andere trappen samengestelde synchronisatiesignaal en het
met de onderdrukkingssignalen gemengde beeldsignaal.
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Fig. 8.2-3
Mengtrap voor additieve
menging met behulp van een
enkele buis.

Fig. 8.2-4
Additieve mengtrap voor het mengen van het beeldsignaal en het totale synchronisatiesignaal.

Een mengtrap waarin deze menging tot stand kan komen is weergegeven
in fig. 8.2-4.
Naar het stuurrooster van buis I wordt in positieve richting het beeldsignaal gevoerd waarin de informatie van de gemiddelde helderheid is ge
geven ten opzichte van het onderdrukkingsniveau. Op dit rooster wordt door
de niveaudiode D\ de nulcomponent ingevoerd, zodat een vaste negatieve
voorspanning zodanig kan worden ingesteld dat „zwart” in het beeldsignaal
steeds kan overeenkomen met anodestroom nul van buis I; zie fig. 8.2-5a.
De katodeweerstand Rk lineariseert de karakteristiek van buis /.
Naar het rooster van buis II wordt in negatieve richting het totale syn
chronisatiesignaal gevoerd met een amplitude die groter is dan de roosterruimte van de buis. Noemen we bij buis //, voor Vg\ — 0 V, de anodestroom
hm, dan komt dus volgens het voorgaande, in de gemeenschappelijke anode-
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Stroomverdeling van de in fig. 8.2-4 gegeven mengtrap. a anodestroom van buis I,
b anodestroom van buis II, c stroom door Ra
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Fig. 8.2-6
Mengtrap voor multiplicatieve menging.

*
keten het zwartniveau overeen met een stroom ia = hm, terwijl iedere syn
chronisaties mpuls gekenmerkt zal zijn door ia = 0. Het beeldsignaal wordt
dan gegeven door ia > hm', zie fig. 8.2-5c.
8.2.2 Multiplicatieve menging
Onder multiplicatieve menging van twee signalen wordt in het volgende een
menging verstaan, waarbij de versterking van een der signalen een functie
is van het andere signaal.
Een voorbeeld van multiplicatieve menging van impulsen verkrijgt men
door de signalen a en b in fig. 8.2-1 resp. naar het stuurrooster en naar het
derde rooster van een pentode te voeren; zie fig. 8.2-6.
Hierbij veronderstellen we eerst, dat het signaal in fig. 8.2-1 a op het
stuurrooster van de mengpentode een zodanige amplitude bezit dat tijdens
deze impulsen de anodestroom niet wordt geblokkeerd. Indien ten gevolge
van het toegevoerde signaal uit fig. 8.2-16 de spanning op het derde rooster
varieert van V0z = 0 tot Vffs = —K2, waardoor de steilheid van het eerste
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Fig. 8.2-7
Verband tussen de ingangssignalen en
de anodestroom bij de multiplicatieve
mengtrap in fig. 8.2-6, als de amplitu
de van het signaal op het stuurrooster
kleiner is dan de roosterruimte van
de buis.
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Fig. 8.2-8
Verband tussen de ingangssignalen
en de anodestroom bij de multipli
catieve mengtrap in fig. 8.2-6, als de
amplitude van het signaal op het
stuurrooster groter is dan de rooster
ruimte van de buis.
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Foto 6.
Elektrolytische trog waarin een vergroot (half) model van een elektronenkanon. Op een
plaat boven de trog rijdt een wagentje waaraan een schrijfstift. Het apparaat berekent uit
de gemeten potentiaalverdeling op iedere plaats de kromming die de baan van het wagentje
ter plaatse moet rijden opdat de schrijfstift de baan van een elektron volgt. De vorm van
de elektrodes is op de rijplaat getekend.

8.2

HET MENGEN VAN IMPULSEN

211

rooster resp. Si en S2 wordt, zal de anodestroom de gedaante hebben van
fig. 8.2-7. Dit uitgangssignaal vertoont veel overeenkomst met dat uit fig.
8.2-1 c. Het enige verschil tussen beide is, dat de amplitude van de in niveau
verschoven impulsen bij het door multiplicatieve menging verkregen uit
gangssignaal kleiner is dan de amplitude van de overige impulsen, terwijl
deze bij de additieve menging gelijk zijn.
Indien echter de amplitude van het ingangssignaal op het eerste rooster
van de multiplicatieve mengbuis zo groot is, dat tijdens iedere impuls de
anodestroom wordt geblokkeerd, dan zijn er geen in niveau verschoven
impulsen in het uitgangssignaal meer aanwezig; zie fig. 8.2-8.
Elke impuls in het uitgangssignaal is dan gekenmerkt door een anode
stroom ia = 0, waarbij alleen periodiek voor enige tijd een kleinere amplitude
van de impulsen optreedt. Deze kleinere amplitude wordt steeds geringer
naarmate de amplitude van de impulsen op het derde rooster groter wordt.
Is deze amplitude tenslotte zo groot dat tijdens de impulsen op het derde
rooster de anodestroom eveneens wordt geblokkeerd, dan zal in het uitgangs
signaal periodiek een volledige onderdrukking van het stuurroostersignaal
plaats hebben; zie fig. 8.2-9. Deze onderdrukking van een van de signalen
is een typisch kenmerk van multiplicatieve menging. Bij additieve menging
zullen steeds beide impulsvormen in het anodecircuit van de mengschakeling
blijven optreden.
ia
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Fig. 8.2-9
Uitgangsstroom van de multiplicatieve mengtrap in fig. 8.2-6 voor het geval
dat de amplitude van de ingangssignalen groter is dan de vereiste blokkeerspanning op elk der roosters.
Uit het voorgaande volgt, dat de additieve mengschakeling volgens fig.
8.2-3 in een multiplicatieve mengschakeling overgaat zodra de steilheid
van het stuurrooster afhankelijk wordt van de spanning over /?*. Omdat
Rk voor het stuurroostersignaal een tegenkoppeling veroorzaakt, is dit prak
tisch alleen het geval als de aangelegde impuls over Rk nagenoeg gelijk of
groter wordt dan de negatieve roosterruimte van de buis. Worden twee
signalen gemengd, waarbij gedurende de verandering van het potentiaalniveau van het ene signaal dat van het andere constant blijft, dan kan met
beide methoden een gelijkvormig uitgangssignaal worden verkregen. Een
voorbeeld hiervan is de menging van het totale synchronisatiesignaal met
het beeldsignaal.
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Fig. 8.2-10
Multiplicatieve mengtrap voor het men- 11—ir
gen van het beeldsignaal en het totale
synchronisatiesignaal.
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Bij deze signalen is namelijk tijdens elke synchronisatie-impuls het beeld
signaal constant (onderdrukt), terwijl tijdens de amplitudevariaties van het
beeldsignaal het totale synchronisatiesignaal constant is; zie fig. 8.2-5 (a en
b). Multiplicatieve menging van deze signalen kan tot stand worden gebracht
met een schakeling als in fig. 8.2-10 is gegeven. In deze schakeling wordt het
beeldsignaal uit fig. 8.2-5a in positieve richting naar het derde rooster ge
voerd en het totale synchronisatiesignaal uit fig. 8.2-5b naar het eerste
rooster. De amplitude van dit laatste signaal wordt bij voorkeur groter ge
kozen dan de roosterruimte van het eerste rooster. Nu is tijdens elk interval
tussen twee synchronisatie-impulsen de potentiaal op het eerste rooster
constant en nagenoeg gelijk aan de katodepotentiaal, terwijl de negatieve
voorspanning Va op de anode van de niveaudiode de potentiaal bepaalt die
overeenkomt met „zwart” in het beeldsignaal, zodat het zwartniveau in de
anodeketen overeenkomt met een anodestroom iz die optreedt bij Vgi = 0
en Vff3 = — Va. Elke synchronisatie-impuls is dus in de anodestroom ge
kenmerkt door een stroom ia < iz, en het beeldsignaal door ia ^ iz, hetgeen
bij additieve menging eveneens het geval is voor iz = hm', zie fig. 8.2-5c.
In dit geval voeren beide mengmethoden dus tot dezelfde stroomvorm.
De toepassing van een pentode voor multiplicatieve menging heeft het
nadeel dat een grote signaalamplitude op het derde rooster noodzakelijk is
wegens de geringe steilheid van deze elektrode. Men zal daarom voor deze
mengmethode bij voorkeur een huistype gebruiken waarin de tweede stuurelektrode praktisch dezelfde steilheid bezit als het eerste rooster.
8.2.3 Gecombineerde additieve en multiplicatieve menging
Een combinatie van additieve en multiplicatieve menging kan met voordeel
worden gebruikt bij het samenstellen van synchronisatiesignalen zoals ge
geven in de standaards volgens de figuren 6.2-1 en 6.3-1.
Aan de hand van een enkel voorbeeld zal dit nader worden toegelicht,
waarbij wordt uitgegaan van de wens, het rastersynchronisatiesignaal met het
lijnsynchronisatiesignaal te mengen. Deze menging kan tot stand worden
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Fig. 8.2-11
Multiplicatieve en additievc mengtrap. De multiplicatieve menging heeft
plaats in de buizen / en II. De additieve menging wordt verkregen door de
anoden van beide buizen gemeenschappelijk te voeden via de anodeweerstand Ra. a lijnsynchronisatic-impulsen, b rasterimpuls met de voorgeschreven duur van het rastersynchronisatie-interval, c dubbele lijnimpulsen.

gebracht door in de anodeketens van twee multiplicatieve mengtrappen een
gemeenschappelijke anodeweerstand op te nemen; zie fig. 8.2-11.
Naar het eerste stuurrooster van buis I wordt in deze schakeling in nega
tieve signaalrichting het uitgangssignaal van de lijnimpulsgenerator gevoerd,
terwijl naar het tweede stuurrooster een negatief gerichte impuls wordt ge
voerd met een duur die gelijk is aan die van het gewenste rastersynchronisatiesignaal. Indien de amplitude van de impulsen op iedere stuurelektrode
groter is dan de betreffende roosterruimte, zal elke impuls de anodestroom
van buis I blokkeren, waardoor de anodestroom iai als functie van de tijd
de gedaante heeft als in fig. 8.2-12*7. Naar het eerste stuurrooster van buis II
worden vervolgens in positieve signaalrichting impulsen met de dubbele lijn
frequentie gevoerd. Op het tweede stuurrooster van deze buis bevinden zich
dezelfde impulsen als op het overeenkomstige rooster van buis /, doch nu
in positieve signaalrichting. Ook bij buis II veronderstellen we de amplitude
van de impulsen op iedere stuurelektrode groter dan de betreffende rooster
ruimte. Dan zal door het signaal op de tweede stuurelektrode tijdens elk
impulsinterval de anodestroom van buis II geblokkeerd zijn. Alleen tijdens
een impuls op deze elektrode kunnen de impulsen op het eerste rooster een
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Fig. 8.2-12
De respectievelijke anodestromen in de multiplicatievc en additieve mengtrap van fig. 8.2-11.
a anodestroom ia i van buis I, b anodestroom
ia2 van buis II, c gezamenlijke anodestroom la
door Ra.
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serie stroomimpulsen in de anodeketen veroorzaken; zie fig. 8.2-12b. In
deze tijd is echter buis I geblokkeerd, zodat de som van de door de beide
buizen geleverde stroomimpulsen de gedaante heeft van fig. 8.2-12c. Hier
mede is de gewenste menging bereikt.
8.3 Zaagtandgeneratoren (algemeen)
Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds met enkele woorden is aangeduid,
moet de afbuiging van de elektronenbundel èn in de camerabuis èn in de
beeldbuis lineair met de tijd toenemen. Deze eis is noodzakelijk, niet alleen
om bij een gegeven frequentieband over het gehele beeldvlak een uniforme
beeldscherpte te verwezenlijken, doch ook omdat bij sommige typen opneembuizen (zoals bij de iconoscoop en de beeldiconoscoop) het uitgangs
signaal tevens een functie is van het aantal elektronen dat per tijdseenheid
het mozaïek treft.
Voor deze lineaire afbuiging van de elektronenbundel is het noodzakelijk,
dat voor elektrische afbuiging een lineair met de tijd toenemende spanning
tussen de afbuigplaten aanwezig is, en dat voor magnetische afbuiging een
lineair met de tijd toenemende stroom door de afbuigspoelen vloeit. Deze toe
nemende spanning, resp. stroom, duidt men aan met de naam „heenslag”.
Het einde van de heenslag is gekenmerkt door een snelle overgang naar het
begin van de volgende heenslag. Deze snelle overgang noemt men „terug
slag”. Lineariteit is bij de terugslag in het algemeen niet noodzakelijk, omdat
dan zowel de straalstroom in de camerabuis als in de beeldbuis onderdrukt
is. Men noemt een dergelijke spannings- of stroomvorm een zaagtand,
omdat de heen- en de terugslag tezamen veel overeenkomst vertonen met de
tandvorm van een zaag. De schakelingen waarmede deze zaagtanden kunnen
worden opgewekt noemt men „zaagtandgeneratoren” of ook wel tijdbasisgeneratoren. Deze laatste benaming wordt gebruikt omdat bij een lineaire afbui
ging van de lichtvlek over het luminescentiescherm, de afstand tussen twee pun
ten op de door de lichtvlek beschreven lijn een maat is voor het tijdsinterval.
Men kan de zaagtandgeneratoren naar het principe van de werking in
twee categorieën verdelen, en wel:
a. generatoren waarbij de spanning over een condensator lineair met de tijd
toeneemt ten gevolge van een constante laadstroom (capacitieve generator);
b. generatoren waarbij de stroom door een zelfinductie lineair met de tijd
toeneemt ten gevolge van een constant gehouden spanning over de zelfinduc
tie (inductieve generator).
Bij alle generatoren is een schakelsysteem aanwezig waarmee de terugslag
tot stand komt.
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8.4 Capacitieve zaagtandgeneratoren
Het principe van de capacitieve zaagtandgeneratoren berust op het laden en
ontladen van een condensator.
De spanning Vc over de condensator is gegeven door

v'=èlid‘-

(8.4-1)

Als tijdens de heenslag de laadstroom i constant wordt gehouden, volgt uit
(8.4-1) dat
i

Vc==c‘De condensatorspanning Vc neemt dan recht evenredig met de tijd t toe.
Hoewel verscheidene schakelingen bekend zijn waarmede een constante
laadstroom kan worden verkregen, past men deze in de televisietechniek
meestal niet toe. Men beperkt zich dan tot het laden van een condensator
uit een spanningsbron via een weerstand; zie fig. 8.4-1. Dat hierdoor bij een
constante voedingsspanning Vb de laadstroom / voortdurend zal afnemen,
volgt uit de overweging dat bij een toenemende spanning Vc over de conden
sator, het spanningsverlies over de weerstand R\ steeds geringer wordt.
+

4
i
Fig. 8.4-1
Het laden van een condensator uit een spanningsbron via
een weerstand.
Het blijkt dat onder de genoemde omstandigheden de spanning Vc als
functie van de tijd wordt gegeven door de vergelijking
(8.4-2)
Vc = Vb (1 — e~t/RlCl).
Voor de afleiding van deze formule kunnen we uitgaan van de vergelijking
i Ri + Vc= Vb.
dVe
Na substitutie van i = Ci---- ontstaat:
dt
Vb
Vc
dVe
~dT + RiCi
RiCi
De oplossing van deze vergelijking wordt:
Vc = A • e~t/RlCl + Vb.
Hierin is A een integratieconstante die kan worden gevonden door het invoeren van de
beginvoorwaarde. Stellen we Ve = 0 als / = 0, dan is A — — Vb. De totale oplossing
wordt dan:
Ve = Vb (1 —
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Fig. 8.4-2
Verband tussen Vc/Vb en t/RiCi.
Kromme B behoort bij de abscisschaa! B en is een deel van de gehele functie A.

Of in woorden: de spanning Vc over de condensator heefteen exponentieel
verloop als functie van de tijd en nadert op de duur asymptotisch de voe
dingsspanning Vb. In fig. 8.4-2 is de functie uitgezet voor Vc/Vb met twee
verschillende abscisschalen voor het quotiënt t/RiCi.
De afwijking van deze functie ten opzichte van het lineaire verband tussen
Vc en t is niet groot zolang /
R\C\\ dit is eenvoudig in te zien indien we
de spanningsverandering bepalen als functie van de tijd. Deze wordt bepaald
door (8.4-2) te differentiëren. Na reeksontwikkeling van de uitkomst en af
breken van de reeks na de tweede term, ontstaat:
dt

..
y* n
~ RiCi U

—-—
RiCi ’

(8.4-3)

Uit (8.4-3) blijkt dat voor / = O de spanningsverandering op de condensator
als functie van de tijd, dit is de steilheid van het spanningsverloop aan het
begin van de heenslag, gelijk is aan Vb/RiCi. Stellen we de steilheid aan het
einde van de heenslag gelijk aan y-maal de beginsteilheid, dan volgt uit
(8.4-3), dat
7=1 — t/R\C\.
Voor t/RiCi = 0,1 is dus de eindsteilheid van de heenslag 0,9 maal de begin
steilheid. Men zegt wel, dat dan de heenslag een distorsie van 10% bezit.
Noemen we de grootte van deze distorsie #, dan is, zolang (8.4-3) geldt:
* = 100 • t/RiCi... (%).

(8.4-4)
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Hoewel een distorsie van 10% in vele gevallen toelaatbaar is, dient men te
bedenken dat dit resultaat ontstaat ten koste van de grootte van de zaagtandspanning. Immers, volgens fig. 8.4-2 is bij benadering voor t/RiCi ^ 0,2 het
verband tussen Vc/Vb en t/RiCi nagenoeg lineair, zodat voor t/RiCi = 0,1
de maximale condensatorspanning Vc = 0,1 Vb zal zijn. Voor een Vb =
300 V is dus, bij een distorsie van 10%, de (//) waarde van de zaagtandspanning slechts 30 V. Deze waarde is echter nog ruimschoots voldoende voor de
gevallen waarin de zaagtandgenerator wordt gevolgd door een versterkbuis.
De terugslag komt tot stand door een snelle ontlading van de condensator.
Deze ontlading heeft plaats door een ontladingscircuit dat parallel aan de
condensator wordt geschakeld. De weerstand van dit ontladingscircuit
dient belangrijk lager te zijn dan die van het ladingscircuit, zodat het schake
len beperkt kan worden tot het in- en uitschakelen van de ontladingsweg.
Het schakelen geschiedt elektronisch, waarvoor men vele oplossingen heeft
bedacht. De eenvoudigste en ook de oudste is wel die waarbij de ontlading
geschiedt met een z.g. neonstabilisator, die parallel aan de ladingscondensator is aangesloten; zie fig. 8.4-3. De werking van deze schakeling berust
op het verschil tussen ontsteek- en doofspanning van de neonbuis.
!*/
/Va
Ne

Fig. 8.4-3
Het ontladen van de ladingscondensator Ci met
behulp van een neonstabilisatiebuis.

\R2

ÏS

rr

Indien namelijk de spanning over de condensator toeneemt, zal bij een
bepaalde spanning (de z.g. ontsteekspanning) het neongas ioniseren, waar
door een ladingstransport door de buis, en dus een ontlading van de con
densator, kan plaats hebben. Omdat deze ionisatie cumulatief is, zal hei
meestal noodzakelijk zijn een weerstand van enkele honderden ohms in
serie met de buis op te nemen, om de maximale stroom te beperken.
Door de ontlading van de condensator daalt de condensatorspanning tot
de doofspanning. Beneden deze spanning kan de ionisatie zich niet hand
haven en treedt recombinatie op. Daarna moet de spanning over de conden
sator opnieuw tot de ontsteekspanning stijgen voordat een volgende ont
lading kan plaats hebben.
Een synchronisatie van de generatorfrequentie kan worden verkregen
door negatief gerichte spanningsimpulsen naar R2 te voeren, waarbij de
eigenfrequentie van de schakeling iets lager moet zijn dan de synchronisatie-
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frequentie. Dan zullen namelijk de synchronisatie-irnpulsen telkens de neonbuis ontsteken voordat zelfontsteking plaats heeft.
Hoewel de besproken schakeling zeer eenvoudig is, vindt ze geen toepas
sing in de televisietechniek, en wel:
1. omdat de amplitude van de zaagtand niet regelbaar is wegens de con
stante ontsteek- en doofspanning,
2. omdat voor synchronisatie een grote stroomimpuls nodig is (R2 onge
veer 500Q),
3. omdat de doofspanning zeer hoog is (ongeveer -f 100 V).
Het streven om bij het behandelde ontladingsprincipe de genoemde be
zwaren te voorkomen heeft geleid tot de ontwikkeling van de z.g. gasgevulde
triode.
8.4.1 Hetthyratron
Het thyratron is een met gas gevulde triode. Men onderscheidt ook hierbij
een ontsteek- en een doofspanning. De eerste is regelbaar door verandering
van de negatieve voorspanning op het rooster van de triode. Wanneer tussen
de anode en de katode de ontsteekspanning wordt bereikt, ioniseert het gas
en ontstaat een boogontlading tussen beide elektroden. De hoogspanning is
dan, afhankelijk van het soort gas, 16-40 V.
Gedurende de ionisatie van het gas bevindt zich een wolk van positieve
ionen om het stuurrooster, waardoor de werking van dit rooster na de ont
steking van de boog wordt afgeschermd. De anodestroom kan dan alleen
nog worden onderbroken door de spanning tussen de anode en de katode
beneden de hoogspanning te doen dalen. Is de boogontlading op deze wijze
gedoofd, dan treedt de werking van het stuurrooster weer in. Hoe groter de
negatieve voorspanning is die aan het rooster wordt gelegd, hoe hoger de
ontsteekspanning zal zijn, en omgekeerd. Hieruit volgt dat bij een constante
anodespanning, de boog ook kan worden ontstoken door de stuurroosterspanning te verhogen. Het is dus alsof plotseling een deur in de buis wordt
geopend. Naar deze eigenschap heeft men de met gas gevulde triode de naam
thyratron gegeven (Grieks: thyra = deur).
Het schema van een capacitieve zaagtandoscillator met een thyratron is
in fig. 8.4-4 gegeven. Omdat bij dit type buis een geringe roosterspanningsverandering een grote verandering van de ontsteekspanning tot gevolg heeft
(ongeveer 1 op 40) is een synchronisatie-impuls van i tot 2 V{tt) reeds vol
doende.
Het thyratron wordt voor het opwekken van zaagtandspanningen echter
weinig meer gebruikt en is verdrongen door hoogvacuümbuizen.
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Fig. 8.4-4
Zaagtandspanningsoscillator waarin de ontlading van condensator Ci plaats heeft met behulp
van een met gas gevulde triode.

8.4.2 De aperiodieke capacitieve zaagtandgenerator
De eenvoudigste capacitieve zaagtandgenerator met een vacuümbuis is de
z.g. aperiodieke capacitieve zaagtandgenerator; zie fig. 8.4-5. Deze generator
genereert alleen een zaagtandspanning indien aan de ingangsklemmen
impulsen worden gelegd.
Deze impulsen dienen positief gericht te zijn en een amplitude te hebben
die groter is dan de roosterruimte van de buis. Tijdens iedere impuls zal de
roosterpotentiaal gelijk zijn aan die van de katode, waardoor een grote
anodestroom kan optreden, die door Ci wordt geleverd. De spanning over
de condensator zal dus snel afnemen. Gedurende het interval tussen twee
impulsen is de buis door het inkomende signaal geblokkeerd, zodat tijdens
dit deel van een periode de spanning over de condensator kan toenemen als
gevolg van de laadstroom door Ri. Het ligt voor de hand om aan het stuurrooster de synchronisatie-impulsen uit het videosignaal te leggen en met het
uitgangssignaal direct de eindtrap voor de afbuiging van de elektronenstraal
te sturen. Deze werkwijze wordt echter niet toegepast en wel ten eerste omdat
de grootte van de ontlading van Ci een functie is van de impulsduur en ten
tweede omdat bij het wegvallen van de impulsen (b.v. zenderstoring) de
stilstaande elektronenbundel catastrofale gevolgen zal hebben. De schakeling
vindt echter wel toepassing in combinatie met een oscillator.

'Ri

HF

Cj

JLJL

_2r

Fig. 8.4-5
De aperiodieke zaagtandspanningsgenerator
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8.4.3 De hikoscillator als capacitieve zaagtandoscillator
Een zaagtandgenerator, die in principe veel overeenkomst vertoont met een
teruggekoppelde triodeoscillator, is weergegeven in fig. 8.4-6. Met deze
schakeling zal bij een kleine waarde van R\ en een matige koppeling tussen
de spoelen, een sinusvormige trilling met een constante amplitude ontstaan.
De frequentie van deze sinusvormige trilling wordt gegeven door de spoelzelfinducties en de parasitaire capaciteiten.

.000

IffiTH
C;
Rk\
Ck

Fig. 8.4-6
Hikoscillator waarbij de laadweerstand en de ladingscondensator in de anodeketcn zijn aange
bracht.

—
Bij een zeer vaste koppeling en een grote waarde van R\ ontstaat echter
een hikkende oscillatie, waardoor over Ci zaagtandvormige spanningen
optreden. Er vloeit dan periodiek een katodestroom, die evenwel ten gegevolge van de grote tijdconstante van Rk en C*, een nagenoeg constante
katodevoorspanning over Rk oplevert. Deze voorspanning is zo hoog, dat
de buis bij een lage anodespanning is geblokkeerd. Indien dus over Ci een
geringe spanning heerst, zal de laadstroom door R\ de spanning op de
ladingscondensator exponentieel doen toenemen tot de anodespanning een
zodanige waarde heeft bereikt dat de triode wordt gedeblokkeerd. Dan zal
een oscillatie met snel toenemende amplitude inzetten, waardoor grote
stroomimpulsen in het anodecircuit ontstaan. Deze stroomimpulsen worden
geleverd door Ci, met het gevolg dat de spanning over Ci snel tot een lage
waarde daalt. In deze situatie is de effectieve steilheid van de buis zo klein
geworden, dat de oscillatie zich niet meer kan onderhouden en de trillingen
uitsterven. De buis is dan weer geblokkeerd, zodat een volgende langzame
toeneming van de spanning over Ci kan plaats hebben.

è-s
o

Fig. 8.4-7
Hikoscillator waarbij de laadweerstand parallel aan de ladings
condensator in de roosterketen van de buis is geschakeld.
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Fig. 8.4-8
Hikoscillator waarbij zich de laadweerstand en de ladingscondensator in de roosterketen van de buis be
vinden, doch de laadweerstand naar + Vb is gescha
keld.

—
Een iets andere zaagtandgenerator ontstaat door de condensator Ci niet
in het anodecircuit, doch in het roostercircuit aan te brengen; zie fig. 8.4-7.
Ook hier is weer een zeer vaste koppeling tussen de spoelen aanwezig, waar
door een hikkende oscillatie kan optreden. Deze oscillatie veroorzaakt grote
roosterstroomimpulsen, die de condensator Ci zover negatief Iaden dat de
oscillatie uitdooft en de buis wordt geblokkeerd. De condensator C\ kan zich
dan exponentieel over R\ ontladen, tot de roosterpotentiaal een waarde bereikt
waarbij de buis wordt gedeblokkeerd en opnieuw een oscillatie veroorzaakt.
Omdat Ci nagenoeg geheel wordt ontladen, is het duidelijk dat de distorsie
van deze zaagtand te groot is voor een nagenoeg lineaire afbuiging van de
elektronenbundel.
Na een geringe wijziging ontstaat echter een schakeling die bij gelijke voe
dingsspanning Vij een betere lineariteit geeft dan alle reeds behandelde
zaagtandgeneratoren. Deze wijziging bestaat uit het leggen van R\ aan de
voedingsspanning in plaats van aan aarde; zie fig. 8.4-8.
Immers, dan wordt volgens fig. 8.4-9, de verhouding tussen de (tt) waarde
Vm van de zaagtandspanning en de spanning waartoe de condensatorspanning asymptotisch kan naderen:
Vm
Vrn + Vgn + Vb '
Hierin is Vgn een spanning die overeenkomt met de roosterruimte van de buis.
+Vb
Vc

to

/

iz__r_

1 Vgn

'f
t

Fig. 8.4-9
Verloop met de tijd van de spanning op de ladingscondensator Ci in de schakeling volgens
fig. 8.4-8.
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Synchronisatie van de zaagtandoscillator in fig. 8.4-8 komt tot stand door
positieve spanningsimpulsen naar het stuurrooster of negatieve spanningsimpulsen naar de anode te voeren. Een frequentieregeling wordt in deze
schakeling bereikt met de variabele weerstand Ri, terwijl een amplituderegeling wordt verkregen door de voedingsspanning variabel te maken.
Een nadeel van de besproken schakeling is dat in de gesynchroniseerde toe
stand, bij een variatie van R\, tevens de amplitude van de zaagtand verandert.
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Fig. 8.4-10
Combinatie van de hikoscillator en de aperiodieke capaciticve zaagtandgenerator.

Een schakeling waarbij de frequentieregeling en de amplituderegeling
elkaar niet beïnvloeden (zie fig. 8.4-10) wordt verkregen door een combinatie
van de schakelingen in fig. 8.4-5 en fig. 8.4-7. Het rechterdeel is de aperiodieke capacitieve zaagtandgenerator. Deze generator wordt gestuurd door het
linkerdeel van de combinatie. De sturing heeft plaats doordat de roosters
van de beide buizen met elkaar zijn verbonden.
De werking van deze zaagtandgenerator komt in het kort op het volgende
neer.
Gedurende de ontlading van de roostercondensator C zijn beide buizen
geblokkeerd. De anodespanning op buis I is dan gelijk aan de voedings
spanning, terwijl de spanning op de anode van buis II veel lager is, doch
voortdurend toeneemt. Bij gelijke buizen zal buis /, wegens de hogere anode
spanning op deze buis, het eerst worden gedeblokkeerd en een toenemende
wisselspanning van hoge frequentie opwekken. De toenemende wisselspan
ning deblokkeert buis II, met het gevolg dat de pulserende anodestroom van
deze buis de ladingscondensator Ci snel zal ontladen. Intussen heeft de
roosterstroom van beide buizen de roostercondensator C zover negatief
geladen, dat buis I de wisselspanning niet meer kan onderhouden, waardoor
de trillingen uitdoven en beide buizen weer geblokkeerd zijn. In de besproken
schakeling is de variabele weerstand R de frequentieregelaar en de variabele
laadweerstand R\ de amplituderegelaar.
Voor de beide buizen wordt gewooniijk één dubbele triode gebruikt.
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8.4.4 De blokkeeroscillator als capacitieve zaagtandoscillator
Het ontladen van een condensator met H.F. pulsaties, zoals dat bij de hikoscillator geschiedt, heeft het nadeel dat tijdens de ontlading een sterk H.F.
stoorsignaal wordt opgewekt. Dit nadeel is zo groot, dat men in de televisie
techniek deze werkwijze nagenoeg niet toepast, doch meestal de ontlading
hetzij aperiodiek of tijdens een halve periode van een sinus laat geschieden.
De aperiodieke ontlading ontstaat door de transformator van de hikoscillator zodanig te dempen, dat geen oscillaties kunnen optreden. Dan komt
de ontlading tot stand doordat, bij het deblokkeren van de buis door de toe
nemende anodestroom, in de roosterspoel een positieve spanning wordt
geïnduceerd die cumulatief toeneemt en een grote rooster- en anodestroom
tot gevolg heeft. Zodra de eveneens cumulatief toegenomen anodestroom
door physische omstandigheden in de buis wordt begrensd, zal de polariteit
van de geïnduceerde spanning in de roosterspoel omkeren en de buis worden
geblokkeerd.
De uit de hikoscillator afgeleide oscillator met aperiodieke ontlading van
de ladingscondensator noemt men blokkeeroscillator.
Het is duidelijk, dat bij de aperiodieke ontlading de ladingshoeveelheid
die tijdens de terugslag verplaatst kan worden, bij kleine zelfinducties van de
gekoppelde spoelen gering is. Immers, dan zullen de labiele gebieden zeer
snel worden doorlopen, waardoor de duur van de enkele stroompiek zeer
kort is. Men past daarom als regel bij de blokkeeroscillator een transfor
mator toe die van een ijzerkern is voorzien. Door de grote zelfinducties die
de blokkeeroscillator dan bezit, is het onder bepaalde omstandigheden mo
gelijk dat de ontlading van de condensator nog op twee andere manieren
kan plaats hebben, en wel tijdens een halve periode van een sinusvormige
trilling of tijdens een semi-stabiele toestand in het roosterstroomgebied, doch
op beide gevallen zullen we niet verder ingaan.
De functie die de transformator bij de blokkeeroscillator vervult, komt
feitelijk neer op het toevoeren van een versterkte spanning aan het rooster,
in dezelfde richting als die van het oorspronkelijke roostersignaal. Een
capacitieve zaagtandgenerator zonder transformator moet dus te verwezen
lijken zijn met behulp van een multivibrator of een transitron.
8.4.5 De multivibrator als capacitieve zaagtandoscillator
Een capacitieve zaagtandgenerator van het multivibratortype is weergege
ven in fig. 8.4-11. De werking van deze schakeling is in het kort als volgt:
Als Ci ongeladen is, bevindt zich op het rooster van buis II een zodanige
negatieve spanning, dat deze buis geblokkeerd is. Door R$ vloeit dan alleen
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Fig. 8-4"11
Capacitieve zaagtandoscillator van het multivibratortype met katodekoppcling.

de katodestroom van buis I. Omdat de spanning over Ci exponentieel toe
neemt, stijgt de spanning op de anode van buis II. De roosterspanning van
deze buis vermindert intussen ten gevolge van een ladingsverlies van Cz
door Rz. Op een bepaald ogenblik zal door deze twee oorzaken buis II
worden gedeblokkeerd. Hierdoor neemt de spanning over Rz toe, waardoor
de anodestroom van buis I vermindert en de anodespanning van deze buis
toeneemt. Daardoor stijgt de roosterspanning van buis II nog verder. Dit
effect is cumulatief en veroorzaakt een blokkade van buis /, waardoor een
metastabiele toestand intreedt.
Tijdens deze metastabiele toestand wordt het rooster van buis II zo posi
tief, dat een grote roosterstroom naar Cz vloeit, die deze condensator laadt.
Ten gevolge van de positieve spanning op het rooster van buis //, wordt de
condensator C\ snel ontladen. Hierdoor neemt de anodestroom van buis II
af en daalt de spanning over Rz, waardoor buis I gedeblokkeerd en buis II
geblokkeerd wordt. Dan is het punt van uitgang bereikt en treedt een her
haling op. Synchronisatie kan plaats hebben of met negatief gerichte impulsen
op het stuurrooster van buis I of met positief gerichte impulsen op de katode.
8.4.6 Het transitron als capacitieve zaagtandoscillator
Een transitronzaagtandoscillator verkrijgt men b.v. met behulp van de
schakeling volgens fig. 8.1-8, en wel door toevoeging van een ladingscondensator die tussen de anode van de buis en aarde wordt geschakeld;
zie fig. 8.4-12. De anodeweerstand dient dan als laadweerstand en moet
dienovereenkomstig in waarde worden verhoogd. De werking van deze
zaagtandgenerator, die dus met behulp van één buis tot stand komt, is als
volgt in te zien.
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Fig. 8.4-12
Capaciticvc zaagtandoscillator van het transitrontype.

We veronderstellen op een bepaald moment een positieve spanning op het
derde rooster en een grote anodestroom ia. Door deze stroom daalt de span
ning over Ci. Aanvankelijk blijft de anodestroom constant, tot de knik in
de /a-Ka-karakteristiek wordt bereikt. Daarna daalt de anodestroom snel,
waardoor de schermroosterstroom toeneemt en de schermroosterspanning
afneemt. In gelijke mate neemt hierdoor de spanning op het derde rooster
af, hetgeen een nog snellere daling van ia tot gevolg heeft. Door dit cumula
tieve verschijnsel bereikt de spanning op het derde rooster een grote negatieve
waarde, waardoor de anodestroom wordt geblokkeerd. De laadstroom via
Ri kan zodoende een exponentieel toenemende spanning op Ci veroorzaken.
In dezelfde tijd neemt de negatieve spanning op het derde rooster exponen
tieel af wegens het ladingsverlies van C2 door R2. Er komt zodoende een
moment waarop weer een anodestroom kan vloeien en de schermrooster
stroom afneemt. Hierdoor stijgt de spanning op het schermrooster en
dus ook op het derde rooster, waardoor de anodestroom nog meer toe
neemt. Ook dit proces is cumulatief, zodat naast een grote anodestroom
tevens de potentiaal op het derde rooster positief wordt. Deze positieve
spanning zal een roosterstroom doen vloeien die het ladingsverlies van C2
aanvult. Dan is het punt van uitgang bereikt en herhaalt het proces zich
opnieuw.
De generator werkt het best met een buis waarbij de verhouding ijigz
hoog is.
Synchronisatie wordt verkregen door of positief gerichte synchronisatieimpulsen naar het derde rooster, of negatief gerichte impulsen naar het
eerste rooster te voeren. In dit laatste geval mogen de impulsen slechts
een geringe amplitude bezitten, daar anders de schermroosterstroom ge
blokkeerd kan worden, waardoor de juiste werking van de schakeling wordt
gestoord.
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8.4.7 Het transitron met de millerintegrator
Een zaagtandoscillator met zeer bijzondere eigenschappen ontstaat indien
men in de schakeling van fig. 8.4-12 enkele wijzigingen aanbrengt. Deze
wijzigingen zijn ten eerste hét verplaatsen van de ladingscondensator Ci
en ten tweede het aanbrengen van een weerstand tussen het stuurrooster
en de voedingsspanning; zie fig. 8.4-13.
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Fig. 8.4-13
Capacitieve zaagtandoscillator van het transitrontype met millerintegrator.

De aldus gewijzigde schakeling is een combinatie van de z.g. millerinte*
grator (zie fig. 8.4-14) en het transitron.
Alvorens op de werking van de combinatie in te gaan, is het van belang
om eerst een bijzondere eigenschap van de millerintegrator nader te belichten.
+ Vb

\
i

1*0

::d
Fig. 8.4-14
De millerintegrator
We veronderstellen R\ > Ra, en verder dat op een bepaald moment de
anodestroom is geblokkeerd, waarbij Va— Vb en dat over condensator Ci
de voedingsspanning + Vb aanwezig is, zodat Vg = O V.
Tengevolge van de werking van het transitron - waarop later wordt terug
gekomen - treedt na deze situatie een kleine sprong Vg\ in de anodespanning
op, waardoor de anodespanning daalt en dus ook de roosterspanning en wel
tot vlak bij het afknijppunt. De buis werkt dus hierna met een negatieve
voorspanning ondanks het feit dat R\ met de voedingsspanning is verbonden.
De capaciteit Ci ontlaadt zich vervolgens over R\ en Ra. De negatieve roos
terspanning wordt dus geleidelijk minder, waardoor ia toeneemt en de
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spanning over Ra groter wordt. De dalende anodespanning werkt zodoende
de stijgende roosterspanning tegen, zodat bij grote spanningsversterking van
de buis de stroom door Ri nagenoeg constant wordt. Het gevolg hiervan
is dat de spanning over de condensator vrijwel lineair afneemt.
De anodespanning Va kan als functie van de tijd worden bepaald uit de
vergelijking
t
Va = Vb — SRa Vb [1 — e RiCia + SRd)]

(8.4-5)

Voor de afleiding van de in (8.4-5) gegeven vergelijking gaan we uit van de spanningsvergclijking
V,+ Vc + ia Ra = Vb.
Omdat i door Ci negatief is gericht, zal Vc = — — f /d/, dus
Ci J
Vg — —( iét + ia Ra = Vb.
CiJ
Stellen we Ri > Ra, dan zal na substitutie van ia = SVg en van
i=

Vb — Va
Ri

en na differentiatie volgen:
éVg
Vb
ét + RiCi (1 + SRa) Vg = RiCi (1 + SRa)
De oplossing van deze vergelijking is:
t

Vg=Vb + A-e

RiCi (1 + SRa) m

Voor t = 0 geldt; Va = — Vgo, dus A = — Vgo — Vb. En daar Vgo < Vb is bij benade
ring A = — \b, hetgeen na substitutie in de voorgaande vergelijking geeft:
t

Vg= Vb[ 1—e

(i + 5 ««) ].

Over de anodeweerstand R„ ontstaat hierdoor een spanning:
t

Vna = SRaVb[ 1—e «tci <i + s n«) j.
De anodespanning wordt dan gegeven door:

<
Va = vb— Vna = Vb — SRa Vb[l—e *»CM1 + S*a)] .
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Nu is SRa de versterking (G) van de buis, zodat wij volgens (8.4-5) kunnen
zeggen, dat de anodespanning met de tijd verloopt alsof een condensator
met een capaciteit (1 + G) Ci en met een beginspanning GVb wordt ont
laden door een weerstand Ri. Is dus in de schakeling van fig. 8.4-14 de
capaciteit Ci = 0,1 //F en Vb = 250 V, en de versterking G = 100, dan zou
de schijnbare capaciteit 10 //F zijn, en de aanvangsspanning hierover 25 kV.
Praktisch kan Vru ongeveer 125 V worden, daarna wordt de condensator
door het transitron opnieuw geladen. Uit de overweging dat in het gegeven
cijfervoorbeeld slechts het 1 /200e deel van de exponentiële functie wordt
doorlopen, volgt dat de distorsie van deze zaagtandspanning slechts \ pro
cent bedraagt.
De werking van de millerintegrator met het transitron tezamen is nu als volgt.

(b)
0

fa
fa

(d)
o-

fa

Fig. 8.4-15
Verloop van enkele spanningen met de tijd in
de schakeling van fig. 8.4-13. a. spanning aan
de anode, b. spanning aan het remrooster, c.
spanning aan het schermrooster, d. spanning
aan het stuurrooster; de onderste streeplijn
geeft de afknijpspanning van de buis aan.

Uitgaande van het moment, dat Vc = Vb en de anodespanning en de
spanning op het eerste rooster tezamen een kleine sprong hebben uitgevoerd,
waarbij Vgi van nul volt naar— Vgo is gesprongen, bevindt het derde rooster
zich tijdelijk op een positieve spanning en is het schermrooster maximaal
positief, zie fig. 8.4-15. De anodespanning neemt daarna, zoals reeds is uit
eengezet, vrijwel lineair af, evenals de schermroosterspanning. De stuurroosterspanning stijgt, terwijl Vgz gedurende het grootste gedeelte van de
heenslag nul volt is. Dit proces gaat zolang door totdat de anodespanning
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overeenkomt met de knie in de /a-K0-karakteristiek. Daarna neemt ia af
en iff2 toe, met het gevolg dat Vg2 daalt. En omdat g2 met condensator C2
aan £3 is gekoppeld, zal Vgz evenveel dalen als VQ2 met het gevolg dat ia nog
meer afneemt. Dit effect is cumulatief, waardoor Vgz plotseling zo negatief
wordt, dat de anodestroom wordt geblokkeerd. Hierdoor stijgt de anodespanning plotseling, evenals de stuurroosterspanning. Nadat een deel van de
sprong is afgelegd, ontstaat roosterstroom, waardoor Cx wordt bijgeladen
en Va verder exponentieel de eindwaarde Vb nadert.
Intussen zal Vgz exponentieel stijgen (tijdconstante R2C2), waardoor er na
een bepaald tijdsverloop weer anodestroom begint te vloeien. Tengevolge
van het cumulatieve effect, maar nu in omgekeerde richting, zullen Vg2 en
Vg3 plotseling stijgen en Va en Vg\ dalen. Beide laatst genoemden met een
bedrag Vgo, dat bijna gelijk is aan de afknijpspanning (onderste streeplijn in
fig. 8.4-15d) van het eerste rooster, waarna de volgende heenslag weer begint.
De positieve spanning op g3 zal bij het begin van de heenslag snel tot nul
volt dalen, omdat C2 ontladen wordt door roosterstroom.
In tegenstelling met de meeste zaagtandgeneratoren is bij de besproken
schakeling de heenslag van de zaagtandspanning over Ra negatief gericht.
Hoewel een positieve heenslag eveneens zou kunnen worden verkregen
(vanuit de katode), zullen wij hierop niet nader ingaan; bij een later te be
handelen toepassing (zie hfdst. IX) is juist een negatieve heenslag gewenst.
Indien Ri aan een andere spanning dan + Vb wordt gelegd, verandert de
frequentie. Deze verandert eveneens, wanneer de waarde van Ri wordt ge
varieerd. Legt men R2 niet aan aarde maar aan een regelbare voorspanning, dan kan men hiermede de kniespanning beïnvloeden en dus ook de
amplitude en de frequentie van de zaagtand. Synchronisatie-impulsen kunnen
o.a. met negatieve polariteit aan £3 worden toegevoerd.
8.4.8 Capacitieve zaagtandoscillatoren met een LC-kring
Relaxatiegeneratoren worden als regel met impulsflanken gesynchroniseerd
(directe synchronisatie) en wel om een fazestar aan elkaar schakelen van
generatoren (b.v. in de impulscentrale aan de studiozijde) tot stand te
brengen. Er zijn echter omstandigheden, waarbij het van voordeel is om
een z.g. indirecte synchronisatie toe te passen. Deze omstandigheden
komen b.v. voor in televisie-ontvangers, waarin de synchronisatiesignalen
vermengd kunnen zijn met ruis- en stoorsignalen. Voor de horizontale
afbuiging past men dan veelal voor de zaagtandspanningsgenerator in
directe synchronisatie toe en wel met behulp van een z.g. fazedetector,
zie hfdst. X. Deze geeft een variabele gelijkspanning af die een functie is van
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het fazeverschil tussen de opgewekte zaagtandspanning en de synchronisatieimpulsen. Met deze regelspanning wordt dan de zaagtandoscillator in de pas
gehouden.

‘UTt

RS[

ft

ft
W

Cl

C2

Fig. 8.4-16
Multivibrator met een LC-kring (vliegwielwerking). De regelbare zelfinductie
L is instelbaar en dient om de schakeling in het synchronisatiebereik te
brengen. Synchronisatie wordt op indirecte wijze onderhouden door een
regelgelijkspanning aan de onderzijde van R2.
Het is duidelijk dat bij een dergelijke wijze van synchroniseren elke voedingsspanningsverandering, microfonie en brom, reeds aanleiding kunnen
geven tot een frequentieverandering. De frequentiestabiliteit kan dan echter
aanmerkelijk worden verbeterd met behulp van een LC-kring (vliegwiel
werking), zie fig. 8.4-16. De in deze figuur weergegeven schakeling bevat een
triode-pentode, waarbij de triode en het triodegedeelte van de pentode als
multivibrator zijn geschakeld. In de anode van de triode is in serie met de
anodeweerstand R3 de LC-kring aangebracht; in de anodeketen van de
pentode wordt de zaagtandspanning opgewekt. Het gebruik van een pentode
voor dit deel van de schakeling heeft het voordeel, dat de erachter aangeslo
ten eindtrap minder terugwerking op de multivibrator kan uitoefenen.
De tijdconstante R1C1 is veel kleiner dan R2C2 zodat de triode slechts
korte tijd is geblokkeerd. Aan het stuurrooster van de pentode ligt zodoende
tijdens het grootste gedeelte van elke periode een exponentieel verlopende
spanning waarop een sinusvormige spanning, afkomstig van de LC-kring. is
gesuperponeerd. Deze kring is ongeveer afgestemd op de multivibratorfrequentie.
De sinusspanning bepaalt in sterke mate het moment van doorslag van de
multivibrator, zie fig. 8.4-17. Het regelen van de frequentie van de multi-
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Fig. 8.4-17

Verloop met de tijd van de stuurroosterspanning van de pentode in de
schakeling van fig. 8.4-16. De horizontale stippellijn geeft het niveau aan
waarboven de pentode wordt gedeblokkeerd.

vibrator ziet men veelal tot stand gebracht door variatie van Ri of C2.
Deze werkwijze (variatie van de RC-elementen) heeft echter hinderlijke na
delen. Immers, als b.v. de multivibrator op een lagere frequentie wordt in
gesteld zal de kringspanning gaan naijlen, met het gevolg dat het moment
van doorslag steeds dichter bij de top van de sinusspanning komt te liggen,
waardoor de afgeleide van de roosterspanning op gi van de pentode steeds
kleiner wordt. Dit betekent een slechte frequentiestabiliteit. Zodra de top is
bereikt kan de sinusspanning de pentode niet meer deblokkeren en springt
de oscillator naar de halve frequentie. Regelt men daarentegen de multivi
brator naar een hogere frequentie, dan zal de kringspanning gaan voorijlen,
waardoor de pentode wordt gedeblokkeerd door een steeds steiler gedeelte
van de sinus, met het gevolg dat de spanning uit de fazedetector, die aan de
onderzijde van R2 is aangesloten, steeds minder invloed op de frequentie
krijgt, m.a.w. de schakeling wordt te stabiel. De oorzaak is gelegen in de
constant gehouden afstemming van de LC-kring. Het is daarom noodzakelijk
om niet met de RC-elementen de frequentie te regelen, doch met de kring
zelf. De gestabiliseerde multivibrator werkt dan altijd in de buurt van de
kringafstemming, waarbij de regelsteilheid dan voor iedere afstemming
constant is.
Omdat de kringcapaciteit erg groot is, kan regelen van de kringafstemming
het beste mechanisch tot stand worden gebracht b.v. met behulp van een
variabele luchtspleet in het ijzercircuit van de kringspoel.
Het stabiliseren van een relaxatiegenerator met een LC-kring is natuurlijk
niet alleen beperkt tot de multivibrator. Men kan op overeenkomstige wijze
tewerk gaan bij andere typen. De multivibrator met katodekoppeling is
echter minder geschikt voor dit doel, ondanks het separate stuurrooster
(onstabieler t.g.v. de katodekoppeling).
De meest stabiele zaagtandgenerator verkrijgt men echter door uit .te gaan
van een sinusoscillator, waarvan de frequentie wordt beïnvloed door een
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reactantiebuis en de zaagtandspanning wordt opgewekt door een aperiodiekc
zaagtandspanningsgenerator, die door de toppen van de sinusspanning
wordt geëxciteerd. Het blijkt mogelijk om bij juiste dimensionering al deze
functies eveneens met behulp van een enkele triode-pentode te realiseren,
zie fig. 8.4-18.
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Fig. 8.4-18
Stabiele sinusoscillator met reactantiebuis (triode) waarvan de demping is
gecompenseerd. De sinusspanning aan gi van de pentode is zo groot dat de
pentode slechts 18% van een periode is gedeblokkeerd. De zaagtandspan
ning ontstaat in de anodeketen van de pentode.

In deze schakeling werkt de triode als reactantiebuis, het triodedeel van de
pentode als sinusoscillator en de pentode in het geheel als aperiodieke zaag
tandspanningsgenerator.
De werking van de pentode is eenvoudig in te zien. De colpittoscillator
genereert een sinusvormige spanning van ongeveer 100 V(tt); de roosterwisselspanning is dus zo groot dat slechts de uiterste toppen de buis deblokkeren.
In de anodeketen ontstaan zodoende impulsvormige stroomstoten, die de
condensator C telkens ontladen.
De reactantieschakeling vereist echter nog een nadere toelichting, omdat
deze zodanig is uitgevoerd dat de inwendige weerstand van de triode wordt
gecompenseerd en deze dus geen demping op de LC-kring zal uitoefenen.
Zoals bekend mag worden verondersteld wordt een reactantiebuis met de
anode en katode parallel aan de resonantiekring van een sinusoscillator ge
schakeld, waarbij aan het rooster een wisselspanning wordt gelegd die is
afgeleid van de kringspanning en die 90° ermee uit faze is. Is het fazeverschil
precies 90° (hetzij voor- of naijlend) en de inwendige weerstand van de buis te
verwaarlozen, dan werkt de buis op de kring zuiver reactief in en oefent
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Fig. 8.4-19
Reactantiebuis, waarbij aan het stuurrooster met behulp
van de differentiator C\ Ri een uit de anode afgeleide
spanning is gelegd, die nagenoeg 90° voorijlt op de anodespanning.

geen demping uit. Legt men dan aan het stuurrooster tevens nog een varia
bele gelijkspanning, dan is hiermede de grootte van deze reactantie te va
riëren en dus de frequentie van de sinusoscillator te beïnvloeden, zonder dat
de amplitude verandert. Is de fazehoek van de anodestroom van de re
actantiebuis echter kleiner dan 90° (voor- of naijlend) t.o.v. de kringspanning
dan ontstaat een positieve weerstandscomponent in de reactantiebuisstroom.
Is het fazeverschil groter dan 90° dan is deze component negatief en werkt
ontdempend. Meestal wordt het vereiste 90°-fazeverschil verkregen met be
hulp van een 7?C-netwerk (hetzij differentiator of integrator), b.v. zoals in
fig. 8.4-19. Hiermede is echter niet exact 90° fazedraaiing tot stand te bren
gen, zodat een paralleldemping Rv over de oscillator wordt geïntroduceerd.
Verder is ook de inwendige weerstand van de triode niet te verwaarlozen,
waardoor de reactantieschakeling in fig. 8.4-19 een demping op de sinus
oscillator zal uitoefenen die gegeven is door de parallelschakeling van Rt en
Rv, zie fig. 8.4-20. Bij gelijkspanningsregeling op het stuurrooster verandert
de reactieve component - deze is voor de schakeling in fig. 8.4-19 equivalent
aan een capaciteit - evenredig met de steilheid van de triode terwijl de in
wendige weerstand Rt en de weerstandscomponent Rp omgekeerd evenredig
met de steilheid veranderen.

Ri

=rcP>RP

Fig. 8.4-20
Vervangingsschema van de schakeling met reactantiebuis
volgens fig. 8.4-19.

Indien de roosterwisselspanning niet uit de anodespanning van de reac
tantiebuis wordt afgeleid, doch van een punt op de resonantiekring waar de
spanning tegengesteld is, zal de weerstandscomponent en ook de reactieve
component negatief worden.
Dit laatste betekent niets anders dan dat deze component die b.v. eerst
equivalent was met een capaciteit zich dan als een zelfinductie gedraagt.
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De negatieve weerstand Rp echter kan bij juiste dimensionering dienen om
de inwendige weerstand Ri van de triode te compenseren. Het blijkt nu dat dit
mogelijk is door juiste keuze van C2/C1 en R1C1 in de schakeling van fig.
8.4-18, waardoor de sinusoscillator zuiver reactief wordt belast en de am
plitude onafhankelijk wordt van de steilheid van de triode.
De besproken schakeling geeft uitstekende resultaten, die niet door ge
stabiliseerde relaxatiegeneratoren kunnen worden geëvenaard.
8.5 Inductieve zaagtandgeneratoren
Het principe van de inductieve zaagtandgenerator berust op het periodiek
leggen van een constante spanning aan een zelfinductie.
Stellen we de spanning Vl aan en een toenemende stroom i door een
zelfinductie L van plus naar min gaande positief, dan is,
di

0

(8.5-1)

Als Vl constant is, volgt uit (8.5-1) dat dan
/=

Yi-t
L

(8.5-2)

Het gewenste verband tussen de stroom i en de tijd t is zodoende bereikt.
Is -jjj negatief, dat wil zeggen, neemt de stroom met het verloop van de tijd
af, dan treedt een spanning Vl in omgekeerde richting aan de klemmen van
de zelfinductie op. Deze omgekeerde spanningsrichting komt dan overeen
met een spanningstoeneming; zie fig. 8.5-1.

i

t

Fig. 8.5-1
Volgens de wet van Lenz ontstaat: a bij een toenemende
stroom door een zelfinductie (di = positief) een tegen
werkende inductiespanning over een zelfinductie; b bij
een afnemende stroom (d/ = negatief) een meewerken
de inductiespanning.

Zo zal dus voor de stroom 1 in fig. 8.5-2 een stroomtoeneming plaats
hebben als de zelfinductie verbonden is met klem 1. Dan geldt Vl = V\.
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Fig. 8.5-2
De stroom /' door de zelfinductie L neemt toe
als de schakelaar met klem 1 is verbonden. Deze
stroom neemt af als de schakelaar met klem 2
wordt verbonden.

o
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De stroomverandering per tijdseenheid is dan volgens (8.5-1):
di

Ki

dt

L '

(8.5-3)

Stellen we de tijd t — 0 als / = 0, en noemen we voor t = th de stroom door
de zelfinductie iM, dan is volgens (8.5-2)
Ki

im~~L

(8.5-4)

th .

Als voor t = tn de zelfinductie in fig. 8.5-2 plotseling aan klem 2 wordt aan
gesloten, zal de stroom door de zelfinductie, omdat deze niet kan springen,
na het omschakelen aanvankelijk nog dezelfde waarde hebben. De polariteit
van de klemspanning, die nu overeenkomt met die van K2, is echter omge
keerd, waardoor volgens het voorgaande de afgeleide van de stroom negatief
is. Dan is
di
K2
(8.5-5)
L '
d/
Voor K2 = Ki zijn de quotiënten in (8.5-5) en (8.5-3) gelijk, d.w.z. de
afneming van de stroom per tijdseenheid is dan gelijk aan de toeneming
k

to

1
1

im

5

1

_b
VL
V,

Fig. 8.5-3
Door aan de klemmen van een zelfinductie een kanteelspanning (b) te leggen, krijgt het
verloop van de stroom ïl door de zelfinductie de gedaante van een gelijkbenige driehoek (a).
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per tijdseenheid in het eerste geval. Het tijdsinterval tt dat nodig is om de
stroom <m tot nul te doen dalen, zal in dat geval gelijk zijn aan tn. Hieruit
volgt dat, bij het commuteren met gelijke tijdsintervallen van een spanning
aan een zelfinductie, de stroom door de zelfinductie als functie van de tijd
de gedaante van een gelijkbenige driehoek zal bezitten; fig. 8.5-3a. De
spanning over de zelfinductie heeft dan de gedaante van een kanteelspanning; zie fig. 8.5-3b.
Als de stroom door de zelfinductie sneller moet afnemen dan toenemen
(zaagtandstroom), volgt uit (8.5-3) en (8.5-5), dat V2 > V\ dient te zijn.
Is V2 = aVi, waarin a > 1, dan is tijdens de heenslag:
di
dt

Vi
L

d/
dt

aVi
L

im
th

’

en tijdens de terugslag:
im
U '

waaruit volgt:
th
a — —, of th = att.
tt
Als dus V2 — aVi, dan blijkt dat de duur van de terugslag van de stroom
door de zelfinductie a maal korter zal zijn dan de duur van de heenslag;
zie fig. 8.5-4.
lL

t
o

—
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-w

Fig. 8.5-4
Door aan de klemmen van een zelfinduc
tie (zie fig. 8.5-2) beurtelings, ten op
zichte van punt a, een spanning — Vi
tijdens th = a tt en een spanning a Vi
tijdens tt te leggen, krijgt de stroom ïl
door de zelfinductie een zaagtandvormig
verloop.

r
Hoewel we bij de voorgaande beschouwingen voortdurend hebben ge
dacht aan een zuivere zelfinductie, blijkt in de praktijk dat een spoel behalve
zelfinductie ook weerstand en capaciteit bezit. Beide laatstgenoemde groot-
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heden zijn op een of andere wijze verdeeld in de spoel aanwezig. In vele
gevallen mogen we echter aannemen dat de weerstand van de spoel zich
geconcentreerd in serie met de zelfinductie bevindt, en dat de capaciteit van
de windingen onderling eveneens geconcentreerd en parallel aan de zelfin
ductie aanwezig is.
Fig. 8.5-5
Schematische voorstelling van een spoel bestaande uit een zelfinductie L, een weerstand r en een
capaciteit Cp, die met een schakelaar S aan een
batterij Vi kan worden aangesloten. De stroom il
neemt bij gesloten schakelaar ten gevolge van de
serieweerstand r niet 1 ineair doch exponentieel toe.
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Indien aan de klemmen van een dergelijke spoel een constante spanning
van V\... (V) wordt gelegd (zie fig. 8.5-5), zal de stroom door de spoel niet
lineair met de tijd toenemen, doch exponentieel, wegens de toenemende
spanning over de weerstand. Na verloop van tijd nadert de stroom door
Vi
de spoel asymptotisch de waarde-----.
De stroom wordt als functie van de tijd gegeven door
—e

II =

-i<).

(8.5-6)

Voor de afleiding van de in (8.5-6) gegeven vergelijking gaan we uit van de spanningsvergelijking:
d il
riL + L —-— = Vi,
ét

of

(8.5-7)

r
Vi
d iL
—---- 1--- :— IL — —~— •
ét
L
L

De oplossing van deze differentiaalvergelijking wordt gegeven door
il

r
Vi
-—t.
------- 1- A'e L
r

Stellen we in de laatste vergelijking voor / = 0 de stroom il = 0, dan vinden we voor de
integratieconstante:
Vi
A=
r

Na substitutie van de gelijkheid in de oplossing van de differentiaalvergelijking volgt:
r

‘-■rO--*)-

i
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Deze functie wordt eveneens weergegeven door fig. 8.4-2,•'mits langs de
r
vertikale as de verhouding TlL
.. en langs de horizontale as de verhouding t —
m.
L
wordt uitgezet. De afwijking ten opzichte van het lineaire verband tussen
i en t is dus ook hier niet groot, zolang / <^ — is.
Voor de distorsie <5 van de zaagtandstroom tijdens de heenslag vinden we
in analogie met die voor de zaagtandspanning:
<5 = 100

(%).

(8.5-8)

We vragen ons vervolgens af wat er gebeurt nadat in de schakeling van
fig. 8.5-5 voor /'l = im, de toevoerléiding naar de voedingsbron door S
wordt onderbroken.
De zelfinductie L en de parallelcapaciteit Cv van de spoel vormen dan,
tezamen met de weerstand /*, een gedempte trillingskring. In deze kring
zetelt op het moment van onderbreken een energie in het magnetische veld
gelijk \Lim2, en in de condensator een elektrische energie gelijk £ CPVi2.
Deze energieën zullen, als r klein is, in de kring een gedempte trilling ver
oorzaken.
Stellen we a =
r im

V\

pCp

1

. dan wordt, voor a
p en
VLCp
bij benadering de spanning over de spoel als functie van

de tijd gegeven door
VL = er*

sin pt — V\ cos /?/J.

(8.5-9)

De stroom door de spoel is dan
ïl

= e~at [im cos fit + p Cp V\ sin pt].

(8.5-10)

Voor de afleiding van de beide vergelijkingen gaan we uit van de oplossing van de differen
tiaalvergelijking die voor een L/?C-kring met geringe demping voor de spanning over de
zelfinductie wordt gegeven door
(8.5-11)
Vl = e~al [A cos Pt + B sin Pt].
Omdat de spoelweerstand r verwaarloosbaar klein ten opzichte van de andere kringimpedanties is verondersteld, stellen we de spanning Vl over de zelfinductie gelijk aan de
spanning Vc over de parallelcapaciteit.
Na het openen van de schakelaar S, zal de stroom il = im, die op het moment van onder
breken door de zelfinductie loopt, naar Cp vloeien. Na het onderbreken van de voedings
spanning geldt dus:
dVc

d VL

iL-c*-ïr = Cp-ïr-

(8.5-12)

I
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Als (8.5-11) wordt gedifferentieerd en in (8.5-12) wordt gesubstitueerd, ontstaat
il

= CP • e”a£ [(pB — aA) cos pt — (PA + aB) sin pt].

(8.5-13)

De integratieconstanten A en B in (8.5-11) en (8.5-13) kunnen dan worden bepaald door
het invoeren van de beginvoorwaarden voor t = 0.
Stellen we / = 0 op het moment dat schakelaar S wordt geopend, dan zijn de rand
voorwaarden gegeven door
i'l = lm en Pc = — Vi.
Dan volgt uit (8.5-11) dat
A = — Vi,
en uit (8.5-13) dat
B—

im

a

pcP

p

Vi.

Na substitutie van de gevonden waarden voor A en B in (8.5-11) en (8.5-13) ontstaan resp.

^ Vi^j sin pt —

Vl = Vc = e~at

Vi cos

*]•

en
iL = e~at
Indien nu a

jj'm COS pt —

p en rim

V\

(a

lp
im

pcP

im —

P Cv Vi (l +

sin /?;].

gaan beide vergelijkingen bij benadering over

in de vergelijkingen (8.5-9) en (8.5-10).

Het grafisch verloop van de spanning en de stroom dat uit (8.5-9) en (8.5-10)
kan worden bepaald, is weergegeven in fig. 8.5-6. Onder de gestelde voor
waarden blijkt dat dit verloop hoofdzakelijk wordt gegeven door de eerste
term in beide vergelijkingen.
Voor de horizontale afbuiging, waarbij im > lOfiCpVi kan men daarom
met een zeer goede benadering vele kwantitatieve berekeningen uitvoeren met
VL = e-atJüL. sin pt

(8.5-14)

iL = e~at im cos pt

(8.5-15)

pcv

en
;

Voor t = ^—prJs dan de stroom door de spoel nul en de spanning maximaal
enï gelijk
im
(8.5-16)
P Cp
Als de condensator op dit moment zou worden kortgesloten, verliest de capaciteit een ladingsenergie die gelijk is aan
L
Vm — yLmax —

im? Cp = jr L l’m2-

-jr Cp Vc^max — \ Cp Vm2 — 'è q
V

240

OPWEKKEN EN TOEPASSEN VAN RELAXATIEVERSCHIJNSELEN

VIII

Deze energie wordt in warmte omgezet en is blijkbaar gelijk aan de energie
die tevoren in het magnetische veld aanwezig was. In principe komt een
dergelijke werkwijze hierop neer, dat men na elke slag de magnetische veldenergie zo snel mogelijk tracht om te zetten in warmte om bij het begin van
de volgende slag de stroom in de zelfinductie weer bij nul te kunnen laten
beginnen. In de aanvangstijd van de televisietechniek werd uitsluitend dit
principe toegepast. Het geeft voor de horizontale afbuiging grote schakelverliezen, omdat de schakelfrequentie ƒ hoog is.
Immers deze verliezen zijn gelijk aan
(8.5-17)

Ws = iL im2f • • • (W)

Voor een juist begrip van de orde van grootte van dit schakelverlies bij mo
derne beeldbuizen, kunnen wij uitgaan van het gegeven dat voor 110°afbuiging bij een hoogspanning van 16 kV, door een spoelpaar met een
zelfinductie L8 = 3 mH een afbuigstroom is = 2,25 A(tt) nodig is. Kiezen
wij als schakelfrequentie ƒ = 15625 Hz (625 lijnen) dan volgt uit (8.5-17)
W = i • 3 • ÏO-3 • (2,25)2 • 15625 = 188,75 watt.
V.

t
o

-w

I

I

I

!
I
I

I

I

I

tl

I

I
I

lL

t
o

r*

1

4»i

u

I
I
i
I

I
I
I

I

Fig. 8.5-6
Verloop met de tijd van de stroom \l en de spanning Vl, resp. door en over een spoel die
bestaat uit zelfinductie, weerstand en capaciteit, nadat een uitwendige keten, waarin een
voedingsbron is opgenomen, wordt onderbroken.

-- -----
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Het is duidelijk dat de moderne beeldbuis e/ geheel anders zou hebben
uitgezien, indien geen betere werkwijze was gevonden die spaarzamer met de
uit de batterij opgenomen energie omging. Deiedoelde werkwijze berust op
het tweemaal langer openhouden (/ = n/p) -Van schakelaar S in fig. 8.5-5.
Immers indien S wordt gesloten op het moment dat de spanning op Cv juist
weer gelijk wordt aan — Ki, d.i. bij benadering na een halve periode van de
gedempte trilling, dan is de spanning op Cv weer gelijk aan de batterijspanning en kunnen er geen schakelverliezen optreden (spaarprincipe).
De stroom door de spoel, die bij het sluiten van S dan een negatief maxi
mum heeft, zie fig. 8.5-6, kan daarna niet meer volgens een gedempte trilling
verder veranderen, doch slechts exponentieel afnemen, omdat de spanning
over de spoel door de batterij constant wordt gehouden, zie fig. 8.5-7.
De stroom //,, die nu omgekeerd van richting is, zal naar de batterij vloeien
en deze opladen en wel zolang tot de exponentieel afnemende stroom (van
a naar b, zie fig. 8.5-7) nul wordt en daarna van richting omkeert (punt b).
Vanaf dit moment wordt er weer energie door de batterij geleverd en door
het magnetische veld opgenomen.

i

x '=f

°~it

i

i:
Fig. 8.5-7
Verloop van de spanning Vl over - en
de stroom ïl door de zelfinductie L van
de schakeling in fig. 8.5-5 wanneer scha
kelaar S is gesloten en slechts periodiek
wordt geopend gedurende een tijd t »
nip (ruim een halve periode van de uitslingering).

!V

•l

t

11

IA
i » i
is

ii

11

\
3
Opent men de schakelaar nu weer zodra de stroom i*l in de spoel de waarde
/i heeft bereikt, dan is men op het punt van uitgang terug. M.a.w., indien
periodiek bij een stroom iL = h de schakelaar zou worden geopend en na
iets meer dan een halve periode van de ontstane trilling (als Vcp —
l^i)zc>u
worden gesloten, dan ontstaat in de spoel L een zaagtandvormige stroom.
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De nullijn (i*l = 0) verdeelt de zaagtandvorm in ongelijke stukken, omdat
de terugslag een deel van een gedempte trilling is. Zou de trilling niet zijn
gedempt (d.i. voor a = 0), dan zou de zaagtandstroom lineair zijn en sym
metrisch om de nullijn verlopen. De gemiddelde batterijstroom zou dan
nul zijn, omdat de energie die gedurende elke tweede helft van de heenslag
uit de batterij wordt onttrokken, er gedurende elke eerste helft van de erop
volgende heenslag weer in wordt teruggeleverd.
Hoewel in de praktijk a nooit nul kan worden en de gemiddelde batterijstroom dus een bepaalde waarde zal hebben, valt toch reeds uit het voor
gaande op te maken, dat met het spaarprincipe veel minder energie voor
een bepaalde afbuigstroom nodig zal zijn dan met het dempingsprincipe.
Bij het spaarprincipe wordt alleen energie in de verliesweerstand van het
resonantiecircuit in warmte omgezet. Naarmate de verliesweerstand kleiner
is en dus de kringkwaliteit Q groter, zal de door de batterij gemiddeld te
leveren energie geringer zijn.
Bij spaarcircuits wordt de verliesenergie W$ voor Q > 3 bij benadering
gegeven door
Ws «

57T «•*/...(W)

8<2

(8.5-18)

Aan het einde van de heenslag bedraagt de magnetische veldcnergie \Lsii2. Na de terug
slag is hiervan nog over ±L,iz2, zie fig. 8.5-7.
Tijdens de terugslag is dus een energie in warmte omgezet
W. = \L, (/i* —/«*)ƒ... (W)

(8.5-19)

Nu volgt uit (8.5-15) voor t = —
P
-an
i*2 = i’i e

a

r

1

En daar —— =
= —— volgt:
P
2Lp
2Q
(8.5-20)

U = he2Q
Stellen wij e 2Q = p, dan volgt uit fig. 8.5-7
ii = i« —~—r en i% = i,

P+1

1
P+1

Na substitutie in (8.5-19) volgt dan
W, = *1, 1,2 -

—1

7+Tf’

(8.5-21)
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—1

Nu is —
P + 1

e 2<? — 1
n
e 2Q +

71

<1

e

— e 4<?
71

71

n
= tanh -----4Ö

e 4« + e 4<?

Ontwikkelen wij nu tanh —— in een reeks dan ontstaat:
4Q
P— 1
P + 1

TC

7l2

S

4Q }

1

271*

3.16Q2 + 15.256

Q4

enz.

I

Voor Q > 3 is alleen de eerste term van belang, zodat
P~1
P + 1

71

40

(8.5-22)

Na invoering van (8.5-21) in (8.5-20) ontstaat dan (8.5-18).

Vergelijken we (8.5-18 )met (8.5-17) dan volgt hieruit, dat het spaarprincipe
een reductiefactor 7i/4Q in energie oplevert. Stellen wij Q x 8, waaraan in
de praktijk gemakkelijk kan worden voldaan, dan blijkt bij het spaarprincipe
voor gelijke afbuigstroom minstens 10 maal minder energie in warmte te
worden omgezet, dan bij het dempingsprincipe het geval is.
Bij praktische toepassing van het voorgaande wordt de functie van de scha
kelaar S in fig. 8.5-5 door elektronenbuizen vervuld. Voor het dempings
principe kan hiervoor een eindbuis, b.v. een triode met lage inwendige weer
stand, dienst doen, waarbij aan het rooster een impulsspanning is gelegd.
De polariteit van deze impulsspanning moet zodanig zijn, dat de buis ge
durende de terugslag wordt geblokkeerd. In deze korte tijd dient met behulp
van een dempingsnetwerk de veldenergie tot nul te worden teruggebracht
om ongewenste trillingsverschijnselen bij de volgende slag te voorkomen.
Zoals reeds is uiteengezet wordt dit principe wegens de hoge verliezen niet
meer toegepast, zodat wij hierop niet verder zullen ingaan.
Voor het spaarprincipe kunnen wij schakelaar S niet door een enkele buis
vervangen, omdat tijdens de gesloten stand, de stroom z'l van richting ont
keert. In principe zijn hiervoor dus twee buizen nodig, die in tegengestelde
zin parallel moeten worden geschakeld. Het blijkt dat men volstaan kan
met eén enkele versterkbuis, waaraan in omgekeerde richting een diode
parallel is geschakeld. Een dergelijke diode noemt men „shuntspaardiode”.
Als regel zal men de afbuigspoelen niet rechtstreeks in de buizencircuits
opnemen, doch aansluiten op de secundaire wikkeling van een transformator.
Het doel van deze transformator is ten eerste: te voorkomen dat een gelijk-
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stroom door de afbuigspoelen vloeit en ten tweede: de anodepiekspanning die bij de inductieve zaagtandgeneratoren hoog is - naar de secundaire zijde
omlaag te transformeren. Voor een geringe demping is het dan belangrijk
om voor de transformator een kernmateriaal met weinig verliezen te gebrui
ken, b.v. het mangaan-zinkferriet Ferroxcube III.
8.5.1 De inductieve zaagtandgenerator met een shuntspaardiode
Een eenvoudige inductieve zaagtandgenerator met een shuntspaardiode is
weergegeven in fig. 8.5-8. Het spoelpaar voor de horizontale afbuiging
wordt aan de klemmen 1 en 2 aangesloten. Aan het stuurrooster van de
triode is in deze schakeling een blokspanning gelegd, waarvan de amplitude
zo groot is dat de buis periodiek wordt geblokkeerd.
ia

JUT.

©

r—o/

lat
—

‘d

id

+

b°'
tid
__

Fig. 8.5-8
Inductieve zaagtandgenerator met een
shuntspaardiode.

Veronderstellen wij dat de weerstanden in de circuits (ook in de buizen)
verwaarloosbaar klein zijn, dan zal, zolang er door de triode een stroom
vloeit, een constante spanning over de primaire van de transformator aan
wezig zijn, waardoor de resulterende stroom ip = ia—U in deze wikkeling
lineair met de tijd toeneemt.
Wordt de triode geblokkeerd, dan zal na een halve periode van de eigentrilling de resulterende stroom in de primaire wikkeling van richting zijn
omgekeerd, doch dezelfde grootte bezitten. Deze stroom kan hierna niet
verder slingeren omdat anders de katode van Di negatief t.o.v. zijn anode
zou worden, m.a.w. diode D\ wordt geleidend en —ip vloeit door Di naar
de batterij terug. Tengevolge van de constante spanning die ook nu over de
primaire wikkeling van de transformator aanwezig is, zal deze stroom lineair
met de tijd afnemen. D\ blijft geleidend totdat —ip = 0. Op dit moment
dient de triode weer te worden gedeblokkeerd. In principe komt deze scha
keling dus overeen met die van fig. 8.5-5. Zijn de verliezen verwaarloosbaar,
dan is de som van de gemiddelde anodestroom en de gemiddelde diodestroom
nul. In werkelijkheid zijn de verliezen niet verwaarloosbaar (ook de buizen
zijn niet ideaal), waardoor ia gem > id gem- Hoe geringer echter de verliezen
zijn, hoe kleiner de energie is, die aan de voedingsbron onttrokken wordt.
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Omdat de spanning op de anode van de triode tijdens de terugslag zeer
hoog oploopt, is een zeer groot ingangssignaal op het stuurrooster vereist
om de triode te kunnen blokkeren. Een belangrijke verbetering wordt in dit
opzicht verkregen door de triode te vervangen door een pentode. Dit is
mogelijk omdat gedurende de heenslag de pentode eveneens een lage in
wendige weerstand heeft; het werkpunt ligt dan n.1. ver beneden de kniespanning. Het enige bezwaar is dat voor een anodespanning, die lager is
dan 30 tot 50 V, de schermroosterstroom zeer groot wordt.

i

HF
UTT

I

I §

_r

9;

501'

+Vb

Fig. 8.5-9
Hulpspanning in serie met de spaardiode. Deze hulpspanning voorkomt een
te lage spanning op de anode van de pentode.
Op eenvoudige wijze kan echter worden voorkomen dat de anodespanning
gedurende de heenslag beneden een vooraf bepaalde waarde kan komen.
Immers, indien de anode van de diode aan een spanning van b.v. +50 V
wordt gelegd, kan de anodespanning nooit beneden deze waarde dalen, om
dat dan de diode geleidt, zie fig. 8.5-9.
Het gebruik van een extra hulpspanning voor de spaardiode zal echter in
de meeste gevallen onpraktisch zijn. Hetzelfde resultaat wordt evenwel ook
verkregen, indien men de anode van de pentode aan een aftakking op de
primaire van de transformator aansluit en de anode van de diode weer aan
aardpotentiaal legt, zie fig. 8.5-10. Immers, dan kan over de gehele primaire
I

/W

I

-T
Fig. 8.5-10
Inductieve zaagtandgcncrator met shunt-spaardiode waarbij de anode van de pentode is
aangesloten op een aftakking van de primaire wikkeling van de transformator.
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van de transformator tijdens de heenslag maximaal de voedingsspanning
Vb staan. De anodepotentiaal van de pentode is zodoende in deze tijd steeds
positiever dan de katodepotentiaal van de diode. Door geschikte keuze van
de aftakking is dus ook hier voortdurend een minimumanodespanning van
b.v. -f- 50 V gewaarborgd.
Het is duidelijk, dat het product van de gemiddelde anodestroom en de
anodespanning van 50 V tijdens de heenslag een verliesenergie is. Voor een
goed rendement moeten wij dus trachten om de gemiddelde anodestroom
laag te houden, hetgeen kan worden bereikt door een zo goed mogelijk voor
dit doel gevormd stuursignaal aan gi van de pentode te leggen.
Ter verduidelijking van hetgeen hier wordt bedoeld kan fig. 8.5-9 dienen.
In deze schakeling is verondersteld, dat aan het stuurrooster een blokspanning is gelegd. Na het deblokkeren van de pentode neemt weliswaar de
stroom in de primaire van de transformator geleidelijk toe, doch de anode
stroom zal onmiddellijk maximaal worden, omdat diode Di eveneens wordt
gedeblokkeerd. De anodestroom ia is dus aanvankelijk veel groter dan nodig
is. Het energieverlies kan dus worden beperkt door inplaats van een blokspanning, een zaagtandspanning aan gi te leggen. De (//) waarde van deze
zaagtand spanning dient dan ongeveer tweemaal zo groot te zijn als de
roosterruimte van de pentode. De anodestroom heeft dan de gedaante als
in fig. 8.5-11 is gegeven.
ia

Fig. 8.5-11
Efficiënte stroomvorm in de anode van de pen__ tode bij een inductieve zaagtandgencrator met
een shuntspaardiode.
t

8.5.2 De inductieve zaagtandgenerator met seriespaardiode
Tot de inductieve zaagtandgenerator met seriespaardiode komt inen, indien
in fig. 8.5-5 de batterij V\ wordt vervangen door een condensator Cs, zie
fig. 8.5-12.
Veronderstellen wij allereerst dat dit circuit verliesvrij is, dan behoewu wij
slechts eenmaal condensator C8 te laden, b.v. tot een spanning V2 volt, om
na periodiek sluiten en kortstondig openen van schakelaar S - telkens ge
durende een halve periode van de eigentrilling - voor immer een zaagtandstroom door L te doen vloeien. De heenslag van de zaagtandstroom is lineair
als C8 zo groot is, dat de spanning erover niet merkbaar verandert bij de
periodieke ontlading en lading. In werkelijkheid treden er wel verliezen op,
waardoor de condensator C8 in elke periode van de zaagtandstroom een
deel van zijn lading verliest. Indien wij er nu voor zorgen, dat gedurende elke
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Fig. 8.5-12
Voor de werking van een verliesvrije inductieve zaagtandgenerator maakt het geen verschil of men als
spanningsbron een geladen condensator C, kiest of
een batterij, zoals in fig. 8.5-5. Rekening houdende
met de verliezen voert de keuze van de laatstgenoemde
schakeling tot de shuntspaardiode en de eerst genoem
de tot de seriespaardiode.

+

£

=tcp

s

periode met behulp van een voedingsbron er juist weer zoveel lading naar
Cs wordt toegevoerd als eraan wordt onttrokken, dan blijft de spanning Vz
over de condensator en de grootte van de zaagtandstroom gehandhaafd. Een
schakeling, waarmede dit kan worden bereikt is in fig. 8.5-13 weergegeven.
In deze schakeling is de transformator, die de primaire stromen naar de
secundaire zijde transformeert (waar de zelfinductie Ls met de totale para
sitaire capaciteit Cv zetelt) ideaal verondersteld. Rv is de equivalente verliesweerstand van het slingercircuit.

>4
n3

is

T TCy

Fig. 8.5-13
Bij terugslagverliezen kan de gemiddelde lading op condensator C» alleen
constant blijven indien de grootte van de laadstroom iPz in een bepaald
verband staat met de grootte van de onllaadstroom iP 1. Uit dit verband
volgt de verhouding nifm. Deze bepaalt tenslotte voor een gewenste span
ning Vz op de condensator de waarde van de batterijspanning Vb. (Voor
Q > 4,5 is Vb < Vz).
Veronderstellen we, dat op een zeker moment schakelaar S2 is geopend
en dat Si wordt gesloten, dan zal een toenemende stroom ip 1 door de pri
maire spoel met m windingen vloeien. Deze stroom is een ontlaadstroom
voor Cs. In de secundaire keten vloeit dan een toenemende stroom is, die
gelijk is aan (?ii/nz) • iv\. Wordt nu Si geopend als is = ii (d.i. na een tijd fi),
zie fig. 8.5-14, dan zal een gedempte trilling ontstaan.
Sluiten wij echter S2 juist op het moment dat een halve periode van deze
trilling is verlopen (d.i. het spaarprincipe), dan is de stroom van richting
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Fig. 8.5-14
Periode van de zaagtandstroom i, in de secundaire wikkeling van de trans
formator in fig. 8.5-13. De snijpunten van de horizontale stippellijn met de
heenslag geven de tijdstippen waarop in voornoemde schakeling Si resp.
S2 beurtelings moet worden gesloten. De sluitingsduur is resp. /ïcn tz sec.

omgekeerd en heeft dan tengevolge van de demping nog slechts de grootte
h < i'i. Deze stroom zal met de tijd exponentieel afnemen, omdat primair
nu condensator Cs, die een spanning van
volt bezit, parallel is geschakeld
aan ri2. In dit deel van de primaire wikkeling vloeit dan een afnemende laadstroom ip2 = (/i3/fl2) * <«. Zodra deze stroom nul wordt, d.i. een tijd t2 na het
sluiten van S2, dient S2 weer te worden geopend en Si gesloten, waarbij een
periode van de zaagtandstroom is is doorlopen. De beschreven handelingen
kunnen daarna weer worden herhaald. Wij dienen er echter voor te zorgen
dat na iedere periode de lading op C5 weer dezelfde is.
Volgens het voorgaande hebben wij gedurende een tijd t1 de condensator
ontladen met een van nul af toenemende stroom tot een maximum van
ïpl max = (/is/zti) - ii. Indien nu de heenslag nagenoeg lineair is wordt de totale
ladingsafnemingbij benadering-£fi ipi max • . . (A sec). Dit is de oppervlakte
van de driehoek A in fig. 8.5-15.
Gedurende de tijd t2 wordt daarentegen condensator Cs geladen met een
tot nul afnemende stroom die een beginwaarde had van ip2 max = (rt3/rt2) * *2-

'pimax

1p2max

Fig. 8.5-15
Oppervlakte A is equivalent met de ladingsafneming van condensator C« in
fig. 8.5-13; oppervlakte B met de ladingstoeneming. Beide zijn aan elkaar
gelijk indien iP2 max = ipimax-e 'l/2Q-
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De totale ladingstoeneming is dus (driehoek B),
i *2 Ip2

max .

.. (A sec)

De gemiddelde lading op Cs blijft nu gelijk wanneer de ladingsoppervlakten
A en B gelijk zijn dus
tl • /pl

max

= H' ip2

max .

En daar volgens fig. 8.5-14 kan worden gesteld dat ti/tz = 11//2 volgt uit
het voorgaande
2

s-(-r)
De verhouding /i//2 is door de kringkwaliteitsfactor Q gegeven, hetgeen wij
reeds in (8.5-20) hebben gevonden; na invoeren ontstaat

m
—

71

= <?0

(8.5-23)

ri2

Omdat over m een spanning V2 -f Vb staat en over n2 een spanning V2
kunnen wij na enig omwerken ook schrijven
71

V„= V2(e° -1)

(8.5-24)

Samengevat is uit het voorgaande te concluderen dat voor de schakeling
in fig. 8.5-13 de aftakking op de primaire van de transformator wordt be
paald door de mate waarin /p2 max omhooggetransformeerd moet worden
om in de kortere tjjd /2 dezelfde ladingshoeveelheid naarC« te voeren dan
er vlak tevoren met een kleinere topstroom /pi max gedurende een langere
tijd ti aan onttrokken is en dat als gevolg van deze stroomtransformatie
hierdoor de grootte van de batterijspanning als functie van de condensatorspanning wordt bepaald.
De energie Ws die de batterij moet leveren is bij deze spaarschakeling
gelijk aan die van de schakeling in fig. 8.5-5 en wordt gegeven door (8.5-18).
Men heeft dus de keuze uit twee verschillende typen spaarschakelingen,
waarbij het laatst besproken type in het nadeel lijkt wegens de extra con
densator Cs. Toch is dit in vele gevallen niet zo. Immers wensen wij in beide
typen van schakelingen voor dezelfde afbuigingsomstandigheden de grootte
van de afschakelstroom /pi max aan het einde van de heenslag gelijk, dan
dient in fig. 8.5-5 de batterijspanning Vi gelijk te zijn aan de spanning
K2 + Vb in fig. 8.5-13. En daar in deze laatste schakeling Vo vele malen
groter kan zijn dan Vb, bereikt men het verlangde bij de laatst genoemde
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schakeling met een veel lagere batterijspanning. De gemiddelde batterijstroom is dan echter veel groter, omdat de opgenomen energie in beide
gevallen dezelfde is.
Voorbeeld
Stel in de spaarschakelingen in fig. 8.5-5 en fig. 8.5-13 is Q =
zodat voor gelijke afbuigingsomstandigheden de verliesenergie Ws dezelfde is. Voor de schakeling in fig. 8.5-13
geldt dan
ni
— = e Q = g 0,33 = 14

of «2 = 0,71 m.

rii

Uit (8.5-24) volgt dan Vb = 0,4 K2, of V2 = 2,5 Vb.
Over de gehele primaire van de transformator staat dus bij gesloten Si een gelijk
spanning die gelijk is aan 3,5 Vb. Indien nu de afschakelstroom ip 1 max, aan het einde van
de heenslag voor beide schakelingen dezelfde moet zijn, dient voor de schakeling- in fig.
8.5-5 de batterijspanning Ki ook gelijk aan 3,5 Vb te worden. De gemiddelde hattenjstroom in de laatst genoemde schakeling is echter 3,5 x kleiner dan die in fig. °-5_I
Denk eraan: de gemiddelde waarde van ipi is in beide gevallen echter gelijk (d.i. in praKtische gevallen de gemiddelde buisstroom).

Tot een praktische uitvoering van de schakeling in fig. 8.5-13 komt men door
de schakelaars Si en S2 te vervangen door buizen, waarbij de functie van S2
door een diode kan worden vervuld en Si door een buis met een stuur-

csll>2

j-v

o

<-* =rc

Fig. 8.5-16
Praktische uitvoering met buizen van de principiële schakeling in fig. 8.5-13.

rooster, zie fig. 8.5-16. De werking van deze schakeling zal precies gelijk
zijn aan die van fig. 8.5-13 indien aan het stuurrooster een zodanige zaagtandspanning wordt gelegd, dat het anodestroomverloop voldoet aan de
vorm van fig. 8.5-11.
Als regel zal men voor de stuurhuis ook hier geen triode toepassen, doch

V
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lc

T

Iï*

Fig. 8.5-17
Zelfde schakeling als in fig. 8.5-16, doch met een pentode in plaats van een
triode. Door een andere wijze van tekenen is het eenvoudiger om in te zien
dat Ct als het ware de functie vervult van een spanningsbron in serie met
Vb. Er wordt als het ware spanning „bespaard”; vandaar de naam van
spaarcondensator. Diode Di noemt men „seriespaardiode”.

een pentode en wel om dezelfde redenen als reeds in de vorige paragraaf is
uiteengezet. Meestal tekent men de schakeling, zoals deze in fig. 8.5-17
is weergegeven.
In deze figuur komt duidelijk naar voren dat condensator Cs de functie
vervult van een spanningsbron die in serie is geschakeld met de batterij Vb.
Er wordt als het ware batterijspanning bespaard. Men noemt deze conden
sator dan ook wel spaarcondensator.
De diode die er o.a. voor zorgt dat de spaarcondensator voortdurend ge
laden blijft, noemt men seriespaardiode. De beginlading op de spaarcon
densator komt tot stand na het inschakelen van de batterijspanning, waarbij
enige perioden nodig zijn om de spaarcondensator tot de spanning V2
te laden.
>:
Omdat ook bij deze schakeling de minimumspanning op de anode van de
pentode niet beneden een bepaalde waarde mag komen, dient men Vb met
dit bedrag en met het spanningsverlies in de primaire van de transformator te !
verhogen. Voor een andere uitsturing van de pentode dan hier is veronder
steld ontstaan andere voorwaarden, die in hfdst. IX uitvoerig ter sprake
komen.

i

8.5.3 De inductieve zaagtandoscillator
In vele gevallen kan op eenvoudige wijze de inductieve zaagtandgenerator
zelfoscillerend worden uitgevoerd. De stabiliteit van dergelijke schakelingen
is echter niet erg groot als gevolg van de invloed die de veranderlijke belasting
op de frequentie heeft, zodat toepassing alleen in eenvoudige ontvangers zal
geschieden en dan nog in combinatie met directe synchronisatie. Wij zullen
ons daarom beperken tot een korte bespreking van een enkele schakeling.

ï
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Fig. 8.5-18

Inductieve zaagtandoscillator met seriespaardiode, die ontstaat door het
terugkoppelen van de uitgangsspanning.

De zaagtandstroomgenerator in fig. 8.5-17 kan b.v. tot zelfoscilleren
worden gebracht met behulp van een integrerend netwerk R\Cu zie fig’
8.5-18. Immers door de polariteit van de spanning op de secundaire wikke
ling van de transformator zodanig te kiezen dat tijdens de heenslag de
spanning aan de topzijde van R\ positief is ten opzichte van de aardpotentiaal, zal over de condensator C\ van het integrerende netwerk een zaagtand
vormige spanning ontstaan (zie fig. 8.5-19). Aan deze zaagtandspanning
wordt een negatief gerichte „piekspanning” toegevoegd, die ontstaat over

i

V,

0-

;u

i y

H

2
'V

Vel

k

i

V9<

Fig. 8.5-19
Verloop van enkele spanningen met de tijd in de
u schakeling van fig. 8.5-18: a. uitgangsspanning over de
secundaire wikkeling van de transformator, b. span
ning over Ci, c. spanning over Ri, d. spanning tussen
stuurrooster en katode van de pentode.
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/?2. Deze piekspanning voorkomt een deblokkade van de buis tijdens de
terugslag (de anodespanning is dan n.1. zeer hoog).
Weliswaar is de heenslag van deze zaagtandvormige spanning verre van
lineair, doch dit is bij deze schakelingen geen bezwaar zolang tijdens de
heenslag de spaardiode maar geleidend blijft, zie hfdst. IX.
De terugslag wordt bij het zelfoscilleren ingeleid door de physische stroombegrenzing in de buis B\.
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IX. SCHAKELINGEN VOOR
ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING
9.1 De eindtrap met shuntspaardiode voor de horizontale afbuiging
Bij de afbuigingsgeneratoren met een shuntspaardiode is de pentode-eindbuis per periode nagenoeg voor de halve tijd geblokkeerd. Deze blokkade
kan op eenvoudige wijze tot stand komen door aan het stuurrooster van
de eindbuis een zaagtandspanning te leggen waarvan de (tt) waarde onge
veer tweemaal zo groot is als de roosterruimte van de buis. Wordt de zaag
tandspanning verkregen uit een capacitieve zaagtandgenerator, dan kan de
afbuigingsgenerator de schematische gedaante hebben van fig. 9.1-1. Volgens
deze figuur wordt de negatieve voorspanning op het stuurrooster van de
eindbuis verkregen door enige roosterstroom die tijdens de toppen van de
zaagtandspanning het ladingsverlies van de roostercondensator aanvult.

+
&

ifr

Dl

l

\Rc

f TQ

Fig. 9.1-1
Afbuigingsgenerator met een shuntspaardiode voor horizontale afbuiging.
A = afbuigspoelen.
Als de spaardiode D\ een lage inwendige weerstand bezit en gedurende
de gehele heenslag geleidend is, zal over de primaire wikkeling van de trans
formator tijdens dit deel van de zaagtandperiode een nagenoeg constante
spanning heersen. De diodestroom bezit dan gedurende de heenslag een
verloop met de tijd, dat mede bepaald wordt door de functie van de anodestroom.
Stellen we eenvoudigheidshalve de weerstanden in de schakeling verwaar
loosbaar klein en de koppelcoëfficienten tussen de verschillende wikkelingen
van de transformator gelijk 1, dan wordt voor de diodestroom U gevonden:
id = ido

Vb
Lpp 1

Up ia'

(9.1-1)
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In deze vergelijking is
ido de diodestroom aan het begin van de heenslag,
ia de anodestroom,
Vb de voedingsspanning,
Lpp de substitutiezelfinductie van de primaire zelfinductie van de transfor
mator en de naar de primaire zijde getransformeerde zelfinductie van de
afbuigspoelen,
up de verhouding van de anodewikkeling tot de gehele primaire wikkeling.

%
8^
ia+— g

lfj‘’
Fig. 9.1-2
Vervangingsschema van de anodeketen met
shuntspaardiode als in fig. 9.1-1 is gegeven.

Iu§Ls
Pt'* Vd

tg

Substitueren we deze gelijkheden in (9.1-2), dan ontstaat:

Nu is

dis
(1 — Up)Lv—- = Vb.
d/

12 = /3 + ia en ii = ia — h = ia — h

(9.1-3)
U.

Na differentiatie van deze vergelijkingen en substitutie in (9.1-3) vindt men:
dis
Vb
d ia
dia
Up
d/
d/
Lp
d/
Uit fig. 9.1-2 volgt dat:

d/3
dt

I

:

41^ t'»

dan is Li = up2 Lp, L2 = (1 — «p)2Lp en M = uP (1 — up) Lp.
d/i
dt

:
a
!
i

Onder de gestelde voorwaarden kan de anodeketen van fig. 9.1-1 worden weergegeven
door het vervangingsschema in fig. 9.1-2.
Voor dit schema geldt:
dis
dii
(9.1-2)
(U + M)—— = Vb.
(Li + M)
dt
dt
Stellen we
«ï
«1 4- «2
= uP,
= u» en
«i
+ «2
«3

Up Lp

I

(9.1-4)

Vb
m#2 L»

Na substitutie van deze vergelijking in (9.1-4) volgt, als Lpp de vervangingszelfinductie
van de parallelschakeling van Lp en «*2 L« is:
dia
dia _ Vb
(9.1-5)
p dt
dt
Lpp
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Het verband tussen de diodestroom en de anodestroom volgt na integratie van (9.1-5).
Dan is:
Vb
(9.1-6)
H = Up ia
t -t- C.
Lpp
In deze vergelijking is C een integratieconstante.
Noemen we de diodestroom bij het begin van de heenslag Uo, dan is, als op dit moment
ia = 0 en / = 0, de integratieconstante gelijk aan ido, zodat onder deze voorwaarden uit
(9.1-6) volgt:
ia — ido

Vb
Lpp

t 4- Up ia.

Bij een geblokkeerde eindbuis (Itt = 0) wordt de diodestroom nul voor
t = thi (zie fig. 9.1-5), dus als
thi —

Lvv .
~Vb~ld0'

Voordat deze tijd is bereikt moet de eindbuis gedeblokkeerd zijn, anders
is de diode niet langer geleidend. Wordt de eindbuis ten tijde t = thï gede
blokkeerd, dan zal volgens (9.1-1) voor ia > 0 en een tijd t > tm de functie
van de anodestroom moeten voldoen aan:
. ^ 1

Vt

la ^------ j— (/ — thi).
Up Lpp

(9.1-7)

Veronderstellen we eenvoudigheidshalve dat de eindbuis een rechte Ia- yr
d ia

karakteristiek bezit, zodat ^ - constant is, dan is aan de genoemde voorwaarde voldaan als:

dja_ > 2. v*
d/

Up

(9.1-8)

Lpp

Dat bij het deblokkeren van de eindbuis voor t = thi de anodestroomverVb
d ia
andering , groter dan —— moet zijn (uv < 1), volgt logischerwijze uit
Qt

pp

het feit dat de anode van de eindbuis op een aftakking van de primaire
van de transformator is aangesloten. Heeft echter het deblokkeren van de
eindbuis vroeger plaats dan t = tnu dan mag voor id > 0 de afgeleide van U
binnen zekere grenzen kleiner zijn dan door (9.1-8) is gegeven. We zullen
deze uitspraak toelichten met behulp van fig. 9.1-3, waarin langs de vertikale
as in positieve richting ib = ia — id, en langs de horizontale as de tijd is
uitgezet.
In deze figuur wordt na een tijd ti de eindbuis gedeblokkeerd, waarbij
0 < t\ < thi- De gegeven anodestroomverandering zij:
d ia

_b____ Vh_

d/

Up

Lpp

waarin b > 1.
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De anodestroom is dan voor t > t\\
. _ b

Vb r,
\t

la — — * "7
Up

(9.1-9)

/l),

en bereikt de maximumwaarde iam voor t — tz.
Door substitutie van (9.1-9) in (9.1-1) vinden we voor de diodestroom:
Vb
Vb
-— / + b —— (/ — /i).

id — ido

L*pj)

(9.1-10)

*—TV

i°

y

ib=ia~'d

>Tt

\ _s\y'r

t

4

A

>'b

t

tj—*\

"'"f*

t
‘o

thl

'om

►u

h

14-

L

S s'

th2

■w

>1

Fig. 9.1-3
Verloop van de stroom ia door de shuntspaardiode (vertikale arcering),
Vb
dia
als —— >------en /1 < tni.
dt

Lpp

De diodestroom is in fig. (9.1-3) door de vertikaal gestreepte oppervlakte
aangegeven. Tevens worden in deze figuur de eerste twee termen van het
rechterlid in (9.1-10) door de lijn A — A, en de derde term door de lijn
B — B voorgesteld. De lijn B — B ontstaat door de gegeven functie van i0
te vermenigvuldigen met uv.
Blijkbaar wordt volgens (9.1-10) de grootte van U voor t > ti op elk
tijdstip gevonden door in fig. 9.1-3 het vertikale verschil tussen de lijnen
A — A en B — B onder de nullijn uit te zetten. Omdat de helling van de lijn
A — A gelijk is aan VblLpp, zal deze lijn dus tevens de grafische voorstelling
van de zaagtandstroom door Lpp zijn. Deze lijn blijft een rechte zolang U > 0
is. In dit laatste geval ligt steeds de lijn B — B links van de lijn A — A,
waarbij de lijn B — B zowel een grotere als een kleinere helling dan die van
A — A kan bezitten; zie fig. 9.1-3 en 9.1-4. Als grensgeval is het samen-
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vallen van de lijn B — B met de lijn A — A nog mogelijk (zie fig. 9.1-5),
doch om praktische redenen ongewenst.
Het dubbel gearceerde deel van de anodestroom in deze figuren komt niet
meer via de diodeketen in de voedingsbron terug. Dit deel is dus maatgevend
voor het energieverlies dat door de eindbuis wordt veroorzaakt, en is het
geringst in fig. 9.1-5.
'b='a “41

t

A

*
I

tb

t

h

lËgëlË

a

O

I

i
-•do

_y

I

IA

I
I
I

thl

I
thS

I

I

Fig. 9.1-4
Verloop met de tijd van de stroom U door de shuntspaardiode
(vertikale arcering),
dia
Vb
als — <----- en /1 < thi.
dt
L pp
•b

T

'm

'•'do

th2

Fig. 9.1-5
Verloop met de tijd van de stroom U door de shuntspaardiode
(vertikale arcering),
d ia
Vb
1
als —— = — —— en t\ = tnidt

Up

L pp

In fig. 9.1-3 wordt dit energieverlies verminderd door het tijdstip / = h
te laten samenvallen met t = Ou, waai bij
zodanig wordt gekozen dat
ide niet al te groot is (b.v. ide = i ito)- Men zal in de praktijk de eindbuis
evenwel iets vroeger deblokkeren dan op dit laatstbedoelde tijdstip.
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Als de demping verwaarloosbaar is, wordt de lijn A — A in de figuren
9.1-3, 9.1-4 en 9.1-5 door de tijdas (k = 0) gehalveerd. Immers, volgens
(8.5-15) wordt tijdens de terugslag de stroom door Lpp bij benadering
gegeven door:
it — im • e~at cos Pt.

(9.1-11)

Voor a = 0 zal de stroom symmetrisch om de nullijn verlopen, en is in de
genoemde figuren Uo = imIs echter a ^ 0, dan is na t = — :

P '
an

it — ido — im' £

En, daar

P

=

r
2Lp

0

1
geldt, zolang de lijn A — A bij benadering
20 ’

nog als een rechte mag worden aangemerkt:
ido

thl

im

thz

=e

2Q

(9.1-12)

Uit (9.1-12) volgt dus dat, bij toenemende demping, het snijpunt van de lijn
A — A met de nullijn naar links zal verschuiven. Deze verschuiving veroor
zaakt een gelijkstroomvoormagnetisatie in de kern van de transformator.
Omdat uit het verloop van U met de tijd een oordeel omtrent de juiste
instelling en werking van de eindtrap met spaardiode kan worden gevormd,
kan men een controleweerstand Rc van b.v. 10 Q in de anodeketen van de
spaardiode opnemen; zie fig. 9.1-1. Hierover kan met behulp van een oscillograaf het stroomverloop worden gecontroleerd.
De transformatieverhouding ua wordt gegeven door
—
U*

z ]/ m + 1
7ifi ' mLsCp

(9.1-13)

In deze vergelijking is:
z de verhouding van de terugslagtijd tot de duur T van een periode van
de zaagtandstroom, (terugslagverhouding).
f de lijnfrequentie,
Ls de zelfinductie van de afbuigspoelen,
Cp de parasitaire capaciteit over de primaire wikkeling van de transformator,
m de verhouding tussen de primaire zelfinductie van de transformator en
de naar de primaire zijde getransformeerde zelfinductie van de afbuig
spoelen (m > 4).
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Voor de afleiding van (9.1-13) gaan we uit van de terugslagtijd.
zT — — — Ti VLpV Cp .

P

Nu is
Lpp —

««* Ls LP
«g2 Ls -i- Lp

Stellen we Lp = m us2 Lt, dan is
Lpp —

m

m+

Wg2 Lsy

dus
zT = 71 Us

l/_n

' m+ 1

Ls Cp .

1
Na substitutie van — = ƒ, ontstaat

m+
m Ls Cp

Uit deze vergelijking volgt dat voor een gegeven Ls en Cp, de transformatieverhouding u8 kleiner wordt naarmate een kortere terugslagverhouding z
noodzakelijk is of naarmate de gewenste lijnfrequentie fi hoger wordt.
Als de (tt) waarde ist van de stroom i9 door de afbuigspoelen voor een
gegeven afbuiging op het scherm bekend is, kan de hiervoor nodige voedings
spanning Vb als volgt worden bepaald. Tijdens de heenslag geldt namelijk:
d/«
u’L,~dt = Vb.

(9.1-14)

De spanning Vb over de primaire wikkeling van de transformator is dus be
kend zodra

is bepaald.

Voor een lineaire heenslag en een oneindig snelle terugslag zal de afgeleide
van i8 zijn:
ist
d is
d/
T
In werkelijkheid is de afgeleide groter dan het rechterlid, omdat ten eerste
ist in een kortere tijd dan T bereikt moet worden en ten tweede de heenslag
niet lineair is. Stellen we bij benadering deze tijd op 0,85 T en de distorsie
van de heenslag op 10%, dan is globaal:
d is _ 1,1
ist
dt ~ 0,85 ’ Y~ — 1»3 fi ist-

(9.1-15)
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Na substitutie van (9.1-13) en (9.1-15) in (9.1-14) ontstaat dan:
(9.1-16)

Vb
Ytl

Voorbeeld.
Gegeven is

Cjj

L, = 3 mH,
ƒ = 15 625 Hz,
m = 4.

Cp = 60 pF,
is
= 1,3 A (jt) en

Gevraagd wordt
1. Hoe groot wordt de transformatieverhouding ut als de terugslagverhouding 9%
mag zijn?
2. Hoe groot dient de voedingsspanning Vb minstens te zijn voor de vereiste afbuigstroom
van 1,3 A (//).
Oplossing.
Volgens (9.1-13) vinden we voor de transformatieverhouding:
0,09
lis =

i

4 + 1

3,14 • 15 625 ' 4 • 3 • 10~3 • 60 • 10~12

x 4,85.

Voor de voedingsspanning Vb vinden we volgens (9.1-16):
Vb = 0,41*0,09-1,3

|/4

+

r

4

1

■

3 • 10-3
60 -10-12

* 380 V.

Uit de overweging dat bij de afleiding van de vergelijking voor Vb geen re
kening is gehouden met de spanning over de transformatorweerstand en met
de tegenspanning over de spreidingszelfinductie, volgt dat in de praktijk een
hogere waarde voor Vb zal worden gevonden dan door (9.1-16) is gegeven.
De amplitude van de zaagtandstroom kan bij de afbuigingsgenerator met
spaardiode niet worden geregeld door een variabel ingangssignaal aan het
stuurrooster van de eindbuis te leggen. Bij dit.type generator komt een
amplituderegeling tot stand door een variabele weerstand in serie met de
voedingsspanning op te nemen, waarbij deze weerstand met behulp van een
condensator C2 buiten de anodewisselstroomketen wordt gehouden; zie
fig. 9.1-6. Ten gevolge van de spanning over deze weerstand ontstaat een
variërende voedingsspanning, waardoor, volgens (9.1-16), de (//) waarde
van ist evenredig met deze spanning zal veranderen.
Als regel is het noodzakelijk op een of andere wijze de afbuiging van de
elektronenbundel te centreren. Zulk een centrering kan o.a. tot stand komen
door een regelbaar magnetisch veld in dezelfde asrichting als die van het afbuigveld aan te brengen. Hieraan wordt voldaan indien men door de afbuigspoelen een gelijkstroom voert die wordt verkregen uit een in serie
met de afbuigspoelen opgenomen spanningsbron die continu van een posi-
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Fig. 9.1-6
Afbuigingsgenerator met shuntspaardiode (Di), elektrische centrering (Rz)
en amplituderegeling (Rz).

tieve naar een negatieve waarde van enkele volts kan worden geregeld. In de
schakeling volgens fig. 9.1-6 is dit bereikt met behulp van een potentiometer i?3, die een vaste middenaftakking en een verstelbaar contact bezit.
Deze potentiometer is in de katodeleiding van de eindbuis opgenomen en
zodanig door de condensatoren C3 en C\ overbrugd, dat door de potentio
meter geen wisselstroom vloeit.
9.2 De eindtrap met seriespaardiode voor horizontale afbuiging
ij Bij de afbuigingsgenerator met een seriespaardiode wordt de energie in het
I magnetische veld na de terugslag niet naar de voedingsbron teruggevoerd,
* doch naar een condensator. In fig. 9.2-1 is dit condensator C2.
Hierdoor ontstaat over deze condensator een gelijkspanning, die additief
bij de voedingsspanning wordt gevoegd, zodat de totale voedingsspanning
voor de eindbuis gelijk is aan de som van de voedingsspanning Vb en de
seriespaarspanning Vc.
Voor dit doel bevindt de spaardiode zich in fig. 9.2-1 aan de secundaire
zijde van de uitgangstransformator. De polariteit van de spanning aan de
secundaire is zodanig, dat de hoge piekspanning tijdens de terugslagperiode
negatief op de anode van de diode ontstaat; de katode bevindt zich op een
hoge gelijkspanning Vb + Vc.
Deze schakeling, die in de beginperiode van de tijdbasisontwikkeling
werd toegepast, heeft de volgende nadelen:
a) de aparte primaire en secundaire spoelen nemen veel wikkelruimte in
beslag,
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Fig. 9.2-1
Afbuigingsgenerator met seriespaardiode voor de horizontale afbuiging.

b) de totale piekspanning tussen de aansluitingen van de pentodeanode
en de diodeanode is ca. 1,5 a 2x hoger dan die op de pentode, waardoor
zeer hoge eisen aan de isolatie van de transformatorspoelen wordt gesteld,
c) de spreidingszelfinductie en de hoge weerstand van de transformatorwikkelingen beïnvloeden het rendement zeer ongunstig,
d) er treden parasitaire trillingen op in de kring, gevormd door de
spreidingszelfinductie en de wikkelcapaciteiten van de transformator.
Deze nadelen treden niet op als men de katode van de diode op een pas
sende aftakking van de primaire aansluit. Het is duidelijk, dat de hoge
piekspanning tijdens de terugslag nu positief op de katode optreedt, waar
door er speciale maatregelen moeten worden getroffen om destructie van
de katode-gloeidraadisolatie te voorkomen. Een tijd lang heeft men daarom
op de horizontale-uitgangstransformator een bifilaire hulpspoel aangebracht.
(Zie fig. 9.2-2).
ji

;
■

TC2 c1
' ’lf‘ >

Fig. 9.2-2
Gloeidraadvoeding van dc seriespaardiode via een bifilair gewikkelde spoel op de lijn
transformator. Tussen katode en glocidraad staan in dit geval geen hoge pickspanningen.

264

SCHAKELINGEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING

6©

;311
&

IX

Fig. 9.2-3
Schakeling met sericspaardiode en autotransformator. De isolatie tussen gloeidraad
en katode van de diode is zodanig, dat deze
isolatie piekspanningen van 4 tot 7 kV kan
weerstaan.

Op de gloeidraad van de seriespaardiode is in deze schakeling dezelfde
hoge piekspanning aanwezig als op de katode. Ook hier staat tussen de
katode en de gloeidraad alleen de gelijkspanning Vb + Vc.
Alhoewel men nu normale katode-gloeidraadconstructies in de diode
kan toepassen, is deze oplossing nog niet bevredigend; de extra gloeidraadspoel neemt veel ruimte in en draagt aanzienlijk bij tot de verwarming van
de transformatorkem.
De beste oplossing, die momenteel uitsluitend wordt toegepast, is die
van fig. 9.2-3. Hierbij is de katode van de seriespaardiode zodanig geïsoleerd
van de gloeidraad, dat deze isolering de hoge piekspanningen van 4 a 7 kV
kan weerstaan. Men heeft dit bereikt door de katode van de buis met enige
tussenruimte om de gloeidraad te plaatsen. De verhitting van de katode
heeft plaats door straling.
Indien de verliezen in de schakeling van fig. 9.2-1 verwaarloosbaar klein
zijn, wordt m = nu en is de spanning op C2 gelijk, doch tegengesteld aan de
tegenspanning over de primaire wikkeling. De energie uit het magnetische
veld wordt dan gedurende de eerste helft van de heenslag via de diode naar
de condensator C2 gevoerd, gedurende de tweede helft van de heenslag via
de eindbuis eraan onttrokken en weer naar het magnetische veld gevoerd.
Voor een ideale eindbuis, waarbij voor Va = 0 V de anodestroom ia > 0 mA
kan zijn, zou dus in deze verliesvrije schakeling geen voedingsspanning
nodig zijn. Er is dus een wezenlijk verschil ten opzichte van de schakeling
met een shuntspaardiode. Immers, bij de laatstgenoemde schakeling was
in het verliesvrije geval een hoge voedingsspanning noodzakelijk, en nam
de schakeling geen stroom op uit het voedingsapparaat. Het voordeel van de
schakeling met een seriespaardiode is dan ook, dat in praktische gevallen
voor dezelfde afbuiging kan worden volstaan met een veel lagere voedings
spanning dan is vereist bij de schakeling met een shuntspaardiode. Dit voor
deel is van het grootste belang indien voor de afbuigingsgenerator een voe-
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dingsbron zonder nettransformator wordt gebruikt. Dan is namelijk bij
enkelvoudige gelijkrichting en bij een netspanning van 117 of 220 V~, de
voedingsspanning respectievelijk ca. 100 en 200 V.
Voor een voedingsspanning Vb = 100 V zou dus voor een niet-ideale eind
buis, doch bij een overigens verliesvrije werking van de schakeling, de anodespanning Va= Vb = 100 V zijn. In praktische gevallen, waarbij wel verliezen
optreden, blijkt dat m/n2 > 1 moet worden gekozen, zodat de spanning over
de condensator C2 geringer is dan de tegenspanning over de primaire wikke
ling. De anodespanning op de eindbuis is daarom altijd lager dan de voe
dingsspanning Vb.
9.2.1 Keuze van het uitsturingsgeval en dimensionering van de uitgangstransformator
Voor het geval, dat een eindbuis met een rechte Ia - ^-karakteristiek wordt
gedeblokkeerd op het moment dat de diodestroom tijdens de eerste helft
van de heenslag nul wordt, en dat de toeneming van de anodestroom zodanig
is dat gedurende de tweede helft van de heenslag juist geen diodestroom
vloeit (zie fig. 9.2-4), vindt men:
n\

i(lg

n<i

iag

• enlQ.

(9.2-1)

In deze vergelijking is
idg de gemiddelde diodestroom,
iag de gemiddelde anodestroom,
Q de kwaliteitsfactor van de trillingskring tijdens de terugslag.
is

t
Fig. 9.2-4
De naar de tertiaire zijde getransfor
meerde anodestroom ia en diode
stroom id van de in fig. 9.2-1 gegeven
uitgangstransformator.

:
1
■

Het bewijs van de in (9.2-1) gegeven vergelijking kan eenvoudig worden geleverd met
behulp van fig. 9.2-4. In deze figuur zijn de naar de tertiaire zijde van de transformator
getransformeerde anodestroom en diodestroom aangegeven. De stroom ƒ«door de tertiaire
wikkeling wordt namelijk volgens fig. 9.2-1 gegeven door:
«1 .
I, =

m

— la--------- Ui .
«3

«3
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Met behulp van fig. 9.2-4 wordt voor de gemiddelde diodestroom gevonden:
m
Ug = -

na

isz th i

(9.2-2)

2T

Op analoge wijze vinden we voor de gemiddelde anodestroom:
W3
lag ----------

m

/«I th2

2T

(9.2-3)

Deling van (9.2-2) door (9.2-3) geeft:
idg _ «1

Ïi2 thl

iag

nz

is 1 tn2

*•2

thl
— = e--i/2Q
th2

(9.2-4)

Nu is volgens (9.1-12)

*«1

Substitutie van deze vergelijking in (9.2-4) geeft dan:
ni

idg
— • en/Q .
iag

nz

Uit deze vergelijking volgt, dat de transformatieverhouding rii/nz voor een
gegeven verhouding van idg en iag wordt bepaald door de kwaliteitsfactor Q
van de terugslagketen.
Is in de schakeling volgens fig. 9.2-1 de belastingsweerstand Rb = oo,
dan zal idg = iag zijn en geldt voor het in fig. 9.2-4 gegeven geval:
ÜL = e*/Q

(9.2-5)

«2

Als Q oneindig groot is, zal volgens (9.2-5) het rechterlid gelijk zijn aan 1,
en is dus, zoals reeds eerder is vermeld, n\ = «2In praktische gevallen, waarbij b.v. voor de transformatorkern het verliesarme materiaal Ferroxcube wordt gebruikt, vindt men voor Q ongeveer
10 tot 20. Voor Q = 10 wordt dan m/nz = 1,37.
Men zal als regel de instelling van de afbuigingsgenerator met seriespaardiode, zoals deze in fig. 9.2-4 is aangegeven, niet toepassen en wel hoofd
zakelijk om twee redenen.
De eerste is, dat slechts dan een goede lineariteit van de heenslag blijft
gewaarborgd, indien de diode ook tijdens de tweede helft van de heenslag
geleidend blijft.
De tweede reden is, dat de energie die aan het einde van de heenslag in
de primaire spreidingszelfinductie zetelt, een gedempte trilling zal veroor
zaken, die op de volgende heenslag wordt gesuperponeerd. Hierdoor is
het nodig, de eindbuis direct na de terugslag te deblokkeren. Immers, dan
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kan de eindbuis als gevolg van haar lage inwendige weerstand, de trillingsenergie snel dissiperen.
Voor een praktische dimensionering van de schakeling in fig. 9.2-1
gelden daarom de eisen dat de eindbuis direct na de terugslag moet worden
gedeblokkeerd, en dat ook gedurende de periode th2 steeds enige diodestroom vloeit (zie fig. 9.2-5). Hoewel vele dimensioneringen die aan deze
eisen voldoen, denkbaar zijn, zullen we in het volgende volstaan met het
bespreken van nog drie bijzondere gevallen.
4

1

t

isi

a
'*2

k

'*
!

b

o
•s2

's

t

’3f
S

O

1
c

•s2

ï

njd

th,

th3
T

Fig. 9.2-5
De zaagtandstroom i, die ontstaat door transformatie van de stromen ia en U.
a stromen en transformatieverhoudingen volgens geval II
b stromen en transformatieverhoudingen volgens geval III
c stromen en transformatieverhoudingen volgens geval IV
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Fig. 9.2-6 - De formules voor de berekening van de belangrijkste grootheden in de
diverse uitsturingsgevallen.
n 1 —z
p = c-V2« en q = 2
z
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i
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Noemen we de reeds besproken dimensionering geval I, dan zullen we
achtereenvolgens nog onderscheiden:
Geval II, waarbij de anodestroom van de eindbuis vanaf het begin van
de slag lineair met de tijd toeneemt en de diodestroom in deze tijd lineair
tot nul afneemt; zie fig. 9.2-5a.
Geval III, waarbij de anodestroom van de eindbuis, evenals in geval II,
vanaf het begin van de slag lineair met de tijd toeneemt, doch de diodestroom
gedurende de gehele heenslag een constante waarde bezit; zie fig. 9.2-5b.
Geval IV, waarbij de anodestroom van de eindbuis tijdens de gehele
slag constant is en de diodestroom in dezelfde tijd lineair tot nul afneemt;
zie fig. 9.2-5c. De transformatieverhouding /11//12 kan voor de laatstgenoemde
drie gevallen op analoge wijze worden bepaald als voor geval I is gedaan.
In de overzichtstabel van fig. 9.2-6 vindt men enige dimensioneringsgrootheden voor de uitsturingsgevallen I, II, III, IV. We zien dat ieder van de
gevallen een geheel andere dimensionering van de uitgangstransformator
vereist.

Fig. 9-2~7
De transformatieverhouding /11//12 als functie van de kwaliteitsfactor Q, voor de vier
uitsturingsgevallen.
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Bepalend voor de keuze zijn o.a. de volgende factoren:
Terugslagverliezen uitgedrukt in de kwaliteitsfactor Q.
Quotiënt idg/iagBeschikbare waarde voor (Vb— Va).
Toelaatbare piekspanning over en piekstroom door de lijneindbuis.
Toelaatbare piekspanning over en piekstroom door de spaardiode.

Vb-V*

De grootheid

y
v

Vb — Va

Fig. 9.2-8
als functie van de kwaliteitsfactor Q, voor de vier uitsturingsgevallen.

In fig. 9.2-7 is /11//12, in fig. 9.2-8 Vp/(Vb — Va) uitgezet als functie van Q
voor de vier uitsturingsgevallen.
Als Vb — Va, is, ö en idg/iag voor de vier gevallen gelijk worden gehouden,
vindt men voor de absolute waarden van ia en i& een onderling verband
als in fig. 9.2-9 is aangegeven. Uit deze figuur blijkt, dat in geval 1 de anodeen de diodepiekstroom het grootst zijn. In geval II is de anodepiekstroom
bijna, en de diodepiekstroom meer dan tweemaal zo klein. Verder blijkt dat
in geval III, ondanks het verschil in diodestroom, de anodestroom gelijk is
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aan die in geval II. Ten slotte is in geval IV de anodepiekstroom bijna 4 X zo
klein als in geval I, terwijl de diodestroom gelijk is aan die in geval II.
I
jtam

'a

\

2:

o

i
'd
Fig. 9.2-9
Het verband tussen de absolute waarden van de
anode- en de diodestroom die in de vier bijzondere
gevallen bij de dimensionering van de eindtrap met
seriespaardiode kunnen voorkomen.

!
1

Noemen we Vv de tegenspanning over de anodewikkeling van de trans
formator, en Vc de spanning over de condensator C2 dan is volgens fig.
9.2-1:
r\2
n1

Vc = ~Vp,
en
Vb + Vc = Va + Vv .
Uit deze vergelijkingen volgt:

v»=v« + (1 ——) ^ ■

(9.2-6)

Omdat ti2/ni weinig kleiner is dan 1, valt uit (9.2-6) te concluderen dat Vb-Va
bij de seriespaardiode slechts een klein deel behoeft te zijn van de tegen
spanning Vp over de anodewikkeling. Bij de shuntspaardiode daarentegen
is Vt, — Va gelijk aan de tegenspanning over de anodewikkeling.
Voor de in punt 4 en 5 genoemde „schakelcapaciteit”
X i) is rij
12 en 13 van fig. 9.2-6 interessant: er blijkt namelijk uit, dat men van geval
I naar II gaande hetzelfde product Va * ta en Pa * U krijgt, zodat de lagere
waarden van ta en U in uitsturingsgeval II worden verkregen ten koste van
overeenkomstig hogere piekspanningen.
In fig. 9.2-10 is voor de vier uitsturingsgevallen bij Q = 7 en constante
waarde van Vb — Va het onderlinge verband tussen de anode- en diodestromen en dat tussen de anode- en diodepiekspanningen aangegeven. In
fig. 9.2-11 is aangeduid, hoe voor de vier uitsturingsgevallen het product
Pa * ia en Pd * U varieert.
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Fig. 9.2-10
De optredende piekspanningen en
-stromen van de eindbuis en de seriespaardiode in de 4 uitsturingsgevallen. (Vb-Va) en Q zijn in alle ge
vallen dezelfde.

Fig. 9.2-11
Het product van topstroom en piekspanning van de eindbuis en de seriespaardiode in de uitsturingsgevallen. Q en (Vb-Va) zijn in alle ge
vallen gelijk.

In fig. 9.2-12 is geschetst, hoe door de overgang van uitsturingsgeval I
naar geval II een aanzienlijke verbetering van het rendement kan ontstaan.
Bij overgang van geval I naar geval II verkrijgt men voor dezelfde lijneindbuis een lagere anodepiekstroom ia ii en een proportioneel lagere anodespanning Vaii. Men kan dus óf met een lagere voedingsspanning kV volstaan,
of, indien de toelaatbare piekspanning tijdens de terugslag nog niet is be
reikt, m/m vergroten, waardoor de anodepiekstroom nog verder daalt tot
Van. Ook de gemiddelde anodestroom daalt overeenkomstig.
Uit de tabel van fig. 9.2-6 en uit fig. 9.2-11 blijkt dat geval III voor de
lijneindbuis en geval IV voor de spaardiode een vrijwel verdubbelde waar
de van de benodigde schakelcapaciteit vergt. Dit is dan ook de voornaamste
reden, dat deze uitsturingsgevallen bij voorkeur niet moeten worden toege-
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past als het er om gaat met bepaalde buizen zo veel mogelijk reactieve
energie te schakelen.
'a
•al

i

•aH

•ón
i

4

<
4

Vb-Val
Vb-Van
Vb-Vg'n

%

Vb

'

Fig. 9.2-12
De overgang van uitsturingsgeval I naar II geeft een aanzienlijke verlaging
van de anodetopstroom en een beter rendement.
Zijn de grootheden LSi is, z en ook de diodepiekspanning
constant
(omdat 1meestal een zeer scherp begrensde maximaal toegestane waarde
heeft), dan kan men uit rij 2 van fig. 9.2-6 concluderen, dat van uitsturings
geval I naar respectievelijk II, III en IV gaande de waarde van (Vb — Va)
afneemt. Hoe groot (Vb — Va) absoluut is, hangt bij een gegeven uitsturings
geval dan alleen nog van Q af.
In de beginperiode van de tijdbasisontwikkeling was men gedwongen
een extra belasting over de seriespaarcondensator aan te brengen om het
evenwicht tussen de anode- en de diodegelijkstroom te herstellen, daar er
anders te hoge piekspanningen zouden optreden.
De extra belasting werd meestal gevormd door de rasteroscillator en de
rastereindtrap, die beiden bij voorkeur met een hoge voedingsspanning
kunnen worden gevoed.
Dat dit principe, althans wat de rastereindtrap betreft, verlaten is, volgt
uit de volgende overwegingen:
1. De ontkoppeling van de anodewisselstroom van de rastereindtrap
vergt een grote condensator van zeer hoge bedrijfsspanning (bipolaire
elektrolytische condensator, bipolair omdat tijdens de opwarmingsperiode
de spanning over de condensator de omgekeerde polariteit heeft).
2. Tijdens het opwarmen van de door straling verhitte katode van de
seriespaardiode heeft de rastereindtrap geen anode-, doch wel schermroosterspanning, indien deze laatste de normale voedingsspanning is.
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3. de aan de rastereindtrap geleverde energie wordt met een vrij gering
rendement (ca. 50 a 60%) door de lijneindtrap geleverd, en belast de lijneindbuis extra zwaar.
Door het beschikbaar komen van betere lijneindbuizen en seriespaardioden (PL 81-PL 36-PL 500; PY 81-PY 88), het toepassen van „verlengdeterugslagtechniek” en zogenaamde „afstemming” (zie 13.1) is deze extra
belasting tegenwoordig niet meer nodig.
9.2.2. Verlengde-terugslagtechniek
Zoals uit tabel 9.2-6 verder volgt, komt in het product Pa * U en Vd' U
steeds de factor

voor, die voor een cosinusvormig verloop van de afbuigstroom tijdens de
terugslagperiode de verhouding Pa/Vp en Pd/K weergeeft.
Het blijkt dus, dat bij een gegeven schakelcapaciteit de grootheid i«2 L« • f
nagenoeg lineair toeneemt met de terugslagverhouding z.
D:t inzicht heeft er toe geleid, dat bij invoering van de 110°-afbuigingstechniek - waar uiteraard een zeer grote rcactieve energie moet worden gescha
keld - gebruik is gemaakt van een ongewoon lange terugslagtijd, waarin het
zendsysteem niet voorziet. Het is b.v. mogelijk bij een lijnonderdrukking
van 18% een terugslag van max. 23,1 % toe te passen, mits men een beeld
buis gebruikt, waarvan de breedte-hoogteverhouding 4 : 5 is, in plaats van
de door het systeem voorgeschreven verhouding 3 : 4.
Dat men dit zonder meer doen kan, is als volgt in te zien. Schrijft men een
beeld met een breedte-hoogteverhouding 3 : 4 op een rechthoekig scherm
met een verhouding 4 : 5, dan heeft men de keuze tussen een beeldbreedte
over de gehele schermbreedte en een beeldhoogte over slechts 15/16 van de
schermhoogte, of een beeldhoogte over de gehele schermhoogte en een
beeldbreedte over 16/15 van de schermbreedte.
De laatste mogelijkheid levert het grootste beeld op, zonder zwarte
randen, en wordt daarom toegepast. Bij een normale terugslag wordt dan
ca. 7% van de video-informatie in de lijnrichting achter de randen van de
beeldbuis geschreven. Dit vergroot dus niet alleen onnodig de te leveren af
buigstroom met ca. 7%, maar veroorzaakt ook contrastverlies, omdat de
elektronenstraal de zijranden van het beeldscherm raakt, waardoor strooilicht op de rest van het beeldscherm terecht komt. Men voorkomt dit be
zwaar volledig door de terugslagperiode zoveel langer te laten duren, dat
de straal niet over de randen .van het scherm heenschrijft.

ggaaaaajö

Foto 9.
10 kW televisiezender voor band I met op de achtergrond het zijbandonderdrukkingsfilter
en duplexer.

Fotofig. 9.2-17. Stoorbalken op het scherm, afkomstig van Barkhausen-oscillaties (bij
T.V.-ontvanger voor negatieve modulatierichting).

Foto 10. Zijbandonderdrukkingsfilter

en duplexer.
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Fig. 9.2-13
Juiste positie van het videosignaal (A) ten opzichte van de afbuigstroora (B),
zodat het midden van de beeldinformatie op het midden van het scherm valt.
------- vliegwielsynchronisatie------directe synchronisatie
Om te voorkomen dat, tengevolge van de aan het begin en het einde van de
terugslag nog aanwezige video-informatie, het scherm aan de randen zowel
op de heen- als op de terugweg wordt geschreven, moet de terugslag-impuls
van de lijntransformator met een blokkerende polariteit aan een elektrode
van de beeldbuis worden gelegd. In fig. 9.2-13 is geschetst, hoe de ligging
van de video- en synchronisatie-informatie ten opzichte van de afbuigstroom
moet zijn, om het midden van de beeldinformatie ook midden op het scherm
van de beeldbuis te laten vallen.
Zodoende kan dus een reductie van het te schakelen aantal V.A. worden
bereikt van

15
16

1 + q' _ 15
1 + q ~ 16

n 1 — 0,231
1+T‘
0,231
1 — 0,16
0,16

1+f'

» 0,63
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hetgeen een aanzienlijke verlaging van de aan de eindbuis en seriespaardiode
te stellen eisen betekent.
Men zou de tegenwerping kunnen maken, dat ook bij de korte terugslagtijd het nadeel van de contrastverslechtering kan worden opgeheven door
het gebruik van straalstroomonderdrukking; echter is het maken van een
dergelijke onderdrukkingsspanning die dan ca. 3 psec eerder moet beginnen
dan de terugslag, economisch niet goed mogelijk. Het volle profijt van de
terugslagverlenging is alleen te behalen bij toepassing van afbuigingsgeneratoren met automatische fazeregeling, omdat de terugslag van de lijnzaagtandstroom om symmetrieredenen reeds ca. 4,8% van L vóór de synchronisatie-impuls moet beginnen.
Wel kan men bij directe synchronisatie de terugslag van 16 tot ca. 18,8%
verlengen, mits men een gelijkstroom door de afbuigspoelen stuurt om het
beeld weer in de juiste positie te schuiven. Opgemerkt moge nog worden,
dat ook bij toepassing van een terugslagverhouding z = 16% en directe
synchronisatie een (geringe) verschuivingsstroom door de spoelen moet
worden gestuurd om de beeldinformatie in de juiste positie op het beeld
scherm te plaatsen.
9.2.3 Invloed van serieweerstanden op de lijnafbuigingsgenerator
Tot nu toe werden in de berekeningen de invloeden van de weerstanden
verwaarloosd. We zullen nu nagaan, welke invloed ze op de lineariteit van
de opgewekte zaagtandstroom uitoefenen. Sluiten we een afbuigspoel met
zelfinductie Ls en weerstand rs aan op een gedurende de heenslag constante
spanning E, dan is de uitdrukking voor de afgeleide van de stroom:
di8
dt

E — is • I’s

(9.2-6)

Ls

Bij de tegenwoordig gebruikte spoelen bediaagt r =

Ls
rs

= 0,00066 sec,

zodat in het allergunstigste geval voor t = 50 ^usec de afwijking in schrijf
snelheid tussen uiterst linkse en rechtse beelddelen ca. 7,5% bedraagt.
((t-0/t is nl. 0,925).
In de praktijk is deze geringe niet-lineariteit onbereikbaar, daar de serieweerstand wordt verhoogd met transformatorweerstanden, weerstand van
de toevoerdraden enz. Daardoor stijgt de niet-lineariteit tot 12,5 a 15%,
hetgeen ontoelaatbaar is. Men ziet dan niet alleen horizontaal bewegende
objecten van afmeting veranderen, er ontstaat ook een niet meer te ver
waarlozen asymmetrie in de afbuiging, daar de afbuigstroom door de ver-
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vorming aan het begin van de (heen)slag een grotere absolute waarde heeft
dan aan het einde van de slag.
'd
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Fig. 9.2-14
Spanning over de seriespaardiode tijdens de heenslag. Deze figuur ontstaat
door projectie van de diodestroom op de diodekarakteristiek. Indien de
diodestroom op het einde van de heenslag te klein wordt, ontstaat een grote
verandering van de tegenspanning over de spoel. Zie geval a en b.
De veronderstelling, dat de afbuigspoel gedurende de slag op een constante
spanning is aangesloten, is slechts uiterst zelden juist. Tengevolge van de ge
lijkstroom weerstand van de serie- (of shunt)diode, zal over de diode een met
de tijd veranderende spanning optreden; deze variërende spanning staat in
serie met de aan de spoel toegevoerde gelijkspanning en veroorzaakt een
additionele afwijking van de d//df door de afbuigspoel. Immers geldt nu:
di9
d/ =

«3

n

De invloed van de diodeweerstand Ra zal geringer zijn naarmate de stroom
door de diode gedurende de slag minder verandert. In uitsturingsgeval II is
de invloed slechts ca. 40 % vergeleken met een overeenkomstige (getrans-

278

SCHAKELINGEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING

IX

formeerde) weerstand in serie met de afbuigspoel, terwijl in geval III de
diodeweerstand in het geheel geen invloed op de lineariteit heeft. De diodestroom is dan immers constant gedurende de slag, de constante spanning
over de diode vermindert alleen de werkzame voedingsspanning.
De absolute variatie van de tegenspanning over de spoel kan worden af
geleid door de diodestroom op de diodekarakteristiek te projecteren
zie fig. 9.2-14; daar deze karakteristiek zeer goed door een 3/2-machtsfunctie kan worden benaderd, mag men zeggen, dat de afneming van de diode
stroom beneden ca. ljzU max moet worden voorkomen, daar juist beneden
deze waarde de lineariteit het meest wordt beïnvloed.
Dit is dan ook een van de redenen, dat men niet exact de in fig. 9.2-5a
getekende vorm van diodestroom toepast, maar altijd op enige reserve aan
het eind van de slag instelt (fig. 9.2-14). We zien ook nog, dat bij de gekozen
vorm van de diodestroom in fig. 9.2-14a de resterende spanningsvorm de
lineariteit verder verslechtert; aan het eind van de slag wordt de tegen
spanning en dus de d/'/df plotseling verkleind.
9.2.4 Invloed van het uitsturingsgeval op de ligging van de werklijn
Bij toepassing van de nu gebruikelijke autotransformator met geringe
serieweerstanden ligt de vorm van de tegenspanning over de gehele primaire
van de trasformator vast, en dus ook de spanning aan de anode van de lijneindbuis. In fig. 9.2-15 zijn de op de diverse punten van de seriespaarschakeling gedurende de slag optredende spanningen uitgezet, waarbij de koppelfactor k tussen m, nz en m gelijk aan één is genomen.
In het in fig. 9.2-15 geschetste geval zijn Va(t) en ia(t) nu bekend. Het is
daarom mogelijk in het Ia - Ka-diagram van de eindbuis de werklijn a—b te
construeren (zie fig. 9.2-16).
We merken op, dat tengevolge van de met de tijd afnemende spanning over
de diodeweerstand Ra in dit uitsturingsgeval de anodespanning van de lijneindbuis toeneemt bij het aangroeien van de anodestroom tijdens de slag.
De (positieve) diodeweerstand verschijnt dus als negatieve bclastingsweerstand in de anode van de lijneindbuis. Dit is een gelukkige bijkomstigheid,
daar het mogelijk wordt de voedingsspanning volledig te benutten.
In het geschetste geval van fig. 9.2-16 blijkt ook nog, dat op ieder punt
van de werklijn a—b meer anodespanning aanwezig is dan strikt genomen
noodzakelijk zou zijn; bij een iets verhoogde schermroosterspanning, of
uitsturing in het roosterstroomgebied, zou een verschuiving van de werklijn
naar c—d mogelijk zijn. Het is duidelijk, dat dan öf een lagere voedings
spanning, öf een hogere afbuigstroom mogelijk is.
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Fig. 9.2-15
Stromen en spanningen in het aangegeven circuit tijdens de heenslag, waar
bij rekening gehouden is met de invloed van weerstanden. De koppelfactor
tussen de verschillende spoeldelen is één gesteld.
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Fig. 9.2-16
Werklijnen in het /o-Ka-diagram van de eindbuis in de schakeling in fig. 9.2-15.
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Ook kan men uit fig. 9.2-16 concluderen, dat er bij een gegeven buiskarakteristiek van de pentode voor ieder uitsturingsgeval een bepaalde maximale
diodeweerstand Ra raax toelaatbaar is, waarbij de werklijn parallel loopt met
het beneden de „knie” gelegen deel van de eindbuiskarakteristiek (zie b.v.
de werklijn c—d).
Lagere waarden dan Ra max verbeteren de lineariteit in geringe mate, ze
hebben echter nauwelijks invloed op het rendement; bij hogere waarden
dan Ra max dreigt de anodespanning van de lijneindbuis in het eerste deel
van de heenslag negatieve waarden aan te nemen. Dit effect treedt vooral
op bij uitsturingsgeval I, waar, door de zeer hoge diodepiekstroom (~ 0,6
a 1 A) een aanzienlijke spanning over de diode aanwezig is. Hierdoor
ontstaat een werklijn zoals b.v. door de lijn e - ë - ƒ in fig. 9.2-16 is voor
gesteld. Bij een exact juiste roosterstuurspanning van de eindbuis zal de
negatieve anodespanning gedurende het eerste gedeelte van de heenslag
geen bezwaar opleveren, in de praktijk echter zal niet altijd aan deze voor
waarde zijn te voldoen, waardoor in het overgangsgebied ongewenste ver
schijnselen kunnen optreden (zie 9.2-5). Bovendien is de snelle verandering
van de tegenspanning gedurende de eerste 30 a 40% van de heenslag zeer
ongunstig voor de lineariteit.
Het is duidelijk, dat een instelling van de uitsturing, waarbij de werklijn
optimaal in de Ia - Va-karakteristiekenschaar komt te liggen, wel mogelijk,
doch moeilijk is.
In de praktijk laat men de schakeling zichzelf stabiliseren; kiest men
namelijk de schermroosterspanning hoger dan nodig is voor bovenstaande
optimale uitsturing, dan schuift de werklijn nog iets verder naar links,
waarna de anodestroom bij verdere daling van Va (toeneming van de af
buiging) zeer snel kleiner wordt. Men noemt dit ook wel „kniestabilisatie”.
Op deze wijze ontstaat er volkomen automatisch een optimale instelling van
de beeldbreedte.
9.2.5 Knie(amplitude)stabilisatie
Stabilisatie van de horizontale beeldbreedte door begrenzing in de knie
heeft de volgende voordelen:
A. 1. veilige, automatische begrenzing van de beeldbreedte.
2. optimaal gebruik van de voedingsspanning, dus maximaal rendement.
3. vermindering van de inwendige weerstand van de hoogspanningsbron.
Hiertegenover staan de volgende nadelen:
B. 1. hoge schermroosterstroom igz.
2. hoge schermroosterdissipatie Wgz.
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3. gevaar voor barkhausenoscillaties.
4. gevaar voor dynatronoscillaties.
5. lineair verband tussen i8 en Vb, waardoor de hoogspanning en de af
buiging met de netspanning veranderen. Bovendien wordt de schake
ling bromgevoelig, daar de rimpel op de voedingsspanning de afbuigstroom in amplitude moduleert.
Enige van deze punten verdienen nadere toelichting.
A.l. Bij kniestabilisatie bestaat er geen gevaar, dat door het defect raken
van een onderdeel de hoogspanning sterk toeneemt; de schakeling levert
normaal reeds de maximaal bereikbare amplitude en hoogspanning.
B.l. Zoals reeds opgemerkt, zal de werklijn zolang naar links verschuiven,
totdat de anodespanning zo laag is geworden dat de vereiste anodestroom
niet meer kan worden geleverd. Daar ia bij verlaging van Va reeds eerder
kleiner begint te worden, is het nodig de schermroosterspanning hoog genoeg
te kiezen. Zoals uit de /^-ka-karakteristieken van de meeste buizen blijkt,
zal bij lage waarden van Va de schermroosterstroom relatief hoog zijn, het
geen een hoge Wg2 veroorzaakt.
B.2. Zoals in de toelichting op B.l. is opgemerkt, gaat een hoge Wg2 samen
met een lage Wa, zodat de totale dissipatie in de buis toch nog niet groot is.
Opvallend bij buizen, ontwikkeld voor deze schakeling, is dan ook de merk
waardige verhouding van de toelaatbare Wa en Wg2 (voor de PL 81 respec
tievelijk 8 en 5,5 watt; typische bedrijfscondities zijn b.v. Wa = 4 watt,
Wg<i = 4,5 watt).
B.3. In de geschetste bedrijfsomstandigheden, waarbij een grote elektronenstroom het schermrooster - dat zich op een hoge potentiaal bevindt passeert om daarna tegen het remveld in naar de anode te gaan, is de kans
groot, dat een aantal ervan de anode niet bereiken en onder invloed van de
hoge Vg2 terugkeren. Enkele ervan passeren g2, worden in de g2-fc-ruimte
vertraagd, weer door g2 aangetrokken etc. Zodra er een groot aantal elek
tronen op deze manier in een baan tussen anode en katode circuleren, spreekt
men van barkhausenoscillaties, die bij de hier gebruikte buisconfiguraties
optreden met frequenties tussen ca. 400 en 1000 MHz. Op zichzelf verstoren
ze de normale werking nauwelijks; de omstandigheid, dat ze tijdens iedere
lijn optreden en door de steeds wisselende potentialen op g\, g2 en de
anode sterk in frequentie zijn gemoduleerd, is er de oorzaak van dat een zeer
breed frequentiespectrum door de zijbanden wordt bestreken. Vallen deze
in het te ontvangen televisiekanaal, dan veroorzaken ze de voor dit effect

282

SCHAKELINGEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING

IX

karakteristieke banden op het scherm (zie fotofig. 9.2-17). In latere, speciaal
geconstrueerde eindbuizen voor de horizontale afbuiging kon dit effect zeer
aanzienlijk worden onderdrukt door de anode een bijzondere vorm te geven
(PL 36-PL 500).
B.4. Een ander soort parasitaire oscillaties, die ook via de antenneingang
storende effecten op het scherm kunnen veroorzaken, ontstaat als tijdens
de heenslag de werklijn van de lijneindbuis gebieden met voldoend lage
negatieve Ri passeert. De onvermijdelijke spreidingszelfinductie van de
wikkelingen van de uitgangstransformator vormt met de wikkel- plus bedradingscapaciteit een parallelkring die in resonantie is bij ca. 500 a 1000
kHz. Is de impedantie van deze kring bij resonantie Rb = L/rC, dan treedt
oscillatie op zodra | | < Rb. De duur van de oscillatie is meestal zeer kort,
daar het doorlopen gedeelte van de Ia - Ka-karakteristiek grillig is gevormd en
gebieden met positieve en negatieve inwendige weerstand elkaar snel af
wisselen. Dit effect ontstaat vooral indien een in de schermroosterleiding
opgenomen weerstand in het geheel niet is ontkoppeld. De negatieve weer
stand die de buis op enkele punten van de karakteristiek vormt, krijgt hier
door een veel lagere waarde. Een ontkoppelcondensator van betrekkelijk
lage waarde kan echter dit euvel verhelpen. Ook kan een geschikt gekozen
demping van de resonantiekring deze oscillaties afdoende onderdrukken.
9.2.6 Uitsturing van de lijneindbuis
Na keuze van een optimaal uitsturingsgeval en juiste dimensionering van
de uitgangstransformator moet de sturing van de lijneindbuis ook nog zo
danig geschieden dat het verloop van de anodestroom de juiste vorm heeft.
Zolang de buis als pentode werkt is dit eenvoudig; de stuurspanning tijdens de
heenslag is voor de gevallen IIen III een zaagtand met een (tt) waarde gelijk
aan de roosterruimte van de lijneindbuis; in geval I moet de buis gestuurd
worden met bijna de dubbele (tt) waarde, in geval IV met een rechthoekspanning.
In werkelijkheid is de zaak veel ingewikkelder: de vorm van de anode
stroom tijdens de slag wordt - behalve door Vg\ - sterk bepaald door het
verloop van anode- en schermroosterspanningen. Vooral bij kniestabilisatie
kan de invloed van deze laatste factoren zeer groot zijn.
Om dezelfde reden is ook de vorm van de schermroosterstroom meestal
geheel verschillend van die van de anodestroom, en vertoont een sterk maxi
mum ergens tussen ca. 1/3 en 2/3 van de slag, waar de anodespanning het
laagste is. Een typisch voorbeeld is in fig. 9.2-18 gegeven. Voor kniestabilisa-
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Fig. 9.2-18
Anode- en schermroosterstroom van de
eindbuis bij kniestabilisatie. De scherm
roosterstroom vertoont een maximum, dat
niet samenvalt met het maximum in de
anodestroom.
t

tie is een niet geheel ontkoppelde schermroosterweerstand als regel te prefe
reren boven een volledig ontkoppelde, en wel om de momenteel hoge scherm
roosterstroom sterk tegen te koppelen, waardoor de buis tegen een te hoge
Wg2 wordt beschermd.
9.2.7 Onderdrukking van de anodestroom tijdens de terugslag
Tijdens de terugslag ontstaat een zeer hoge piekspanning (4 a 7 kV) op de
anode van de lijneindbuis.
Wil men onnodige demping van de slingerkring voorkomen, dan moet de
anodestroom vergaand worden afgeknepen. Tengevolge van de hoge Va
wordt de derde term in de uitdrukking
3/2
ia=K \vgi ++ Va !
(
lil fi2
Mi
belangrijk; er moet tijdens de terugslag een veel grotere negatieve roosterspanning worden aangelegd dan de normale, door Vgz bepaalde blokkeerspanning Vgzlpi.

Fig. 9.2-19
Spanning op het eerste rooster van de eindbuis. Gedurende de terugslag is een zeer hoge,
negatieve blokkeerspanning nodig.

!
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De roosterspanning moet dan ook de gedaante hebben van fig. 9.2-19.
De vereiste amplitude tijdens de terugslag varieert tussen 100 en 150 volt.
Om extra dissipatie tijdens het blokkeren van de lijneindbuis (als de anodespanning snel stijgt) te voorkomen, is een grote steilheid van het impulsfront
gewenst (0 tot —30 V binnen 1 //sec). Bij het groter worden van ia neemt de
steilheid van de buis toe, zodat het geen bezwaar is, dat het zaagtandstuk
een exponentieel verloop heeft (streeplijn in fig. 9.2-19).
9.2.8 Lineariteitscorrectie
In de voorafgaande beschouwingen zijn we er steeds van uitgegaan dat er
over de condensator C2 in fig. 9.2-1 geen wisselspanningscomponent aan
wezig is. De opgewekte zaagtandstroom heeft dan volgens (9.2-6) een ge
leidelijk kleiner wordende afgeleide naar de tijd.
Er zijn verschillende methoden om deze niet-lineariteit te corrigeren; drie
ervan zullen we vermelden:
1. Gebruik van een afgestemde kring in de anodeketen van de seriespaardiode.
2. Gebruik van een fictieve negatieve weerstand in serie met de afbuigspoel.
3. Gebruik van een kortsluitwinding, die op de nek van de beeldbuis tussen
het glas en de binnenkant van de afbuigspoel wordt geschoven.
Ad. 1. Deze methode van lineariteitscorrectie heeft het nadeel, dat de
verkregen correctie erg van de vorm van de anode- en de diodestroom af
hangt. Aangezien deze vorm sterk door de veranderende hoogspanningsbelasting wordt beïnvloed, is correctie slechts mogelijk bij één waarde van
de straalstroom. Ook is de vorm van de over de resonantiekring opgewekte
correctiespanning niet optimaal voor volledige compensatie van de nietlineariteit.
Ad. 2. Als fictieve negatieve weerstand wordt een spoel met een voorge
magnetiseerde ferrietkern toegepast. De polariteit van de voormagnetisatie is
zodanig gekozen, dat de afbuigstroom aan het begin van de slag deze voor
magnetisatie volledig opheft en de zelfinductie van de correctiespoel maxi
maal wordt. Er ontstaat hierover juist zoveel spanning, dat de di/dt aan
het begin van de slag wordt teruggebracht tot de zelfde waarde als aan het
eind van de slag.
Bij afnemende afbuigstroom raakt de kern geleidelijk weer verzadigd
en verliest zijn differentiaalpermeabiliteit dfi/d/f, waardoor het spanningsverlies over de correctiespoel kleiner wordt.
Men maakt bij deze toepassing gebruik van het feit dat de permeabiliteit
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van het ferriet afneemt bij toenemende inductie; de H in de spoel varieert
lineair met de afbuigstroom.
De df?/d//-kromme van het magnetisch circuit is in fig. 9.2-20b uitgezet.
We zien in de eerste plaats, dat het niet mogelijk is, dB/dH tot een verwaar
loosbare waarde te laten dalen. Men moet met een max./min.-verhouding
van 6 a 8 tevreden zijn.
B

t

o.

dB_ t
dH I

H

JL

Fig. 9.2-20
a. B-H kromme van de spoelkern voor
lineariteitscorrectie.
dB
b. de afgeleide —— als functie van de
dH
magnetische veldsterkte H.
c. splitsing in componenten van de
kromme uit fig. b.

E

t

H
c.

t
Uit de kromme (b) blijkt dat de verandering van //«* = dB/dH verre van proportioneel
met H verloopt. Gelukkig zijn er nu twee omstandigheden, die het mogelijk maken, toch
deze eigenschappen te kunnen gebruiken.
Ie Men kan de ^d-kromme gesplitst denken (zie fig. 9.2-20c) in een zaagtandcomponent en een paraboolcomponent. Deze paraboolcomponent kan worden verdisconteerd
bij de bepaling van de benodigde tangentcorrectie.
2e De totale correctie van de lineariteit bedraagt 12 & 15%. Resterende afwijkingen van
de samenstellende componenten hebben slechts een geringe invloed op de bereikte lineariteit.
Zoals verder uit fig. 9.2-20c nog valt af te leiden, ontstaat er door het opnemen van deze
lineariteitsregelaar in het afbuigspoelcircuit een gemiddelde spanning over de lineariteitscorrectiespoel, zodat bij een gegeven tegenspanning een verlies van amplitude optreedt.
Ad. 3. De kortsluitwinding is meestal als een foelie aangebracht op een
drager van isolatie-materiaal. Het geheel wordt rondom de buissteel ge
bogen en tussen de steel van de beeldbuis en de spoel geschoven.
De r/L van de kortsluitwindingen (voor iedere spoelhelft één) is aanzienlijk
groter dan de r/L van de afbuigspoelen zelf. De zaagtandvormige stroom, die
tengevolge van de in de kortsluitwindingen geïnduceerde spanning gaat
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vloeien, is daardoor sterk vervormd. Men kan een en ander zo dimensioneren
dat de som van de velden van de afbuigspoelen en de kortsluitwindingen de
vereiste vorm heeft voor een lineaire afbuiging.
Door de relatief hoge serieweerstanden van de kortsluitwindingen is het
gedissipeerde vermogen vrij aanzienlijk, waardoor er een grote temperatuursverhoging optreedt in de afbuigspoelen. Tengevolge van de lage prijs wordt
deze lineariteitscorrectie wel in eenvoudige apparaten toegepast.
9.2.9 Tangentcorrectie
Bij de moderne beeldbuizen met grote afbuigingshoek moet een aanzienlijke
tangentcorrectie worden toegepast, om de variërende schrijfsnelheid op het
scherm t.g.v. de niet-constante voerstraal van het afbuigingscentrum tot het
vrij vlakke scherm te corrigeren. De zaagtand dient een „S”-vorm te hebben;
de afgeleide in het midden moet 60 a 80% groter zijn dan die aan de uit
einden, afhankelijk van de kromtestraal van de binnenzijde van het beeld
scherm. Zie fig. 9.2-21.
\~
I dt
10
\0fi

s-70°
'>900

4-0.6

■110°

+ «2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

> t/a-z) T

Fig. 9.2-21
Tangentcorrectie van de afbuigstromen voor beeldbuizen met nagenoeg
vlakke schermen bij verschillende afbuigingshoeken.
Een dergelijke correctie ontstaat indien de seriespaarcondensator niet
al te groot wordt gekozen en hierdoor een zaagtandstroom loopt. Deze
stroom ontwikkelt over de condensator een nagenoeg paraboolvormige
wisselspanning, welke op de seriespaarspanning is gesuperponeerd.
In fig. 9.2-22 is op equivalente wijze als in fig. 9.2-15 het spanningsverloop
tijdens de heenslag op verschillende punten van de lijnuitgangsschakeling ge-
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-------- (Vb+Vc)g

——1—

r

(Vb+Vc)(t)

Vp
-Vb
Va (t)
0-

t

Fig. 9.2-22
Stroom- en spanningsverloop tijdens de
heenslag op verschillende punten in de
schakeling van fig. 9.2-15. De seriespaarcondensator C« is relatief klein, waardoor
het verloop van de afbuigstroom /« een
S-vorm heeft.

geven, als de waarde van de seriespaarcondensator klein is gekozen. We zien,
dat tengevolge van de toegenomen waarde van Vb + Vc in het midden van de
heenslag de anodespanning Va op dat ogenblik door een minimum gaat;
daar we in fig. 9.2-16 hebben gezien, dat de gehele werklijn bij voorkeur zo
laag mogelijk in de Ia - Kn-karakteristiek moet liggen, betekent een grote
paraboolcomponent een achteruitgang in rendement van de schakeling.
Bij gebruik van een seriespaarcondensator van redelijke afmeting en prijs
ontstaat een relatief kleine paraboolcomponent, die de anodespanning aan
het einde van de slag verhoogt, waardoor een hogere eindwaarde van de
anodestroom kan worden verkregen. De om deze reden over Cs toegestane
paraboolcomponent is echter lang niet voldoende om b.v. de 5-correctie
voor 90°- en 110°-beeldbuizen te leveren.
Men past dan ook nog een seriecondensator in het secundaire afbuigingscircuit toe, die op soortgelijke wijze de verdere ^-correctie bewerkstelligt.
Hoewel bij een relatief grote waarde van de seriespaarcondensator het
verloop van de stroom door de condensator nagenoeg zaagtandvormig blijft,
is dit bij grotere correcties niet meer het geval, en bestaat de opgewekte
stroom uit een steeds groter deel van een harmonische trilling (gedeelte
van een sinus).
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De benadering van de gewenste stroomvorm (lineaire + 3e-graadsterm)
*5
is echter in de praktijk zeer goed ^sin x = x — *3
31^5!

Het opnemen van een seriecondensator in het secundaire circuit vergroot
de (tt) waarde van de door de afbuigspoel vloeiende stroom /«, terwijl de
optredende piekspanning tijdens de terugslagperiode nagenoeg constant
blijft (bij aangenomen constante waarde van de terugslagverhouding z).
De op deze wijze verkregen reductie in de benodigde schakelcapaciteit 9<t'U
bedraagt voor beeldbuizen met grote afbuigingshoek en vlak beeldscherm ca.
20%.

!!
!!

\

'p
i!

\Ls

Fig. 9 2-23
Afbuigingsschakeling met S-correctie, verkre
gen door een condensator Cz in serie met de
deflectiespoel L« te schakelen. De paraboolspanning over Cz is gelijk doch tegengesteld
aan die over C*.

In fig. 9.2-23 is een bijzondere uitvoeringsvorm van de schakeling voor
.S-correctie gegeven. De seriespaarcondensator C8 en de in het afbuigspoelcircuit opgenomen condensator Cz zijn voor wisselspanning in serie
geschakeld. De paraboolspanning, die t.g.v. de secondaire stroom u over
Cz staat, maakt men gelijk aan de door de primaire stroom over C* ont
wikkelde paraboolcomponent, zodat de anodespanning van de eindbuis geen
paraboolcomponent meer bevat.
Het bovenstaande kan worden verduidelijkt aan de hand van fig. 9.2-24a. Hierin stel *
de (getransformeerde) zelfinductie van de afbuigspoel voor, Ci is de condensator vo.orfi
tangentcorrectie en Ca de parasitaire capaciteit. De stroom door L< is weergegeven in ng.
9.2-24b. Als de schakelaar S geslotenAwordt, geldt:
d2/
Lg ——

d/2

i

+ö=0

met als begin voorwaarden voor t = 0:
i= — t,

Vci = + V0

en Vca = + £ .
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De oplossing van de differentiaalvergelijking is:
f
i=

waarin <p = arctg

E— V0
i aLt

en

cos <p

cos (at + <p)

1

a2 =----- .
LtCi

b
Fig. 9.2-24
a. Principeschema van een afbuigingsschakeling met S-correctie. b. Het verloop
van de afbuigstroom i«.
Na (1 — z) T sec gaat de schakelaar S weer open en omdat het circuit verliesvrij is, geldt
dan i = + i. Hieruit volgt, met gebruikmaking van de uitdrukking voor <p:
a (1 — z)T
E— Vo
= cotg
taL,
2

(9.2-7)

Voor de stroom door de spoel tijdens de terugslag, als S dus geopend is, vinden we op
analoge wijze
t
i =
cos (pt — vO
COS tp

Ci + Ci
E— Vo
waarin y) = arctg
en P2 —
L» CiCz
i P La

Na zT sec wordt S gesloten; de stroom is nu i = —/, zodat
E— Vo
= — cotg
IPL,

(4-T

De spanning op de condensator C2 tijdens de terugslag is
Vc2 — E —

a/>

(9.2-8)
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waarmee we voor de piekspanning vinden:
Vc2 = E

i

1 + sin rp

0C2

cos y>

(9.2-9)

De grootheid Vo, zijnde de spanning op Ci bij het begin en het einde van de heenslag,
kan nog willekeurig worden gekozen.
Een andere voorwaarde is verder, dat de spanningen op de condensatoren Ci en C2,
gemiddeld over een gehele periode Tt nul moeten zijn, omdat in de praktische schakeling
de afbuigspoel op een secundaire wikkeling van een transformator is aangesloten.

If

Dus:

T Jo

Vei d /

VC2 dr = 0.

Met behulp van (9.2-7) en (9.2-8) vindt men hieruit na enig rekenen:
02

iL.
ET

02 a2

1
2 + z a T cotg

(9.2-10)
(1 —z)aT
2

en met behulp van (9.2-9)
Vc2

iL.

(0r)2 —(ar)2

1 -f sin y

E

ET

0r

cos yi

(9.2-11)

Uit (9.2-7) en (9.2-8) volgt ook nog:
a cotg

en

is - Ps

(1-z) aT

= —0cotg ("^—)

(9.2-12)

2
a
(1 - z) aT
tg V = — cotg
2
P

(9.2-13)

t
ƒ

zmU'
0.9

18'
22%

0.8

07
0

0.5

1

k

Fig. 9.2-25
Het product van topstroom en piekspanning als functie van de voerstraalcorrectiefactor k, bij verschillende waarden van de terugslagverhouding z.

Foto 11. Televisiezendantenne te Lopik (Holland); totale hoogte 356 m. (hoogste bouw
werk in Europa!)
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Bij gegeven waarden van z en aT volgt uit (9.2-12) dan de waarde van fiT en uit (9.2-13)
die van tg y>.
iL,
Vcz
Met behulp van (9.2-10) en (9.2-11) zijn zodoende----- en------ als functie van z en aT
ET
E
VC2
fl
uit te rekenen. Het blijkt, dat----- nagenoeg onafhankelijk is van aTt terwijl------ sterk
E
ET
varieert met aT.
Indien de tangentcorrecticfactor k gedefinieerd wordt als

k=

(4),.

(1— z)T

= cos

/ di \

br),=<l -z)T
2

(1 -z)aT
2

kan men, indien Een E/T constant zijn, de verandering van de benodigde schakelcapaciteit
(i • Vei) uitzetten als functie van k met z als parameter (zie fig. 9.2-25), waarin ƒ. Vc2 = 1
is gesteld voor k = 1, dat wil zeggen als er geen tangentcorrectie wordt toegepast).
A

A

9.2.10 Amplituderegeling
Het regelen van de amplitude van de stroom door de afbuigspoel om de
juiste beeldbreedte te verkrijgen, is geen eenvoudige zaak. Er volgt hier een
opsomming van de meest gebruikte methodes met vermelding van de op
tredende complicaties. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de eindanodespanning voor de beeldbuis uit de terugslagimpuls wordt afgeleid.
Methode

Voordelen

Nadelen

1. Regelspoel in serie met
de afbuigspoel.

Eenvoudige constructie
van de regelspoel.

Hoogspanning daalt met de
beeldbreedte; kans op secun
daire trillingen. Terugslagtijd
wordt langer.

2. Regelspoel parallel aan
de afbuigspoel.

Eenvoudige constructie
van de regelspoel.

Hoogspanning stijgt; terugslag
tijd wordt korter. In combinatie
met stabilisatie-circuit sterk toe
nemende voedingsstroom bij af
nemende afbuiging.

3. Regeling van de
voedingsspanning

Hoogspanning daalt met de afTerugslagverhouding
constant. Geen secundaire buiging. Grote dissipatie in het
regelorgaan.
trillingen

4. Serie-parallelregeling

Terugslagverhouding
constant. Hoogspanning
constant. Stroom uit de
voedingsbron constant.

Gecompliceerde amplituderegelaar (gelijkloopprobleem).
Kans op secundaire trillingen,
Eindbuis levert bij de max.
beeldbreedte nog extra reactieve
energie, die in de spoelen van de
amplituderegelaar circuleert.
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Van de vier genoemde methoden geeft de laatste de beste resultaten, mits
de storende trillingen, die door de seriespoel met de parasitaire capaciteiten
worden veroorzaakt, voldoende kunnen worden onderdrukt. In het (normale)
geval, dat de uitgangstransformator voor de horizontale afbuiging is afge
stemd (zie hfdst. XIII) beïnvloedt de amplituderegeling volgens methode
1. of 2. deze afstemming in ernstige mate.

<5
MIN.

Fig. 9.2-26
Amplituderegeling met behulp van een
stappenschakelaar. De spoel Lp dient om de
impedantie nagenoeg constant te houden.

x

L

LP

Een goedkopere schakeling, waarbij de regeling in stappen plaats heeft
en waarbij de kans op parasitaire trillingen aanzienlijk geringer is, wordt
voorgesteld door fig. 9.2-26. De secundaire van de transformator wordt
van een aantal aftakkingen voorzien; met behulp van de schakelaar S kan
de over de afbuigspoel werkzame tegenspanning (en dus de beeldbreedte
worden geregeld. Over een niet al te groot amplitudegebied (max. 10%)
kan bij geschikte 'keuze van de hulpspoel Lp de totale impedantie - en dus
de terugslagverhouding z - vrij constant worden gehouden. De regeling heeft
ten opzichte van de onder 1 t/m 4 genoemde methoden bovendien nog het
voordeel, dat in de stand voor maximale beeldbreedte geen magnetische
energie verloren gaat.
9.2.11 Schakelingen met seriespaardiode doch zonder uitgangstransformator
Tot nu toe werden schakelingen behandeld, waarin bij niet te verwaarlozen
verliezen tijdens de terugslagperiode, de evenwichtstoestand van de seriespaarcondensator wordt bereikt door middel van een juist gekozen transformatieverhouding nijm van de horizontale-uitgangstransformator. Het
is echter ook mogelijk zonder uitgangstransformator een goed werkende
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seriespaarschakeling te verkrijgen. Een dergelijke schakeling kan er b.v.
uitzien zoals in fig. 9.2-21a is geschetst. In het anodecircuit van Bi is een
zelfinductie La opgenomen, die niet magnetisch met een ander deel van het
circuit is gekoppeld. Het vervangingsschema is in fig. 9.2-276 gegeven.

Z-o

fi?

©

—1
Bj

!
ih
:
!

X Cs
Vb

i

Fig. 9.2-27a

'o » r

"i

Z-o

o-T-^pT'
V-S'

Fig. 9.2-27
o. Het principcschema van een transformatorloze eindtrap voor horizontale
afbuiging, b. Het vervangingsschema
voor het circuit in fig. a.

s2

Cj

C2

X Cs
Fig. 9.2-27b

Enerzijds kan men aantonen dat, bij een bepaalde dimensionering van de
uit CiLaCiU bestaande vierpool, de stroom door de afbuigspoel tijdens de
terugslag toeneemt. Dit wordt veroorzaakt doordat de - tijdens de heenslag
in La opgehoopte - energie ^ Laio2 in de afbuigspoel terechtkomt. In dat
geval kan de stroom is er uitzien, zoals in fig. 9.2-28 is geschetst. Tijdens
de terugslag kan men de stroom gesplitst denken in twee componenten,
ii cos coit en h cos cozt. In 13.1 wordt nader behandeld, op welke wijze (oi
en cü2 van de circuitgrootheden Ci, C2, Ls en La afhangen. Kiest men, zoals
hier getekend, (02/(01 » 2, dan zien we, dat na de terugslag de stroom door de
afbuigspoel is toegenomen van /o tot — 5/3 Zo. Evenzo zou, indien we (02/(01
» 4 hadden gekozen, de stroom van Zo tot — 17/15 Zo zijn toegenomen.
Anderzijds is nu eenvoudig in te zien, dat het mogelijk is, door goed ge
kozen demping van het LsC2-circuit, juist zoveel verliezen te introduceren
dat na de terugslagperiode de stroom in de afbuigspoel precies dezelfde
waarde heeft als ervoor, waardoor het ladingsevenwicht van de seriespaarcondensator is bereikt.
Met inachtneming van de invloed die de terugslagperiode heeft op de ver
houding (02/(01 vindt men, dat de energie, die tijdens de slag in La is opge-
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hoopt, gedurende de terugslag in zijn geheel aan Ls wordt overgedragen voor
verhoudingen 0)2/oji «1,8; 3,8 enz. Daarbij moet voor het verkrijgen van het
ladingsevenwicht van Cs de Q van het afbuigspoelcircuit minimaal resp.
ca. 4 en 12,5 bedragen.

<*h‘'o> ‘1

!
!

+
«kV

%'0

t-5*0

Fig. 9.2-28
Vorm van de stroom i, door de spoel L« in fig. 9.2-27. Tijdens de terugslag
bestaat i, uit 2 componenten: 11 cos oht en 1*2 cos (021. Door geschikte
keuze van oh en m kan de stroom toenemen tijdens de terugslag.
Alhoewel er op deze wijze bij afbuigspoelen met hoge zelfinductie (ca.
40 mH) goede resultaten te behalen zijn, heeft dit circuit geen algemene
toepassing gevonden. Enkele oorzaken hiervan zijn:
a. In La is aan het einde van de slag slechts een klein deel van de totale
reactieve energie aanwezig, zodat het moeilijk is door transformatie voldoen
de hoogspanning te verkrijgen.
b. Over de afbuigspoelen met hoge impedantie treden zeer grote piekspanningen op. Er ontstaan daardoor moeilijkheden zoals doorslag, uittrilverschijnselen in spoelhelften of zelfs in spoelgedeelten en sterke storing
in het radiofrequente gebied.
c. De dimensionering is nogal kritisch, de stroombelasting van de eindbuis en de spaardiode is ongunstig, (hoge waarde van Va * ta).
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9.2,12 Uitgangstransformatoren voor de horizontale afbuiging
In hoofdstuk VIII werd reeds de opmerking gemaakt, dat voor het redu
ceren van het uit de voedingsbatterij opgenomen vermogen, de kwaliteitsfactor Q van het resonantiecircuit tijdens de terugslag zo hoog mogelijk
moet zijn. Daarom gebruikt men tegenwoordig dan ook vrijwel uitsluitend
een of ander soort ferriet als kernmateriaal voor de horizontale-uitgangstransformator. Hiervoor zijn vooral de soorten met hoog curiepunt, hoge
toelaatbare Bmax en hoge permeabiliteit (identiek met lage verliezen) geschikt.
Indien de horizontale-uitgangstransformator uitsluitend als impedantietransformator tussen afbuigspoel, eindbuis en spaardiode dienst doet, is een
z.g. potkern het meest geschikt. Aangezien in de meeste gevallen echter de
eindanodespanning voor de beeldbuis tevens van de transformator wordt
betrokken, is de vorm van het magnetisch circuit aan dit dubbele doel aan
gepast. Hiervoor is een extra groot wikkelvenster nodig om de vereiste
grote afstanden tussen de hoogspanningsvoerende punten te bereiken.
Om de koppeling tussen de verschillende delen van de (meestal als autotransformator geschakelde) primaire spoel zo vast mogelijk te maken, wik
kelt men deze spoel vlak om de kern van de transformator, in brede lagen
met geringe dikte van de isolatie. De isolatiedikte tussen de op elkaar volgende
lagen wordt óf door de doorslagvastheid van het gebruikte isolatiemateriaal,
óf door de gewenste eigencapaciteit bepaald. Een kleine verlieshoek en grote
doorslagvastheid zijn de belangrijkste elektrische eisen, die aan het isolatie
materiaal worden gesteld; vanzelfsprekend is een goede bestandheid tegen
hoge temperaturen ook van groot belang.
De optredende piekspanningen tussen de lagen zullen meestal zulke
hoge waarden bereiken, dat ionisatie van eventuele; luchtinsluitsels plaats
vindt. De zich dan vormende ozon (O3) werkt chemisch zeer destructief
in op isolatiematerialen en is meestal de inleiding tot het defect raken
van de transformator. Vaak worden de spoelen daarom in vacuüm geïm
pregneerd.
Vanzelfsprekend gelden deze algemene opmerkingen ook voor de z.g.
hoogspanningsspoel, zoals men dat deel van de uitgangstransformator
noemt, waarmede de over de primaire optredende piekspanningen omhoog
worden getransformeerd. Bij deze spoel is een vaste koppeling met de pri
maire niet altijd vereist, soms zelfs ongewenst (zie 13.1). Om de eigencapaci
teit ervan zo laag mogelijk te houden en overslag van het uiteinde naar andere
transformatordelen zoveel mogelijk te voorkomen, wikkelt men de spoel
hoog en smal, waardoor een geringe lagenspanning en een grote afstand
tussen het begin en het einde wordt verkregen.
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De speciale eisen, die aan de dimensionering van de eigencapaciteit en de
koppelfactor worden gesteld, zullen in 13.1 meer in detail worden behandeld.
Door de zeer hoge spanningen kan het voorkomen, dat een doorslag van
de luchtisolatie optreedt. Een dergelijke doorslag wordt gemakkelijk inge
leid, nadat t.g.v. „sproeien” een geringe hoeveelheid ozon is geproduceerd.
Na de doorslag ontstaat een constante boogontlading met zeer hoge gastemperaturen. Hierdoor kan het isolatiemateriaal in brand geraken. Men
gebruikt daarom bij voorkeur onbrandbare of vlamdovende impregneer
middelen.
9.3 De eindtrap zonder uitgangstransformator voor de vertikale afbuiging.
Hoewel het principe van de inductieve zaagtandgenerator ook voor de
vertikale afbuiging zou kunnen worden toegepast, zal men als regel hiertoe
niet besluiten. Immers, voor dit principe geldt de eis dat de verhouding L/R
van de afbuigspoelen groot moet zijn ten opzichte van de duur van de heenslag. Deze duur is bij de vertikale afbuiging echter enkele honderden malen
langer dan die bij de horizontale afbuiging, zodat de L/R-tijd voor het ge
noemde principe evenredig zou moeten toenemen. Dat hieraan niet eenvou
dig kan worden voldaan volgt uit het feit dat voor een spoel zonder ijzer
de L/R-tijd evenredig is met het spoelvolume, zodat de spoelen voor de
vertikale afbuiging dan zeer grote afmetingen zouden verkrijgen. Gewoonlijk
kiest men het volume van de spoelen voor de horizontale en voor de vertikale
afbuiging nagenoeg gelijk, waardoor de L/.K-verhouding van de beide spoelparen niet veel uiteenloopt.

'*/
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!^7

»*/

I

A

ï

'2

][
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Fig. 9.3-1
Afbuigingsgenerator voor vertikale afbui
ging met parallelvoeding voor de afbuig
spoelen A.

Fig. 9.3-2
Afbuigingsgenerator voor vertikale afbui
ging met een elektrische centrering, die
wordt verkregen door variatie van Rz.
A stelt de afbuigspoelen voor.
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Bestaan de spoelen uit een groot aantal windingen van dun geëmailleerd
koperdraad, dan kan het spoelpaar rechtstreeks in de anodeketen van een
eindbuis worden geplaatst. Door de spoelen mag echter geen gelijkstroom
vloeien, zodat parallelvoeding noodzakelijk is; zie fig. 9.3-1. Geschiedt de
gelijkstroomvoeding van de anode van de eindbuis uitsluitend door een
weerstand, dan zal in vele gevallen de terugslag van de zaagtandstroom door
de afbuigspoelen te traag verlopen. Dit nadeel wordt vermeden door in
serie met Ra een zelfinductie La van zodanige grootte op te nemen, dat
RalLa gelijk is aan de verhouding RIL van de afbuigspoelen.
Een enigszins andere schakeling, waarmee tevens een centrering tot stand
wordt gebracht, is weergegeven in fig. 9.3-2. In deze schakeling bevinden zich
de afbuigspoelen tussen de anode en het schermrooster van de eindbuis.
Indien de schermroosterspanning gelijk is aan de gemiddelde anodespanning,
zal door de afbuigspoelen uitsluitend een wisselstroom vloeien. Met behulp
van een variabele weerstand R2 kan echter de anodespanning zodanig
worden ingesteld, dat door de afbuigspoelen tevens een gelijkstroom vloeit.
Deze gelijkstroom zal het beeld op het luminescentiescherm omhoog of om
laag verplaatsen (centrering).
Men noemt een centrering die met behulp van een gelijkstroom door de
afbuigspoelen tot stand komt, een elektrische centrering, ter onderscheiding
van een zogenaamde mechanische centrering, die bij elektromagnetische
focussering b.v. door het kantelen van de focusseerspoel kan worden bereikt,
en bij magnetische centrering door het verdraaien van twee zwak ge
magnetiseerde ringen, die aan de achterzijde van de afbuigspoelen zijn
gemonteerd.
De besproken afbuigingsgeneratoren in de figuren 9.3-1 en 9.3-2 hebben
nog verscheidene nadelen. Deze zijn:
a. Variaties in de voedingsspanning, als gevolg van veranderingen in de
netspanning, veroorzaken verefifeningsstromen door de afbuigspoelen, waar
door het beeldraster op het luminescentiescherm zich voortdurend op en neer
beweegt.
b. De zaagtandstroom door de afbuigspoelen is slechts een deel van de
anodewisselstroom.
c. De anodespanning is laag ten gevolge van de spanning over Ra.
d. De afbuigspoelen met hun groot aantal windingen van dun draad zijn
moeilijk te fabriceren.
Het onder (a) genoemde nadeel kan in de schakeling van fig. 9.3-1 groten
deels worden gecompenseerd indien Ra een zodanige waarde bezit, dat de
schermroosterspanningsverandering maal de steilheid van het schermrooster
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gelijk doch tegengesteld is aan de stroomverandering door Ra als gevolg van
de verandering in de voedingspanning.
In de schakeling van fig. 9.3-2 kan het onder (a) genoemde effect worden
verminderd door Cz niet naar aarde, doch parallel aan Rz te schakelen.
De nadelen die onder (b) en (c) zijn genoemd veroorzaken een slecht
rendement, zodat voor de vertikale afbuiging in verhouding een grote energie
uit de voedingsbron nodig is.
ft

y

*2

X
-flo;

DEFL.

B,

I

Fig. 9.3-3
Afbuigingsgenerator voor vertikale af
buiging met 2 buizen in cascadeschakeling.

Een variant op de schakeling van fig. 9.3-2, waarin de bezwaren a, b en d
niet aanwezig zijn, is voorgesteld door fig. 9.3-3. Hierin zijn de passieve
elementen La en Ra vervangen door de als actief element werkende buis Bz.
Bij juiste dimensionering leveren de beide buizen ieder de helft van de be
nodigde afbuigstroom. Dit is het geval als Sb2 * Rai — 1, waarin Sb2 de
steilheid van buis Bz is.
De (//) waarde van deze stroom kan dus ca. 4 x de opgenomen batterijstroom ib bedragen, hetgeen gunstig is in vergelijking met de max. waarde
ib in fig. 9.3-2. De weerstand van de afbuigspoelen voor de vertikale afbui
ging moet in dit geval dalen tot ca. 400 k 800 ohm, waardoor het onder (d)
genoemde bezwaar niet meer zo zwaar telt.
Doordat beide buizen als pentode zijn geschakeld zal ook het onder (a)
genoemde bezwaar slechts in geringe mate aanwezig zijn.
Opgemerkt moet nog worden, dat bij gebruik van afbuigspoelen met
relatief hoge zelfinductie enige moeilijkheden kunnen ontstaan tijdens de
terugslag, als tengevolge van de dan optredende hoge positieve piekspanning
op de katode van Bz, de anodestroom van deze buis kan worden geblokkeerd
tengevolge van een negatieve anode-katodespanning Va-t-
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Bij voorkeur kiest men daarom de impedantie van de afbuigspoelen niet erg
hoog, en neemt genoegen met een iets minder dan optimale anodespanningsuitsturing der beide buizen. In combinatie met een sterke stroomtegenkoppeling is met de schakeling van fig. 9.3-3 een nauwelijks te evenaren lineariteit
van de afbuiging te bereiken.
9.4 De eindtrap met uitgangstransformator voor de vertikale afbuiging
Bij het gebruik van een uitgangstransformator om afbuigspoelen van lage
impedantie aan een eindbuis te kunnen aanpassen bestaat het bezwaar, dat
de primaire zelfinductie van de transformator groot wordt, omdat de primai
re impedantie hoog moet zijn ten opzichte van de getransformeerde weerstand
van de afbuigspoelen.
Met behulp van een compensatienetwerk in de roosterketen van de eind
buis is het echter mogelijk een veel lagere zelfinductie toe te passen. Onder
bepaalde voorwaarden blijkt zelfs een nog groter energierendement mogelijk
dan met een ideale transformator (met oneindig hoge impedanties) be
reikbaar is.
9.4.1 De dimensionering van de rastereindtrap
We gaan uit van het in fig. 9.4-1 gegeven equivalente netwerk van de
transformator. Hierin is Lv de primaire zelfinductie van de transformator,
en Rs de naar de primaire zijde getransformeerde weerstand van de afbuig
spoelen. De spreidingszelfinducties en de weerstanden van de transformator
zijn verwaarloosd, omdat deze geen principiële invloed uitoefenen. De
zelfinductie van de afbuigspoelen is in eerste benadering van ondergeschikt
belang verondersteld.
'o

Fig. 9.4-1
Equivalent netwerk van de uitgangstransformator en de
afbuigspoelen in de afbuigingsgenerator voor vertikale
afbuiging.
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Volgens fig. 9.4-1 is:
Lj>

en

— u Rt,

ia — ip + J*.

(9.4-1)
(9.4-2)
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Voor een lineaire afbuiging moet de stroom /« door Rs lineair met de tijd
toenemen; zie fig. 9.4-2. Volgens deze figuur is dan:
.

( 21

1^ im — imX

“ = (t

(9.4-3)

2/

als ——
1 =x.
T
Met behulp van de vergelijkingen (9.4-1), (9.4-2) en (9.4-3) kan men nu
afleiden dat de stroom ip door de primaire zelfinductie van de transformator
wordt gegeven door
im

!*-ias m
waarin

(9.4-4)

— x*
42

2=
4

7

t
I

Fig. 9.4-2
Verband tussen de stroom i«, die door de
in fig. 9.4-11 gegeven fictieve weerstand
Ra vloeit, en de tijd /.

t

I

T
*-

i

r

Deze functie iP van x is in fig. 9.4-3 uitgezet. Uit deze figuur blijkt dat,
als 2 > 1, de amplitude ivo van de wisselstroom door de primaire wik
keling van de transformator zeer klein wordt, zodat dan bij benadering
hierdoor een gelijkstroom vloeit.

'p

t

im

ip°—ëX
I
’/zipo

T

ipg

tr

Fig. 9.4-3
Verband tussen de stroom iP, die door de in fig. 9.4-1 gegeven zelfinductie
Lp vloeit, en de tijd t.

Bij de ideale transformator is ipo = 0. De anodewisselstroom dient in dat
geval een zaagtandstroom te zijn. Is daarentegen 2 < 1, dan wordt ipo van
dezelfde orde als of groter dan Zm, en zal de anodewisselstroom belangrijk
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van een zaagtandstroom moeten afwijken. Volgens (9.4-2) dient de anodestroom dan de gedaante te bezitten die ontstaat door de functie in fig. 9.4-2
bij die in fig. 9.4-3 op te tellen; zie fig. 9.4-4. Dan is:
ia — iag

im

im

122

42

(9.4-5

X2 + lm • X .

Er treedt onder deze omstandigheden voor x = xm in de functie ia van
x een extreme waarde op, namelijk een minimum. Door
= 0 te
stellen, vindt men voor de plaats van het minimum:
(9.4-6

Xm — — 22
ia

T
Fig. 9.4-4
De anodestroom ia als functie van x, die
volgens fig. 9.4-1 wordt gegeven door de
som van de stromen i, in fig. 9.4-2, en ip
in fig. 9.4-3.

'ag

0

Indien de eindbuis zodanig wordt ingesteld dat dit minimum in de anode
stroom nul is, ontstaat na substitutie van (9.4-6) in (9.4-5) voor ia = 0:
1

‘ag = (l2l

+

2^ im •

(9.4-7)

Beschouwen we in deze vergelijking iag als functie van 2, dan blijkt deze
functie een extreme waarde te bezitten, en wel voor:
(9.4-8)

2 = 0,29 .

'm

0,58 im
'rr

Fig. 9.4-5
De anodestroom ia en de gemiddelde waarde iag = 0,58 im voor het geval dat Lp optimaal
wordt gekozen en ia = 0 voor xm = —0,58.
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Na substitutie van (9.4-8) in (9.4-7) volgt, dat voor deze optimale waarde van
de primaire zelfinductie een gemiddelde anodestroom nodig is van 0,58 im>
Uit de overweging dat bij de ideale transformator een gemiddelde anode
stroom vereist wordt die minstens gelijk is aan /m, volgt dus dat (9.4-8)
tot 42% stroombesparing voert. Deze besparing wordt verkregen doordat
het onderste deel van de zaagtandstroom is niet door de buis, doch door het
magnetische veld van de transformator wordt geleverd; zie fig. 9.4-5. De
extreme waarde in de anodestroom treedt op bij xm= —0,58, hetgeen volgt
na substitutie van (9.4-8) in (9.4-6). Indien X < 0,29 wordt gekozen, zal
volgens (9.4-7) de gemiddelde anodestroom die wordt vereist, vrij snel
groter worden; zie in fig. 9.4-6 de kromme voor y = 0 (de zelfinductie van
de afbuigspoel is nul gesteld).
i

'm

t7.5
Y-0J3

m

08
07

/ 'r-ojo

*/ .YmQjQ7

---- Isc

10~2

10~1

De verhouding

lm

100

X

Fig. 9.4-6
als functie van X met y als parameter.

Voor X = \ treedt volgens (9.4-6) het minimum in de anodestroom op bij
xm = —1, en is de afgeleide van de anodestroom op dit moment nul. Dit
feit is van praktische betekenis, omdat voor deze waarde van Lv de overgang
van de terugslag naar de heenslag geleidelijk plaats vindt.
Voor X > i is (9.4-7) niet langer geldig, omdat dan geen extreme waarde
voor ia als functie van x zal optreden. Er is wel een minimumanodestroom
voor x = —1, doch dan is:
d/a
dx

dip
dx

+

dis
>0.
dx
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Het gewenste verband tussen de vereiste iag en Lv vindt men voor X > $
door in (9.4-5) x = —1 te stellen, waardoor voor ia = 0 ontstaat:
>m

(9.4-9)
6X '
Voor een toenemende waarde van Lp nadert in deze vergelijking de gemid
delde anodestroom asymptotisch de waarde zm.
Bij het toenemen van de afbuigingshoek en van de gebruikte eindanodespanning der moderne beeldbuizen, waardoor de nodige afbuigingsenergie
steeds groter wordt, heeft men getracht ook de gevoeligheid van de afbuigspoelen te vergroten.
iag — im

Fig. 9.4-7
De verhouding -4— als functie van X met y als parameter.
lm

Men treft tegenwoordig nagenoeg uitsluitend toroïdaal op de jukring
gewikkelde spoelen voor de vertikale afbuiging aan, in combinatie met zadelspoelen voor de horizontale afbuiging.
De toroïdale spoelen kenmerken zich door hun lage waarde van R/L.
Terwijl deze voor zadelspoelen 1500 a 2000 bedraagt, zijn de waarden voor
de toroïdespoelen 300 a 500, waardoor de spoelzelfinductie niet meer kan
worden verwaarloosd.
Een tweede consequentie van het gebruik van beeldbuizen met grote
afbuigingshoek en een vlak fluorescentiescherm is, dat de benodigde zaagtandstroom door de afbuigspoelen sterk 5-vormig moet worden gecorrigeerd,
(zie ook 9.2.8).
Het blijkt nu, dat met inachtneming van de genoemde invloeden een aan
zienlijk andere optimale dimensionering van de rastereindtrap wordt ge-
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vonden en dat door de niet oneindig hoge zelfinductie van de transformator
de winst in de spoelgevoeligheid ten dele verloren gaat.
Ook wordt voor minimale anodegelijkstroom de vereiste waarde van
A = Lp/RgT afhankelijk van y = L8/RsT; bij toenemende waarde van y ver
schuift de ligging van het minimum van iag/im naar iets hogere waarden van A.
Verder neemt iag/im toe bij groter wordende y (zie fig. 9.4-6).
De vereiste topwaarde van de anodestroom aan het einde van de heenslag Ut, is ook afhankelijk van de waarden van A en y. De topstroom neemt
toe bij afnemende waarden van A (zie fig. 9.4-7). Verder neemt iar ook toe
bij groter wordende y, dus naarmate de zelfinductie van de afbuigspoelen
groter wordt. Deze toeneming wordt veroorzaakt, doordat tengevolge van de
tegenspanning over Ls ^ = LS' ““jj-) er een extra zaagtandvormige stroom
door de zelfinductie Lv van de transformator gaat lopen, die ook door de
eindbuis moet worden geleverd.
Voor een ideale transformator moet iar minstens gelijk zijn aan 2im\
voor een niet-ideale transformator is dit bedrag altijd groter dan 2im- Het
is dus niet mogelijk, door juiste dimensionering een reductie in de top
waarde van de anodestroom te bereiken.
‘a

Fig. 9.4-8
Vervangingsschema voor de uitgangstransformator en de
afbuigspoelen van de afbuigingsgenerator voor vertikale
afbuiging. De spoelzelfinductie L. is niet verwaarloosd.

Rs

# tl1
t-s

In fig. 9.4-8 is het vervangingsschema van de transformator met de afbuigspoel weerge
geven, waarbij de transformator eenvoudigheidshalve weerstandsloos is verondersteld.
L, is de naar de primaire zijde getransformeerde zelfinductie van de afbuigspoel.
De afbuigstroom i, is nu niet meer zuiver zaagtandvormig, maar heeft enigszins een
2t
S-vorm. Bij overgang naar de nieuwe tijdvariabele x = ——-----1 kunnen we voor i»
schrijven:
(9.4-10
/• = im (ax — c*3)
waarbij a — c = 1.
Voor een 21"-buis met 110°-afbuigingshoek is b.v. a = 1,14 en c = 0,14.
Lp
Stellen we
A = ——
R.T
en

L,
y = —-

R.T

dan geldt voor het netwerk van fig. 9.4-8
d ip
, = -~7~ (ax — cx3) H- im (a — 3 cx2) .
éx
2a
X

(9.4-11)
(9.4-12)
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Na integratie volgt:
——
f=-(±a
1 cj +
4A \ 3
10

ip = iag

(2 ax2 — ex) + y im (ax — ex3)

waarbij gebruik gemaakt is van het feit, dat de gemiddelde anodestroom iag gelijk is aan
de gemiddelde stroom door de primaire van de transformator ipa:
-+i
iag — ipg

ip dx.

De anodestroom ia = ip + i«, zodat we hiervoor vinden
ia = iag

im
4A

(yö_sc) +

(2 0x2 ~cx^+~r~ ^ + ^ ~cx^

(9.4-13)

d ia
d2ia
ia heeft een minimum als —-— = 0 en —— > 0; de ligging van het minimum, x = xm,
éx
dx2
volgt uit
axm — CXrn3
(V + A) =

2(a — 3 cxm2)

(9.4-14)

Vergelijking (9.4-14) heeft weliswaar 3 wortels, doch alleen de middelste geeft het minimum
aan, de andere 2 geven de ligging van de maxima. De minimaal optredende anodestroom
tijdens de heenslag, i'omin, kan niet kleiner dan 0 worden. De laagst bereikbare iag is dus
die, waarbij i'amin = 0.
Afhankelijk van de waarde van (y + A) kunnen we drie gevallen onderscheiden:
1. de ligging xm van het minimum valt in het interval (—1,0). Uit (9.4-13) en (9.4-14) volgt
— = — (-a — -c)-^-{2 axm2 - c.rm< -16 (y + W (a - 3cxm2)}
lm
4A \3
10 /
8A

(9.4-15a)

2. het minimum ligt bij xm = —1, zodat

= 1 (I a __ i c) — i {a + 1 - 16 (y + A)* (a — 3c)}
im

4A\3

10 /

(9.4-15b)

8A

3. het minimum ligt buiten het interval (—1,0); xm <—1. De minimale anodestroom zal
nu aan het begin van de slag optreden, dus bij x = —1.
Hiervoor geldt dan:
1

iag
1 /I
------ = —r (- o
im
4A \3

c) — ^ {a + 1 — 8 (y + A)} .

(9.4-15c)

10

In fig. 9.4-6 is

als functie van A uitgezet met y als parameter voor het geval dat
im
a = 1,14 en c = 0,14.
Steeds is hierbij verondersteld, dat lamin = 0.
De topwaarde van de benodigde anodestroom, Ut, moet geleverd worden aan het
eind van de heenslag (* = +1), zodat uit (9.4-13) volgt:
iaT — iag
iaT

(la_Lc)+±.{2*-c)
+ im*±±.
10 /
8A
A

im
4A \3

(9.4-16)

In fig. 9.4-7 is —— weer als functie van A uitgezet met y als parameter (i'amm = 0 gesteld).
im
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Door in de voorafgaande formules te stellen:
, c = 0 en y = 0
krijgen we het geval van een zuiver lineaire zaagtandstroom door een afbuigspoel zonder
zelfinductie. De formules: (9.4-10), (9.4-13), 9.4-14) en (9.4-15a) gaan dan over m
respectievelijk (9.4-3), (9.4-5), (9.4-6) en (9.4-7).
a =

Bij de toroïdaal gewikkelde afbuigspoelen ligt de naar de primaire zijde ge
transformeerde spoelweerstand in de orde van grootte van 2000 ohm; X heeft
een waarde van ongeveer 0,3, zodat Lv = 0,3 • 2000 • 1/50 = 12 H. De ge
middelde anodestroom is meestal 25-40 mA.
Bij de dimensionering dienen een drietal punten goed in het oog te worden
gehouden en wel:
1° aan het einde van de heenslag moet de eindbuis de nodige topstroom
kunnen leveren.
2° de transformatorkern mag aan het eind van de heenslag niet verzadigd
raken; het gebruik van transformatorblik met een grote toelaatbare mag
netische inductie is aanbevelenswaardig, omdat dan een kleinere transfor
mator kan worden gebruikt.
3° de ia min moet groter dan nul zijn.
Is aan 1° en 2° niet voldaan, dan zijn onder in het raster de lijnen dichter
bij elkaar geschreven; is aan 3° niet voldaan, dan is dit boven in het raster
het geval.

'oT\

Va min

Vb

Fig. 9.4-9
Werklijn tijdens de heenslag in het 7a-Ka-diagram van een rastereindbuis.
Aan de 3 genoemde eisen moet onder uiteenlopende omstandigheden
worden voldaan, namelijk bij onderspanning van het lichtnet en gebruik
van een eindbuis aan het einde van de levensduur, alsook bij overspanning
en gebruik van een nieuwe buis. Onder deze twee extreme omstandigheden
kan iag wel een factor 1,5 k 2 veranderen.
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In fig. 9.4-9 is de werklijn in het Ia - kVdiagram van een eindbuis ge
tekend, waaruit blijkt, dat de buis de topstroom moet leveren op het moment,
dat zijn anodespanning het laagst is.
Als rastereindbuizen zijn dus die buizen het meest geschikt, die (voor Vgi
~ OV) een hoge anodestroom bij een lage anodespanning kunnen leveren.
Een uitvoerige beschrijving van de ontwerpprocedure voor rastertransformatoren valt buiten het bestek van dit boek, zodat we zullen volstaan
met enkele opmerkingen dienaangaande.
Het magnetisch veld in de kern wordt veroorzaakt door twee stromen,
te weten de anodestroom van de eindbuis en de afbuigstroom, welke door
respectievelijk de primaire en secundaire wikkelingen van de transformator
vloeien. We kunnen ook zeggen, dat het veld ontstaat tengevolge van de
magnetiseringsstroom ip in de zelfinductie Lp (zie fig. 9.4-8).

'p
r
w,

Fig. 9.4-10
Magnetisch circuit van de uitgangstransformator voor vertikale afbuiging.
Alleen de primaire wikkeling is getekend.

Voor het magnetisch circuit van fig. 9.4-10 valt eenvoudig af te leiden, dat
de voormagnetisatie Bo tengevolge van de stroom ipg = iag gegeven wordt
door
Bo = no

Vr

Wl iag

1 + bfir

ln

(9.4-17)

Het wisselveld AB is
AB = ho

wi • Aip
1 + b ha

(9.4-18)

en de zelfinductie
Lv = ho

1 + b ha

wi2 Ou
In

(9.4-19)
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In deze formules is:
vvi = aantal primaire windingen
Aip = wisselend gedeelte van de magnetiseringsstroom ip
Hr — relatieve permeabiliteit van het kernmateriaal
[Ia = incrementale permeabiliteit van het kernmateriaal
lij — gemiddelde ijzerlengte
Oij = ijzerdoorsnede
s = breedte van de luchtspleet
b = s/hj
Het wisselveld AB kan nog worden gesplitst in twee delen; AB\ en AB2,
zie fig. 9.4-11 waarin het verloop van B tijdens de heenslag is geschetst.
*.
aB]

jL------

Bq

Fig. 9.4-11
Verloop van de magnetische inductie B
tijdens de heenslag.

De maximumwaarde van de magnetische inductie, Bmax> wordt gegeven
door B max = B[) + AB\. Evenzo kunnen we Aip splitsen in zlz'pi en AiP2Uit (9.4-18) en (9.4-19) volgt dan:
ABi =

en

AB2 =

Lp
wi Otj

Lp
Wi Oi]

Aip1

(9.4-20)

Aip 2

(9.4-21)

iag

(9.4-22)

terwijl voor Bo bij benadering geldt:
Bo =

Lp
Wl OlJ

Uitgaande van gegeven waarden voor iUh Ls, R8i T, y enl zijn Lp, Aip 1
en AiPz te berekenen, terwijl iag uit fig. 9.4-6 valt af te lezen. Met behulp
van (9.4-20) en (9.4-22) is dan bekend wi Oij (AB\ + Bo) = wiOij -ömaxIndien de afmetingen van de kern en de eigenschappen van het kern
materiaal zijn gegeven en bovendien voor BmdLX de hoogst toelaatbare waar
de wordt gekozen, is ook wi bekend, waardoor AB2 vastligt' (volgens for
mule (9.4-21)).
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De keuze van de transformatieverhouding n = wi/wz bepaalt tenslotte het
aantal secondaire wikkelingen vt>2. Hoe hoger n wordt gekozen, hoe lager de
door de eindbuis te leveren stroom is, maar ook, hoe lager de minimaal op
tredende anodespanning wordt. Bij gebruik van een bepaalde eindbuis en
gegeven dimensionering is er dan ook een optimale waarde voor n aan te
geven; zie fig. 9.4-12, waarin voor enkele waarden van n de bijbehorende
waarden van ia en Va min door kruisjes zijn aangegeven. Het blijkt, dat m
een gunstige waarde is.
De keuze van draaddiameters, de invloed van serieweerstanden van de
transformator enz., zullen we niet behandelen.

'®r

Kr min

Fig. 9.4-12
Ia- Fa-karakteristiek van een rastereindbuis. De streeplijn geeft het verband
tussen iaT en Vamin voor verschillende waarden van de transformatiever
houding n.

9.4.2 Lineariteit
De dimensionering van de rastereindtrap vindt hoofdzakelijk plaats als
compromis tussen rendement, transformatorafmetingen en -kostprijs. Vooral
voor kleinere apparaten zal men dikwijls een slechter rendement, en dus een
verhoogde energie-opneming, voor lief nemen om een kleinere en goedkopere
uitgangstransformator te kunnen toepassen.
Zoals uit de voorafgaande beschouwingen is gebleken, moet de raster
eindbuis meestal een sterk vervormde zaagtandstroom leveren. In eerste
benadering kan de hiervoor vereiste vorm van de roosterwisselspanning wor
den verkregen met behulp van een netwerk, dat duaal of reciprook is aan
het anodenetwerk.
Een duaal of reciprook netwerk ontstaat door alle elektrische grootheden
van het anodenetwerk te veranderen in overeenkomstige grootheden van
het duale systeem. Een zelfinductie gaat daarbij over in een capaciteit, een
parallelweerstand in een serieweerstand, een stroom in een spanning, enz.
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Daar deze grootheden verschillende dimensies hebben, kunnen ze niet
zonder meer aan elkaar worden gelijk gesteld. Men dient een dimensieconstante K in te voeren. Is op deze wijze V = KI gesteld, dan geldt voor
de aan elkaar toegevoegde impedanties der twee duale netwerken, dat
hun product gelijk is aan K2. Zo gaat dus de primaire zelfinductie Lv in
fig. 9.4-1 over in een condensator Cv, de parallelweerstand Rs in een serieweerstand Rv, de zaagtandstroom <« in een zaagtandspanning V8, de paraboolstroom iv in een paraboolspanning Vv en de stroom ia in een spanning
Vu. Verder wordt de zaagtandspanning over Lv en Rs omgezet in een zaag
tandstroom iv door Cv en Rv; zie fig. 9.4-13.

!

V >

t.

Vu
Cv

Fig. 9.4-13
Duaal of reciprook netwerk van het in fig.
9.4—1 gegeven schema.

vP

Omdat Vu duaal is toegevoegd aan /«, is Vu de uitgangsspanning van het
netwerk, waarbij:
Vu = Vs + Vp.
Hierin is

V8 = iv R

Stellen we:

,

en

Vp =

ƒ iv d/.

Vs = Kis,

dan is volgens het bovenstaande:
= K2,
waaruit volgt:

Rs Rv = K2

en

Rv Cv

/„ =

Rs is

K 9
(9.4-23)

Het nadeel van het in fig. 9.4-13 gegeven reciproke netwerk is, dat er een
zaagtandstroombron in voorkomt. Bij benadering kan echter de stroombron
worden vervangen door een spanningsbron, mits deze laatste ten opzichte
van de paraboolspanning Vv een hoge klemspanning V bezit. In serie met
de spanningsbron dient dan een weerstand Rb van zodanige grootte te
worden geschakeld, dat:
V
Rb + Rv

X/ / v
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Stellen we Rb = aRv... (a > 1), dan is in het vervangingsnetwerk van
fig. 9.4-14:
V=(a+1) V8.

(9.4-24)

+

1
f

aRv

------nmriN-*
lv

V4.ftr-/;^s=y=C/

Rv I

Vs

vp

T"c*4

T
Fig. 9.4-14
Schakeling die bij benadering overeenkomt met het duale netwerk in
fig. 9.4-13.

De spanning V is dan de momentele spanning op de ladingscondensator Ci
van een capacitieve zaagtandgenerator. Om een ontoelaatbare belasting
van deze generator te voorkomen, dient de zaagtandstroom iv klein te zijn
ten opzichte van de nagenoeg constante laadstroom i'i.
Noemen we ivm de (tt) waarde van iv, dan kunnen we stellen:
.
_ ii
Ivm — ~7r

P

..(P> 1).

Stellen we vervolgens bij benadering:

h=

Vb
Vb
■y dan is ivm —
pRi ’
Ri

Noemen we V8m de (//) waarde van VSi dan is:
ivm Rv — Vsm —

RvVb

PRi *

(9.4-25)

Omdat V8m maal de steilheid S van de eindbuis de (//) waarde 2im van de
zaagtandstroom i8 veroorzaakt (zie fig. 9.4-2), is:
(9.4-26)
S Vsm = 2 im•
Substitueren we nu (9.4-25) in (9.4-26), dan ontstaat:

Rv =

P Ri

~Vb

2 im

s~'

(9.4-27)

Het correctienetwerk kan nu, als de dimensies in de anodeketen bekend zijn,
worden bepaald met behulp van (9.4-23) (9.4-26) en (9.4-27). De grootte
van de evenredigheidsfactor p kan hierbij > 20 worden gekozen, terwijl de
keuze van a zal afhangen van de onderlinge verhouding van de zaagtand-
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spanning Vs en de paraboolspanning Vv. Zijn de amplituden van beide
van dezelfde orde van grootte, dan neemt men a > 10; is echter de amplitude
van de paraboolspanning kleiner dan die van de zaagtandspanning, dan kan
ook a kleiner worden.
Het is duidelijk, dat met dergelijke hoge waarden voor a een zeer grote
zaagtandspanning ter beschikking moet zijn, om de stuurspanning voor een
rastereindbuis met een roosterruimte van b.v. 15 volt te kunnen opwekken.
Nog ernstiger wordt dit bezwaar, indien men ter verbetering van de lineariteit tegenkoppeling wil toepassen.
Stel dat we een t.k.-factor 5 willen bereiken, en dat a = 10 nog wordt
toegelaten. Bij de bovengenoemde roosterruimte is dan een lineaire zaagtandamplitude van 5 x 10 X 15 V = 750 V nodig (!) aan de ingang van
het duale netwerk.
Om deze reden maakt men de t.k.-factor in gewone schakelingen niet
groter dan b.v. 3, kiest a ca. 3 a 5 en gebruikt de hoogste beschikbare voe
dingsspanning (seriespaarspanning) voor het opwekken van de ingangszaagtandspanning.
Het is wel duidelijk, dat er op deze manier geen al te goede lineariteit van
de rasterzaagtandstroom kan worden verwacht.
In fig. 9.4-15a t/m d zijn enkele varianten weergegeven van schakelingen
voor vertikale afbuiging.
De variant a is bekend onder de naam blumleinschakeling en wordt veel in
Engeland toegepast. Er is een redelijke lineariteit mogelijk; als een nadeel moet
de gevoeligheid voor een rimpel op de anodevoedingsspanning worden ge
noemd, daar deze via het t.k.-netwerk op het stuurrooster terecht komt.
In de schakeling van fig. 9.4-15d wordt gebruik gemaakt van het feit, dat
bij een triode de anodespanning grote invloed heeft op de stroom, zodat een
apart tegenkoppelcircuit niet behoeft te worden aangebracht.
Goede lineariteit wordt slechts bij een bepaalde waarde van de gemiddelde
anodestroom iag bereikt, welke instelbaar is met de variabele weerstand in de
katodeleiding. Het bezwaar van deze schakeling is de grote onderlinge afhan
kelijkheid van lineariteit en amplitude.
Alle in fig. 9.4-15 getekende varianten hebben gemeen, dat
1) er spanningstegenkoppeling wordt toegepast,
2) het tegenkoppelsignaal in serie met de ladingscondensator aan het stuur
rooster van de eiïidbuis wordt toegevoerd.
Het onder 2) genoemde maakt het mogelijk, dat de variatie van de stroom
naar de ladingscondensator onafhankelijk van de t.k.-factor is, omdat de
spanningsvariatie aan de onderkant van de laadweerstand altijd dezelfde
blijft (namelijk gelijk aan de roosterruimte).

9.4

313

EINDTRAP MET UITGANGSTRANSFORMATOR

++

++

f

o

1

Ilx

X
■X.

I

11

A

A
++

++

©
y- 000 j-----

0

H

Xx

T
ïr

fT’

A

1

XA

lin.

Fig. 9.4-15
Schakelingen van de eindtrap voor vertikale afbuiging, waarbij spanningstegenkoppeling is toegepast, o. De zogenaamde blumleinschakeling (tegenkoppeling vanaf de anode van de eindbuis); b. Tegenkoppeling vanaf de
secondaire van de uitgangstransformator; c. Tegenkoppeling vanaf een
aparte, zwevende wikkeling op de uitgangstransformator. De tegenkoppelspanning is wel in het ladings-, doch niet in het ontladingscircuit werkzaam;
d. Tegenkoppeling wordt verkregen door de grote invloed, die de anodespanning op de anodestroom heeft. Amplitude- en lineariteitsregelaar
beïnvloeden elkaar sterk.
Nu heeft spanningstegenkoppeling twee principiële nadelen:
1. Bij het veranderen van de weerstand van de afbuigspoel verandert de
afbuigstroom, daar de spanning over de spoel door de tegenkoppeling con
stant gehouden wordt.
2. Om een tegenkoppelspanning te verkrijgen, die evenredig is met de
afbuigstroom, moet deze tegenkoppelspanning worden afgeleid van een
duaal netwerk. In fig. 9.4-16 vormen Ls en R8 de (getransformeerde) im
pedantie van de afbuigspoel, R en C vormen het duale netwerk.
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Fig. 9.4-16
Netwerk voor het verkrijgen van de tegenkoppelspanning. RC heeft dezelfde tijdcon
R is depiekweerKrN/N/ stante als de dcflectiespoel.
stand.

De tegenkoppelspanning Vu bedraagt:
Vu =

Vt
_ . (1 +j (oLs/Ri) D
1 + j (oRC ~ls 1 + jo)RC~ Rs'

Als nu RC = L8/Rs geldt: Vu = i8 • Rs.
Voor één bepaalde waarde van R8 kan men hieraan wel voldoen; bij
weerstandstoeneming van de afbuigspoel treedt echter verloop op, waardoor
b.v. tijdens het opwarmen van het apparaat de lineariteit boven in het beeld
sterk verandert.
Bij een juiste dimensionering is over de condensator C en over de weer
stand R8 dezelfde zaagtandspanning, over de weerstand R en de zelfinductie
L8 dezelfde piekspanning aanwezig. De weerstand R heet om deze redenen
wel „piekweerstand”.

B

Fig. 9.4-17
De 5/f-kromme van het transformatorijzer en het
verloop van H tijdens de heenslag. Als de magne
tische veldsterkte H de minimale waarde bereikt,
treedt een sterke daling in de incrementale per
meabiliteit op.

H-+

t

i

Et is nog een specifiek effect dat vermelding verdient, namelijk een mo
mentele daling van de eerste afgeleide van de zaagtandstroom, ongeveer in
het midden van de heenslag. Op deze plaats bezit de magnetiseringsstroom
door de primaire zelfinductie van de transformator een extreme waarde (zie
fig. 9.4-17), waardoor de incrementale permeabiliteit van het ijzer even zeer
belangrijk daalt, hetgeen een toeneming van de magnetiseringsstroom en
een afneming van de zaagtandhelling veroorzaakt. Dit effect treedt vooral
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op bij uitgangstransformatoren met grote kemdoorsnede en een kleine luchtspleet. Het kan alleen voldoende worden onderdrukt öf door gebruik van
ijzer met een gunstiger hysteresis, öf door toepassing van een grote luchtspleet öf door sterke tegenkoppeling.
Men kan op vrij eenvoudige wijze de ongewenste invloed van weerstandstoeneming tengevolge van temperatuurstijging verkleinen door in
serie met de afbuigspoel een weerstand met een grote negatieve temperatuurscoëfficient op te nemen; door combinatie met een eraan pa
rallel geschakelde Weerstand kan men bereiken, dat over het normale
temperatuurgebied van 20-70 °C de verandering verwaarloosbaar klein
wordt. Zonder parallelweerstand neemt de totale weerstand beneden 20 °C
sterk toe, en wordt bij —10 °C zelfs 1,5 x
Dit laatste veroorzaakt een
te kleine beeldhoogte als een apparaat na vervoer in de kou weer in gebruik
wordt genomen.
Uit het voorafgaande blijkt dat zelfs met een N.T.C.-weerstand in serie
met de afbuigspoel de spanningstegenkoppeling de volgende nadelen heeft:
1. instellen van de „piekweerstand” moet zeer nauwkeurig geschieden
(R in fig. 9.4-16).
2. T.k.-factoren groter dan 3 a 5 zijn nauwelijks realiseerbaar, daar de
afregeling van het duale netwerk (piekweerstand) te kritisch wordt, terwijl
het verloop van de waarde van de onderdelen niet meer kan worden ver
waarloosd. De hoge tegenkoppelspanningen zijn bovendien niet eenvoudig
beschikbaar.
Beter zijn daarom schakelingen met stroomtegenkoppeling waarin met
behulp van een extra buissysteem een t.k.-factor van 15 a 25 mogelijk is.

4

Fig. 9.4-18
Schakeling van een rastereindtrap, waarbij stroomtegenkoppeling via Rb is toegepast.
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In fig. 9.4-18 is een dergelijke schakeling in principe voorgesteld. De
afbuigstroom door de spoel A veroorzaakt over de weerstand R5 een tegcnkoppelspanning, die in de katode van Bi in tegenfaze met het stuurroostersignaal werkt. Zonder tegenkoppeling zou op het rooster van Bi ca. 0,2
volt (//) nodig zijn voor de uitsturing van buis B2.
Wil men 20 maal tegenkoppelen, dan moet 4 volt (//) tegenkoppelspanning
over Rs aanwezig zijn, hetgeen over een lage weerstand van b.v. 10 ohm
mogelijk is. Tengevolge van de hoge t.k.-factor dient de spanning aan de
ingang van de voorversterker nagenoeg zaagtand vormig te zijn (met negatief
gerichte heenslag).
De voordelen van een dergelijke grote stroomtegenkoppeling zijn:
1. geen afregelen nodig van een piekweerstand,
2. geen varistor (N.T.C.-weerstand) nodig,
3. de niet-lineariteit, veroorzaakt door de eindbuis en de uitgangstransformator, is aanzienlijk geringer,
4. het ingangssignaal is relatief klein en behoeft nagenoeg niet te worden
voorgecorrigeerd.
Wel kan het een bezwaar worden genoemd, dat de heenslag van de zaag
tandspanning aan de ingang negatief gericht moet zijn, daar de meeste
zaagtandgeneratoren een positief gerichte heenslag leveren.
De in 8.4.7 besproken schakeling van het transitron met millerintegrator levert echter een zaagtandspanning met een negatief gerichte heenslag
en is in dit geval goed bruikbaar. Dit geldt temeer, omdat van de uit
stekende lineariteit van de opgewekte zaagtandspanning in deze eindversterker met grote tegenkoppeling het volle profijt kan worden getrokken.
Als geen stroomtegenkoppeling wordt toegepast zal bij een zuiver zaagtand
vormige stuurspanning aan de ingang van de voorversterker, de afbuig
stroom aanzienlijk niet-lineair zijn. Door het aanbrengen van een tegen
koppeling zoals in fig. 9.4-18 is geschetst, introduceert men automatisch een
paraboolcomponent in de spanning tussen het rooster en de katode van buis
B\. De niet-lineariteit die nog overblijft in de afbuigstroom, is gering. Voor
een volledige correctie dient aan de ingang van de voorversterker, behalve
een zaagtandspanning, nog slechts een zeer kleine paraboolspanning te
worden gelegd.
Bij beeldbuizen met grote afbuigingshoek veroorzaakt het verschil in voerstraal tussen het midden en de randen van het beeld eveneens een niet-lineaire
afbuiging. Deze kan worden gecorrigeerd door de afbuigstroom enigszins
een iS'-vorm te geven. Bij de lijnafbuiging wordt deze S-vorm verkregen door
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maatregelen in de eindtrap zelf (zie 9.2.8). Bij de vertikale afbuiging wordt
de tangentcorrectie verkregen door de eindtrap te sturen met een S-vormige
zaagtand. Een dergelijke spanning kan men b.v. afleiden van een lineaire
zaagtandspanning met gebruikmaking van een varistor: zie fig. 9.4-19.

-nSflr
Fig. 9.4-19
Netwerk voor het verkrijgen van een S-vormige spanning,
met gebruikmaking van een varistor.

NN

f\N
*3.

Als Ri -f R.2 > Rs, zal bij een lineaire zaagtandspanning aan de ingang van
het netwerk ook een lineaire zaagtandstroom door de varistor Rs vloeien.
De gekromde karakteristiek van de varistor (zie b.v. fig. 12.1-10) veroorzaakt
dan een S-vormige spanning. Door R2 variabel te maken is de mate van Scorrectie in te stellen.
De S-component in de uitgangsspanning neemt meer toe dan de amplitude
van de uitgangsspanning toeneemt, hetgeen een groot voordeel is, omdat bij
een grotere amplitude (= grotere beeldhoogte) ook een sterkere S-correctie
behoort.

Fig. 9.4-20
Schakeling van het transitron met millerintegrator, waarbij de S-correctie tot stand
komt door bij de spanning op het knoop
punt van Ri en /?s een paraboolspanning
op te tellen. Deze paraboolspanning wordt
uit de schakeling zelf verkregen door inte
gratie met behulp van R&Cz.

Bij het transitron met millerintegrator is de S-correctie nog op andere
wijze te verkrijgen; zie fig. 9.4-20. Door n.l. de uitgangsspanning te inte
greren met behulp van R$Cs ontstaat over Cs een paraboolvormige spanning
die via C\ wordt gelegd aan het knooppunt van Ri en Rs. De potentiaal
op dit knooppunt bepaalt de afgeleide

van de uitgangsspanning;

bevat deze potentiaal een paraboolcomponent, dan heeft de uitgangsspan
ning een S-vorm. Vanwege de niet-ideale integratie (RqCs mag niet te groot
zijn om voldoende spanning op Cs over te houden) is de paraboolspanning
op Cs niet symmetrisch, zodat ook de S-correctie van de uitgangsspanning
niet geheel symmetrisch is.
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Bij gebruik van rastereindtrappen met een grote t.k.-factor doet zich nog
een geheel ander probleem voor, dat verband houdt met het synchroniseren
van de zaagtandoscillator. We zullen dit toelichten voor het transitron met
millerintegrator, hoewel ook bij andere zaagtandgeneratoren dit probleem
aanwezig is.

tl
o.

-0

±
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0

Fig. 9.4-21
Het regelen van de frequentie van het transitron met millerintegrator: a.
door hellingvariatie (laadstroom van Ci in fig. 9.4-20 veranderen); b. door
beïnvloeding van de kniespanning. Bij methode b treedt in gesynchroniseer
de toestand geen amplitudevariatie op bij regeling van de frequentie.
De frequentie van de uitgangsspanning in de schakeling van fig. 9.4-20 is
op twee manieren te regelen:
a. Ri kan variabel worden gemaakt of aan een variabele gelijkspanning
en daardoor
worden gelegd. In beide gevallen verandert de afgeleide
de frequentie. In niet-gesynchroniseerde toestand blijft de amplitude con
stant, daar deze wordt bepaald door de ligging van de kniespanning Vk van de
buis (zie fig. 9.4-21 a). In gesynchroniseerde toestand echter, wordt de heenslag steeds gedwongen beëindigd op het tijdstip t\. Regelen van de frequentie
zal de amplitude veranderen.

i
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Fig. 9.4-22
De stuurspanning voor de vertikale eindtrap: a. bij synchronisatie wordt de amplitude
kleiner en de gemiddelde spanning blijvend hoger; b. door toepassing van een hoogdoorlatend RC-filter is de niveauverandering slechts van korte duur, maar de zaagtandspanning
sterk niet-lineair.
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b. De onderzijde van Rz wordt aan een variabele spanning gelegd, waar
mee Vg3 en dus de kniespanning K* te regelen is. De helling van de zaagtandspanning blijft constant, maar in niet-gesynchroniseerde toestand ver
andert, behalve de frequentie, ook de amplitude (zie fig. 9.4-2lb). In gesyn
chroniseerde toestand heeft draaien aan de frequentieregelaar hier geen
invloed op de amplitude.
+vb

c2

Vu *?!

m

V9
JL

b

Fig. 9.4-23
a. Gewijzigd transitron met millerintegrator, waarbij de uitgangsspanning
lineair is en de niveauverandering ten gevolge van synchronisatie slechts
kort duurt. b. de anodespanning Va en de uitgangsspanning Vu.
Frequentieregeling volgens methode (b) verdient dus de voorkeur. Syn
chronisatie komt tot stand door negatieve impulsen aan het derde rooster
te leggen, zodat de kniespanning van de buis tijdelijk wordt verhoogd en de
terugslag begint. De amplitude van de zaagtandspanning in gesynchroniseer
de toestand is kleiner dan die in de ongesynchroniseerde, waardoor de ge
middelde waarde van de uitgangsspanning in gesynchroniseerde toestand
hoger ligt dan in niet-gesynchroniseerde toestand (zie fig. 9.4-22a). Wordt
de oscillator gevolgd door een eindtrap met grote tegenkoppeling (en daar
door goede frequentiekarakteristiek) dan zal deze verandering van de ge
middelde waarde aanleiding geven tot overbelastingsverschijnselen (vast
lopen in roosterstroom) in de eindtrap, die lang kunnen voortduren. Dit
effect kan men aanzienlijk verminderen door de uitgangsspanning van de
transitronschakeling via een kleine scheidingscondensator aan de ingang
van de eindtrap te leggen. De componenten van het overgangsverschijnsel
met lage frequentie worden dan onderdrukt. Na de kleine scheidings
condensator is echter de stuurspanning in aanzienlijke mate niet-lineair.
Toch is het bij het transitron met millerintegrator mogelijk om, met be
houd van een goede lineaire zaagtandspanning, de niveauverandering in de
uitgangsspanning t.g.v. synchronisatie slechts kort te laten duren. Daartoe
wordt de schakeling van fig. 9.4-20 gewijzigd in die van fig. 9.4-23a. De
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tijdconstante R2C2 wordt zo gekozen, dat de lage frequenties voldoende
worden onderdrukt. De roostercondensator C\ is nu niet met de anode ver
bonden, maar met het knooppunt van R2 en C2, zodat deze laatsten deel uit
maken van het terugkoppelnetwerk van de millerintegrator. Hierdoor is de
uitgangsspanning Vu lineair, terwijl de anodespanning een paraboolcomponent bevat (zie fig. 9.4-23b). Anders gezegd: de paraboolcomponent in de
anodespanning is na het passeren van de scheidingscondensator C2 verdwe
nen, doordat de lage frequenties in R2C2 worden onderdrukt, waardoor Vu
weer lineair is. In feite ontstaat door toevoeging van R2C2 een tweede-ordesysteem en is Vu tijdens de heenslag een zeer klein gedeelte van een (ge
dempte) harmonische trilling (zie fig. 9.4-24).

r

'--V.

\

N

\

h

\

Fig. 9.4-24
De uitgangsspanning Vu in de schakeling
van fig. 9.4-23a is een zeer klein gedeelte
van een gedempte harmonische trilling.

N
•••. ....

Voor de schakeling van fig. 9.4-23a geldt tijdens de heenslag:
Vb = Ri (ia + ia) + Vei + Ri (ii + ia)

(9.4-28a)

Vb = 11 Ri + Vg

(9.4-28Ö)

Vg = Vei + R2 (ii + 12)

(9.4-28C)

dia =
dl

(9.4-28d)
d1 ‘

Differentiatie en daarna eliminatie van —— levert op:
dl

._
„. dii
dia
1*1
(Ri + R2) —----- h R2 —-----h - - = 0
dl
dl
Ci

(9.4-29a)

d/i
di'2
fa
(R2 — SR1 Rz)— + (Rz + Rz) — + — = 0 .

(9.4-29Ö)

dl

dl

C2

Men kan hieruit i'i en 1*2 elimineren en vindt dan:
d2ii

du

P^ + Ö-“
dl + /l = °
d2/2
d/a
P----- + Q------ + ia = 0 .
dl2

dl

(9.4-30a)
(9.4-30b)
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De differentiaalvergelijking voor Vu wordt verkregen door optelling van (9.4-30a) en
(9.4-30b):
d2Vu
d/2

dVu
^ dt + Vu = 0 .

(9.4-31)

P en Q zijn constanten, die door de circuitgrootheden zijn bepaald:
P = SRi Rz Rz Ci Cz + Ri Rz Ci Cz + Ra Ra Ci Cz + Ri R3 Ci Cz
Q = R1C1 + RzCz + RzCi 4- RzCz
De bcginvoorwaarden van vergelijking (9.4-31) kan men vinden door uitgaande van de
waarden voor V0 en Vu op het tijdstip t = 0,11 en 12 op te lossen uit (9.4-28) en verd/i
dia
volgens ----- en------ op te lossen uit (9.4-29). In alle praktische schakelingen is
at
at
Q2 — 4P C 0
zodat de oplossing van (9.4-31) luidt:
Vu = e~at (A cos tot + B sin a>t)
met

(9.4-32)

1
Q en co = ----a =----V4P— Q2 .
2P
2P

Tijdens de heenslag is de spanning Vu een zeer klein gedeelte van een gedempte har
monische trilling en dus nagenoeg lineair (zie fig. 9.4-24).

In de gewijzigde schakeling van fig. 9.4-23a is een S-correctie te verkrijgen op
dezelfde manier als in de schakeling van fig. 9.4-20. In de schakeling van
fig. 9.4-25 ontstaat over Ce de paraboolspanning; deze is symmetrisch
indien
(Rs + Rc>) Cq = (R10 4- -Rn + R12) C7

De anodespanning bevat n.1. een paraboolcomponent, die in zijn geheel
over Ci staat, omdat de uitgangsspanning lineair is. Wordt aan de genoemde
voorwaarde voldaan, dan staat dezelfde paraboolcomponent ook over Cö,
zodat door Rs en R9 nu een zuivere zaagtandstroom loopt.
Deze paraboolspanning wordt via C5 en i?7 aan het eerste rooster gelegd
en brengt zodoende de 5-correctie teweeg.
Tot nu toe is alleen aandacht besteed aan de methoden, waarop de ge
wenste 5-correctie kan worden verkregen en is gezwegen over de manier,
waarop de voor een goede lineariteit benodigde paraboolcomponent in de
ingangsspanning voor de rastereindtrap wordt gemaakt. Bij een eindtrap
met grote t.k.-factor is deze component weliswaar klein, maar toch niet ge
heel te verwaarlozen. In het circuit van fig. 9.4-25 wordt de paraboolspan
ning van Ce via .K13 aan de uitgangsklemmen gelegd. Met Ru regelt men de
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Fig. 9.4-25
Compleet schema van het transitron met millerintegrator, waarbij S-correctie is toegepast, en tevens een paraboolcomponent aan de uitgangsspanning
Vu is toegevoegd, (lineariteitscorrectie).

amplitude van de paraboolspanning op de uitgangsklemmen; /?i3 is dus de
lineariteitsregelaar. We merken op, dat Ris niet rechtstreeks met Ce is ver
bonden, maar met het knooppunt van Rs en Rq. Op dit knooppunt staat n.1.
ongeveer dezelfde zaagtandcomponent als op de loper van Ru, zodat Ris
alleen een paraboolvormige stroom voert. Het voordeel hiervan is, dat
regeling van de lineariteit geen invloed heeft op de amplitude van de uit
gangsspanning Vu en dus ook niet op de beeldhoogte. Volledigheidshalve zij
nog opgemerkt, dat in fig. 9.4-25 Ri de frequentie- en Rn de amplituderegelaar voorstelt, terwijl negatief gerichte synchronisatie-impulsen via C3
aan het derde rooster worden toegevoerd.
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X.

DE SYNCHRONISATIE VAN DE HORIZONTALE
AFBUIGING

10.1 Impulsflanksynchronisatie
Men kan de afbuiging in een ontvanger op eenvoudige wijze synchroon met
het videosignaal laten plaatsvinden door met de gesepareerde synchronisatieimpulscn het begin van de terugslag rechtstreeks in te leiden. Synchronisatieimpulsen kunnen de natuurlijke periode van een relaxatieoscillator voortijdig
beëindigen en de terugslag laten beginnen op het door de synchronisatieimpulsflank bepaalde ogenblik. Hieruit volgt reeds een belangrijke conclusie:
t

9

*s

I

1

i

Fig. 10.1-1
De positie van de synchronisatie-impulsen ten
opzichte van de roosterspanning van een zaagtandoscillator. V2 is het doorslagniveau.

*'
I

impulsflanksynchronisatie (ook wel: directe synchronisatie) van een oscillator is slechts mogelijk indien de natuurlijke periode groter is (dus de
eigenfrequentie lager) dan die van de synchronisatie-impulsen. In fig. 10.1-1
is de op het stuurrooster van een zaagtandoscillator aanwezige spanningsvorm geschetst. Gedurende de heenslag van de zaagtand verloopt de rooster
spanning b.v. exponentieel vanaf een grote negatieve waarde Vq op het tijd
stip /o. Als de zaagtandoscillator vrijloopt, bereikt de roosterspanning op
het tijdstip tn de waarde V2, waarbij anodestroom in de buis gaat vloeien.
De heenslag eindigt hier en de terugslag begint.
Wordt echter op het tijdstip ts de roosterpotentiaal door een synchronisatie-impuls plotseling verhoogd, dan zal de terugslag reeds op het tijdstip ts
aanvangen, mits de amplitude van de synchronisatie-impuls groter is dan het
niveauverschil V3 - V2. Het maximale verschil tussen de natuurlijke en de
opgedrongen frequentie, f\ -/o (het z.g. hougebied), wordt dus groter naar
mate de amplitude van de toegevoerde synchronisatie-impulsen stijgt.
Is de flanksteilheid van de synchronisatie-impuls oneindig groot, dan is
het moment van doorslag binnen het hougebied onafhankelijk van het
frequentieverschil fi — /o.
Bij een eindige flanksteilheid zal het moment van doorslag van de oscillator
wel van het verschil/i — /o afhangen.
Dit laatste volgt uit fig. 10.1-2a waarin het verschil f\ — /o groot, en uit
fig. 10.1-2b, waarin het verschil f\—/o klein is gekozen, zodat door de
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geringe frontsteilheid van de synchronisatie-impuls het tijdstip van doorslag
in geval a veel later ligt dan in geval b.
fo

Fig. 10.1-2
Bij eindige flanksteilheid hangt het moment van doorslag af van het fre
quentieverschil fi-fo. a. fi-fo is groot, b. fi-fo is klein. <f> is het fazeverschil
tussen de synchronisatie-impuls en de zaagtandspanning.
De maximale verschuiving die op deze wijze kan ontstaan bij het door
lopen van het gehele hougebied, komt vanzelfsprekend overeen met het
tijdsverschil tussen het begin- en eindpunt van de voorflank van de syn
chronisatie-impuls.
Een van de belangrijkste nadelen van directe synchronisatie van de horizontale-afbuigingsgenerator is de grote gevoeligheid voor de op het video
signaal gesuperponeerde ruisspanningen en stoorimpulsen (zie fig. 10.1-3).

Pr'
i %
O.

A

V

Fig. 10.1-3
Videosignaal met ruis, waardoor verschuivingen van het synchronisatietijdstip optreden. Bij grote ruisamplitude kan het doorslagmoment sterk
worden vervroegd, vooral als zwarte beelddelen aan de voorstoep vooraf
gaan (zie fig. b). De amplitudestrook A wordt door de separator afgescheiden.
Het gevolg van deze gevoeligheid is, dat reeds bij relatief weinig ruis op het
signaal kleine verschuivingen van het synchronisatiemoment ontstaan,
waardoor vertikale lijnen er „gerafeld” uit zien.
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Om dit effect binnen redelijke grenzen te houden, moet de flanksteilheid
van de synchronisatie-impulsen op de ingang van de separatorbuis zo groot
mogelijk zijn. Immers, dan zal de tijdsverschuiving, die door de superpositie
van ruisspanningen op het impulsfront ontstaat, zo gering mogelijk zijn.
Bereikt de topwaarde van de ruis, die tijdens „zwart” optreedt, 30 a 50%
van de amplitude van de synchronisatie-impulsen, dan steken de ruistoppen
in de amplitudestrook, die door de separator van het videosignaal wordt
afgescheiden (strook A in fig. 10.1-3). Ze verschijnen als extra impulsen,
voorafgaande aan de synchronisatie-impulsen, in de uitgangsketen van de
separator. De kans bestaat dan, dat de momentele frontverplaatsing, die
voor een kleine ruisamplitude een fractie van een beeldelement bedraagt,
aanzienlijk grotere waarden aanneemt.
Bestaat het beeld uit witte lijnen, dan kan de zaagtandoscillator reeds bij
het begin van de voorstoep terugslaan. Komen onmiddellijk voorafgaande
aan de voorstoep ook zwarte beelddelen voor, dan kan onder bepaalde om
standigheden zelfs nog vroeger doorslag optreden (vergelijk fig. 10. l-3a en b).
Oppervlakkig gezien zou men menen, dat de optredende vervroeging van
het synchronisatiemoment alleen invloed kan hebben op de erdoor ingeleide
terugslag; bij nadere beschouwing blijkt de invloed van één enkele evenwichtsverstoring zich verder uit te strekken. De snelheid, waarmede de
amplitude van de evenwichtsverstoring voor op elkaar volgende lijnen ver
mindert, hangt onder andere af van de flanksteilheid van de impulsen.
Stel, dat de stijgtijd zeer kort is, en door juiste dimensionering van de
separatorcircuits b.v. 100 • 10-9 sec bedraagt. Is de amplitude van de synchronisatie-impuls zo, dat het hougebied f\ — /o overeenkomt met 10% van
/i en treedt de doorslag b.v. 0,64 //sec te vroeg op, dan zal de daarop volgende
doorslag nog 0,1 • 100 • 10-9 = 10 • 10-9 sec (= 0,1 beeldelement) te vroeg
optreden. Het decrement is in dit geval zo groot, dat na de tweede lijn geen
waarneembare invloed meer over is.
Anders wordt de zaak, indien de stijgtijd van de aan de oscillator toe
gevoerde synchronisatie-impuls b.v. 3 //sec bedraagt.
Treedt de doorslag nu weer 0,64 //sec te vroeg op, dan zal bij een hou
gebied van 0,1 fi de volgende lijn 0,3 //sec te vroeg zijn, de daaropvolgende
(0,3/0,64) -0,3 = 0,14 //sec, etc.
De tijdfout van een aantal op de evenwichtsverstoring volgende lijnen ziet
er uit zoals in fig. 10.1-4 is geschetst.
Uit het voorgaande volgt dat het gunstig is, met steile impulsflanken te
synchroniseren.
Opgemerkt moge nog worden, dat de in fig. 10.1-4 geschetste „sprongkarakteristiek” alleen op een direct gesynchroniseerde zaagtandoscillator

:
s
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Fig. 10.1-4
De tijdfout van een aantal op de verstoring volgende
lijnen.

betrekking heeft: volgt op de oscillator nog een eindtrap, dan kan deze ver
storing een geheel ander karakter vertonen.
Synchronisatie met steile impulsen heeft ook een gunstige uitwerking op
de eventuele gevolgen van frequentiemodulatie in de eigenfrequentie van
de relaxatie-oscillator, of van schommelingen in de lijnfrequentie van de
impulscentrale in de studio.
Het is jammer, dat door de grote gevoeligheid voor ruis en storingen de
flanksynchronisatie inferieur is aan de gecompliceerdere vliegwielsynchronisatie.
10.2 Vliegwielsynchronisatie
De in 10.1 besproken methode van synchronisatie kan onder bepaalde om
standigheden bezwaarlijk zijn. De bedoelde bezwaren komen naar voren
indien naast het synchronisatiesignaal ook nog stoorsignalen optreden.
Stoorsignalen kunnen van verschillende aard zijn. Zo zal b.v. op plaatsen
waar de ontvangststerkte gering is, een grote versterking worden vereist, met
het gevolg dat een sterk ruissignaal op het videosignaal zal zijn gesuperponeerd. Dit ruissignaal is niet gecorreleerd met het videosignaal en zal de
eindige flanksteilheid van de synchronisatie-impulsen voortdurend veran
deren, waardoor het lijnsynchronisatietijdstip onregelmatig is. Het gerepro
duceerde beeld heeft dan een rafelig aanzien.
Een ander type van stoorsignalen wordt b.v. veroorzaakt door de elek
trische ontsteking van benzinemotoren. Deze stoorsignalen zijn van zeer
korte duur en bezitten doorgaans grote amplituden. In ontvangers voor
positieve modulatie zijn deze stoorsignalen hoofdzakelijk gericht naar het
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ultrawitgebied. In ontvangers voor negatieve modulatie zijn deze stoorimpulsen daarentegen hoofdzakelijk gericht naar het ultrazwartgebied. De
stoorimpulsen hebben dan dezelfde richting als de synchronisatie-impulsen,
met het gevolg dat synchronisatie met een van deze stoorimpulsen kan
plaats hebben.
Toepassing van storingsomkering doet weliswaar de stoorimpulsen uit
het synchronisatiesignaal verdwijnen, maar ook de synchronisatie-impulsen,
als deze samenvallen met een stoorimpuls (zie 7.4). De lijnoscillator her
neemt dan zijn eigen frequentie, hetgeen aanleiding kan geven tot aanzienlijke
verschuivingen van de desbetreffende horizontale stroken van het beeld.
Het beeld wordt daardoor als het ware aan flarden gescheurd.
Deze directe synchronisatie heeft dus het nadeel, dat ruis en storingen
een zeer ongunstige invloed hebben op de beeldkwaliteit. Het voordeel
daarentegen is een groot vang- en hougebied. Het hougebied definiëren we
als de maximale frequentieafwijking van het synchronisatiesignaal t.o.v.
de eigenfrequentie van de oscillator, waarbij de oscillator nog net gesyn
chroniseerd blijft. Het vanggebied wordt gedefinieerd als het verschil tussen
de lijnfrequentie van de impulscentrale en de eigenfrequentie van de oscilla
tor, waarbij nog juist synchronisatie tot stand komt na het inschakelen van
de synchronisatie-impulsen.
Een synchronisatiemethode, waarbij het rafeleffect en het aan flarden
scheuren van het beeld in veel mindere mate optreden is die, waarbij auto
matische fazeregeling wordt gebruikt. Hierbij worden de synchronisatieimpulsen toegevoerd aan een fazedetector Z), die een spanning D{(p) af
geeft, welke een functie is van het fazeverschil tussen de synchronisatieimpulsen en een vergelijkspanning, die afgeleid is van de lijnoscillator.
De uitgangsspanning van de fazedetector wordt via een filter F aan het
rooster van een reactantiebuis gelegd, met behulp waarvan de oscillatorfrequentie wordt beïnvloed. In fig. 10.2-1 is het blokschema weergegeven.

/

O

F

R+O

2

Fig. 10.2-1
Blokschema van een circuit voor vliegwielsynchronisatie: D is de fazedetector, F is het
filter en R + O is de reactantiebuis en de oscillator. Aan de fazedetector worden het
synchronisatiesignaal (1) en de van de oscillator afgeleide vergelijkspanning (2) toegevoerd.

1
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10.2.1 De fazedetector
Een zeer belangrijk deel van een regelsysteem voor vliegwielsynchronisatie
is de fazedetector. Een gebruikelijke schakeling is weergegeven in fig. 10.2-2.
Deze fazedetector bevat twee dioden: D\ en Z>2. De synchronisatie-impulsen
die aan de ingangsklemmen zijn gelegd worden door de transformator 7V
aan de secundaire zijde in balans afgegeven. Zodoende ligt aan de anode van
D\ een positieve, en aan de katode van Z>2 een negatieve impuls. Tevens
wordt een vergelijkspanning die afkomstig is van de afbuigingsgenerator,
aan de middenaftakking van de transformator gelegd, zodat de polariteit
van deze spanning op de anode van D\ en die van de spanning op de katode

\Rt

JULI |

Jl

—

II

C,

TCj

2

/H/
Fig. 10.2-2
Fazedetector voor automatische fazeregeling van de horizontale-afbuigingsgenerator.
van Z>2 gelijk zijn; zie fig. 10.2-3o. In deze figuur is verondersteld dat de
synchronisatie-impulsen optreden halverwege de terugslag van de zaagtandspanning. Men stelt in dat geval de relatieve faze tussen de zaagtandspanning
en de impulsen nul, omdat deze toestand overeenkomt met het midden van
de fazeregeling. In deze toestand is tijdens de synchronisatie-impulsen de
amplitude van de positieve spanning op de anode van D\ gelijk aan die van
de negatieve spanning op de katode van Z>2. Beide dioden zullen dus tijdens
de impulsen worden gedeblokkeerd, met het gevolg dat de potentiaal van
punt 3 in fig. 10.2-2 overeenkomt met de aardpotentiaal, en de gemiddelde
spanning op punt 1 negatief en die op punt 2 positief wordt. Bij voldoende
grootte van de tijdconstante R\C\ worden deze gemiddelde spanningen
nagenoeg gelijk aan de amplitude van de wisselspanning, dus gelijk aan
Vi = — Ki; zie fig. 10.2-3a.
Gedurende de intervallen tussen de impulsen zal slechts een gering deel van
de lading van de condensatoren Ci via de weerstanden R\ wegvloeien. Dit
ladingsverlies wordt echter, als er ladingsevenwicht is, tijdens iedere volgende
synchronisatie-impuls door h'et ingangssignaal via de dioden aangevuld.
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Zolang er ladingsevenwicht is, zal naar condensator C3 (zie fig. 10.2-2)
geen stroom vloeien. In dat geval stroomt bij het deblokkeren van de dioden
de diodestroom van de ene diode naar de andere.
De relatieve faze wordt / 0 zodra de frequentie van de afbuigingsgenerator neiging tot veranderen vertoont.

°J
-v,

1

t

V
a

f

^2_

+V2

t
Fig. 10.2-3

Verloop met de tijd t van de spanning op de in fig. 10.2-2 aangegeven punten
1 en 2 van de fazedetector. a relatieve faze = 0; b relatieve faze # 0.
Veronderstellen we dat de zaagtandfrequentie van de generator lager
wordt, dan zal een fazeverschuiving tussen de vergelijkspanning en de im
pulsspanning optreden, zoals in fig. 10.2-3b is weergegeven. In dat geval
zal tijdens de impulsen de anode van Di en de katode van D2 een span
ning A V positiever worden dan voorheen, waardoor diode Di zal worden
gedeblokkeerd. Het ladingsevenwicht is dan verbroken, en er zal tijdens
iedere impuls een stroom van Di naar condensator C3 vloeien. Deze stroom
houdt aan, totdat de potentiaal op deze condensator gelijk is aan + A V.
Zodra deze toestand is bereikt, worden beide dioden weer tijdens elke impuls
gedeblokkeerd en is er opnieuw ladingsevenwicht.
Met behulp van het voorgaande is gemakkelijk in te zien dat, voor gelijke
fazeverschuiving naar de andere zijde, de spanning over condensator Cs
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gelijk wordt aan — A V. De uitgangsspanning van de fazedetector kan dus
zowel positief als negatief worden, en is alleen een functie van de fazeverschuiving en van de grootte van de vergelijkspanning.
Zoals we reeds in het voorgaande hebben aangetoond, wordt de uitgangs
spanning positief als de frequentie van de vergelijkspanning een neiging heeft
naar een lagere waarde te veranderen. Wenst men, bij eenzelfde driftneiging,
een negatieve regelspanning te verkrijgen, dan dient men de aangelegde ver
gelijkspanning een negatief gerichte heenslag te geven.

Fig. 10.2-4
Verschillende karakteristieken D(<p) van de fazedetector.
De uitgangsspanning D{<p) als functie van de fazeverschuiving zullen we
de karakteristiek van de fazedetector noemen; zij heeft in dit geval een vorm
zoals weergegeven in fig. 10.2-4a. D(<rp) is een periodieke functie met periode
2ji, waarvan het maximum -f Ki (pm bedraagt, waarbij Ki de gevoeligheid
van de fazedetector in V/rad. is.
Door de vorm van de vergelijkspanning anders te kiezen, kunnen we
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de karakteristiek veranderen (fig. 10.2-46, c en d). We kunnen hierbij
opmerken, dat, indien de factor m uit fig. 10.2-46 gelijk is aan één, de krom
me van fig. 10.2-4a ontstaat, terwijl voor m = 0 fig. 10.2-4c geldt. Geheel
afwijkend is de karakteristiek van fig. 10.2-4d, waarbij de vergelijkspanning
- en dus ook D(yp) - sinusvormig is: D{cp) = Ki sin <p, waarin K\ weer de
gevoeligheid van de fazedetector is.
Een dergelijke sinusvormige detectorkarakteristiek wordt in ldeurentelevisieontvangers toegepast voor het synchroniseren van de referentie-oscillator.
10.2.2 Het gedrag van het regelsysteem bij synchronisme
Als de afbuiging synchroon met het ontvangen signaal geschiedt, zullen de
optredende fazeverschillen (p worden gekenmerkt door |9?| ^ <pm bij de
detectoren met de karakteristieken van fig. 10.2-4a, 6, c, terwijl voor een
detector met de karakteristiek van fig. 10.2-4d geldt \cp\ < n/2. In het vol
gende zullen we nagaan hoe regelsystemen werken bij synchronisme en
ons grotendeels beperken tot schakelingen met detectorkarakteristieken
volgens fig. 10.2-4a, 6, c. Als een detector met een sinusvormige karakteris
tiek anders reageert zal dit worden vermeld.
De volgende eigenschappen zullen worden besproken:
1.
2.
3.
4.
5.

het hougebied
de amplitudekarakteristiek
de sprongkarakteristiek
de gevoeligheid voor ruis en storingen
de immuniteit tegen het wegvallen van synchronisatie-impulsen.

10.2.2.1 Het hougebied
We noemen:

h
fo
Aan
Ki

K2
K

n

= frequentie van de inkomende synchronisatie-impulsen.
= eigenfrequentie van de lijnoscillator bij een spanning van 0 volt
op het rooster van de reactantiebuis.
= 2n(fi — /o)= hoekfrequentieverschil tussen impulscentrale en lijn
oscillator.
= detectorgevoeligheid in V/rad.
= gevoeligheid van de reactantiebuisschakeling in rad/volt sec.
= Ki x K2 = totale rondgaande versterking van het regelcircuit in
sec-1.
= faze van de synchronisatie-impulsen t.o.v. een nader te bepalen
referentiesignaal
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= faze van de vergelijkspanning, afkomstig van de lijnoscillator,
t.o.v. hetzelfde referentiesignaal.
= (pi — y>2 = fazeverschil tussen de synchronisatie-impulsen en de
vergelijkspanning.

Als referentiesignaal kan men het signaal van de vrij lopende lijnoscillator
(frequentie /o) nemen.
Wordt eèn gelijkspanning door het tussen fazedetector en reactantiebuis
geschakelde filter onverzwakt doorgegeven en bedenkt men, dat de maximale
uitgangsspanning van de fazedetector K\(pm is, dan geldt voor de maximum
waarde van Jg>i, waarbij synchronisme nog juist blijft gehandhaafd:
|ZJa)imax| = ^ (pm

Het hougebied wordt dus gegeven door
l4/lmax| —

K ’ <pm

..Hz.

2n

(10.2-la)

Voor een sinusvormige detectorkarakteristiek wordt dit
l4/lmax|

K
2n

'

..Hz.

(10.2—lb)

Een grote rondgaande versterking geeft dus een groot hougebied.
Is b.v. (pm = 0,1 7i en K — 104, dan wordt
|Af\ maxi — 500 Hz.
10.2.2.2 De amplitudekarakteristiek
Indien dcoi niet constant, maar een functie van de tijd is, zal de overdrachts
functie van het filter een rol gaan spelen.
In fig. 10.2-5a en b zijn twee van de meest gebruikte filters getekend; beide
hebben dezelfde overdrachtsfunctie. Het zijn zogenaamde proportionele-enintegrerende filters, integrerend vanwege de afvlakkende werking van de
condensator in de paralleltak, proportioneel omdat het a-de gedeelte van de
detectorspanning ook rechtstreeks wordt doorgegeven.
In tegenstelling tot de directe synchronisatie, waarbij de faze (p2 onwrik
baar verbonden is met de faze (pi en elke verstoring van cpi ogenblikkelijk
wordt gevolgd door 932, is bij vliegwielsynchronisatie een zekere traagheid
ontstaan, die de schakeling minder gevoelig maakt voor storingen. Het na
deel is echter, dat de schakeling ook een bepaalde traagheid heeft gekregen
voor het volgen van frequentieveranderingen in de impulscentrale. Reeds
zonder tussenschakeling van het genoemde filter is deze vliegwielwerking
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aanwezig; het regelsysteem gedraagt zich als een integrerend netwerk met een
tijdconstante \/K (dit is eenvoudig te verifiëren door in formule (10.2-9) op
blz. 347 te nemen a = 1 en r = oo), nog afgezien van de integrerende wer
king van condensator C3 in fig. 10.2-2. Naarmate men de rondgaande
versterking K kleiner kiest, wordt de storingsongevoeligheid beter, maar b.v.
het hougebied kleiner. Op deze manier heeft men dus maar één vrijheids
graad, de rondgaande versterking K.
(1-oc)R

R

m

o—mocR

II

0fC é:(hoc)c
o-

JC
------ o

b
Fig. 10.2-5
Twee uitvoeringsvormen van proportionele en integrerende filters.
Tussenschakeling van een apart integrerend netwerk geeft ons een tweede
vrijheidsgraad, waardoor het mogelijk wordt om b.v. een groot hougebied
te combineren met een grote ongevoeligheid voor storingen. Een dergelijk
regelsysteem heeft echter een neiging tot instabiliteit welke men kan ver
helpen door toepassing van de reeds genoemde proportionele-en-integrerende filters, die het regelsysteem een derde vrijheidsgraad geven. Deze
drie vrijheidsgraden zijn echter niet toereikend om aan alle eisen te kunnen
voldoen, zodat een compromis geboden blijft.
Indien de condensator C3 in fig. 10.2-2 klein is, kunnen we aannemen,
dat de fazedetector traagheidsloos werkt.
Bij een sinusvormige verandering met de tijd van Aan, (Acoi = A a>i eM)
zal ook (p sinusvormig van de tijd afhangen, met amplitude y.
Voor een traagheidsloze detector geldt dan
1 + t2/?2

(K — p2r)2 + (1 + aKr)2p2

(10.2-2)

Hierin is r = RC = de tijdconstante van het filter.
Resonantie treedt op bij po =

; zie fig. 10.2-6a en 6, waarin de groot

A

Y
heid K —TTis uitgezet als functie van de genormeerde hoekfrequentie x = —
A(ü1
Po
met a en Kr als parameter.
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Fig. 10.2-6
De grootheid

Aon

als functie van de genormeerde hoekfrequentie x = plpo,
met a en Kt als parameter.
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Het synchronisatiesignaal van vele impulscentrales is vaak in een onregel
matig ritme (1 a 5 Hz) in frequentie gemoduleerd. Een illustratie daarvan
geeft fig. 10.2-7; hierin is weergegeven de fazedetectorspanning van een ont
vanger met een zeer stabiele lijnoscillator, bij ontvangst van verschillende
zenders.
A
t

■EEEZK'kü!
t

d

t

5 sec
Fig. 10.2-7

Fazedetectorspanning, bij ontvangst van: a en b - Roermond en Lopik
(op ongelijke tijdstippen), c - Langenberg, d- zender met een impulscentrale,
die door een kristal is gestuurd.

Indien in het ontvangen televisiesignaal de positie van de synchronisatieimpuls t.o.v. het beeldsignaal niet verschuift, is (p rechtstreeks een maat voor
de verschuivingen op het beeldscherm. Om deze ongewenste verschuivingen
klein te houden moet de rondgaande versterking K groot en de tijdconstante
t klein worden genomen. We zullen verderop zien, dat deze voorwaarden
in tegenspraak zijn met die voor een goede storingsongevoeligheid.
10.2.2.3 De sprongkarakteristiek
Indien Acoi plotseling van 0 naar een bepaalde waarde springt, zal het fazeverschil cp niet direct de eindwaarde bereiken, maar verlopen, zoals in fig.
10.2-8 is weergegeven voor verschillende waarden van a en Kr.
Indien (1 4- aKx)2 > AKx is het inschakelverschijnsel overkritisch, res
pectievelijk kritisch gedempt; voor (1 -}-aKx)2 < 4Kx is het inschakelver
schijnsel onderkritisch gedempt en ontstaan trillingen. Uit het oogpunt van
een goede sprongkarakteristiek is een dimensionering gewenst, waarbij de
demping in de buurt van de kritische ligt, dus (1 -f aKx)2 » AKx. We be
reiken daarmee snel de eindwaarde zonder dat er uitslingeringen optreden.
Uit fig. 10.2-8 blijkt tevens, dat in alle gevallen een aanzienlijk doorschot
optreedt.
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Indien Acoi niet plotseling, maar meer geleidelijk toeneemt tot een be
paalde waarde, wordt dit doorschot minder.

AU),70 7"

KT= 125000
oc=a01KT=12500

<o|fH+ -1 'm:: s
30
20

loYjPrxpe^O.OI KT=1250
I

0 'ff

-10 - f - - -

rosec
a

o
10

M B

A”J 6

t

i

I

oe=0,1 KT=12500

s
'Q<=0,1 KT= 1250

o
-6

Of =0.7 KT=125
<x=0.01 KT=125

-10

2 msec

-12

b
Fig. 10.2-8
Sprongkarakteristieken van het regelsysteem bij verschillende waarden van a en Kr.
In fig. 10.2-9a is het verloop van Acdi getekend met het daarbij behorende
verloop van cp. Nemen we als voorbeeld het geval, dat de demping kritisch is,

«4 t*

/!\

/ | \

/ i V*

*—i—v—L—

**10

1 Vmax

Ns^

T j
*0

Fig. 10.2-9 o
a. Verloop van ? als functie van de tijd, wanneer Aon de geschetste gedaante heeft.
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K<pxa ax

als
ZJtoio
functie van poto weer; po is de resonantiefrequentie. Voor por = VKt is
resp. 20, 50 en 100 genomen. Snelle veranderingen van Acoi blijken onge
wenst te zijn, zodat de lijnfrequentie van de impulscentrale en die van de
lijnoscillator in de ontvanger, zo stabiel mogelijk moeten zijn. Is een verande
ring van de frequentie onvermijdelijk (netvergrendeling), dan dient deze
verandering uiterst langzaam te geschieden. Zie in dit verband ook fig. 10.2-7.
dus (1 + aKr)2 = 4A/r, dan geeft fig. 10.2-9b het quotiënt

/kt= wo
20-

50

10-

0

lO'’

b. De grootheid

10°

K'CpmAx

Anno

101

102

103

10*—*

Po*o

Fig. 10.2-96
als functie van poto met y/JCx als parameter.

10.2.2.4 De gevoeligheid voor ruis en storingen
In 10.2.2.2 is gesproken over een synchronisatiesignaal, dat in faze was
gemoduleerd, en waarbij het beeldsignaal evenveel in faze meeschoof. Bezit
echter het ingangssignaal van de fazedetector een fazemodulatie, waarbij
het videosignaal niet in faze meeschuift, dan is niet langer tp (= <pi — tpi)
maatgevend voor de verplaatsingen op het beeldscherm, maar (pz zelf.
Indien cpi weer harmonisch van de tijd afhangt,
<pi = $i eipt

vinden we voor de verhouding van de amplitudes

-K

1 + a2 Kr x2

(1—*2)H

0 + *02 ^

Kr
waarbij x = — (de genormeerde hoekfrequentie).
Po

(10.2-3)
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Fig. 10.2-10
De verhouding $2/^1 als functie van de genormeerde hoekfrequentie * = p/po,
met a en Kr als parameter.
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In fig. 10.2-10a en b is ^2/^1 weergegeven als functie van x, met o. en Kt als
parameter. We zien hieruit, dat tot aan x sj 0,2 de verhouding 92/^1 = 1 is,
onafhankelijk van a en Kt. Willen we $2/^1 zeer klein maken, dan moeten we
er voor zorgen de resonantiefrequentie zo laag te maken, dat x > 1 wordt.
Bovengenoemde storingen treden b.v. op bij vliegtuiginterferentie. Behalve
door de direct uitgezonden golf wordt de ontvangantenne dan ook getroffen
door de, via een overkomend vliegtuig, teruggekaatste golf. De echo’s kun
nen de synchronisatie-impulsen in breedte moduleren (repetitiefrequentie
ca. 0-15 Hz), hetgeen door de fazedetector wordt geïnterpreteerd als een
fazemodulatie van het inkomende synchronisatiesignaal.
9?i(0 kan ook een volkomen willekeurig verloop hebben, hetgeen b.v. het
geval is bij ruis. Zoals gebruikelijk definiëren we de ruisbandbreedte Br als
volgt:
Br =

1

\nln\2/=

00 I <f2
o \(pi

2

;S

dƒ

zie fig. 10.2-11.

1#,
Br

f

Fig. 10.2-11
De ruisbandbreedte Br \ de oppervlakte van de gestreept aangegeven recht
hoek is gelijk aan de oppervlakte onder de | rpijtpi 12-kromme.
Uitwerking van de integraal levert op
_
K 1 + a2Kr
Br~ 4 ‘ 1 + a Kt
In fig. 10.2-12 is

K

.(Hz.)

(10.2-4)

uitgezet als functie van a met Kr als parameter. De

ruisbandbreedte is minimaal voor
a=

1
^
' (—1 + v 1 -\-Kt) ~

1
VKt

Om een kleine ruisbandbreedte te verkrijgen moet men K klein, Kr groot en
1
kiezen.
a X
VKt
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Fig. 10.2-12
De grootheid

K

als functie van a met Kt als parameter.

Opgemerkt dient te worden, dat de ruisbandbreedte een maat is voor
de effectieve waarde van de verschuivingen - tengevolge van ruis - op het
beeldscherm, wat op zichzelf nog niet alles zegt over de hinderlijkheid. De spec
trale verdeling van het ruisvermogen heeft namelijk ook grote invloed op de
hinderlijkheid. De effectieve waarde van de fazeverschuivingen j<p22 hangt,
behalve van Br, ook af van de karakteristiek van de fazedetector. Als we
aannemen, dat de ruisspanning op de uitgang van de detector wordt veroor
zaakt door willekeurig optredende stoorimpulsen en dat de spectrale dicht
heid ervan constant is tot aan een grensfrequentie fg (fg > Br) en daarbuiten
0, dan geldt:
9)2 =

<Pm2

Znfg

• Br • {m\n — (fm) + (pm)

(10.2-5a)

voor de detectorkrommen van fig. 10.2-4a, b en c, waarbij m tussen 0 en 1
kan liggen, terwijl voor de detectorkromme van fig. 10.2-4d geldt:
1
<p2 = 2fg Br

(10.2-5b)

De detectorkromme van fig. 10.2-4c geeft de kleinste waarde van <p2, de
kromme van fig. 10.2—4^/ de grootste.
Uit het oogpunt van een goede ruisongevoeligheid is de detectorkromme
van fig. 10.2-4c dus de beste, daar deze gedurende het grootste gedeelte van
de tijd een uitgangsspanning nul geeft.
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10.2.2.5 De immuniteit tegen het wegvallen van synchronisatie-impulsen
Bij sterke storingen kunnen de synchronisatie-impulsen gedurende meerdere
lijntijden geheel wegvallen.
We veronderstellen wederom, dat de fazedetector traagheidsloos werkt,
zodat bij het wegvallen van de synchronisatie-impulsen de detectorspanning
sprongsgewijs tot 0 volt daalt. Hierdoor zal het beeld ter plaatse op het
scherm gaan verschuiven en bij vertikale lijnen in het beeld een neusvormige
uitstulping ontstaan (het z.g. „neuzen”).
De optredende fazeverschuiving Ay wordt gegeven door
A(p = _L + (l_a)(e-</r_l)
(10.2-6)
xAoji

waarin t de tijd is, gedurende welke de synchronisatie-impulsen weggevallen
zijn. Voor kleine waarden van tjx volgt uit (10.2-6)
Aw
at + (1 — a) —— « at (zie fig. 10.2-13).
zicui

2t

Au)/
4.102
3.10'22.10'21.10"2
0

10

20

30

40

50

60

t (msec)

Fig. 10.2-13
De relatieve neusfout

als functie van de tijdsduur /, waarin geen syn-

chronisatiesignaal aanwezig is, bij verschillende waarden van a. Ondersteld
is dat f/r< 1.

In eerste instantie bepalen Acoi en a dus de grootte van de zogenaamde
„neusfout” Acp. Bij een gegeven tijdsduur van het afwezig zijn der synchroni
satie-impulsen moet men, om A(p klein te houden, Atoi en a klein nemen,
x daarentegen groot.
10.2.3 Het vangproces
Tot nu toe is steeds gesproken over het gedrag van het regelsysteem bij
synchronisme, waarbij van de fazedetectorkarakteristiek steeds het lineaire
stuk tussen —\pm en +(pm werd gebruikt.

1
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Indien de lijnoscillator niet met het videosignaal is gesynchroniseerd,
doorloopt 9? alle mogelijke waarden en wordt de detectorkarakteristiek in zijn
geheel gebruikt. De belangrijkste vraag is hier of en hoe synchronisatie tot
stand komt*.
Teneinde het vangproces beter te kunnen begrijpen, beschouwen we
eerst het regelcircuit van fig. 10.2-14.
'Pi

(1-oc)R

*2

Fig. 10.2-14
Vereenvoudigd regelcircuit, waarin de filtercondensator vervangen is door
een batterij £.
Hierin is de filtercondensator vervangen door een batterij, waarmee de
verschilfrequentie Am wordt ingesteld. Slechts het a-de gedeelte van
de detectorspanning wordt naar de reactantiebuis gevoerd, waardoor houen vanggebied met een factor a worden verkleind (b.v. van K(pm naar
aK<pm). Synchronisatie is dus slechts mogelijk indien \Am\ < aKtpm•
Voor \Am\ > aK<pm treedt een cyclisch proces op; <p wordt een periodieke
functie van de tijd, waarvan de periodeduur Tz gegeven wordt door
d <p
rpz _ f271
2
Jo Am— aK2D((p)

(10.2-7)

Uitwerking van de integraal levert op, dat Tz > In/Am, met andere woor
den de slipfrequentie van het cyclische proces is lager dan Aml2n.
De oorzaak hiervan is, dat aan de detectoruitgang een gelijkspanningscomponent aanwezig is, waarvan het a-de gedeelte in serie met de batterijspanning op het rooster van de reactantiebuis staat en aldus een verlaging
van de oorspronkelijke Am teweegbrengt. In fig. 10.2-15a is de detectoruitgangsspanning D(<p) als functie van de tijd weergegeven, indien uitsluitend
de batterij spanning op het rooster van de reactantiebuis aanwezig is.
d (p
Er is dan geen sprake van een terugregeling, de snelheid , = Am =
constant en de periodeduur van het cyclische proces Tz —

Fig-10.2-15b

* De hier gevolgde methode voor de berekening van het vanggebied is ontleend aan
D. Richman (zie 10.4).
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om

1

TZ>2ÏÏ/a cj;

Fig. 10.2-15
Uitgangsspanning D(<p) van de fazedetector bij f\ ^ /o; a. indien geen
terugregeling plaatsvindt; b. indien wel terugregeling plaatsvindt.

geeft de uitgangsspanning weer als er wel een terugregeling is; de regeld (p
spanning moduleert de oscillator in frequentie, zodat ^ niet meer constant
is. We zien, dat er in dit geval een gelijkspanningscomponent, D(cp), in de
detectoruitgangsspanning is ontstaan, met als resultaat, dat de gemiddelde
frequentieafwijking zlDi, iets beneden de oorspronkelijke afwijking/dan ligt:
ZlQi = Acoi — aK2 D(rp) .
De grootte van de gelijkspanningscomponent zal toenemen, naarmate zlan
kleiner en a groter wordt.

i

aü,

u
AUj

ah,

\

>. '
t
Fig. 10.2-16
Verloop van het momentele frequentieverschil zlQi zonder terugregeling (gestreepte lijn)
en met terugregeling (getrokken lijn).
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Fig. 10.2-16 geeft nog het verloop van de momentele frequentieafwijking
als functie van de tijd voor een systeem met terugregeling (getrokken
lijn) en zonder terugregeling (gestippelde lijn).
Vervangen we nu weer de batterij door de condensator dan zal, bij een
initiële frequentieafwijking \Acoi\ > aK<pm, eveneens een cyclisch proces
optreden. De gelijkspanningscomponent in de uitgangsspanning van de
fazedetector laadt nu de condensator langzaam op. Zodoende wordt de oor
spronkelijk aanwezige frequentieafwijking Acoi verkleind. Hierdoor wordt
de gelijkspanningscomponent aan de uitgang van de detector weer groter,
wat de gemiddelde frequentieafwijking nog verder verkleint. Dit gaat zo
lang door tot het gemiddelde frequentieverschil de waarde aKcpm bereikt,
waarna het cyclische proces stopt en het systeem verder zonder slippen naar
zijn stabiele toestand toegaat. Het cyclische proces wordt aangeduid met de
naam „kruip(end) vangen” en vergt een tijdsduur 7> (de frequentievangtijd). Het laatste sliploze stuk vergt een tijdsduur T(p =de faze-vangtijd); in het algemeen is 7> > T<p.
Fig. 10.2-17 geeft, schetsmatig, het verloop van het momentele frequentie
verschil AQ.1 weer.

A<j3]

üfj

odOfiJ

Tf

L^ul

Fig. 10.2-17
Verloop van het momentele frequentieverschil ACh tijdens het kruipvangen.
De spanning op de filtercondensator is de geïntegreerde spanning van de
detector en bestaat uit een langzaam verlopend gemiddelde met erop gesuperponeerd een snel wisselende spanning met periodeduur Tz. Zolang
Tz
t, de tijdconstante van het filter, kunnen we deze snel wisselende
spanning verwaarlozen; we houden alleen rekening met de condensatorspanning, gemiddeld over een periode van het cyclische proces. Deze gemid-
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delde condensatorspanning verloopt langzaam en verkleint de gemiddelde
frequentieafwijking AZli van de waarde Aon tot aK<pm. Voor een gegeven
detectorkarakteristiek kunnen we in een grafiek uitzetten hoe de gemiddelde
detectorspanning D(<p) afhangt van het gemiddelde frequentieverschil ACli,
als tenminste a, Ki en K2 ook gegeven zijn (zie fig. 10.2-18). Anderzijds
geldt voor AQ.\ nu: AQi = Acoi — K^D^rp).
In dezelfde figuur 10.2-18 kunnen we dus ook uitzetten
A(o1 — A Qx = K2D(cp) •
Indien de reactantiebuis in het lineaire gedeelte van zijn karakteristiek werkt
worden dit rechte lijnen.

om

1

“Kim

4CO/J

Au)J2

AuyV_ »
AÜ]

Fig. 10.2-18
Gemiddelde detectorspanning D(<p) als functie van het gemiddelde fre
quentieverschil zlQi, benevens de benodigde regelspanning voor de oscillator als functie van Am — AQi.
In fig. 10.2-18 zijn 3 van deze lijnen getekend, voor verschillende waarden
van Acüi, maar met dezelfde waarden van K2. Lijn 1 geeft in P een stabiel
punt, A Qi bereikt de waarde aK<pm niet en invangen vindt dus niet plaats,
doordat Acou te groot is. Lijn 3 levert geen stabiel punt op en invangen
vindt dus wel plaats. Lijn 2 geeft het grensgeval weer. Voor de gegeven
waarden van a, Ki efn'^2 is A0J12 dus de grens voor het invangen. Daar het
hougebied gegeven is door K\, fa en <pm kan op deze manier de verhouding
vanggebied/hougebied worden bepaald als functie van a; het resultaat is
weergegeven in fig. 10.2-19 voor de verschillende detectorkrommen van
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fig. 10.2-4, waarbij in de relevante gevallen (pm = 0,1 n rad. is genomen.
De kromme van fig. 10.2-4d levert het grootste vanggebied op, die van fig.
10.2-4c het kleinste. Tevens blijkt, dat het vanggebied toeneemt met toe
nemende a.
0,50
0.45

q:
0.40

w

O.X

%m=J

0.30
i_

a 2s

J _

/

“ - ™=2/3
0.20

l
rn=J/
jp

ft/5 ï
m=0
l*-

0.10
0.05

ol
002 0.03

0.04

0.05

0.06 0.07 0.00

0.09

ft/0
(X

Fig. 10.2-19
De verhouding vanggebied/hougebied (V.IH) als functie van a, voor de
verschillende detectorkrommen van fig. 1Ó.2-4. Kromme a geldt voor een
sinusvormige vergelijkspanning, b, c, d en e voor een zaagtandvormige.
In de bovenstaande beschouwingen heeft de tijdconstante r van het filter
geen invloed op het vanggebied, wel is de invangtijd 7> recht evenredig met r.
In werkelijkheid zal r wel een geringe invloed hebben op het vanggebied, n.1.
in die gevallen, waarin zlcui weinig van aK<pm verschilt. De slipfrequentie is
dan gedurende het gehele vangproces zo laag, dat de rimpel over de conden
sator niet meer kan worden verwaarloosd. In dergelijke gevallen zal het
vanggebied groter zijn naarmate r kleiner is.
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Voor de afleiding van de gegeven formules gaan we uit van de volgende betrekkingen:
d??i

—— = 2n (/i —/o) = Aan
dt

d^2

__ = 2ji (fz —/o) = K2 VF
d/

Vd = K\<p + Vdr

voor |9?| aS (pm (bij een sinusvormige detectorkarakteristiek moet

\v\ < O
<P = Wl-- <P2
Hierin is Vf de uitgangsspanning van het filter,
Vd = D((p) de uitgangsspanning van de fazedetector
en Vdr de ruisspanning aan de uitgang van de fazedetector.
De overige symbolen zijn reeds eerder in de tekst verklaard.
Voor de filters van fig. 10.2-5 geldt:
d VF
d VD
Vf + r----- = Vd + ar-----dr

dt

De differentiaalvergelijking voor <p wordt hiermee
d 2(p
d <p
d(zla)i)
+ Kcp = Awi + r
T -4- + (1 + aKr)
d/2
dr
dr

Kz( Vdr + ar d Vdr •)
\
dr
(10.2-8)

Deze is geldig voor \y\ < q>m resp. |?|
1 (voor een sinusvormige detectorkarakteristiek).
We laten voorlopig de ruisspanning buiten beschouwing (Vdr = 0), zodat (10.2-8) is
te herschrijven tot
d 2<p
d (p
r —— + (1 + aKr) —--- 1- K(p = Aon + r
dr2
dr

dOdcoi)
dr

(10.2-9)

1° In rusttoestand is
d 2<p

d <p

d(zltüi)

dr2

dr

dr

=0

Voor het fazeverschil geldt dan volgens (10.2-9)
Kcp = Ad) i

en voor het hougebied
|<dcOj.max| ^ K(pm
, ..
K(pm
l4/lmax| ^ —---

of

271

(10.2-1)

2° Indien Aan harmonisch met de tijd varieert (Aan = Aan AeW) volgt uit de diffe
rentiaalvergelijking

4>
Acui

1 + T2p2
(K—p2r)2 + (1 +aKr)2p2

-V

waarin po
wezig zou zijn.

=11/
K ]

1 + Kz(j>lpo)2
(1 + aKr)2
(p/po)2
(1 - (P/Po)2)2 +
Kr

de eigenfrequentie van het systeem, indien er geen demping aan-
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Voeren we nu de genormeerde frequentie x = p/po in, dan krijgen we:
K

(4-H- — *2)2 +
x Am

\ + Kt x2
(1 + a/Cr)2
x2
Kt

(i

(10.2-10)

Deze uitdrukking is weergegeven in fig. 10.2-6a en b.
Door de vorm onder het wortelteken naar x te differentiëren en de uitkomst gelijk aan
0 te stellen verkrijgt men de ligging van het maximum:
Kt x* + 2xz +

of x2 =
Indien

(1 + a/Cr)2
Kt

Kt — 2 = 0

(1 + a/Cr)2
Kt

1 + Kt ] Kt + 2

!]»

voor a

1 en Kt

1

(1 + glKt)2
>2 + Kt verdwijnt de resonantiepiek.
Kt

3° De sprongkarakteristiek van het regelsysteem, wanneer A(oi ten tijde / = 0 van de
waarde 0 naar Amo springt, verkrijgt men door het rechterlid van de differentiaalverge
lijking gelijk te stellen aan Arno en als beginvoorwaarden te nemen
<p(0) = 0

en

dtfO)

= Ad) io

dt

De algemene oplossing luidt:

Ao)io
+ Aer* + Ber*
K
waarin A en B integratieconstanten zijn, die door de beginvoorwaarden worden bepaald
terwijl
<p =

r ï.a =

— (1 + qKt) ± V(1 + clKt)2 — 4Kt
2r

Voor (1 + aKi)2 > 4 Kt is de demping overkritisch
Voor (1 + a/Cr)2 = 4 Kr is de demping kritisch
Voor (1 + a/Cr)2 < 4 Kr is de demping onderkritisch

K<p
als functie van de tijd.
A(üio
Indien Am niet sprongsgewijs, maar geleidelijk naar de waarde Arno toegaat (zie fig.
10.2-9a) wordt de oplossing van (10.2-9) een andere. Als we ons beperken tot gevallen
van kritische demping, waarvoor (1 + a/Cr)2 = 4/Cr, wordt n = r2 = — Kt = PoVoor / > /o is de oplossing
De krommen van fig. 10.2-8a en b tonen het verloop van

K<p
Amo

TPO

polo

(l-eP0t0) +

1 — Tpo

{t — (t — to)e

to

P 0*0

}Je

"PO*

Het maximum wordt bereikt als
P0t = Potm =

poto eP0<0
ePoto— 1

1

(10.2-11)

y/Kt — 1

De maximale waarde zelf wordt gegeven door
y/Kx — 1
Ktpm%x
=1+
poto
Amo

(CP0‘0 --- 1) e-P0*m

(10.2-12)
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Deze uitdrukking is weergegeven in fig. 10.2-9 b als functie van pot o met y/~Kx als parameter
4° Substitueren we in de differentiaalvergelijking (10.2-9) (p — (pi — gj2 en veronder
stellen we, dat (pi harmonisch met de tijd verloopt (hockfrequentie p), dan vinden we:
9?2

2

<Pi

K2 4- (aKx)2 p2

1 4- a2Kx x2

(K — xp2)2 4- (1 + aKx)2p2

(1_*2)2 + (1 4- aKx)2 X2
Kr

(10.2-3)

waarin x weer de genormeerde cirkelfrequentie is.
(p 2

Daar

(pi

*=o
Br

= 1 is de ruisbandbreedte Br:

-r

<pz
Vi

2

(1 -*2)2 4-

Substitutie van m = a2Kx en n =

Br =

P° P
In Jo

met *i,2 = i (v'w

Nu is

f

1 + a2 Kxx2

d/=—r
2n J o
(1 + aKx)2
Kr

4- tti x2
x* + (n — 2)x2 4- 1
V//— 4),

J o (*2 + ATl) (x2 + X2)

dx =

(10.2-13)

1+ffir
Po P
dx
2n J o (x2 + ATl) (x2 + Xi)
en xixz = 1.

7t 1 + m
dx = —

2

Kr

dx
x2

leidt tot:

xi + xz = ^/n

1 + mx2

(1 + aKx)2

zodat

V/T

1 ]/k 71 1 + a2Kr
K 1 4- a2Kx
Br = ——
VKx = 2n ' TT 1 -f aKx
4 i + aKx
1
Als functie van a heeft Br een minimum voor a =------(— 1 4- V 1 + Kr) #
Kx

(10.2-4)
1
V*r

K
Indien het filter alleen uit een 7?C-lid bestaat is a = 0 en Br = —, evenals in het geval,
4

dat in het geheel geen filter wordt gebruikt (r = 0).
Wc beschouwen vervolgens de invloed van de detectorruisspanning Vdr alleen; uit
(10.2-8) volgt:
x

d2q>
dt2

d (p
4* (1 4- aKx) —7—
dt

of
\<P\Z = *22

/

d Vdr \

4- K(p — — Kz f Vdr + ax ———J
4- a2r2p2

(K—xp2)2 4- (1 +aKx)2p2

Wd*\*

Als de spectrale dichtheid G(J) van Vdr constant is, geldt voor het kwadraat van de
effectieve waarde van 9?:

?*=(?(ƒ)• *2*-L r

1 4- a2xp2

J o (K — xp2) 4- (1 4- aKxYp

-dp

(10.2-14)
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Invoering van de genormeerde hoekfrequentie x geeft m.b.v. vergelijking (10.2-13)
<Pa = -^-*(?(ƒ)• *222n

1

r«

1 + a2ATr *2

~K*~ Jo
(1_^2)2 +

(1 + aKx)2
Kx

K22

x2

dx = G(J)——r • Br
K2

Indien de spectrale dichtheid G(f) van Vdr slechts over een beperkt frequentiegebied van
0-ff, constant is. moet de bovengrens van de integraal in uitdrukking (10.2-14) veranderd
worden in xg ----------- ƒ„.
Po
Zolang fv > Br, wat in praktische gevallen bijna altijd zo is, kan men aantonen, dat
—
Kz2
(10.2-15)
ook hier geldt <p2 ~ G(f)------ Br
K2
Voor de spectrale dichtheid geldt

vin = r c(/jd/=«ƒ)■ƒ„

(10.2-16)

Jo

2

Vdr

of

G(f) = —-—
fg

Als we aannemen, dat Vdr ontstaat door stoorimpulsen, die willekeurig in de tijd ver
deeld optreden, dan geldt:
r2jz
1
Vdr= —
D2(<p) d(p
2n J o

(10.2-17)

Voor de detectorkrommen van fig. 10.2-4a, b en c wordt
2

Vdr =

Ki2

2

(7i — <p)2 d<p =

271

Kx2 <pm2
3n

{<Pm + m2 (n — 9?m)}

(10.2-18a)

Voor de detectorkromme van fig. 10.2-4d krijgen we:

^=^rsin^dv=^l
2
2

(10.2-18b)

jz j o

Uit (10.2-15), (10.2-16) en (10.2-18) vinden we dan tenslotte voor de detectorkrommen
van fig. 10.2-4 a, b en c
<P2 =

3nfa

• Br {<pm + m2 (n — (pm)}

(10.2-5a)

en voor de detectorkromme van fig. 10.2-4d
1
<P2 = —— Br
2ƒ,

(10.2-5b)

5° AJs ten tijde / = 0 de synchronisatie-impulsen wegvallen en de detector traagheidsloos werkt, springt de detectorspanning Vd van de waarde Vdo naar 0.

j
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De uitgangsspanning van de filters volgens fig. 10.2-5 is dan
Vf = Ae~l'T
met als beginwaarde Vf (0) = (1 —a)VDo, zodat
VF = (1 — a\ Vdo e-*/*
I

d<p2
éepx
— = K2Vf =
d/
d/

Verder is

d ep
d/

= Am

dep
d/

d ep
—-— = Aot)i — Ki (1 — a.) Vdo e~^T
d/

of

geïntegreerd levert dit op:
<p = Aemt + Kit (1 — a) Vdo e~llx + constante
voor / = 0 is ep = (po, zodat
ep = Acait + Kir (1 — a) Vdo (e~t/T — 1) + 950
Daar Vdo = Kicpo
A<p — <p — (po\

en KiKiepo = Kcpa — Am krijgen we voor de fazeverschuiving
A(p

t

------ + (1— a)(e-*/*_l)
r

xAcoi

(10.2-6)

6° Voor het regelsysteem van fig. 10.2-14 geldt:
d (p
-------- 1- aKi Diep) — Am
d/
of

-

(10.2-19)

d<p
V
9?2 Am — aKi Diep)

Indien \Am\ < a K<pm (resp. voor een sinusvormige detectorkarakteristiek \Am\ < aK)
kan de integraal divergeren en is een stabiele toestand mogelijk. Voor Izleoil > aK<pm
treedt een cyclisch proces op, waarvan de periodeduur Tz wordt gegeven door
r2si

r«= ƒ 0

d (p
Am — aKi D(<p)

(10.2-7)

Als de batterij wordt vervangen door een condensator, geldt voor het dan ontstane
regelcircuit:

of

d^2

éepi

d <p

dt

d/

d/

= KtVp = K2

d (p
-------- H aKi Diep) = Am — Ki
ét

1 + ar d/d/

1—
D{<p) = Kz(a + 1+rd/d/) DiSP)

1 + r d/d /
—a

1 + r d/d/

Diep)

Gelijkstelling van het rechterlid met ACh levert ons op:
éep
—— + aKi Diep) = AQi

(10.2-20a)

ét

éiACh)
ét

+ AQ1 = Am — (1 — a)l^a Diep)

(10.2-20b)
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De eerste van deze vergelijkingen stemt overeen met (10.2-19), alleen de frequentieaf*
wijking A Di is geen constante meer, maar een van de tijd afhankelijke grootheid, welke
aan de tweede vergelijking voldoet. ACh bestaat uit een langzaam verlopende component
(bepaald door de tijdconstante t) en een snelle (bepaald door de tijdconstante 1 /aK).
Zolang IzlDil > aK<pm (resp. \AQi\ > aK voor sinusvormige detectorkarakteristieken)
hebben we te maken met een cyclisch proces. We beschouwen verder alleen de langzaam
verlopende component van AQi en verwaarlozen de snelle, hetgeen geoorloofd is zolang
Tz 2nx.
Door invoering van de gemiddelde waarden over één periode van het cyclische proces
[T* AQi d/
Tz J o

AQ! =-------

krijgen we uit (10.2-20)
2n
------- b o.K.1 D(<p) = AQi
Tz

x

dAQi
dt

(10.2-21 a)

(10.2-21b)

+ AQ\ = Aan — (1 — a)K^ D(<p)

We hebben hier gebruik gemaakt van de voorwaarde Tz
dAQi

jv

2nx zodat

dJDi

dt

dt

Voor ACh vinden we uit (10.2-21 a en b):
dAQi

AQi — A(o + r

_ 1—q / 2Ti

d;

a

(10.2-22)

\ Tz

Voor de detectorkrommen van fig. 10.2-4a, b en c is
d <p
d<p
\ 271+<pm
Tt

=rJ o -TT=r

AQi — aK2D(<p)

of

1

Tz =----- ln
aK

+ <pm —zr
AQ\ — m

AQi — aK<p

^ AQi -f aK<pm

+
)+- — <pm n (AQ1
(—

AQ\ — aK<pm

d (p

maK<p m

maKcpm

(lK<pm

(n <p)

71 — (pm

-)

\ ——

AQi — maKcpm

Door substitutie van
go =

Ao)i

aK<pm

AQ i

en q =

aKcpm

kunnen we voor (10.2-22) schrijven:
de

1—Q

dt

a

e — go + t —— =

We noemen

f(g) = g

\____

I (pm
/g + 1 \
——
271 ln \g — 1/

ï
\—<Pm/7l in /g + m\
2m n \g — m)

1

(10.2-23a)

(Pm

1—<Pm/7l

2tc

2m

----- ln

e!

ln
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Voor de detectorkromme van fig. 10.2-4d is
_

Tz -

[271
Jo

Substitueren we hier po =

-----

d <p

2ti

AQ1 — aK sin <p

Aon
aK

en q =
dQ

dan wordt (10.2-22): p — go + r------=
d/
In dit geval is

Vaqx2 — a2j[2

AQ1

aK
1—
a

~(VV — 1 -e)

f(p) = P — Vp2 — 1

(10.2-23b)

f(p) is weergegeven in fig. 10.2-20 voor verschillende detectorkarakteristieken en voor
(pm — 0,1 Ti rad.
o,45
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Fig. 10.2-20
De functie f(?>) voor de verschillende detectorkrommen van fig. 10.2-4.
De tijd, nodig om p van de waarde go tot 1 te laten lopen (en dus A&i van ,d<oi tot
aKtpm) is de frequentie-invangtijd 7>; hiervoor geldt:
Tf

= T ƒ1J po

dP
(Pfr—p)

1—a
a

(10.2-24)

f(p)

Tf -> 00, als de noemer van de integraal uit (10.2-24) een reële wortel heeft op het interval
(1, Po).
a
De grens van het vanggebied ligt dus bij die waarde van go, waarbij de rechte
x
1 —a
x (po — p) raakt aan f(p). Voor verschillende waarden van a kan men aldus po en de
verhouding van vanggebied tot hougebied bepalen: immers
vanggebied
Aon
-----------------=------- = apo .
hougebied
K(pm
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10.2.4 Het opwekken van de ver gelijkspanning
Tot nu toe is weinig aandacht besteed aan de schakeltechnische uitvoering
van het vliegwielcircuit. In 10.2.1 is de fazedetector besproken en een moge
lijke uitvoeringsvorm daarvan gegeven, terwijl in 10.2.2 twee voorbeelden
van de te gebruiken filters zijn vermeld. Voor de reactantieschakeling en de
lijnoscillator kunnen conventionele typen worden benut. Een principiële
moeilijkheid doet zich echter voor bij het opwekken van de vergelijkspanning
voor de fazedetector. Bij de bespreking hiervan zullen we ons weer beperken
tot min of meer zaagtandvormige vergelijkspanningen.
T

A

/1
i

I

i

!
I

i

21% L

t

j{

b
Fig. 10.2-21
Positie van de vergelijkspanning ten opzichte van de synchronisatie-impuls
voor <p = 0. a. de vergelijkspanning is rechtstreeks van de afbuigstroom
afgeleid. Er treedt decentrering van het beeld op; b. decentrering wordt
voorkomen door de vergelijkspanning apart op te wekken.
Om de detectorkarakteristiek van fig. 10.2-4a te verkrijgen heeft men een
zaagtandvormige vergelijkspanning nodig. Deze is te maken door een terugslagspanningsimpuls, afkomstig van de lijntransformator, met behulp van
een /?C-netwerk (RC > L) te integreren. De centrering van het beeld is dan
echter niet juist: het beeld is naar rechts verschoven. In fig. 10.2-21a is de
positie weergegeven van de synchronisatie-impuls t.o.v. de vergelijkspan
ning, bij een fazeverschuiving tp = 0.

sgeils
3

£ "-gil
> ö <5_ .£ g-

311
lil SS!

-: iiïif I

ili ml

10.2

355

VLIEG WIELSYNCHRONISATIE

We zien in deze figuur, dat het laatste gedeelte (A) van het videosignaal
verloren gaat in de terugslagonderdrukking, terwijl deze onderdrukking op
geheven wordt op het moment, dat de achterstoep nog niet is afgelopen.
Dit effect wordt nog sterker bij toepassing van een grotere terugslagverhouding, dus als deze b.v. van 16% op 21 % is gebracht.
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Fig. 10.2-22
Schakeling voor het opwekken van een vergelijkspanning met smalle flank.

f

ih

Vs2

Fig. 10.2-23
Spanningsvormen op de
verschillende punten van
de schakeling in fig.
10.2-22.

Door verstemming van de lijnoscillator kan men er voor zorgen, dat in de
rusttoestand de fazepositie (p niet nul is, maar een zodanige waarde heeft,
dat aan beide zijden van de synchronisatie-impuls evenveel van het video
signaal verloren gaat. Het beeld is dan goed gecentreerd. Het nadeel van de
beschreven werkwijze is, dat in deze toestand een grotere neusfout optreedt
(+zJ<ui is toegenomen); bovendien is het hougebied, althans naar één kant,
kleiner geworden. Een betere methode is de vergelijkspanning een constante
fazeverschuiving te geven t.o.v. de terugslagimpuls en de lijnonderdrukking.
Tegelijkertijd kan de duur van de flank van de vergelijkspanning worden
verkort om te voorkomen, dat aan de grenzen van het hougebied de optreden-
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de beeldverschuiving te groot wordt (vooral van belang bij toepassing van de
verlengde-terugslagtechniek: zie 9.2.2). We krijgen dan de situatie, die
geschetst is in fig. 10.2-216, waarbij de flank van de vergelijkspanningca. 12%
van een lijntijd is. Aan beide zijden van de synchronisatie-impuls gaat nu
ongeveer evenveel van het videosignaal verloren.
In fig. 10.2-22 is een schakeling gegeven, waarmee het bovengenoemde kan
worden gerealiseerd. Aan de anode van de triode worden via C2 terugslagimpulsen toegevoerd, afkomstig van de lijntransformator; deze impulsen
worden tevens met behulp van R1C1 gedifferentieerd en dan opgeteld bij de
terugslagimpulsen, die via Ri aan het rooster worden toegevoerd. De roosterspanning heeft zodoende de gedaante van fig. 10.2-23c; alleen in het ge
arceerde gebied is de buis geleidend. De anodestroom is dus impulsvormig,
maar veel smaller dan de oorspronkelijke terugslagimpulsen (zie fig. 10.2-23d).
Door differentiatie van deze anodestroom met behulp van Si en S2 ontstaat
tenslotte de spanning Vs2 (zie fig. 10.2-23/). welke als vergelijkspanning
dienst kan doen en een detectorkarakteristiek volgens fig. 10.2-4c oplevert.
Door bij de spanning over Sz een aparte zaagtandspanning op te tellen, kan
men de detectorkarakteristiek van fig. 10.2-46 realiseren.
10.2.5 Resumé en voorbeelden
Resumerend kunnen we dus de volgende tegenstrijdige eisen formuleren,
waaraan een vliegwielschakeling moet voldoen.
a. voor een groot hougebied moeten K en (pm groot zijn.
b. om weinig last te hebben van frequentiemodulatie in het synchronisatiesignaal moet de terugregeling snel worden gemaakt dus K groot en t klein.
Voor een modulatie in laagfrequent ritme is a van minder belang.
c. voor een goede sprongkarakteristiek dient de demping ongeveer kri
tisch te zijn: (1 + aKr)2 « 4Kr.
d. teneinde een goede storingsongevoeligheid te verkrijgen, kieze men
K en a klein, t daarentegen groot.
e. grote waarden van K, a en (pm maken het vanggebied groot. Voor een
korte vangtijd moet r klein zijn. De detectorkromme van fig. 10.2-4*/
geeft het grootste vanggebied.
f. om de neusfout klein te houden, dient a klein te worden gekozen.
We zullen nu trachten het besprokene aan de hand van een numeriek
voorbeeld te illustreren. We gaan daarbij uit van een detectorkromme vol
gens fig. 10.2-4*7 (m = 1) met <pm = 0,1 tc rad. We veronderstellen verder
een inrichting voor automatische synchronisatie (zie 10.3) aanwezig, zodat het
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vangbereik van de vliegwielschakeling hier van geen belang is. We zullen
twee gevallen onderscheiden:
a. de oscillator in de impulscentrale heeft kristalsturing, zodat de te ver
wachten maximale frequentieafwijking hoofdzakelijk wordt bepaald door
de langzame frequentiedrift van de lijnoscillator in de ontvanger. Deze is
b.v. 50 Hz. Snelle variaties van de synchronisatiefrequentie komen niet voor,
zodat de sprongkarakteristiek en de gevoeligheid voor frequentiemodulatie
van de vliegwielschakeling hier niet belangrijk zijn.
b. de oscillator in de impulscentrale heeft geen kristalsturing; de te ver
wachten maximale frequentieafwijking is hier b.v. 500 Hz. Sprongkarak
teristiek en gevoeligheid voor frequentiemodulatie zijn nu wel belangrijk.
Daar de schakeling door de drie parameters a, K en r is bepaald, kunnen
we slechts eisen stellen ten aanzien van een drietal eigenschappen; de overige
eigenschappen volgen dan verder uit de gevonden waarden van a, K en r.
De eisen, die men wil stellen, hangen veelal af van lokale ontvangstomstandigheden. Als voorbeeld zullen we hier nemen:
A. bij de maximaal optredende frequentieafwijking mag het beeld niet
meer dan 1 cm op het beeldscherm verschuiven. Daar bij een 53 cm-beeldbuis
met ca. 20% terugslagtijd een beeldverschuiving van 1 mm overeenkomt met
een fazeverschuiving van 0,01 rad., betekent dit, dat de uiteindelijke fout (pm
< 0,1 rad. moet zijn.
B. bij het wegvallen van de synchronisatie-impulsen gedurende 2 msec
(s: 30 lijntijden) mag de uitwijking op het scherm hoogstens 1 mm zijn. De
toelaatbare neusfout Acp < 0,01 rad.
C. de ruisbandbreedte Br moet 30 Hz zijn om een goede storingsongevoeligheid te verkrijgen.
Uit formule (10.2-9) volgt K. y* = Acoi, zodat het gestelde onder A de
waarde van K bepaalt.
Voor kleine waarden van t/r wordt (10.2-6)
A<p
^ at
Aco\
zodat a in eerste instantie wordt bepaald door het gestelde onder B. Nu zijn
a en K bekend, waardoor tenslotte het onder C geëiste r vastlegt (zie
fig. 10.2-12). De overige grootheden liggen nu ook vast.
In de verdere berekeningen zullen we nog veronderstellen, dat de frequen
tiemodulatie van de impulscentrale zonder kristalsturing een zwaai heeft
van 1 Hz en een periodiciteit van 5 Hz (Acoi = 2n. 1), en dat de fazeverschuiving in het synchronisatiesignaal t.g.v. vliegtuiginterferentie een
amplitude heeft van (pi = 0,12 rad. en een periodiciteit van eveneens
5 Hz.
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De resultaten van de berekeningen zijn in de volgende tabel weergegeven.
impulscentrale met kristalsturing
50 Hz
Ah
A(oi
314 rad./sec
K
3140 sec-1
a
0,016
T
0,866 sec
Kr
2715
Po = VKI T
60,2 rad./sec
x (bij 5 Hz)
1,92
hougebied
157 Hz
Br
30 Hz
0,12 rad.
Acoi
2n rad./sec
0,072 rad.
9?2
K(pjA(ü\

n

<P
(1 + q*T)2
4Kr

0,18

impulscentrale zonder kristalsturing
500 Hz
3140 rad./sec
31400 sec-1
0,0016
8,97 sec
281000
59,1 rad./sec
1,88
1570 Hz
30 Hz
0,12 rad.
2n rad./sec
0,075 rad.
331,5
0,066 rad.
0,18

In de tabel valt af te lezen, dat in het geval van de impulscentrale zonder
kristalsturing een aantal nadelen optreden:
a. de impulscentrale zonder kristalsturing, die een enigszins in frequentie
gemoduleerd synchronisatiesignaal geeft, veroorzaakt in dit voorbeeld een
periodieke verschuiving van het beeld van 6,6 mm. (w = 0,066 rad.).
(1 + aAr)2
b. de grootheid
= 0,18 in beide gevallen, hetgeen betekent,
4Kr
dat de sprongkarakteristiek een oscillatorisch verloop heeft. In het geval van
de impulscentrale met kristalsturing is dit minder bezwaarlijk, daar snelle
frequentie- of fazevariaties niet optreden. In het geval van de impulscentrale
zonder kristalsturing is deze onderkritische demping echter zeer hinderlijk.
c. de gevoeligheid voor vliegtuiginterferentie is iets groter in het geval
van de impulscentrale zonder kristalsturing ((pz = 0,075 rad. tegen 0,072 rad).
Om het onder a. genoemde bezwaar op te vangen, kan men de tijdconstante
r verkleinen, wat echter met zich meebrengt, dat de ruisbandbreedte Br
groter wordt. In het geval van de impulscentrale zonder kristalsturing gaat
een verbetering van de ongevoeligheid voor frequentiemodulatie dus altijd
gepaard met een achteruitgang van de storingsongevoeligheid!
De onderkritische demping is ook in het geval van de impulscentrale met
kristalsturing een bezwaar, doordat na elke storing uitslingering optreedt.
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(1 + aATr)2
~ 0,72 en nadert
4/Cr
de demping de kritische waarde. Het nadeel is, dat de neusfout ook
tweemaal groter is geworden.
Door a tweemaal groter te kiezen, wordt

10.3 Synchronisatic-automatiek
Zoals uit 10.2 is gebleken, kan men bij de dimensionering van vliegwielschakelingen niet aan alle wensen tegelijk voldoen. Zo kan men wel een groot
hougebied met een geringe fazeverschuiving combineren; onverenigbaar
zijn de eisen van een goede storingsongevoeligheid met die van een groot
invanggebied en het snel kunnen volgen van frequentiemodulatie van de
horizontale-synchronisatie-impulsen in de impulscentrale.
Afhankelijk van de keuze van het compromis zal men dus öf ontvangers
kunnen maken met een groot vanggebied, waarvan dan echter de immuniteit
tegen ruis en storingen slecht is, öf deze laatste eigenschappen goed maken
en met een kleiner vanggebied genoegen nemen.
In de praktijk blijkt de juiste instelling van de lijnfrequentieregelaar in
het midden van het vanggebied voor de gebruiker nogal moeilijk, daar het
vanggebied slechts een (klein) deel van het totale hougebied is. Het gevolg
van een onjuiste instelling kan zijn, dat de ontvanger, b.v. na overschakeling
op een ander kanaal niet meer automatisch invangt; dit kan ook gebeuren
indien bij ontvangst van hetzelfde station naar een andere studio wordt
overgeschakeld, zelfs al geeft deze dezelfde lijnfrequentie als vóór de over
schakeling.
Men heeft gezocht naar mogelijkheden het „natuurlijke” verband te ver
breken tussen de verschillende vliegwieleigenschappen om een goede, storingsongevoelige synchronisatiekwaliteit te kunnen combineren met een invangen
over het gehele hougebied. Schakelingen, die aan deze eis voldoen, duidt
men ook wel aan met de naam: „synchronisatie-automaten”. In het alge
meen bezitten deze schakelingen een circuitdeel dat het invangen over nage
noeg het gehele hougebied tot stand brengt, en dat buiten werking wordt
gesteld, zodra de gesynchroniseerde toestand is bereikt. Men voorkomt
daardoor, dat tengevolge van het grote vanggebied de storingsimmuniteit
slecht wordt.
Tr
b

Fig. 10.3-1
Dc ligging van het vang- en hougebied ten opzichte van het totale regelgebied bij een scha
keling voor vliegwielsynchronisatie: a = vanggebied, b = hougebied, c = regelgebied.
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Aangezien we het vanggebied van lijnvliegwielschakelingen door een an
dere dimensionering van het tussen de 99-detector en het reactantiebuisrooster
gelegen filter kunnen vergroten, ligt het voor de hand een filter met grote
waarde voor a te gebruiken tijdens het invangen en over te schakelen op een
filter met lage waarden voor a zodra de synchrone toestand is ingetreden.
synch. nf

V,

*1

I —Wh—p>iT
~

HL

K,

yC,
*2

ï

S

Fig. 10.3-2
Schakeling voor automatische synchronisatie van de horizontale-afbuigingsgenerator. I = fazedetector, II = lijnoscillator, III = eind versterker en
IV = coïncidentiedetector. In niet-gesynchroniseerde toestand opent IV de
schakelaar S, waardoor het vanggebied tijdelijk wordt vergroot.

Een mogelijke uitvoeringsvorm van een dergelijk principe is in fig. 10.3-2
gegeven. In gesynchroniseerde toestand zorgt het uit R1C1R2 bestaande
filter (bij gesloten schakelaar S) ervoor, dat het regelsysteem de gewenste
eigenschappen heeft. De coïncidentiedetector IV houdt in deze toestand
schakelaar S gesloten. In niet-synchrone toestand wordt S geopend en door
vergroting van a (Rz bijschakelen) de gewenste verruiming van het vang
gebied verkregen. S kan een relaiscontact zijn; de schakelfunctie kan echter
ook door een diode of triode worden vervuld. Een nadeel van de schakeling
is, dat bij aanzienlijke vergroting van het vanggebied het regelsysteem
instabiel wordt.
Een andere oplossing is in het blokschema van fig. 10.3-3 voorgesteld.
Het schema bevat weer de normale elementen van een vliegwielsynchronisatiecircuit; 9?-detector (I), in frequentie regelbare oscillator (II), gevolgd
door de eindversterker (III). In de 9?-detector (I) worden de synchronisatieimpulsen (K<) vergeleken met de van de uitgangsspanning afgeleide vergelijkspanning (Vu)Als extra elementen treft men verder aan de coïncidentiedetector (V)
waarvan de uitgangsspanning het directe-synchronisatiekanaal (IV) blokkeert
zodra de gewenste synchronisatie tot stand is gekomen en de synchronisatieimpulsen binnen de terugslagperiode van de lijnafbuigstroom vallen.
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synch

Ri

i -m

2T

M

+Vu

R2

m

i

Y
Fig. 10.3-3
Schakeling met directe synchronisatie tijdens het invangen. IV = kanaal
voor directe synchronisatie en V = coïncidentiedetector, de overige onder
delen als in fig. 10.3-2. In niet-gesynchroniseerde toestand deblokkeert V
het kanaal IV en vindt invangen plaats door directe synchronisatie.

We noemen in het volgende:
/o de eigenfrequentie van de oscillator,
f\ de frequentie van de synchronisatiesignalen Vi en
ƒ2 de onder invloed van de regelspanning veranderde oscillatorfrequentie.
De werking is nu als volgt: bij willekeurig frequentieverschil tussen V( en
Vu levert (V) geen uitgangsspanning en is het directe-synchronisatiekanaal
(IV) geopend. Via dit kanaal wordt de frequentie van de oscillator (II) gelijk
gemaakt aan die van het ingangssignaal K<. De uitgangsspanning van de
99-detector (I) regelt nu de natuurlijke frequentie van de oscillator (II) bij.
Naarmate daardoor het frequentieverschil f\ — ƒ2 afneemt, wordt het
fazeverschil tussen Vi en Vu ook kleiner. Zodra alle synchronisatie-impulsen
met de terugslagimpulsen samenvallen, is synchronisme bereikt. Discriminator (V) levert nu de nodige gelijkspanning om het directe-synchroni
satiekanaal (IV) te blokkeren. Bij afgeschakelde directe synchronisatie zal
het fazeverschil tussen
en Vu zich op normale wijze zodanig instellen, dat
de uitgangsspanning van (I) net groot genoeg is om de oscillator (II) naar
de frequentie /i te verstemmen, zodat de afbuiging synchroon blijft met de
impulscentrale.
Het gedrag van de vangschakeling hangt sterk af van de wijze waarop de
oscillator (II) op directe synchronisatie reageert. In het eenvoudigste geval
zou de oscillator (II) b.v. kunnen bestaan uit een multivibrator. Directe
synchronisatie is dan alleen mogelijk, indien de frequentie fi hoger ligt
dan de natuurlijke oscillatorfrequentie /o. In een dergelijk geval zou dus de
eigenfrequentie/o van de oscillator (II) beneden de laagste ooit voorkomende
frequentie fi moeten liggen, hetgeen uit het oogpunt van storingsimmuniteit
zeer ongewenst is. We zien, dat directe synchronisatie van de oscillator (II)

!
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dus bij voorkeur zowel voor positieve als negatieve waarden van de verschilfrequentie tot stand moet kunnen worden gebracht.

synch.

1

ii
i
s

c3

-—HF
*2

Y

f

Fig. 10.3-4
Uitvoeringsvorm van een gedeelte van het blokschema uit fig. 10.3-3.
Bi = poorthuis, die in niet-gesynchroniseerde toestand impulsen doorlaat,
waarmee het oscillatorcircuit van Bz wordt gesynchroniseerd.

Dit is b.v. het geval, indien we de synchronisatie-impulsen toevoeren aan
een sinusoscillator, zoals in fig. 10.3-4 is aangeduid. In niet-gesynchroni
seerde toestand levert de coïncidentiedetector (V) geen gelijkspanning over
C4, zodat buis Bi niet wordt geblokkeerd; de anodestroom van Bi zal uit
lijnsynchronisatie-impulsen bestaan. Het resonantiecircuit Li C2 vormt alleen
een impedantie voor de grondgolf van deze impulsen, zodat we mogen
rekenen met een anodestroom, die uitsluitend bestaat uit een gelijkstroom
met een erop gesuperponeerde sinusvormige wisselstroom iat sin ojit met
frequentie ƒ!.
De oscillator zal door deze synchronisatiestroom in frequentie worden
meegesleept en in de evenwichtstoestand die daarna ontstaat, zal tussen de
synchronisatiestroom en de oscillatorwisselspanning een fazeverschil 9?
(10.3-1)
aanwezig zijn, zodanig dat in = ic2 + iat sin <p.
Met andere woorden, de door Bi geleverde wisselstroom vormt precies de
reactieve component die nodig is om de resonantiekring L1C1 van de origi
nele frequentie fo naar de frequentie fi te verstemmen.
De andere ontbondene iat cos <p vormt voor de oscillator een negatieve
weerstand en vergroot alleen de natuurlijke oscillatoramplitude enigszins.
Opgemerkt mag worden, dat vergelijking (10.3-1) twee oplossingen geeft
voor <p, waarvan er echter maar één tot een stabiele toestand voert.
Voor positieve, respectievelijk negatieve frequentieverschillen fi —fo stelt
de fazehoek zich in op +99 en —9?. Wordt het frequentieverschil/i —fo
opgevoerd, dan moet 99 dus toenemen; aan het einde van het synchronisatie-
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gebied is y ^ + n/2 respectievelijk — n/2 en bestaat de anodestroom alleen
nog uit de reactieve component iat \ zie lig. 10.3-5.

Vgi(B2)

Vgl(B2)

iatsin
'LI

'C2

'LI
iatcos<p.

Va(Bj)
o

Va (Bt

I
'at
b

Fig. 10.3-5
Vektordiagram van stromen en spanningen in het oscillatorcircuit van fig.
10.3-4. a. In gesynchroniseerde toestand; de anodestroom van Bi is nul;
b. Tijdens het invangen; in de evenwichtstoestand levert Bi o.a. de reactieve
stroomcomponent ia sin <p, die nodig is om de kring te verstemmen van /o
naar /i.

Op deze wijze kan wel isochronisme worden bereikt, waarbij echter een
zeer breed fazegebied wordt bestreken, veel breder dan de terugslagperiode
van de horizontale-afbuigstroom.
In fig. 10.3-6 is geschetst, hoe de fazepositie van het videosignaal zal zijn
op het einde van het hougebied van de directe synchronisatie, dus voor
<p = + n/2 en <p = — n/2.
Voor het bereiken van deze toestand is slechts zeer weinig tijd nodig; er
treedt geen „slippen” op.
Condensator Ci (zie fig. 10.3-3) wordt nu geladen, met als initiële EMK de
bij de geschetste fazepositie behorende uitgangsspanning Em van de discriminator. Tengevolge van dit opladen verandert de natuurlijke frequentie
/o en vermindert het frequentieverschil f\ — /o (/o nadert langzaam /i),
waardoor de uitgangsspanning van de discriminator en de laadsnelheid
van Ci toenemen, 9? nog verder afneemt, etc. Het proces eindigt zodra de
synchronisatie-impuls in het terugslaginterval juist zoveel regelspanning aan
de uitgang van de faze-detector laat ontstaan als nodig is om de oscillator
van/o naarf\ te verstemmen. Het directe-synchronisatiekanaal wordt geblok
keerd zodra (p > \z.2n, waarin z de terugslagverhouding is.
De in fig. 10.3-3 geschetste synchronisatie-automatiek heeft het voordeel,
dat het vang- en het houkanaal onafhankelijk van elkaar kunnen worden ge
dimensioneerd. Ook heeft directe synchronisatie van de oscillator tot gevolg,
dat het vangproces zeer snel verloopt en nagenoeg onopgemerkt blijft.

i
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Fig. 10.3-c
Fazcpositie van het zendersignaal ten opzichte van de vergelijkspwnning bij
directe synchronisatie volgens fig. 10.3-4. De uiterste waarden van <p zijn
+ n/2 en — n/2 voor respectievelijk positieve en negatieve frequentiever
schillen (/l-/0).

Een nadeel van de directe synchronisatie van de oscillator is het sterke
rafelen van het geschreven lijnenraster bij afwezigheid van een T.V. signaal.
Dit effect gaat gepaard met een onaangenaam piep- en krasgeluid, afkomstig
van de lijntransformator. Daarom is het aanbevelenswaardig, de sterkte
van de directe synchronisatie te verminderen zodra geen normaal synchronisatiesignaal wordt ontvangen. Als indicatie voor de aanwezigheid van dit
signaal kan b.v. de uitgangsspanning van de versterktrap voor de rastersynchronisatie-impuls dienen.
10.3.1 Verbeterd kruipvangen
Zoals we in 10.2 hebben gezien, kan Hnor het gebruik van een zaagtandvor
mige vergelijkspanning reeds een vrij groot „kruipvanggebied” worden
verkregen, b.v. van 150 a 300 Hz. Het effect ontstaat, doordat de oscillator
enigszins in frequentie wordt gemoduleerd onder invloed van de uitgangs
spanning van de fazediscriminator, waardoor er een kleine gelijkspanningscomponent in deze uitgangsspanning aanwezig is. Deze laadt de filtercondensator op, waardoor de oscillatorfrequentie ƒ2 vanaf de eigenfrequentie
/o iets in de richting van de frequentie f\ verandert.
Het ligt voor de hand, dit effect te versterken om het invangen over nage
noeg het gehele hougebied mogelijk te maken. Om de oscillator altijd in de
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goede richting te verstemmen, moet de discriminator een gelijkspanning
leveren, die op de in fig. 10.3-7 geschetste wijze verloopt (getrokken lijn).
Onder invloed van deze gelijkspanning, die alleen van het teken van de
verschilfrequentie afhangt, verandert de oscillatorfrequentie altijd naar f\.

i

frfo

Fig. 10.3-7
De gewenste gelijkspanningscomponent in het uitgangssignaal van de fazediscriminator als functie van het frequentieverschil (/i-/o) in niet gesynchroniscerde toestand.
ideaal geval.
praktisch geval.

Zoals in fig. 10.2-15 reeds is weergegeven, heeft - bij gebruik van een
vergelijkspanning volgens fig. 10.2-4c - de uitgangsspanning van de fazedetector in niet-gesynchroniseerde toestand de vorm van fig. 10.3-8a;
fig. 10.3-86 geldt voor een vergelijkspanning volgens fig. 10.2-4a. In dit
laatste geval ontstaat een veel grotere nulcomponent, zodat een zaagtand
vormige vergelijkspanning een groter kruipvanggebied oplevert.

Fig. 10.3-8
Uitgangsspanning van een normale fazedetector volgens fig. 10.2-2 in nietgesynchroniseerde toestand: a. bij gebruik van een vergelijkspanning volgens
fig. 10.2-4c. b. idem met een vergelijkspanning volgens fig. 10.2-4a. De
gelijkspanningscomponent V9 is veel groter dan in fig. a.

Ook valt uit fig. 10.3-8 op te maken, dat er een bepaald frequentieverschil
is, waarboven invangen niet meer plaats vindt. De opgewekte gemiddelde
spanning is dan te klein, doordat de uitgangsspanning van de discriminator
nagenoeg symmetrisch is geworden tengevolge van de geringe relatieve
frequentiemodulatie van de verschilfrequentie f\—ƒ2.
Indien men de amplitude van de aan de fazedetector toegevoerde sychronisatie-impulsen verkleint op die momenten, waarop de discriminator een
voor het invangen foutieve polariteit van de uitgangsspanning levert, ver
krijgt men de gewenste vergroting van de nulcomponent aan de uitgang.
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Is voor grote waarden van f\ — fo de vorm van de uitgangsspanning van
de discriminator b.v. als in fig. 10.3-9tf, dan zal, indien men de synchronisatie-impulsen tijdens het doorlopen van het interval (/o, ti) voldoende
verkleint, de uitgangsspanning de gedaante hebben van fig. 10.3-96. De
gemiddelde spanning is nu aanzienlijk toegenomen.

t
Fig. 10.3-9
Uitgangsspanning van de fazedetector in niet-gesynchroniseerde toestand:
a. indien de amplitude van de synchronisatie-impulscn constant is.
6. en c. indien de amplitude van de impulsen tijdens het interval (/o, /1)
sterk wordt verkleind. De gemiddelde spanning is nu aanzienlijk groter.
Opmerking: b geldt voor/i > ƒ2, c voor/i < ƒ2.
Geldt fig. 10.3-96 voor f\ > ƒ2, dan moet de uitgangsspanning van de
discriminator voor f\ < fz de gedaante krijgen van fig. 10.3-9c. Uit fig.
10.3-96 en c volgt, dat de vermindering van de amplitude der synchronisatieimpulsen steeds in tijd vooraf moet gaan aan de coïncidentieperiode (/o, *i)>
zowel voor positieve als voor negatieve waarden van f\ — f>.

\ra
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B,

B2A>

synch
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Rs

Fig. 10.3-10
Schakeling voor het verkleinen van de amplitude der synchronisatie-impulsen gedurende
het interval voorafgaande aan de coïncidentieperiode. In het bedoelde interval is namelijk
Bz geleidend, waardoor de impedantie in het schermroostercircuit van B\ tijdelijk laag is.
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Van dit gegeven maken we gebruik in een schakeling, waarin een hulpwisselspanning wordt opgewekt, die de amplitude van de synchronisatieimpulsen op de gewenste wijze regelt (zie fig. 10.3-10). In een buis met twee
stuurroosters worden synchronisatie-impulsen aan het eerste en terugslagimpulsen aan het derde rooster gelegd. De anodestroom vloeit dus alleen
tijdens coïncidentie van de synchronisatie-impulsen met de terugslagimpulsen
van de horizontale-afbuigingsgenerator. Gedurende deze coïncidentieperiode
wordt Ca tot nagenoeg katodepotentiaal ontladen en in de stroomloze inter
vallen tussen de coïncidentieperioden weer (gedeeltelijk) geladen. Over Ca
ontstaat dus een zaagtandvormige spanning met een positieve maximum
waarde, onmiddellijk voorafgaande aan de coïncidentieperioden. Deze
zaagtandspanning wordt aan het stuurrooster van buis B2 gelegd. Door de
relatief hoge belasting tijdens de roosterstroomperiode wordt ongeveer de
bovenste helft van de zaagtand over Ca afgeplat. Het resultaat is, dat er
tijdens de periode, waarin de synchronisatie-impulsen een gereduceerde
amplitude moeten bezitten, in B2 anodestroom vloeit. De gewenste amplitudereductie ontstaat nu, doordat buis B2 de schermroosterimpedantie Ra
in deze periode gedeeltelijk kortsluit.

9.
\VD(f)
b

-~0

d
\VD(f)

!
ê

¥

Fig. 10.3-11
a. Positie van de synchronisatie-impulsen ten opzichte van de vergelijkspanning indien
fi < ƒ2. De amplitude van de impulsen is constant, b. Uitgangsspanning van de fazedetector.deze bevat geen gelijkspanningscomponent als het frequentieverschil fz—f\constant
is. c. Situatie, waarin de amplitude van de synchronisatie-impulsen tijdelijk is verkleind.
d. roosterspanning van B2 uit fig. 10.3-10. Gedurende de afgeplatte top is B2 geleidend.
e. Uitgangsspanning van de fazedetector, die nu wel een gelijkspanningscomponent Vo bevat.
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De uitgangsspanning Vu op het schermrooster van Bi kan nu zonder meer
aan een symmetrische fazedetector worden gelegd. In fig. 10.3-1 la is een
situatie getekend, waarbij het frequentieverschil f\ - ƒ2 evenals de amplitude
van de synchronisatie-impulsen constant is (/i < ƒ2). De uitgangsspanning
van de fazedetector wordt in dit geval zoals fig. 10.3-11 b aangeeft; de gelijkspanningscomponent is nul. In fig. 10.3-1 lc worden de synchronisatie-im
pulsen verkleind gedurende het interval, voorafgaande aan de coïncidentieperiode, doordat B2 in fig. 10.3-10 geleidend is (zie fig. 10.3—1 lt/). De uit
gangsspanning van de fazedetector bevat nu wel een (positieve) gelijkspanningscomponent (K0 in fig. 10.3-1 \e).
Weliswaar lukt het niet, om aan de geïdealiseerde frequentiekarakteristiek van fig. 10.3-7 te voldoen, doch de verkregen karakteristiek (stippellijn)
veroorzaakt ruimschoots de beoogde uitbreiding van het kruipvanggebied.
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11.1 Interliniëringsmaatregelen
In 7.5 hebben we reeds gezien, dat bij het afscheiden van de rastersynchronisatie-impuls uit het totale synchronisatiesignaal door middel van
integratie, de nodige aandacht aan de keuze van de integratietijdconstante(n)
moet worden besteed, daar anders, als gevolg van ongelijke tijdsintervallen
tussen de opeenvolgende synchronisatiemomenten, de tijdsduur van de
even en de oneven rasters niet gelijk is, hetgeen paren van de lijnen ver
oorzaakt (zie 7.5.1) Dit paren is echter niet uitsluitend het gevolg van deze
ongelijke tijdsintervallen (dus van een ongelijke duur van de heenslag). Het
blijkt, dat eenzelfde verschil in de duur van de terugslag van de zaagtanden
voor het even en het oneven raster een veel grotere invloed heeft op het
paren (ongeveer ï/z maal). In dit geval zijn n.1. de zaagtanden voor het
even en het oneven raster sterk ongelijk van grootte.
Iedere oscillator is uiterst gemakkelijk te beïnvloeden op het ogenblik,
dat de terugslag nagenoeg is beëindigd. Dat dit zo is, kan het eenvoudigst
worden aangetoond voor een normale multivibrator. Bij deze zijn zeer con
crete voorwaarden te definiëren voor het beëindigen van de terugslagperiode.
In fig. 11.1-1 is een multivibrator gegeven, die een zaagtandvormige spanning
over C3 opwekt. Het uitgangscircuit H4C3 is volkomen gescheiden van de rest
f0
I
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I
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VgiB,
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Fig. 11.1-1
a. Multivibrator voor het opwekken van een zaagtandspanning over C3. Het uitgangs
circuit is volkomen gescheiden van de rest van) de schakeling, b. en c. Verloop
van de spanningen op de stuurroosters.
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van de schakeling. Op t\ eindigt de heenslag, omdat dan een synchronisatieimpuls op het stuurrooster van B2 de terugslag inleidt. Tijdens het terugslaginterval (/1, f2) treedt in het stuurroostercircuit van B2 een roosterstroomimpuls op, die het ladingsverlies in C2 weer aanvult. De buis Bi is in de terugslagperiode geblokkeerd; de roosterspanning keert vanaf de negatieve waarde
V\ exponentieel naar nul terug en bereikt op het tijdstip /2 de potentiaal K3,
waarbij weer stroom in B\ begint te vloeien en de terugslag wordt beëindigd.
De duur van het interval (/1, /2) bepaalt mede de grootte van de over C3
optredende zaagtandspanning. Deze duur wordt o.a. beïnvloed door de
momentele waarde van de spanning over R5, die afhangt van de roosterstroom in B2. Deze roosterstroom wordt mede bepaald door de geïntegreerde
synchronisatie-impulsen, die aan dit rooster worden toegevoerd; bovendien
in sterke mate door eventueel op dit rooster geïnduceerde stoorspanningen
van de horizontale-afbuigingsgenerator.
Nemen we voor de eenvoud aan, dat de ontlading van C3 tijdens de terugslagperiode nagenoeg lineair plaats vindt, en dat de totale duur van de
terugslag 3 % van een rasterperiode bedraagt (600 /*sec), dan zal voor 1 %
interliniëringsfout de duur van het terugslaginterval voor een even en een
oneven raster binnen 0,01 [xsec gelijk moeten zijn. Dit is een nauwkeurigheid
van 1 op 60000, waardoor het alleszins begrijpelijk wordt, dat uiterst geringe
variaties van het interval (/1, tz]) de interliniëring kunnen beïnvloeden.

Bij het toepassen van de C.C.I.R.-televisiestandaard is de onderlinge lijnafstand 1/625
van de beeldhoogte. In tijd uitgedrukt is dit 1/625 • 50 sec. Omdat de terugslag 3% van
een rasterperiode bedraagt, is de toelaatbare tijdfout At, bij een interliniëringsfout van 1 %:
At =

3

625-50-100-100

3

5 • 62,5

ÏO-6 sec = 0,01 jusec.

Het is duidelijk, dat men door het nemen van geschikte maatregelen moet
voorkomen, dat er koppeling tussen de horizontale-afbuigingsgenerator
en de rasteroscillator optreedt. Bijzonder gevoelig voor koppeling is de
blokkeeroscillator, omdat een magnetisch strooiveld van de horizontaleafbuigingsgenerator een spanning in de windingen van de blokkeringstransformator kan induceren.
Er bestaat een eenvoudige beproevingsmethode om koppeling tussen de
horizontale- en de vertikale-afbuigingsgeneratoren vast te stellen: men maakt
de synchronisatie-impulsen voor de rasteroscillator onwerkzaam, en maakt
de vrijloopfrequentie gelijk aan de rasterfrequentie van de impulscentrale.
Tijdens het onvermijdelijke zeer langzaam voorbij rollen van het lijnen-

I
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raster mag de afstand tussen de lijnen van het even en het oneven raster niet
veranderen.
Heeft men deze toestand bereikt, dan blijkt in de meeste gevallen toch
weer paring op te treden zodra de rastersynchronisatie-impulsen de rasteroscillator opnieuw synchroniseren, zelfs al heeft men door het gebruik van
een voldoend aantal integratorsecties de voorflank van de rastersynchroni
satie-impulsen volkomen vrij gemaakt van hakkels.

Fig. 11.1-2
Geïntegreerde rasterimpulsen voor even en oneven rasters. Het einde van
de terugslag op ti valt later dan de na-egalisatie.

Va

\Rs

s

II

fl

Fig. 11.1-3
a. Schakeling, waarbij de synchronisatie-versterkbuis geblokkeerd wordt zodra de terug
slag van de raster-oscillator is ingeleid. Dit gebeurt doordat de gedifferentieerde zaagtandspanning over Ra de buis Ba blokkeert.
b, c en d. De werkzame synchronisatie-impulsen voor 3 verschillende fazeposities bij
doorslag (dus bij 3 verschillende waarden van de eigenfrequentie van de oscillator).
e. Ter vergelijking de complete rastersynchronisatie-impuls.
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Ook hier speelt de invloed van de synchronisatie-impuls op de tijdsduur
van de terugslagperiode een rol.
Het tijdstip tz valt namelijk meestal niet meer in de na-egalisatieperiode
(men zou dan een terugslag moeten gebruiken < 160 /*sec, hetgeen op prak
tische bezwaren stuit).

\R2

\Ri
♦

A

c, B\

ii
'fi
>
JL

Fig. 11.1-4
a. Schakeling, waarin Bi wordt geblokkeerd doordat de spanning op Cz
negatief wordt tengevolge van roosterstroom in Bz. Deze roosterstroom
vloeit tijdens de terugslag, b. De anodespanning van Bi tijdens de terugslag.
-----met Bz;----- zonder Bz.
Is de egalisatieperiode voorbij, dan bevat het geïntegreerde synchronisatiesignaal altijd een residu van de horizontale-synchronisatie-impulsen, en valt
het tijdstip tz voor even en oneven rasters op verschillende amplitudeniveaus
(zie fig. 11.1-2), waardoor één der rasters iets wordt vergroot en het andere
iets wordt verkleind.
Om dit bezwaar te ondervangen is het nodig, het synchronisatiekanaal te
blokkeren, zodra de terugslag van de rasteroscillator is ingeleid, om de
oscillator gelegenheid te bieden de terugslagperiode zonder beïnvloeding
van buitenaf te beëindigen.
In principe kan men dit doel op vele manieren bereiken. We zullen ons
beperken tot het geven van enkele voorbeelden.
Zo stelt fig. 11.1-3 een schakeling voor waar het blokkeren van een in het
synchronisatiekanaal opgenomen versterkbuis op een afzonderlijk stuur-
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rooster plaats vindt. Aan deze stuurelektrode wordt via een zwak differen
tiërend koppel netwerk een negatieve impuls gelegd, die van de uitgangszaagtandspanning is afgeleid en waarvan de voorflank niet kan optreden vóór
de doorslag van de oscillator heeft plaatsgevonden.
Een soortgelijk blokkeereffect wordt ook verkregen in de schakeling van
fig. 11.1-4. Hier wordt de geïntegreerde synchronisatie-impuls via Bi over
C2 aan het roostercircuit van de blokkeeroscillator toegevoerd. De anodespanning van Bi is door de keuze van R2 en R3 vrij laag (b.v. 10 a 20 V).
Zodra de terugslag van de blokkeeroscillator is begonnen, ontstaat tenge
volge van de roosterstroom door C2 en C3 een spanningsdaling over C2,
die er voor zorgt, dat na betrekkelijk korte tijd de anodespanning van
Bi een negatieve waarde heeft bereikt, en er dus geen stroom kan vloeien
op het ogenblik, dat de blokkeeroscillator de terugslag beëindigt, (zie fig.
11.1-46).
11.1.1 Egalisatieclrempel
Na het nemen van de in het voorgaande behandelde maatregelen komt het
voor, dat de interliniëring in een groot deel van het hougebied continu per
fect is, doch dat voor een zeer klein verschil tussen de eigenfrequentie van de
oscillator en de rasterfrequentie van de impulscentrale (waarbij synchroni
satie zal optreden aan het allereerste begin van de synchronisatie-impuls)
plotseling sterke paring wordt waargenomen.
Dit verschijnsel ontstaat, indien in het ontvangen T.V. signaal de breedte
van de egalisatie-impulsen niet precies de helft'is van de lijnsynchronisatieimpulsen, doch groter. Behalve door afwijkingen van de standaard aan de
zenderzijde wordt dit verschijnsel ook veroorzaakt door onvoldoende band
breedte in de separatorcircuits. Na integratie van een dergelijke reeks impul
sen zal de uitgangsspanning van het jRC-filter reeds onmiddellijk na het begin
van het vóóregalisatie-interval gaan toenemen tot de nieuwe gemiddelde
waarde van de egalisatie-impulsen; er ontstaat een kleine drempel aan het
geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal. Aangezien het niveau waarop deze
drempel begint voor het even en het oneven raster verschillend is, en dit
verschil eerst tegen het einde van het vooregalisatie-interval klein wordt, zal
bij synchronisatie op deze drempel de interliniëring nooit goed kunnen zijn.
Zolang de genoemde afwijking inderdaad alleen in het circuit van de ont
vanger ontstaat, zou men door vergroting van de bandbreedte de fout zeer
klein kunnen maken. Men blijft dan echter sterk afhankelijk van de kwaliteit
der uitgezonden synchronisatiesignalen, terwijl ook door het optreden van
echo’s soortgelijke afwijkingen kunnen ontstaan.
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Omdat bij het gebruik van een goede storingsinvertor de beste storingsongevoeligheid wordt verkregen indien het synchronisatiemoment valt vlak
na het begin van de rastersynchronisatie-impuls (zie 11.2), is het wenselijk,
dat ook de fouten in de breedte van de egalisatie-impulsen uit de impuls
centrale geen egalisatiedrempel veroorzaken.
Men bereikt dit door de geïntegreerde rastersynchronisatie-impulsen
zodanig aan een amplitudebegrenzer toe te voeren, dat slechts een strookje
uit het midden van de originele impulsen in de anodeketen overblijft.
De ligging van het geselecteerde strookje kiest men bij voorkeur zo, dat
de egalisatiedrempel nooit aan de uitgang van de versterkbuis kan verschijnen.
Men kan met dezelfde schakeling nog een ander hinderlijk effect onder
drukken, namelijk het verlies van synchronisatie bij het zwakker worden van
het antennesignaal. Tengevolge van het gebruik van een zogenaamde dubbele
tijdconstante in het ingangsrooster van de separator neemt de inhoud van de
brede rasterimpulsen af zodra er veel ruis in het signaal aanwezig is (topdetectie op ruis). Dit heeft tot gevolg, dat de amplitude van de door integratie
verkregen synchronisatie-impuls dan sterk afneemt. Heeft men bij een groot
signaal op de top van de synchronisatie-impuls ingesteld (dus op een groot
frequentieverschil) dan zal bij het kleiner worden van de synchronisatieimpuls de ontvanger niet meer synchroniseren. Gebruikt men de versterkbuis
tevens als begrenzer en zorgt men, dat de voorspanning in het roostercircuit
zichzelf instelt door middel van topdetectie, dan vervalt dit bezwaar eveneens.
11.2 Flanksynchronisatie
Zolang op het ontvangen T.Y. signaal alleen maar thermische ruis is gesuperponeerd, werkt een direct gesynchroniseerde rasteroscillator alleszins
bevredigend. Zodra echter bovendien nog impulsstoringen aanwezig zijn,
is er al spoedig geen stabiele synchronisatie meer mogelijk, ook niet, indien
reeds door geschikte maatregelen de impulsstoringen even boven de toppen
van de synchronisatie-impulsen worden afgesneden (negatieve modulatie).
In 12.4.1 wordt uitvoerig op dit probleem ingegaan. We zijn verder in 7.4
tot de conclusie gekomen, dat de impulsstoringen dezelfde soort informatie
aan het signaal toevoegen als in het rastersynchronisatiesignaal is vervat,
waardoor de rasteroscillator ook op deze stoorimpulsen zal kunnen syn
chroniseren. Keert men met behulp van een goede storingsinvertor deze
storingen om, dan ontstaan er in het synchronisatiesignaal ter plaatse gaten.
Het aldus verkregen synchronisatiesignaal komt dan volledig overeen met
het na separatie uit een positief gemoduleerd T.V. signaal verkregen syn
chronisatiesignaal, zonder „storingsinvertor”, zodat we bij de verdere

11.2

375

IMPULSFRONTSYNCHRONISATIE

behandeling van de rastersynchronisatie geen onderscheid zullen maken
tussen de twee modulatierichtingen.
Voert men een dergelijk signaal na integratie toe aan de rasteroscillator,
dan is het uitgesloten, dat stoorimpulsen de terugslag van de rasteroscillator
voortijdig inleiden. Deze stoorimpulsen bezitten in het geïntegreerde synchronisatiesignaal n.1. de omgekeerde polariteit (zie fig. 11.2-1).
V
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Fig. 11.2-1
a. Het complete synchronisatiesignaal met „gaten” ten gevolge van storin
gen. b. Idem, na integratie. De stoorimpulsen hebben hier de tegengestelde
polariteit t.o.v. de rasterimpulsen. A = gemiddelde signaalwaarde. B =
residu van storingen.
Zodra echter een sterke stoorimpuls samenvalt met het rastersynchronisatiesignaal ontstaat ook daar een „gat” en vindt synchronisatie niet plaats.
De oscillator beëindigt in dit geval de natuurlijke periode en slaat dan zelf
standig terug.
Wat er na het „missen” van één synchronisatie-impuls gebeurt, hangt
uitsluitend af van het verschil tussen de eigenfrequentie /o van de raster
oscillator en de rasterfrequentie f\ van de impulscentrale en van de relatieve
grootte van de aan de rasteroscillator toegevoerde synchronisatie-impulsen
(dus van het hougebied).
Is het genoemde frequentieverschil f\ — /o nagenoeg gelijk aan het totale
hougebied, dan zal direct na de „gemiste” impuls geen synchronisatie kunnen
plaats vinden; er moeten eerst nog meerdere vrijlopende perioden worden
T
afgelegd, voordat na ongeveer
n jr- perioden weer synchronisatie
h —J o
kan plaats vinden. Het beeld „rolt” een keer voorbij. De fazepositie van de
rasteroscillator ten opzichte van de synchronisatie-impulsen zal er in een
dergelijk geval b.v. uitzien als in fig. 11.2-2 is geschetst.
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Fig. 11.2-2
a. Tijdmarkering voor de vertikale synchronisatie-impulsen; V = duur van
één rasterperiode. b. Reeks synchronisatie-impulsen, waarbij er één ont
breekt. c. Spanning op het rooster van een multivibratorbuis: het beeld rolt.
d. Het frequentieverschil (/i—/o) is hier zo klein dat rollen niet optreedt.

De totale tijdsduur van de na de stoorimpuls optredende „beeldslip”
duurt des te langer, naarmate het frequentieverschil f\ — /o kleiner is.
Geheel anders gedraagt de schakeling zich, indien f\ — /o kleiner is dan de
helft van het hougebied. We gaan er ook nu weer van uit, dat er slechts één
rastersynchronisatie-impuls (tengevolge van storingen) ontbreekt. Nadat de
oscillator één vrije periode heeft afgelegd, heeft de dan volgende synchronisatie-impuls nog voldoende amplitude om de oscillator weer te synchronise
ren, en treedt er dus geen rollen op. In fig. 11.2-2d is te zien, hoe nu de fazepositie in de opeenvolgende perioden zal zijn.
Zouden er echter twee op elkaar volgende synchronisatie-impulsen
ontbreken, dan zou ook nu weer „rollen” optreden, daar dan - evenals
dit in fig. 11.2-2c het geval was - de eerste op de onderbrekingsperiode
volgende synchronisatie-impuls er niet meer in zou slagen de terugslag nog
in te leiden.
Zo kan men aantonen, dat voor f\ —/o kleiner dan een derde van het
hougebied wel in twee op elkaar volgende perioden de synchronisatieimpulsen mogen ontbreken zonder dat rollen optreedt.
Nu is in de praktijk gebleken, dat het zeer zelden voorkomt, dat meer dan
twee op elkaar volgende synchronisatie-impulsen ten gevolge van het samenval
len met sterke stoorimpulsen geheel verdwijnen; daarom is het voldoende
(/i — /o) < 1/3 hougebied te maken, om rollen afdoende te voorkomen.
Hiermede ligt dus wel de verhouding fi-fo vast, echter nog geen
hougebied
absolute waarde.
Bij de keuze van het hougebied moeten we ons laten leiden door de hinder,
die het „missen” van synchronisatie-impulsen voor de kijker oplevert.
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Het is duidelijk, dat de beeldinformatie in de aan de ontbrekende synchronisatie-impuls voorafgaande periode op de normale plaats wordt gereprodu
ceerd. In de volgende periode, die dus niet gesynchroniseerd is begonnen,
/i —fo
treedt echter een tijdsverschuiving van V -——
... (sec) op( V= vertikale
r __ r

periode = l//i), met andere woorden, dit gehele raster wordt n

J0 x
fo

de beeldhoogte verschoven gereproduceerd.
Hieruit volgt de belangrijke conclusie, dat het frequentieverschil fi — f0
zo klein mogelijk moet zijn, wil men de opschuiving van het ene, vrijlopende
raster zo weinig mogelijk zichtbaar maken.
In de praktijk is gebleken, dat voor f\ — fo een waarde van ca. 0,2 a 0,3
Hz nog toelaatbaar is, waardoor dan het hougebied > 0,75 Hz moet bedra
gen. Het is wel duidelijk, dat men bijzondere maatregelen moet treffen, om
de oscillatorfrequentie onder alle omstandigheden op dit geringe verschil met
de frequentie van de impulscentrale te houden.
Voor de oscillatorfrequentie moet dus gelden:
fo = fi — (0,25 ± 0,05)... Hz.
Zelfs al slaagt men erin, de rasteroscillator zo stabiel te maken dat dit fre
quentieverschil bij /i = 50,0 Hz (impulscentrale met kristalsturing) ge
handhaafd blijft, dan worden de toegestane toleranties op het frequentie
verschil /i — fo ver overschreden, zodra de frequentie fo tengevolge van
netvergrendeling met de netfrequentie meeloopt.
Afwijkingen in de rasterfrequentie van 0,5 Hz komen regelmatig voor, ter
wijl op Eurovisie-uitzendingen afwijkingen tot ca. —2 Hz werden gecon
stateerd.
Het eenvoudigste middel om ook bij deze relatief grote frequentieafwijkingen het voor goede storingsongevoeligheid benodigde frequentieverschil
fi —fo = 0,25 Hz te handhaven, is het uit de hand bijregelen van de oscilla
torfrequentie op fo = fi —0,25 Hz. Het is echter duidelijk, dat - daar geen
enkele directe indicatie voor de juiste waarde van fo aanwezig is - hiervan
in de praktijk niet veel terecht komt.
11.3 Automatische rastersynchronisatie
Het ligt voor de hand om - evenals dit in de horizontale afbuigingsgenerator
het geval is - verbetering van de synchronisatie te verkrijgen door toepassing
van zogenaamde vliegwielschakelingen. In de praktijk is echter gebleken, dat
de voor de goede storingsonderdrukking benodigde zeer lange integratie-
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tijdconstante tussen ^-detector en oscillator tot allerlei onaangename lang
zame verschijnselen aanleiding geeft. Vooral het langzame corrigeren van de
door netspanningsschommelingen veroorzaakte frequentieveranderingen van
de oscillator is zeer hinderlijk. Deze veranderingen veroorzaken verschui
vingen in de onderlinge lijnenafstand, waardoor de indruk van voortdurend
wisselende interliniëring wordt gewekt.
Het blijkt, dat men dit nadeel kan vermijden door de oscillator met be
hulp van een fazediscriminator tot nagenoeg de frequentie f\ van de impuls
centrale bij te regelen, en de doorslag van de zaagtandgenerator door een
zwakke synchronisatie-impuls in te leiden.

o

A

to tm—^

Fig. 11.3-1
Synchronisatie van de rasteroscillator. a. Door middel van impulsen met een oneindig
steile voorflank; de fazepositie is steeds dezelfde, b. Door middel van impulsen met schuine
voorflank; de fazepositie is afhankelijk van het frequentieverschil h—fa. A is het niveau
waarbij doorslag optreedt.
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Wil men de synchronisatie met behoud van de optimale eigenschappen
volledig automatisch laten plaatsvinden, dan dient men uit het momentele
frequentieverschil f\ —fz een regelspanning af te leiden waarmede f\ — ƒ2
continu op de juiste waarde wordt gehouden (fz is de onder invloed van
de regelspanning gewijzigde oscillatorfrequentie). In gesynchroniseerde
toestand is er echter geen frequentieverschil tussen oscillator en synchronisatie-impuls; bij impulsfrontsynchronisatie met oneindig steil front zal ook
het fazeverschil niet van f\ — ƒ2 afhangen.
Om uit een direct gesynchroniseerd systeem een informatie betreffende de
relatie tussen fi en f2 te kunnen afleiden, moet het impulsfront weinig steil
heid bezitten, zodat iedere verandering van f\ — fz omgezet wordt in een
veranderde fazepositie.
Bij voorkeur kan men de volledige synchronisatie-impulsbreedte benutten,
in welk geval de impuls een driehoekvormige gedaante krijgt.
Ter verduidelijking diene fig. 11.3-1, waarin de fazepositie van de synchronisatie-impuls t.o.v. de terugslagimpuls voor twee waarden van f\ — fz is
aangegeven. In fig. 11.3-la vindt synchronisatie plaats met een steil impuls
front, in fig. 11.3—16 met een driehoekvormige synchronisatie-impuls, waar
van de waarde een lineaire functie van de tijd is.
Met een dergelijke impulsvorm is de fazehoek 9? eveneens een lineaire
functie van f\ — fz zoals uit fig. 11.3-16 blijkt.
We hebben gezien, dat de nominale waarde van Ji —fz ca. 0,25 Hz zou
moeten bedragen. Bij een totaal hougebied van ca. +0,75 a + 1 Hz en een drie
hoekvormige synchronisatie-impuls is dan de nominale fazehoek 9?n =
i a i 99 max (zie fig. 11.3-1). Vanzelfsprekend zou men bij Af = 0,25 Hz ook
een hougebied van b.v. 10 Hz kunnen toepassen, echter wordt dan de waarde
9on = 9?w1/40, zodat er slechts een uiterst korte coïncidentietijd voor de 99detector overblijft. (cpm ^ 1 % van V, zodat 9?m/40 overeenkomt met ca.
J°loo van V).
Men benadert in dit geval de in fig. 11.3-la geschetste toestand voor
een (oneindig) steil impulsfront.
Samenvattende komen we nu tot de volgende dimensionering: 9in ~ i<pm,
fi — fz ~ 0,25 Hz, hougebied » 0,75 Hz.
Hierin is fz de door middel van de 99-detectoruitgangsspanning ingestelde
momentele waarde van de oscillatorfrequentie. Verandert nu /i van b.v.
50 Hz naar de extreem lage waarde van 48 Hz, dan moet fz veranderen van
49,75 Hz naar 47,75 Hz, hetgeen alleen mogelijk is, indien voor 99 = 0 de
oscillatorfrequentie tot een lagere waarde daalt, met andere woorden: de
natuurlijke oscillatorfrequentie /o (voor 9? = 0) moet < 47,75 Hz zijn.
Om aan deze voorwaarde nog bij de veranderingen in de natuurlijke fre-
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quentie door veroudering, temperatuurverloop en verandering van de voe
dingsspanning te blijven voldoen, kiest men/o b. v. 44 a 45 Hz. Hiermede wordt
tevens voorkomen, dat in het normale werkgebied <p naar nul nadert en er
een onstabiliteit in de terugregeling zou kunnen ontstaan.
Bij /o = 45 Hz varieert de fazehoek <p in het normaal voor f\ gebruikte
interval van b.v. 49,5 tot 50,5 Hz slechts tussen

en

49.5 — 45
50 — 45

0,25
0,75 ‘ (pm ~ 0,3 (pm.

50.5 — 45
50 — 45

0,25
<pm ~ 0,36 (pm
0,75

hetgeen een alleszins acceptabele waarde is voor het verkrijgen van een
goede storingsongevoeligheid.
We hebben ons tot nu toe niet bezig gehouden met de dimensionering van
het afvlakfilter, dat van de tijdens de coïncidentie-intervallen vloeiende impulsstroom de regelspanning maakt.
Bij het ontbreken van een synchronisatie-impuls zal niet alleen geen directe
synchronisatie plaats vinden, doch dan zal ook de stroomimpuls in het
coïncidentie-interval ontbreken.
Om in dit geval een nauwelijks merkbare invloed op de regelspanning te
verkrijgen, dient de integratie over een zeer groot aantal perioden plaats te
vinden. Dit is geen bezwaar, daar de rasterfrequentie toch meestal slechts
langzame veranderingen ondergaat. Een tijdconstante van 1 a 3 sec kan dan
ook zonder bezwaar worden toegepast.
Tengevolge van het aanwezig zijn van een directe synchronisatie, die aan
het regelcircuit parallel werkt, kunnen immers snellere frequentieverande
ringen (b.v. van —0,5 % tot +1 %) zonder meer worden opgevangen.
11.3.1 Invangen
Wij zijn er tot nu toe van uitgegaan, dat de gesynchroniseerde toestand was
bereikt en hebben nagegaan, aan welke dimensioneringsvoorwaarden zou
moeten worden voldaan om deze toestand bij het wegvallen van enkele
synchronisatie-impulsen toch te behouden.
Zolang de gesynchroniseerde toestand nog niet is bereikt en de ^-detector
door het ontbreken van een regelmatige coïncidentie geen of nauwelijks een
regelspanning levert, zal de oscillatorfrequentie ca. 45 Hz bedragen. Daar de
synchronisatie-impuls door het geringe houber^ik van ca. 0,75 Hz niet in
staat is de oscillator te synchroniseren, zal de ongesynchroniseerde toestand
blijven bestaan.
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Het is dan ook nodig de amplitude van de synchronisatie-impuls tijdelijk
te vergroten en op een waarde te brengen, waarop vangen gegarandeerd
plaats vindt. Men kiest hiervoor meestal een (tijdelijk) vang- en hougebied
van ca. 10 Hz.
Het gehele circuit voor volledig automatische synchronisatie kan er dus
uitzien zoals in fig. 11.3-2 in blokschema is gegeven.
A

I "
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>
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ft; f\ct
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Fig. 11.3-2
Blokschema van het circuit voor automatische synchronisatie van de
rasteroscillator.

Het blokschema bevat de volgende elementen:
I. «jPr-detector, waarin, door fazevergelijking van de oscillatoruitgangsspanning met de synchronisatie-impuls, de regelspanning Vd1 wordt
opgewekt, die de oscillator III met eigenfrequentie J'o verstemt naar fz.
II. Integratiefilter voor de regelspanning.
III. Oscillator, die door gelijkspanning in frequentie kan worden ge
varieerd, met een ingang voor directe synchronisatie.
IV. Verzwakker voor directe synchronisatie.
V. «pv-detector, die bij het ontbreken van coïncidentie geen regelspanning
Vdv aflevert, waardoor het vangkanaal VII een grote synchronisatieimpuls naar III doorgeeft.
VI. Integratiefilter voor de ^„-detector.
VII. Sluiscircuit, in gesynchroniseerde toestand geblokkeerd; zonder coïn
cidentie in de ^«-detector is VII geopend.
In het kort is de werking als volgt: Zolang aan de ingang A de synchronisatie-impulsen ontbreken, leveren zowel discriminator I en V geen gelijk
spanning. Hierdoor loopt oscillator III op /o (= 45 Hz) en staat de sluis
VII open. Voert men bij A impulsen toe (f\ = 50 Hz) dan wordt III ogen
blikkelijk gesynchroniseerd. De discriminatoren I en V leveren dan een uitgangsspanning, waardoor:
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a. /o in ƒ2 verandert; ƒ2 nadert 50 Hz.
b. het sluiscircuit VII wordt geblokkeerd waardoor alleen de zwakke
synchronisatie via IV overblijft.
Zoals reeds werd uiteengezet, moet /?iCi groot zijn (1 a3 sec).
Hierdoor zal het bijregelen van de oscillator van /o naar ƒ2 slechts lang
zaam kunnen plaats vinden. Het uitschakelen van het hulpsynchronisatiekanaal moet dus nog langzamer gebeuren, daar bij voortijdig uitschakelen
ervan de synchronisatie weer verloren zou gaan, het hulpsynchronisatiekanaal weer in bedrijf zou komen, de frequentiebijregeling weer zou worden
voortgezet, het hulpsynchronisatiekanaal VII nogmaals voortijdig zou wor
den uitgeschakeld, etc. waardoor de definitieve synchronisatie al „hikkende”
tot stand zou moeten komen. Een dergelijke actie zou b.v. ontstaan, indien
in de vang-fazedetector V over het gehele ^-interval (0, <pm) voldoende
uitgangsspanning zou worden opgewekt om de grote synchronisatie-impuls
in de sluis VII volledig te blokkeren, en de integratietijdconstante van VI zo
klein is, dat dit blokkeren optreedt vóór ƒ2 is toegenomen tot f\ — 0,75 Hz.
Hieruit volgt, dat bij voldoend langzaam uitschakelen van de grote syn
chronisatie-impuls (R2C2 groot) de stabiele eindtoestand zonder hikken kan
worden bereikt. Echter zal het dan lang duren voor de grote synchronisatieimpuls weer wordt ingeschakeld, indien dit om de een of andere reden (b.v.
verlies van synchronisatie-impulsen tijdens omschakelen) nodig zou zijn.
Terwijl het langzame uitschakelen van de grote directe synchronisatie geen
groot bezwaar behoeft te zijn, daar gedurende dit proces de synchronisatie
blijft gehandhaafd, is het langzame inschakelen uitermate hinderlijk, omdat
het secondenlang kan duren vóór de rasteroscillator wordt gesynchroniseerd.
Om dit bezwaar op te heffen kan men het hulpcircuit voor het invangen
als een zelfstandig, stabiel regelcircuit uitvoeren, waarin de synchroni
satie-impulsen onmogelijk kleiner kunnen worden dan bij het momentele
frequentieverschil ƒ1 — /2 nodig is voor synchronisatie.
Deze toestand is alleen bereikbaar, indien de grote synchronisatie-impuls
reeds in de sluis VII (fig. 11.2-3) voldoende wordt doorgelaten vóór het be
reiken van de maximale coïncidentiehoek cpm•
We zullen nu nagaan, welk deel van het totale 99-gebied voor de vangdiscriminator mag worden gebruikt.
We hebben gezien, dat de nominale fazehoek 9on > 0,3<pm moet zijn. De
te verwachten variaties in /o en in fi zullen deze hoek doen variëren tussen
0,15 (pm en 0,45 (pm.
In dit gehele werkgebied van de fazeregeldiscriminator I mag het hulp
synchronisatiekanaal niet in bedrijf zijn, hetgeen betekent, dat voor de in
schakeling ervan alleen het gedeelte tussen b.v. 0,5 (pm en (pm over blijft.
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Houdt men ook hier rekening met toleranties, dan dient men een wat
grotere afstand te kiezen tussen de uiterste grens van het werkgebied en het
begin van inschakelen van het hulpsynchronisatiekanaal.
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Fig. 11.3-3
a. Verdeling van het beschikbare <p-gebied. b. De uitgangsspanning Vdi van
detector I als functie van y/<pm. c. De uitgangsspanning Vdv van detector V
als functie van <pl<pm. A is het werkgebied van de <pr discriminator, B dat
van de <pv discriminator.
In fig. 11.3—3a is gegeven, hoe de verdeling van het beschikbare ^-gebied
bijvoorbeeld kan plaats hebben.
In fig. 11.3-36 is gegeven, hoe de regelspanning Vd1 in de fazedetector
<pr van (pjcpm afhangt. Men kiest de bij de nominale fazehoek 9?n behorende
uitgangsspanning Vdju zodanig, dat de benodigde bijregeling in frequentie
van /o naar /i — 0,25 Hz plaats vindt.
Men kan dus ook direct het frequentieverschil ƒ2 — /o op de .y-as aangeven.
Uit fig. 11.3-3c volgt hoe de uitgangsspanning Vdv van de fazedetector
V van de fazepositie afhangt. Hier stelt Vvg de spanning voor, waarbij de
sluisschakeling VII juist geheel is geblokkeerd en er geen extra vangsynchronisatie-impuls meer aan de oscillator III wordt toegevoerd. Voor
<p/(pm tussen 0,7 en 1 neemt de via de sluisschakeling VII aan de oscillator toege-
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voerde vangsynchronisatie-impuls toe, zodat de aan de oscillator III toe
gevoerde synchronisatie-impulsen in afhankelijkheid van (p/cpm er b.v. uit
kunnen zien, zoals in fig. 11.3-4 is gegeven.
ij frf2 (Hz)

o

V

W

as \a i,o
-----

Fig. 11.3-4
Vorm van de synchronisatie-impulsen
in afhankelijkheid van <pl(pm. De lijn
x—ij is de verbinding van alle punten,
waarvoor de impulsamplitude over
eenstemt met de fazepositie.

De gestippelde lijn x - ij is de verbinding van alle punten, waarvoor de
amplitude van de directe synchronisatie-impuls overeenkomt met de faze
positie.
11.3.2 Het vangproces
Het verloop van <p tijdens het vangen is afhankelijk van het aanvankelijke
frequentieverschil fo —/i, van de tijdconstanten van de filters II en VI, en
van de grootte der synchronisatie-impulsen.
We gaan er van uit, dat de synchronisatie-impulsen, die aan de oscillator
III worden toegevoerd, de vorm hebben zoals in fig. 11.3-4 is voorgesteld (de
sluis aanvankelijk geheel geopend). Het blijkt nu, dat men bij de berekening
van de baan die het synchronisatiepunt onder invloed van de twee separate
regelsystemen tijdens dit proces aflegt, op twee simultane differentiaalverge
lijkingen stuit, waarvan in de kleine tekst een uitgewerkt voorbeeld is
gegeven.
Toch is het mogelijk alreeds een idee te krijgen van de verplaatsing van het
synchronisatiepunt.
We vervangen daartoe de van discriminator I afkomstige regelspanning
door een variabele gelijkspanning Vr, waarmee we ƒ2 van /o naar f\ continu
kunnen veranderen, en beginnen met de beschouwing op het moment
t = 0, waarbij Vr = 0 en ƒ2 = /o = 45 Hz.
Op t = 0 komt de aan de oscillator toegevoerde synchronisatie-impuls
overeen met de voor (pl(pm = 1 gegeven kromme in fig. 11.3-5 en vindt syn
chronisatie plaats in het punt I.
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Fig. 11.3-5
Diverse banen van het synchronisatiepunt in het ƒ2 — <p/<pm-\lak.

Aangezien in dit punt de gvdetector een grote uitgangsspanning levert,
geschiedt het opladen van de condensator C2 in het filter VI snel, waarbij de
amplitude der synchronisatie-impulsen kleiner wordt.
Daar bij een constante fo voor synchronisatie steeds een constante am
plitude nodig is, verschuift het synchronisatiepunt van I in de richting van
punt II.
Tijdens dit proces vermindert de «pv-uitgangsspanning volgens fig. 11.3—3c,
waardoor de laadsnelheid van C2 afneemt en de fazeverandering steeds lang
zamer plaats vindt. Bij het bereiken van het punt II (op de lijn x-y, zie fig.
11.3-5) levert de Tvdetector juist de benodigde regelspanning om deze
toestand te handhaven; immers dan is de laadsnelheid van C2 nul geworden.
Evenzo is het gemakkelijk in te’ zien, dat bij het instellen van fz op b.v.
47 in plaats van 45 Hz, het synchronisatiepunt zich rechtlijnig van III naar
IV zal verplaatsen. Zouden we de verandering van fz naar 47 Hz echter zeer
langzaam laten plaats vinden nadat het evenwichtspunt II was bereikt, dan
zou het synchronisatiepunt zich van II over de lijn x-y naar IV verplaatsen.
Op analoge wijze kunnen we ook nagaan wat er gebeurt, indien we de
Tvuitgangsspanning door een regelbare gelijkspanning vervangen en nu de
9?r-uitgangsspanning de oscillatorfrequentie normaal laten bijregelen.
Voor Vdv = 0 zal het synchronisatiepunt zich nu van I (fz =fo = 45 Hz)
volgens de pijl in de richting van punt III verplaatsen.
De evenwichtstoestand wordt bereikt in het punt K, in welk punt de discriminator juist die regelspanning levert die nodig is om fz (~ 48Hz) te
handhaven.
Bij instelling van Vdv op een waarde, overeenkomende met (pl<pm — 0,94
verplaatst het synchronisatiepunt zich achtereenvolgens van Ia naar IIIa
en bereikt in Va de evenwichtstoestand.
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Fig. 11.3-6

Banen van het synchronisatiepunt als: a. R1C1 > R2C2, b. R1C1 ~ R2C2
en c. R1C1
i?2C2. d. de gearceerde oppervlakte geeft het gebied aan,
waarbinnen de banen van het synchronisatiepunt liggen.

In de normale schakelingen gebeuren de twee separaat beschreven ver
schijnselen gelijktijdig. Bij R1C1 > R2C2 zou de baan van het synchronisatie
punt er b.v. uit zien zoals in fig. 11.3-6a is geschetst. Bij kleiner wordende
verhouding R1C1IR2C2 zal de oscillatorfrequentie echter sneller worden bij
geregeld en zal de baan van het synchronisatiepunt de vorm hebben zoals
in fig. 11.3-66 is gegeven. Is J?iCi > .K2C2, dan wordt de baan van het
synchronisatiepunt zoals in fig. 11.3—6c is geschetst.
Samenvattend kan dus worden gezegd, dat de baan van het synchronisatie
punt zich altijd in het gearceerde gebied van fig. 11.3-6d zal bevinden.
1
Indien de zaagtandspannmg uit fig. 11.3-7, waarvan de eigenfrequentie ƒ2 = — is, gei2

1
P
synchroniseerd wordt (frequentie fi = — ), geldt voor de relatieve impulshoogte —■:
Ti

P

E

E

h-h
h

(11.3-1)
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Fig. 11.3-7
De benodigde impulshoogte p om een oscillator met eigenfrequentie l/Tz
te synchroniseren met de frequentie fi = l/7i van de impulscentrale.
Tijdens het invangproces heeft de synchronisatie-impuls een vorm, zoals in fig. 11.3-8 is
weergegeven. Noemen we de steilheid van de voorflank van de kleine synchronisatie-im
puls a en die van de grote b, dan geldt:
p = a (Tm — Tv) + b {At— (Tm — Tv)}
At
Invoering van de fazeverschuiving (p = 2ji----- geeft:
Ti
Ti
p = —— [a(<pm — <pv) + b{(p —(<pm — <Pv)}]
271
waarbij tevens

Tm
2n----- = <pm
Ti

en

(11.3-2)

Tv
2n ——— = cpv is gesteld.
Ti

bfAt-(Tm-rv)J
P
«Tm-Tvi
p4

j

i
4

4-

Tm

Fig. 11.3-8
Vorm van de synchronisatie-impuls, als het sluiscircuit VII uit fig. 11.3-2 gedeeltelijk
open is.
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Combinatie van (11.3-1) en (11.3-2) levert op:
2n(fi—fz) = coi — o)2 = — {bfp — (b—a) <pm + (b— a)<pv]

(11.3-3)

De grootheid <pv hangt lineair af van de uitgangsspanning van de integrator VI uit fig.
11.3-2, en wel volgens
<fm
(11.3-4)
Vv,

=

vv)

Bij substitutie hiervan in (11.3-3) ontstaat
m — o)2 =
b
Door — — A
E

en

(,b — a)<pm

— B

EVv,

b

—
v
E

(b — a)<p
EVvo

-V.

te stellen, wordt dit

o)i — 0)2 — A<p — BVv

(11.3-5)

De uitgangsspanning Vv van het filter is afhankelijk van de spanning, die de 9?t.-discriminator afgeeft. Met een tijdconstante xz van het integratiefilter wordt het verband tussen
deze spanningen:
ÓVv

Vv + r—------ VDy
dt
Zolang de ^v-discriminator een lineaire karakteristiek heeft, is Vd\ een lineaire functie
van <p:
VDy =

Vvg
(fm --- <fg

iSpm---<P)

Voor (p = <pm wordt Voy = 0, terwijl bij <p = de grenshoek q>„ de spanning Vdv = Vv,] de
9?v-discriminator geeft dan een spanning af, die juist groot genoeg is om de extra synchronisatie-impuls geheel af te schakelen.
Het verband tussen de spanning Vv en de fazehoek <p wordt dus gegeven door:
Vv,
dVv
Vv + T2 —:—
=
0fm — <p)
dr
<pm — <p.
i/ o.

(11.3-6)

Het regelcircuit, dat de frequentie ƒ2 bijregelt, wordt bepaald door:
a. de karakteristiek van de 9>r-discriminator; ook deze is lineair aangenomen:
VDl = Ki • <p
b. de invloed, die de regelspanning Vr heeft op de frequentie ƒ2:
0)2 — 0)0 = Kz ■ Vr

(11.3-7)

c. de tijdconstante n, van het integratiefilter II uit fig. 11.3-2. De relatie tussen Vdx
en Vr is n.1.
Vr + n —= Vdv = Ki • <p

(11.3-8)

Noemen we coi — a>o = Ao)\ = In Afi, dan volgt uit (11.3-5) en (11.3-7):
K%Vr + A<p — BVv — Ao) 1

(11.3-9)

Door (11.3-9) te vermenigvuldigen met n, daarna te differentiëren naar de tijd en ver
volgens het verkregen resultaat weer op te tellen bij (11.3-9), ontstaat, met gebruikmaking
van (11.3-8),
d(Ao)i)
dVv
d <p
(11.3-10)
Ao)i--- Tl
BV, + Bx1 — -------(X + A) <p + Axi
dt
dt
dt
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Hierin is K = K\ • Kz de rondgaande versterking van het regelcircuit voor de frequentiebijregeling.
De uitdrukking (11.3-10) vormt met (11.3-6) een stelsel simultane differentiaalverge
lijkingen. Eliminatie van de grootheid Vv heeft als eindresultaat:
AtiTz

d2©

= Am +

i

BVvg

I

<Pm — <Pg

+ \At 1 +

d/2

BVvg
(pm — <Pg

*

[K+ A +

+ (K + A)tzl ——--- [) d/

• <pm 4- (ri + r2)

d(Jwi)

d/

+ rir2

d2(Jwi)

BVvff

)„ =

(fm — (fg

(11.3-11)

dr2

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat vergelijking (11.3-11) slechts geldig is, zolang de
extra synchronisatie-impuls gebruikt wordt. Anders gezegd: <p moet groter zijn dan (of
gelijk aan) <pm — <Pv- M.b.v. (11.3-4) is deze voorwaarde te herschrijven als
<P

Vv

fpm

Vvg

(11.3-12)

----- > ——

Vv
<P
Zodra----- <------ is geworden, speelt de extra synchronisatie-impuls geen rol meer.
(fm

Vvg

Het verloop van <p als functie van de tijd wordt dan gegeven door:
d<p

a

— X\—------h

E

dt

(* + F> = Am + ti

d(-dcui)

d/

(11.3-13)

Als ten tijde / = 0 de synchronisatie-impulsen worden toegevoerd en de condensatoren van
de filters ongeladen zijn, zodat ^«(0) = Vv(0) = 0, dan heeft de extra synchronisatie-impuls
nog de maximale amplitude. De beginwaarde van de fazehoek volgt uit (11.3-5) en (11.3—7)
Acüi

(11.3-14)

,(0) = —

Weliswaar kan er enige tijd nodig zijn om deze fazepositie g>(0) te bereiken, (zie fig. 11.2-2)
maar dit tijdsverloop wordt verwaarloosbaar klein verondersteld. Verder vindt men, met
d©

gebruikmaking van (11.3-5), (11.3-6), (11.3-7) en (11.3-8), voor —— ten tijde t = 0:
d/

A

d©

d/

=

jtV

BVvg

<Pm — ^(O)

K

<pm — <fg

T2

Tl

<fW)

(11.3-15)

T/z / sec
X2=Q/ sec

0.6
47
0.6

45
0.1
0.3

Q3..
01
0

tl

0 0.1 V 0j os Ofi Q6 07 0.0 OS 1.0 V V 1.3 UJJS 16
t (sec)

Fig. 11.3-9
Het verloop van de relatieve faze (p/tpm als functie van de tijd, waarbij ti = R1C1 =
= 1 sec en R2C2 = 0,1 sec.
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Daar op het moment van inschakelen Vv = 0, is aan voorwaarde (11.3-12) voldaan cn
kan het verloop van y gevonden worden door de differentiaalvergelijking (11.3-11) op
te lossen.
Is y (r) eenmaal bekend, dan kan ook de grootheid Vv!Vg als functie van de tijd gevon
den worden m.b.v. (11.3-6). Op deze wijze is het tijdstip ti te berekenen, waarop
Vv

<P
tpm

Vva
wordt. Vanaf dat moment wordt y bepaald door de differentiaalvergelijking (11.3-13).
Als beginvoorwaarde voor deze nieuwe vergelijking geldt:
y
V ^ Vi'l)
Zijn 9y(/) en —— (/) bekende functies van de tijd, dan kan ook het verschil in hoekfrequentie
Vvg

a)2 — ojo worden berekend. Immers, volgens (11.3-5) is
0)1 — 0)2 = Ao)\ — (0)2 — 0)q) = Ay — BVv
of

(11.3-16)

0)2 .— 0)q = Ao)\ — Ay + BVv

Formule (11.3-16) geldt weer zolang aan voorwaarde (11.3-12) is voldaan. Indien
y

Vv

~<~k7

y-m

dan is

0)2----0)0

(11.3-17)

= Ao)l~ —
E V

Door de fazehoek y en het frequentieverschil ƒ2 — /o in één diagram uit te zetten, ontstaan
banen als in fig. 11.3-6 zijn getekend.
40

'I
/ #

/'' /I
/
/
1
I

V

43

1
1

*

1

44

1

/jj-f2,£09/lfm-30

f0=4S-

0.03
004
005

(2~(q*25 f/fm^

I

/

45-f0
46

I
I
I

47
48

/

f2(Hz)

/
0

I

OJt 1
(sec) 1

/
m

20

02

0.3

49
1
1

0.1

f2 (Hz)

42

I

T; = /soc
T2m<Vs*c

41

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

50-ft

9/ifim
Fig. 11.3-10
De baan van het synchronisatiepunt in het y—/V-diagram, eveneens voor n = 1 sec en
T2 — 0,1 sec.
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Tenslotte kan het voorafgaande toegelicht worden met een numeriek voorbeeld. We
stellen, dat/o = 45 Hz.,/x = 50 Hz. en het hougebied van de extra synchronisatie-impuls
(sluis VII geheel open) 10 Hz. De maximale amplitude van de extra synchronisatie-impuls
treedt op als Vv = 0, dus bij <pv = <pm (volgens (11.3-4)). Ingevuld in (11.3-3) geeft dit
b
2n(fi —/2) = 2n • 10 = — • <p = A<pm,
E

zodatA =

2n • 10
(fm

a
2n • 1
Op overeenkomstige wijze vindt men----- =
, als het hougebied van de kleine
E
<Pm
synchronisatie-impuls 1 Hz. is. Hieruit volgt:
BVvg =

b—a
<pm =2n- 9
E

Neemt men verder (pa = 0,7 <pm,

K<pm = 2jt.25, n = 1 sec en t2 = 0,1 sec en voert
<p
men een nieuwe variabele * = ----- in, dan wordt vergelijking (11.3-11):
(fm

d2*
dx
—- + 43,5 — + 65* = 35
dt2

dt

Deze vergelijking is geldig vanaf het moment, dat de synchronisatie-impulsen zijn ingeschaVv
keld, tot aan het tijdstip /1, waarop * = -—-. De beginvoorwaarden luiden: *(0) = 0,5
Vvg
dx
en----- = 13,75. Het tijdstip 11 vindt men, door eerst (11.3-6) op te lossen:
dt

dVv

l—x

dt

0,3

Vv + 0,1 —------ Vvg '
Vv

Vv

en vervolgens * =----- te stellen. Het resultaat is ti = 0,219 en *(/i) = —— (/i) = 0,74.
Vva
Vvg
dx
Hierna wordt x(t) gegeven door vergelijking (11.3-13):
Ti —----- h 26 * = 5 .
dt

Het frequentieverschil ƒ2 — fo wordt berekend met behulp van (11.3-16)
Vv

h— fo = 5 — 10* + 9-—
Vvg

respectievelijk (11.3-17): ƒ2—fo = 5 — *. Fig. 11.3-9 toont het verloop van * = <p/<pm
als functie van de tijd, fig. 11.3-10 geeft (ƒ2—fo) als functie van <p (met ingeschreven
tijdstippen).
Opmerking: strikt genomen dient men in het voorafgaande voor coi te lezen:
ü)i = m — d<p/dt. Eenvoudigheidshalve is dcp/dt echter verwaarloosd.

11.3.3 Praktische schakelingen
Vanzelfsprekend kan men de in 11.3.1 behandelde principes op verschillende
wijze realiseren.
We zullen ons daarom bepalen tot het bespreken van enkele basisvormen.
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11.3.3.1 De (pr-detector
Eén van de moeilijkheden bij de realisatie van de 9?r-detector vormt de
relatief kleine coïncidentiehoek (pn « £ (pm. Bij het C.C.I.R. standaard
signaal komt cpm overeen met 160 n sec (0,8% van V), zodat de nominale
openingstijd fnom ~ 0,27% van V. De gemiddelde stroom is dus slechts ca.
1/400 van de tijdens de coïncidentie vloeiende piekstroom, waardoor het
nodig is met vrij hoge impedanties te werken.
Een eenvoudige coïncidentieschakeling voor het leveren van de regelspanning Vr met positieve polariteit, geschikt om b.v. een blokkeeroscillator
te besturen, is in fig. 11.3-1 la geschetst.

Vsync.—TL C/
*--- II

Bi

►--- II
*2

SJUU1
R1

c3

I

R3

Fig. 11.3-11 a.
Schema van de <pr-detector.
Aan de anode van de buis B\ wordt de rastersynchronisatie-impuls toe
gevoerd; aan het stuurrooster een positief gerichte zaagtandspanning, die
van de generator voor de vertikale afbuiging afkomstig is.
i

ft
—9-

/>—

va

t

o

lv9-k

I

\V9-k

Va
0

b

c
Fig. 11.3-116, c.
Fazepositie van de impulsen in de schakeling van fig. a.

0
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In de katode van de buis is een netwerk R2C3 opgenomen, waarover de regelspanning Vr kan worden afgenomen. Onder normale omstandigheden is de
fazepositie der impulsen zoals in fig. 11.3-11 b is geschetst.
Neemt <pn toe tot (pm, dan neemt de uitgangsstroom eveneens toe. Van
zelfsprekend kan men de polariteit van de geleverde regelspanning omkeren,
indien men R3C3 in serie met Ri in plaats van met R2 opneemt.
Eén van de punten, die nog bijzondere aandacht verdienen, is ongetwijfeld
het gedrag van de schakeling, indien synchronisatie nog niet is bereikt.
Indien namelijk de aan de anode- en stuurroosterketen gelegde spanningen
niet dezelfde frequentie bezitten, bestaat de anodestroom uit impulstreinen
(salvos), die optreden met de verschilfrequentie f\—ƒ2. De individuele
impulsen komen in breedte overeen met de synchronisatie-impulsen, daar
de anode alleen gedurende deze impulsen positief is. Indien de gemiddelde
waarde van de anodestroomimpulsen niet klein is ten opzichte van die in
gesynchroniseerde toestand, zal de oscillatorfrequentie al zo hoog kunnen
zijn, dat directe synchronisatie onmogelijk is. Dit zou b.v. het geval zijn in
dien in plaats van de aan het stuurrooster werkzame zaagtandspanning een
kanteelspanning zou worden gebruikt. Er zouden dan gedurende de helft
(in plaats van gedurende 10%) van de totale tijd anodestroomimpulsen in de
buis vloeien.
Er is - behalve de juiste keuze van de afplatting van de stuurroosterspanning - nog een andere factor, die van invloed is op de uitgangsspanning in
niet-gesynchroniseerde toestand.
Zodra namelijk aan de oscillator een grote directe synchronisatie-impuls
wordt toegevoerd is coïncidentie in de „gevaarlijke” zone g-h (fig. 11.3-116)
onmogelijk. Loopt de oscillator op 45 Hz (ƒ2 < ƒ1), en is de amplitude van
de aan de oscillator toegevoerde synchronisatie-impuls voldoende groot om
synchronisatie over een gebied van b.v. 10 Hz te doen plaats vinden, dan
wordt deze ongewenste zone g-h nooit bereikt.
Dit moge blijken uit het in fig. 11.3-12 geschetste verloop van het invangd

fo

k

f1

A

h

k

f3

AA

*5

h

h

KA

iwww$:
Fig. 11.3-12
De beginfaze van de impulsen is zodanig, dat gedurende een maximaal aantal perioden
van de oscillator synchronisatie niet tot stand komt. A. de aan de oscillator toegevoerde
synchronisatie-impulsen. De streeplijn geeft het niveau aan, waarop de terugslag van
de oscillator begint.
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proces. De fazerelatie voor / = 0 is hier zo gekozen, dat een maximaal aantal
perioden van de oscillator ongesynchroniseerd wordt afgelegd vóór bij /s de
terugslag door een synchronisatie-impuls wordt ingeleid.
Van dit ogenblik af is verder iedere volgende terugslag opnieuw door de
synchronisatie-impuls bepaald.
to
J.

tj

t2

4

t3
K

j.

X

X

X
0

WvWW
B

B

Fig. 11.3-13
Situatie, waarin ft > /ï, zodat synchronisatie niet tot stand komt. De
stroom in de <pr detector is zeer laag, daar in het ongunstigste geval slechts
een maal per zwevingsperiode volledige coïncidentie plaats kan vinden.
Ook in het geval, datfz > /i, vindt geen coïncidentie plaats in de zone g-h.
Deze situatie kan ontstaan, indien de schakeling op een hoge frequentie
gesynchroniseerd is geweest, b.v. op 52 Hz. Schakelt men aan studiozijde
nu over op b.v. 48 Hz dan is fz > /i, en kan geen synchronisatie tot stand
komen vóór ƒ2 < 48 Hz is geworden. Dit kan alléén, indien een te verwaar
lozen stroom in de discriminator vloeit. Dat dit inderdaad onder invloed
van de aan de oscillator toegevoerde grote synchronisatie-impuls gebeurt,
moge duidelijk worden aan de hand van fig. 11.3-13.
1
sec één
In het ongunstigste geval zal per zwevingsperiode van

h —h

maal volledige coïncidentie plaats kunnen vinden, (zie fig. 11.3-13 detail B).
Bij h — 52 Hz en f\ = 50 Hz zal de gemiddelde anodestroom dan be52 — 50
dragen: i*
5Q
•8 - 10-3ïa = 16-10-5 ia; dit is slechts ca. 1/16 van de
normale gemiddelde anodestroom voor (p = (pn.

11.3.3.2 De <pv-detector
Zoals uit de theoretische beschouwingen is gebleken, moet deze coïncidentiedetector maximale uitgangsspanning leveren voor <p = 0. Een eenvoudige
manier om dit te verkrijgen is in fig. 11.3-14a gegeven, terwijl uit fig. 11.3-146
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blijkt, dat in de normale fazepositie <pn gedurende de rest van de coïncidentietijd (hoek (pm — <p«) de maximumstroom loopt, die pas verdwijnt, als <p
toegenomen is tot (pm (zie fig. 11.3—14c). Het verloop van de uitgangsspanning komt nu overeen met de in fig. 11.3—3c gegeven kromme.

^2

II

_nLc,

fi2

Hl

2

s

I

Ri

CJ VD7

Vq

Va

t

t

0

0

i>

n' :■*
:

fI

2

ÏÏZJy
!

t'«

Fig. 11.3-14
a. Schema van de ^„-detector. Bij A worden de synchronisatie-impulsen, bij
B de vergelijkspanning toegevoerd, b. Normale fazepositie <pn, waarbij de
anodestroom nog een grote waarde heeft. c. Fazepositie (pm, waarbij de
anodestroom nagenoeg is verdwenen.

11.3.3.3 De regeling van de amplitude der synchronisatie-impulsen
In fig. 11.3-15a, 11.3-16a en 11.3-17a zijn enkele methodes aangegeven om
de amplitude van de synchronisatie-impulsen met behulp van de in een
^«-detector opgewekte, coïncidentie-afhankelijke spanning Vv te variëren.
De verkregen regeling is in de figuren 11.3-156, 11.3-166 en 11.3-176
weergegeven.
De in fig. 11.3-15a geschetste methode met een meerroosterbuis heeft het
voordeel, dat de regelfunctie geheel onafhankelijk van het in- en uitgangscircuit kan plaats hebben.
Iets eenvoudiger is reeds de schakeling van fig. 11.3-16a, waar evenals dit
in fig. 11.3-15a het geval was, van de versterking van de buis gebruik
wordt gemaakt.
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£

Fig. 11.3-15
a. Regeling van de amplitude van de synchronisatie-impulsen met behulp
van een buis met meerdere stuurroosters. b. De anodestroom als functie van
<p bij verschillende waarden van de regelspanning Vv.
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1'°
II
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o
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t

b

Fig. 11.3-16
a. Regeling van de amplitude van de synchronisatie-impulsen met behulp
van een triode. b. De anodestroom als functie van <p, met de regelspanning
Vv als parameter.
Vu

t
*3
Cj

r~Jinr*—j C2
\

—Hh+H
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Vu

4-3*
SL

o

JL
Fig. 11.3-17
a. Regeling van de amplitude van de synchronisatie-impulsen met behulp
van een diode. b. De uitgangsspanning Vu als functie van <p bij verschillende
waarden van de regelspanning Vv, als Ra oneindig groot is.
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De eenvoudigste schakeling stelt fig. 11.3-1 la voor, waar de diode Di,
afhankelijk van de aangelegde spanning Vv, de gehele of slechts een deel van
de over/?i aangelegde synchronisatie-impuls naar R2 doorlaat. Daar er geen
versterking plaats vindt, moet aan de ingang minstens de vereiste grootte
van de synchronisatie-impulsen worden toegevoerd.
In deze schakeling verkrijgt men op zeer eenvoudige wijze de kleine con
stante synchronisatie-impuls door de diode met R$ te overbruggen. De ge
wenste deling ontstaat door juiste keuze van R2 en R$.
11.4 Literatuur
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XII. STABILISATIE
12.1 Stabilisatie van de beeldbreedte
De breedte van het beeld is niet steeds constant, maar kan door verschillende
oorzaken variëren. Er kan b.v. een zeer geleidelijke verkleining optreden
tengevolge van het verouderen van buizen, maar ook snellere variaties zijn
mogelijk, namelijk door het niet-constant zijn van de voedingsspanning
(brom en netspanningsfluctuaties). Ook kan de beeldbreedte nog veranderen
doordat de hoogspanning voor de eindanode van de beeldbuis meestal
wordt verkregen door gelijkrichting van de terugslagspanningspieken uit
de lijntransformator. De straalstroom vormt zodoende een extra belasting
voor de afbuigingsgenerator en verkleint dus de amplitude van de afbuigstroom.
Bovendien wordt als afvlakcondensator meestal de capaciteit van de
beeldbuis zelf gebruikt en daar deze vrij klein is (orde van grootte 1500 pF)
kan zelfs binnen één rasterperiode de hoogspanning en daardoor de beeld
breedte veranderen. Indien het beeld b.v. bestaat uit enkele, elkaar af
wisselende, zwarte en witte horizontale stroken, zullen de randen van het
beeld geen rechte vertikale lijnen zijn, maar een min of meer zaagtandvormig
verloop hebben. Ook plotselinge veranderingen in de beeldinhoud wijzigen
dus de breedte van het beeld; na een scènewisseling is dit niet zo erg, daar
het oog zijn referentie dan toch kwijt is, maar het wordt wel hinderlijk als de
beeldhoogte niet gelijktijdig en evenredig mee varieert, want dan verandert
de breedte-hoogteverhouding.
De beeldbreedte wordt bepaald door de amplitude van de zaagtandvor
mige stroom in de afbuigspoel en door de hoogspanning op de eindanode
van de beeldbuis.
In het geval van de elektromagnetische afbuiging is de afbuigingshoek
ongeveer recht evenredig met de amplitude van de afbuigstroom en omge
keerd evenredig met de wortel uit de hoogspanning (zie 5.1.4).
De hoogspanning op haar beurt hangt weer af van de straalstroom en,
indien een terugslag-hoogspannings-generator wordt gebruikt, ook van de
amplitude van de afbuigstroom.
De inwendige weerstand van een terugslag-hoogspanningsgenerator bestaat
uit twee delen:
1. de eigenlijke inwendige weerstand Rw van het hoogspanningsgedeelte.
Met deze heeft men te maken, indien de amplitude van de afbuigstroom
onafhankelijk is van de hoogspanningsbelasting (i.c. straalstroom). Een
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dergelijke situatie doet zich voor bij gebruik van een shuntspaardiode
(zie 9.1).
2. Ook als Rih = 0 zou zijn, blijft er in een schakeling met een seriespaardiode nog een zekere inwendige weerstand Rib bestaan, omdat de hoogspanningsbelasting de afbuigstroom verkleint, waardoor de gelijk te richten
spanningspieken kleiner worden. Daar de amplitude van de afbuigstroom,
bij gegeven tijdsduur van de heenslag, wordt bepaald door de gelijkspanning
op de seriespaarcondensator, is de grootheid Rib tevens een maat voor de
verandering in deze seriespaarspanning tengevolge van straalstroomvariaties.
Rm wordt grotendeels bepaald door de inwendige weerstand van de hoogspanningsdiode en de parasitaire capaciteit in het afbuigingscircuit. Indien
we de inwendige weerstand van de diode buiten beschouwing laten vinden
we voor niet al te grote waarden van de straalstroom ƒ//:
VHl * Vh0
zodat

T .
2CvlH

(12.1-3)

*‘"=2ér-

Hierin is T = lijnperiode
Cp = parasitaire capaciteit.
Wanneer de inwendige weerstand Ra van de diode niet wordt verwaarloosd,
komt er nog een extra daling van de hoogspanning bij. Voor kleine waarden
van de straalstroom wordt deze extra spanningsdaling bij benadering
gegeven door:

4LC

(12.1-5)

Hierin is Ra de inwendige weerstand van de hoogspanningsdiode; eenvoudigheidshalve is Ra constant verondersteld.
In fig. 12.1-1 is, zeer vereenvoudigd, een afbuigingscircuit met terugslag-hoogspanningsgenerator weergegeven. Vb stelt de constante seriespaarspanning voor. Indien de ont
trokken straalstroom in = 0, is de hoogspanning Vh, welke tot Vul daalt als er een be
paalde straalstroom vloeit (zie fig. 12.1-2a).
Er geldt:
}CP (Vu2 — KriJ = VuL' iu'T
(12.1-1)
Vu wordt gegeven door de stroom h in de zelfinductie L op het eind van de heenslag:
Vu = ii

Indien in =0 is /’i = h = /o. (zie fig. 12.1—2b).
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Fig. 12.1-1
Vereenvoudigd vervangingsschema van een afbuigingscircuit met terugslaghoogspanningsgenerator. L = zelfinductic van de afbuigspoel, CP = para
sitaire capaciteit, D = hoogspanningsdiode, Vb = seriespaarspannnig, die
constant is tijdens de heenslag en ïh = onttrokken straalstroom. Alle groot
heden zijn getransformeerd naar de hoogspanningskant.
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n
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A
Fig. 12.1-2
met en
a. Optredende piekspanning tijdens de terugslag,
zonder straalstroombelasting. b. Verloop van de stroom door de zelfinductie,
eveneens met en zonder straalstroombelasting.
Als in ¥= 0, blijft ii + iz = 2/o omdat de seriespaarspanning Vb = constant (zie
fig. 12.1-2b)
Nu geldt dus:
/i = io + Ai
iz = i'o — Ai
en
Daar

Vh = (io + Ai)
(i'i2 — iz2) = Vhi • iumT

v"ï

vinden we:

£ (,V + i^ +
CP

VhiWT2

)

4 L2 io2

Dit ingevuld in (12.1-1) levert op

(■

in2 T2
4L Cp io2

L

■)>*♦£ **--<5 io2 = 0

L
Substitutie van Vho2 =----- io2 levert op
1

1—

(—y
\2 CpVh)

(12.1-2)
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Voor niet al te grote waarden van in wordt dit
T
VHiaVHo —3ö;i"
zodat RiH ~

(12.1-3)

T
2 CP

In de voorafgaande beschouwingen is de inwendige weerstand van de diode nul gesteld.
Op het moment, dat de spanning over de spoel de waarde Vh\ bereikt, gaat de diode open
en loopt de spoelstroom niet meer door de condensator Cv maar door de diode, waarbij
dan verondersteld is, dat Vn\ constant blijft, zolang de diode open is. De spoelstroom
(= diodestroom) neemt dan lineair af:
di

L — = — Vhx (zie fig. 12.1-3)

•d
'dg
■0

Vh\
Fig. 12.1-3
Verloop van de diodestroom tijdens de gèleidende periode.
Als de stroom de waarde nul na

m

sec heeft bereikt, gaat de diode weer dichten

slingert het circuit verder uit. De totale hoeveelheid lading, die via de diode in de afvlakcondensator terecht is gekomen, wordt er door de straalstroom in gedurende T sec weer
aan onttrokken:
LU
\U • —— = iuT
Vh1

I

of

U2 =

2Vh1 ’ T' iH
L

(12.1-4)

Om de invloed van de inwendige weerstand van de diode na te gaan nemen we eenvoudigheidshalve aan, dat (12.1-4) ook nog geldt als de diode weerstand heeft.
Nu is de diode weerstand gedurende de geleidende periode niet constant, maar door Rd
bij de gemiddelde waarde (idg = \id) van de diodestroom te nemen, kunnen we toch een
constante waarde voor de diodeweerstand Ra in rekening brengen. Deze constante wiarde
is echter wel afhankelijk van de grootte van Ug en dus van i« (zie in verband hiermee 7.2.4).
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De diodeweerstand veroorzaakt zodoende een extra spanningsverlies
A Vhx = idg • Rd = i Rd )/

2V»r Tin

Met behulp van (12.1-3) krijgen we dan:
A Vhx ~ Iff • Rd

Als b.v.

i

Vho'T

y2

2 L • iH

4LCP

(12.1-5)

Cp = 15 pF
1
sec,
15625

T

T
dan is----- = 2,13 Mohm
2 Cp

De invloed van de diodeweerstand op de totale inwendige weerstand van de hoogspanningsbron hangt af van de straalstroom in. Bij gebruik van een diode DY 87 Js
12.1-4 de totale inwendige weerstand uitgezet als functie van in. Hierbij is Vho = 16 *cV
en L = 1,1 H.
R,h(MW

I7'

S\
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3\
2
1
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60
iH(RA)

Fig. 12.1-4
T
Rw als functie van in voor een DY 87, indien —r- JS 2 Mf2.
2Cp
De Rib hangt van de gebruikte stabilisatieschakeling af. Eén van de stabilisatiemethoden hebben we reeds leren kennen in 9.2.5, waarbij het instelpunt
van de lijneindbuis beneden de knie van de Ia — Ka-karakteristiek lag. Hier
mee wordt een stabiliserende werking tegen straalstroomvariaties verkregen en
dus de Rib verlaagd. Het nadeel van een dergelijke instelling is de grotere
gevoeligheid voor variaties van de batterijspanning.

Foto 17. Impulshoogspanningsgenerator voor 25 kV.

—35 s usaaat

i

Foto 18.
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De beeldbreedte is constant als het quotiënt
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y

Vv„

constant is. Voor

straalstroomvariaties zouden in het ideale geval zowel Rm als RiB nul
moeten zijn. Het is echter niet goed mogelijk om de inwendige weerstand
r{H = 0 te maken.
Een constante beeldbreedte is, binnen zekere grenzen, evenwel ook te be
reiken als RtB ~ RuiWe denken ons de seriespaarspanning opgetransformeerd tot het hoogspanningsniveau;
indien geen straalstroom wordt afgenomen geldt Vbq = VnQ.
Voor een constante beeldbreedte moet gelden:

V VuQ

Vb

Vn0 — in • RiB

V Vhx

V Vf,o — i„ (RiB + Rif{)

waarin Vb1 en Vn1 respectievelijk de getransformeerde seriespaar- en hoogspanning
voorstellen, bij een onttrokken straalstroom in. Uitwerking van de gestelde voorwaarde
levert op:
in • RiB2 + Vrq • RiB — Vb * Rw = 0

of

RiB =

—Vb„ + VfV + 4'« y“o — R<»
2in

2in • Rin \
r*o
RiB x —— (—1 + 142in
voor kleine waarden van in.

In stabilisatieschakelingen brengt men nu een regelcircuit aan met een twee
ledig doel, namelijk het stabiliseren van de afbuigingsamplitude tegen
a. netspanningsvariaties
b. straalstroomvariaties.
De meeste van deze regelcircuits werken volgens een principe waarbij van
de spanningspieken die tijdens de terugslag over de transformator ontstaan,
een negatieve gelijkspanning wordt gemaakt, die als voorspanning voor het
eerste rooster van de lijneindbuis dient. Wordt de afbuigstroom, om welke
reden dan ook kleiner, dan neemt tevens de grootte van de spanningspiek
tijdens de terugslag af, daarmede de negatieve voorspanning van het stuurrooster verkleinend. De anodestroom van de eindbuis zal dus toenemen,
zodat de afneming van de afbuigstroom wordt tegengewerkt.
De werklijn van de eindbuis is bij toepassing van een stabilisatie altijd
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boven de kniespanning gelegen, met als voordeel een belangrijk grotere
ongevoeligheid voor variaties in de batterij spanning; deze ongevoeligheid
wordt trouwens nog verder opgevoerd door de terugregeling.

i Ci
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+ybatt
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Fig. 12.1-5
Schakeling voor stabilisatie van de beeldbreedte, met gebruikmaking van
een triode (Bz) en een extra wikkeling (Si) op de lijntransformator.
Een voorbeeld van een stabilisatieschakeling is weergegeven in fig.
12.1-5. Op de lijntransformator is een extra wikkeling Si aangebracht,
waarover tijdens de terugslag positieve spanningsimpulsen optreden van
ca. 200 volt, die via een integrator (R2C5) aan het rooster van de regelbuis B2 worden doorgegeven. Deze regelbuis heeft een negatieve voorspanning, welke binnen zekere grenzen onafhankelijk is van de batterijspanning, om te voorkomen, dat het instelpunt varieert als de netspanning
verandert. Deze onafhankelijkheid wordt verkregen met behulp van de
varistor in de katodeleiding. In fig. 12.1-6 zijn de katodespanning en de
roosterspanning van de triode weergegeven als functie van de batterijspanning. Binnen een zeker interval is de spanning tussen rooster en katode
constant. Op de anode van B2 staan tijdens de terugslag positieve impulsen,
afkomstig van het knooppunt van de afbuigspoel (Ls) en de seriespaarcondensator (C2). Tijdens de heenslag is B2 geblokkeerd, terwijl deze buis alleen
tijdens de terugslag even geleidend is, waardoor op punt A een negatieve
gelijkspanning komt te staan. De roosterlekweerstand Ri van de lijneindbuis
Bi is met dit punt A verbonden, waardoor de lijneindbuis werkt met een
negatieve voorspanning. De integrerende werking van R1C1 voorkomt
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dat de impulsspanning, die op punt A ook aanwezig is, op het stuurrooster van de lijneindbuis komt te staan.

Vbutt.
Fig. 12.1-6
Het verloop van katode- en roosterspanning van Bz in fig. 12.1-5, als
functie van de batterijspanning.

Als nu b.v. de amplitude van de afbuigstroom afneemt, zal de impuls
spanning tijdens de terugslag kleiner worden, de stroom van Bz neemt
af en de spanning op punt A wordt minder negatief, daarmede de anodestroom van Bi vergrotend, hetgeen het afnemen van de afbuigstroom
tegenwerkt.
Met een dergelijke stabilisatieschakeling is het mogelijk om de seriespaarspanning Vb en dus de afbuigstroom, nagenoeg constant te houden
bij variaties van de netspanning tussen plus en min 15% en van de straal
stroom van 0-300 fxA. Hoewel voor een constante beeldbreedte Rib niet
nul moet zijn (Rib ~ Rui), streeft men er toch naar de seriespaarspanning constant te houden, om redenen, die in 12.2 duidelijk zullen worden.
In dit geval is de totale inwendige weerstand van de hoogspanningsbron
gelijk aan Rw, welke 2 a 5 Mohm kan bedragen.
Eén bijzonderheid moet nog nader worden besproken, en wel de werking
van de integrator R2C5 in fig. 12.1-5. Als namelijk de lijntransformator
is afgestemd op een minimale amplitude van de spreidingstrillingen tijdens de
heenslag heeft de impulsspanning op punt D van de wikkeling Si tijdens
de terugslag niet de vorm van een gedeelte van een sinus, maar ziet er uit
als in fig. 12.1-7a is aangegeven (getrokken lijn). Indien de afbuigstroom
gelijk zou blijven bij het onttrekken van straalstroom vervormt de impuls tot
datgene, wat door de gestippelde lijn in fig. 12.1-7a wordt voorgesteld.
De voorflank van de impuls wordt zelfs iets groter. Met een dergelijke
impuls op het stuurrooster van Bz zal de stabilisatieschakeling trachten de
eerste top van de impuls constant te houden (zie fig. 12.1-7a, gestreepte lijn)
en daardoor de amplitude van de afbuigstroom extra verkleinen.
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Na integratie echter ziet de spanning op het stuurrooster van B2 er uit,
zoals in fig. 12.1-76 is aangegeven. Bij toenemende straalstroom neemt de
impulshoogte af, waardoor de regeling in de goede richting werkt. Door C5
als trimmer uit te voeren, kan men de mate van integratie regelen en bijge
volg de impulsgrootte op het rooster van B2. Hiermee beïnvloedt men dan
tevens de negatieve voorspanning op punt A en dus ook de amplitude van de
afbuigstroom (amplitude-instelling). Om een goede stabilisatie tegen straalstroomveranderingen te krijgen moet de tijdconstante van de integrator
R2C5 de juiste waarde hebben.

Fig. 12.1-7
a. spanningspiek op punt D in fig. 12.1-5 tijdens de terugslag. A zonder
straalstroombelasting. B bij stabilisatie van de topwaarde van de terugslagspanning. C bij stabilisatie op constante amplitude van de afbuigstroom.
b. terugslagimpuls, na integratie, op het rooster van Bi in fig. 12.1-5, met
en zonder straalstroombelasting, eveneens bij stabilisatie op constante
amplitude van de afbuigstroom.
Integreert men namelijk te weinig, dan wordt weer min of meer de eerste top
van de terugslagimpuls constant gehouden en neemt de amplitude van de
afbuigstroom af bij toenemende straalstroom.
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12.1-8
Stabilisatieschakeling voor dc beeldbreedte met gebruikmaking van een triode (#2). De
informatie omtrent de amplitude van de afbuigstroom wordt ontleend aan de condensator
(C3) voor dc tangentcorrectie.
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Integreert men te veel, dan ontstaat de neiging om de tweede top constant
te houden, waardoor de amplitude van de afbuigstroom zelfs toeneemt bij
toenemende straalstroom (RiB wordt negatief). Bij een juiste werking
(RiB = 0) wordt het niveau van het punt P van de terugslagimpuls gestabili
seerd (zie fig. 12.1-la). Een nadeel van deze schakeling is, dat de amplitude

ca.mv

zT\
4-*W- (t-z)T

Fig. 12.1-9
Spanning op Cz uit fig. 12.1-8.
van de afbuigstroom afhangt van de instelling van Cs, waardoor de ge
wenste stabilisatie tegen straalstroomvariaties slechts bij een bepaalde
beeldbreedte is te verkrijgen. Dit nadeel kan men vermijden met de scha
keling van fig. 12.1-8. De stuurspanning voor het rooster van Bz wordt
hier afgenomen van C3, de condensator voor de tangentcorrectie (zie
9.2.8). De spanning hierover heeft namelijk de gedaante zoals in fig.
12.1-9 is aangegeven. Tijdens de terugslag steken de positieve gedeelten
(waarvan de amplitude alleen afhangt van de grootte van de afbuigstroom)
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Fig. 12.1-10
/-K-karakteristiek van een varistor, waaraan een impulsvormige spanning wordt gelegd.
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in de roostemiimte van Bz. De extra wikkeling en het integrerend netwerk
uit de schakeling van fig. 12.1-5 zijn hier niet nodig; wel is een instelpotentiometer Rz toegevoegd, waarmee de amplitude kan worden ingesteld.
Een eenvoudiger schakeling verkrijgt men door voor de opwekking van de
regelspanning niet een triode te gebruiken, maar de niet-lineaire karakteristiek
van een varistor te benutten. Voert men namelijk aan een varistor, via een
scheidingscondensator, een impulsvormige spanning toe, dan zal de ge
middelde spanning over de varistor negatief worden, als de impulsen in
positieve richting wijzen.
Ter verduidelijking is in fig. 12.1-10 de stroom-spanningskarakteristiek
van een varistor weergegeven. In het werkpunt vloeit er een gelijkstroom ig
met daarop gesuperponeerd een impulsvormige wisselstroom. De gemiddelde
waarde Vg van de aangelegde impulsspanning is negatief. Door het werk
punt te verschuiven kan men deze, gemiddeld negatieve, spanning variëren.
o

—©ij
A . tcz
II

o*

Fig. 12.1-11
Schakeling voor de stabilisatie van de beeldbreedte, met gebruikmaking
van een varistor {Rz).
In de schakeling van fig. 12.1-11 is het besprokene toegepast; de posi
tieve impulsen, die tijdens de terugslag aan de bovenzijde van Cz optreden,
worden via C\ doorgegeven aan de varistor (Rz). Door de gelijkrichtende
werking van de varistor ontstaat op punt A een negatieve regelspanning,
die de anodestroom van de lijneindbuis Bi beïnvloedt. Met behulp van de
instelbare spanningsdeling R4 — Rs komt een gedeelte van de gelijkspanning
van de seriespaarcondensator over Rz te staan, daarmede het werkpunt van
de varistor bepalend, en dus de spanning op punt A. Met R4 is zodoende de
beeldbreedte in te stellen. De stabilisatie tegen straalstroomveranderingen
is in dit geval veel slechter dan met de voorgaande schakelingen, omdat
het regeicircuit de toppen van de impulsen aan de bovenzijde van de

12.2

STABILISATIE VAN DE BEELDHOOGTE

409

seriespaarcondensator C2 constant probeert te houden. Verder heeft men
hier het nadeel, dat de regelgevoeligheid veel kleiner is, omdat geen verster
king optreedt door het ontbreken van de triode. Dit laatste bezwaar
kan men ondervangen door de terugslagimpulsen niet van de bovenzijde
van C2 af te nemen, maar van een punt B op de lijntransformator waar de
amplitude van deze impulsen veel groter is.
12.2 Stabilisatie van de beeldhoogte
Het constant houden van de breedte van het beeld alléén is niet voldoende,
ook de hoogte van het beeld dient te worden gestabiliseerd tegen straal
stroom- en netspanningsvariaties. Weliswaar beïnvloeden straalstroomvariaties niet de rasterafbuigstroom (als de vertikale-afbuigingsgenerator
met een constante spanning wordt gevoed), maar vanwege de hoogspanningsveranderingen, die ze veroorzaken, wel de beeldhoogte. Indien dus alleen de
beeldbreedte is gestabiliseerd, zullen zowel netspannings- als straalstroomvariaties de breedte-hoogteverhouding wijzigen. Als echter de amplitude
van de rasterafbuigstroom steeds evenredig is met de amplitude van de lijnafbuigstroom, zal de breedte-hoogteverhouding dezelfde blijven.
De amplitude van de rasterafbuigstroom hangt af van de voedings
spanning voor de zaagtandgenerator en de eindtrap. Door het aanbrengen
van een sterke tegenkoppeling in de eindtrap kan men deze echter vrij onge
voelig maken voor variaties in de voedingsspanning (zie 9.4) zodat nagenoeg
alleen de invloed van veranderingen in de voedingsspanning op de uitgangsspanning van de zaagtandgenerator overblijft. Om de voedingsspanning
van de zaagtandgenerator te stabiliseren, kan deze worden afgeleid uit de
seriespaarcondensator Ci, op de manier zoals in fig. 12.2-1 is aangeduid.
De spanning op punt A is ca. 1000 volt, waarvan door de spanningsdeling
met behulp van Ri en i?3 ca. 100 tot 200 volt op punt B overblijft. Het inte
grerend netwerk R2C2 voorkomt, dat terugslagimpulsen op de voedingsspan
ning voor de zaagtandgenerator worden gesuperponeerd. Bij netspannings
variaties zorgt de terugregeling in de lijnafbuigingsgenerator ervoor dat de
seriespaarspanning over Ci vrijwel constant blijft. Wel staat op punt A de
gehele verandering van de voedingsspanning voor de seriespaardiode D, maar
door de spanningsdeler Ri - R3 blijft daar op punt B slechts 1/5 tot 1/10 van
over. Men kan deze variaties trouwens nog verder verkleinen door de
weerstand R3 te vervangen door een varistor.
Bij vergroting van de straalstroom zijn twee gevallen te onderscheiden:
a. Het stabilisatiecircuit voor de horizontale afbuiging is zodanig ge
dimensioneerd, dat Rib = Rw', de beeldbreedte verandert niet (zie 12.1).
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Wel worden de seriespaarspanning en de hoogspanning lager; de lagere
hoogspanning geeft een onmiddellijke vergroting van de hoogte van het
beeld, terwijl de lagere seriespaarspanning, die deze vergroting moet com
penseren, door de aanwezigheid van de condensator C2 zijn invloed ver
traagd doet gelden. Bij plotselinge veranderingen van de straalstroom zal de
breedte-hoogteverhouding zich dan tijdelijk wijzigen. Dit nadeel verdwijnt
in geval b.
b. De stabilisatieschakeling is zo gedimensioneerd, dat de seriespaar
spanning constant blijft. De spanning op punt B verandert dan niet en de
condensator C2 veroorzaakt geen hinderlijke bijverschijnselen. Alleen de
hoogspanning wordt in dit geval kleiner, de mate waarin dit gebeurt hangt
af van de waarde van Rw', de beeldbreedte en de beeldhoogte veran
deren in gelijke mate en even snel; de breedte-hoogteverhouding blijft
gelijk.

VW.<—©71
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0

Fig. 12.2-1
Schakeling voor het verkrijgen van een ge
stabiliseerde voedingsspanning (op punt
B) voor de rasterzaagtandoscillator. Deze
voedingsspanning wordt afgeleid van de
seriespaarspanning op punt A.

Een nadeel van de schakeling van fig. 12.2-1 is, dat de voeding van de
zaagtandgenerator een extra belasting voor de lijneindtrap vormt. Indien
de opgenomen stroom klein is, zoals bij een blokkeeroscillator, is dit niet
zo erg, maar bij grotere stromen wordt het opgenomen vermogen al gauw te
groot. Een millerintegrator met transitron neemt b.v. 1 a 1,5 mA op, hetgeen
een belasting betekent van 1 a 1,5 watt, daar op punt A een spanning van
1000 volt aanwezig is. In zo’n geval is het beter de voedingsspanning voor de
rasterzaagtandoscillator op te wekken, zoals in fig. 12.2-2 is aangegeven.
Op punt A van een extra wikkeling op de lijntransformator staan tijdens
de terugslag positieve impulsen van ca. 200 volt. Na gelijkrichting hiervan
ontstaat op punt B een gelijkspanning, waarmee de zaagtandgenerator kan
worden gevoed. De weerstand Ri begrenst de piekstroom van de diode.
De stabilisatieschakeling houdt de grootte van de terugslagimpulsen con
stant en dus ook de gelijkspanning op punt B. De stabilisatie tegen netspanningsveranderingen is in deze schakeling beter dan in die van fig. 12.2-1.
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Het opgenomen extra vermogen uit de lijntransformator is ca. 10 x kleiner:
b.v. 1 mA bij 100 a 150 volt op punt B.
o
o
o
o
o

D
Fig. 12.2-2
Stabilisatieschakeling voor de voeding van de
rasterzaagtandoscillator. De voedingsspanning
wordt verkregen door gelijkrichting van terugslagimpulsen (op punt A) uit de lijntrans
formator.
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12.3 Stabilisatie van het zwartniveau
In 7.2 hebben we uiteengezet op welke wijze de nulcomponent in het video
signaal kan worden hersteld, nadat deze in de voorafgaande versterktrappen
verloren is gegaan. Dit herstellen is mogelijk omdat in het gestandaardiseerde
videosignaal bepaalde signaaldelen met een zekere regelmaat telkens op een
zelfde niveau terugkeren. Dit zijn b.v. de voor- en achterstoepen en de toppen
van de synchronisatie-impulsen, welke signaaldelen we in het vervolg referentiesignaaldelen zullen noemen. Het herstellen van de nulcomponent
komt er op neer één van deze signaaldelen weer op een constant niveau te
brengen.
Is er geen of slechts een gering verschil in niveau tussen het beeldzwart
en het signaaldeel, dat na het herstellen van de nulcomponent op een con
stant niveau is gebracht, dan zal bij verandering van de maximumvideo(signaal)span in de ontvanger (b.v. door regeling van het contrast), het
zwartniveau slechts weinig veranderen.
Worden daarentegen de toppen van de synchronisatie-impulsen op een
constant niveau gebracht - zoals b.v. het geval is bij normale niveaudiodeschakelingen - dan zal bij regeling van het contrast het zwartniveau belang
rijk veranderen, zodat bij het toepassen van deze methode voor het herstellen
van de nulcomponent een stuursignaal wordt verkregen, dat minder geschikt
is voor de beeldbuis. Immers moet dan na iedere verandering van de maximumvideospan de voorspanning van de beeldbuis zodanig worden bijge
regeld, dat „zwart” in het signaal weer overeenkomt met straalstroom nul.
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Gaat men bij het herstellen van de nulcomponent echter zodanig te werk,
dat de stoepen op een constant niveau worden gelegd, dan verschuift het
beeldzwart in het signaal bij verandering van de maximumvideospan zo
weinig, dat men de helderheid niet behoeft bij te regelen. Hoe onder de ge
noemde twee omstandigheden de uitsturing van de beeldbuis plaats vindt,
is in fig. 12.3-1 aangegeven.

i

5
3

Fig. 12.3-1
Stuurspannmg op de katode van de beeldbuis: a. indien de toppen van de
synchronisatie-impulsen op een constant niveau worden gehouden, b. indien
de achterstoepen op een constant niveau worden gehouden.
Uit deze figuur blijkt, dat het invoeren van de nulcomponent op de wijze,
als in fig. 12.3-lb is bedoeld, de voorkeur verdient.
In principe kan dit gebeuren door de niveaudiode tijdens de synchronisa
tie-impulsen te blokkeren, zodat geleiding alleen gedurende de stoepen kan
plaats vinden. De eenvoudigste manier om dit te doen is met behulp van de
schakeling in fig. 12.3-2. Het in deze figuur onder b getekende videosignaal
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wordt aan de katode, het sleutelsignaal c aan de anode van de niveaudiode
D\ toegevoerd. De amplitude van dit sleutelsignaal moet altijd groter zijn
dan die van de synchronisatie-impulsen in het videosignaal om geleiding van
de diode tijdens de toppen van de impulsen te voorkomen. Stroomdoorgang
vindt nu plaats gedurende de voor- en achterstoepen en eventueel tijdens
beelddelen met een nagenoeg gelijk niveau als deze stoepen.
Rp
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Fig. 12.3-2
a. Schakeling voor stabilisatie van het zwartniveau. b. Het uitgangssignaal
Vu: de achterstoepen liggen alle op hetzelfde niveau (0). c. Sleutelsignaal
Vi, dat aan de anode van de diode wordt toegevoerd.
Er zijn aan dit eenvoudige schema nog enkele nadelen verbonden. Ten
eerste verhoogt de inwendige weerstand Ri van de sleutelsignaalbron Vi de
totale weerstand in de geleidingsperiode tot (Rp + Ra + Ri), hetgeen meer
doorzakken van het videosignaal tot gevolg heeft. Verder moet het sleutel
signaal beginnen vóór en eindigen na de synchronisatie-impulsflanken, ook
tijdens het rastersynchronisatiesignaal, daar er anders tijdens de niet on
eindig steile impulsflanken geleiding in de diode zou optreden. Verder zal
o.a. tengevolge van het doorzakken, ook geleiding tijdens de zwartste beeld
delen kunnen optreden, waardoor de beeldinhoud de ligging van het zwart-
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Fig. 12.3-3
a. Schakeling voor stabilisatie van het zwartniveau waarbij het sleutelsignaal
door differentiatie is verkregen uit het gesepareerde synchronisatiesignaal.
b. Het uitgangssignaal Vu. c. Het sleutelsignaal over de weerstand Rz.
niveau zal beïnvloeden. Om de genoemde bezwaren te ondervangen leidt
men in praktische gevallen dikwijls het sleutelsignaal door differentiëren af
uit het gesepareerde synchronisatie-signaal. Hierbij ontstaan naaldimpulsen,
die o.a. optreden tijdens de achterstoepen (zie fig. 12.3-3c). Legt men de
impulstoppen met een aparte diode op nulniveau, dan kan men door ge
schikte dimensionering van het extra diodecircuit zoveel afplatting van de
sleutelsignaaltoppen laten plaatsvinden, dat hun duur nagenoeg overeen
komt met die van de achterstoepen. Een dergelijk circuit kan er dan b.v. uit
zien zoals in fig. 12.3-3a is gegeven. Er kan nu geen geleiding in de niveaudiode meer plaats hebben anders dan tijdens de achterstoepen, terwijl de
nodige vertraging in het sleutelsignaal om geleiding tijdens de achterflank
van de synchronisatie-impulsen te voorkomen, meestal reeds tengevolge
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van bandbreedtebeperking in het gesepareerde synchronisatie-signaal aanwezig is. De voorstoepen en de beeldsignalen kunnen geen ongewenste ge
leiding meer veroorzaken. Omdat ook hier het sleutelsignaalcircuit de weerstand tijdens de geleidingsperiode verhoogt, kan een toeneming van het
doorzakken niet worden voorkomen.
Beter is het daarom de sleutelwerking te laten plaatsvinden in een hulpcircuit, dat buiten de geleidingsweg van de diodestroom is gelegen. Een
schakeling met een dergelijke werking, die geschikt is om te worden toege
past tussen de laatste videoversterkbuis en de beeldbuis is in fig. 12.3—4a
gegeven. Ze vertoont veel overeenkomst met die uit fig. 7.2-18. De diode
Di is nu vervangen door een triode B% met bij voorkeur een lage p. De
sleutelsignalen worden op soortgelijke wijze van het totale synchronisatiesignaal afgeleid als in de schakeling van fig. 12.3-3 en worden aan het stuurrooster van B2 gelegd. Over C3 is de som aanwezig van de gelijkspanning
op de loper van de helderheidsregelaar (punt A) en de spanning A K, die
tijdens de achterstoep over de weerstand R2 aanwezig is (£4 < R2).
Immers wordt tengevolge van de aan het stuurrooster werkzame sleutelimpulsen de buis B2 tijdens de achterstoepen geleidend, waardoor de katode
op anodepotentiaal komt te liggen.
Een complicatie die hier optreedt (en niet in de schakeling van fig. 7.2-18)
is, dat de spanning A V over R2 ook negatieve waarden kan aannemen, na
melijk bij een geheel zwart beeld. Deze toestand is door fig. 12.3-4c voor
gesteld. Normaliter zou bij negatieve waarden van A V in de buis geen ge
leiding tussen de anode en de katode kunnen optreden. Het is daarom nodig
de onderzijde van R3 met een punt te verbinden dat een lagere potentiaal
heeft dan punt A.
De beschreven schakeling van fig. 12.3-4 is bijzonder geschikt in die ge
vallen waarin de maximumvideospan niet alleen van de stand van de contrastregelaar afhangt, maar bovendien nog van de beeldinhoud. Dit is b.v.
het geval indien een eenvoudige automatische versterkingsregeling wordt
toegepast, waarbij de regelspanning ontstaat door integratie van het signaal
van de videodetector, of van het ingangssignaal van de separator. Dit kan
b.v. het geval zijn bij ontvangst van positief gemoduleerde T.V. signalen.
In 12.4-1 zal nog uitvoerig worden behandeld, hoe bij ontvangst van ne
gatief gemoduleerde T.V. signalen een maximumvideospan kan worden ver
kregen die onafhankelijk is van de beeldinhoud en van de grootte van het
antennesignaal, en waarbij de toppen van de synchronisatie-impulsen op een
constant niveau worden gehouden. Bij het veranderen van de maximum
videospan door regeling van het contrast zullen dan echter belangrijke wij
zigingen in de ligging van het beeldzwart ontstaan (zie fig. 12.3-la).
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Fig. 12.3-4
a. Schakeling voor stabilisatie van het zwartniveau met behulp van een triode. Rt is de
helderheidsregelaar. b. Spanning op de anode van Bi\ het niveau Va geeft de gemiddelde
waarde van het signaal op de anode van B% aan, Vei is de gelijkspanning die op C3 ont
staat c. Het niveau Va ligt hier hoger dan de achterstoep, zodat normaliter 2?a niet
meer geleidt tijdens deze stoep. d. Vorm van de anodestroom in buis B2.
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De eenvoudigste wijze om dit effect te verminderen is het mechanisch
koppelen van de contrast- en helderheidsregelaar. Een andere wijze van
correctie, die wordt toegepast, bestaat uit het aanbrengen van een weerstand
tussen de anode en het schermrooster van de video-eindbuis (zie fig. 12.3-5a).
Bij geschikt gekozen waarde van deze weerstand zal namelijk de gemiddelde
anodepotentiaal van de videobuis bij lage waarden van het contrast (lage
Vffz) juist zoveel negatiever worden als nodig is om het zwartniveau constant
te houden (zie fig. 12.3-56). Helaas is deze correctie nooit over het gehele
gebied van de contrastregeling exact; bovendien werkt ze alleen onafhankelijk
van de beeldinhoud bij voldoend lage inwendige weerstand van de schermroosterspanningsbron.
:vt

2

*
Fig. 12.3-5
a. Stabilisatieschakeling voor het zwartniveau met een weerstand tussen
anode en schermrooster van de videobuis. b. Stuursignaal op de katode van
de beeldbuis.
Een veel eenvoudiger oplossing ontstaat als in de A.V.R. schakeling van
fig. 12.4—8 de stoepen in plaats van de synchronisatie-impulstoppen als
referentiesignaaldeel worden gekozen. Men kan dit doen door aan de
versterkbuis Bi sleutelsignalen toe te voeren, die geleiding in de buis anders
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dan op de gewenste momenten voorkomen. Voor de vorm, de duur en de
ligging t.o.v. het videosignaal gelden dezelfde overwegingen als bij de
schakeling van fig. 12.3—3a. Een dergelijke schakeling, waarin de A.V.R. de
stoepen in de anodeketen van de videoversterkbuis op een constant niveau
houdt, is in fig. 12.3-6 gegeven.

I

E
synch.
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Fig. 12.3-6
A.V.R.-schakeling met zwartniveaustabilisatie.

Om coïncidentiemoeilijkheden te voorkomen zijn ook hier de sleutelsignalen van de synchronisatie-impulsen, en niet van de lijnterugslagimpulsen afgeleid. Ze zijn om reeds genoemde redenen zodanig van vorm,
dat geen geleiding in de A.V.R. buis kan optreden tijdens de voorstoep
en tijdens zwarte beelddelen.
12.3.1 Klemschakelingen voor het vastleggen van het onderdrukkingsniveau
Zoals reeds eerder in 7.2.4 werd behandeld, kan men klemschakelingen
op willekeurige tijdstippen dubbelzijdig openen. Leidt men uit het synchronisatiesignaal weer sleutelimpulsen af met de juiste ligging en van de juiste
tijdsduur, dan kan men ook het niveau van de achterstoep exact vastleggen.
Vanzelfsprekend bestaat dan bij voldoende grootte van de klemimpulsen
geen gevaar voor geleiding op andere tijdstippen.
Dergelijke schakelingen worden veelvuldig toegepast in de overdrachtsketens voor videosignalen en in de zender voor het vastleggen van de vooren achterstoepen op het voorgeschreven draaggolfniveau.

Foto 19. Opengeklapte projectiekop van de Mammoetprojector.

Ci : .

GE

!

Foto 20. Eidophorprojector.
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12.4 Stabilisatie van het contrast
Voor het verkrijgen van een constante contrastindruk dient de uitsturing
van de beeldbuis onafhankelijk te zijn van variaties in de sterkte van het
ontvangen signaal, van veranderingen van de netspanning en van de tem
peratuur ; bovendien moet de uitsturing worden aangepast aan de omgevingsverlichting.
12.4.1 Stabilisatie van de video-uitgangsspanning
Evenals in radio-ontvangers gebruikelijk is, past men in het beeldkanaal van
een T.V. ontvanger automatische versterkingsregeling toe (A.V.R.).
Bij A.M. geluidsontvangst is het voldoende, het detectorsignaal door
filteren van zijn audiocomponenten te ontdoen om de gewenste informatie
omtrent de ontvangen draaggolfsterkte te verkrijgen.
Gaat men bij T.V. signalen aldus te werk, dan is de verkregen informatie
niet alleen van de grootte van het detectorsignaal, maar ook nog in sterke
mate van de beeldinhoud afhankelijk en wordt niet de signaaltopwaarde,
doch de gemiddelde signaalwaarde gestabiliseerd. Een schakeling voor dit
eenvoudige A.V.R. systeem is in fig. 12.4-1 gegeven. Het gedemoduleerde
signaal over Rz wordt door RiCi geïntegreerd en als regelspanning aan een
of meerdere voorafgaande versterkbuizen gelegd.

A

HF

TJT
XCl

I

Fig. 12.4-1
Het verkrijgen van A.V.R. spanning met behulp van een integrator RiCi.
A stelt de M.F.-versterker voor.
Een dergelijke schakeling heeft een aantal ernstige nadelen:
1. De maximumvideospan over R2 is in sterke mate van de beeldinhoud
afhankelijk.
2. Door het ontbreken van een drempel zet de regeling meteen in,-waardoor
het contrast bij ontvangst van zwakke signalen veel kleiner is dan mogelijk zou zijn.
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3. Gevaar voor overbelasting bij sterke ingangssignalen, omdat dan over
Rz een zeer groot signaal aanwezig moet zijn voor een voldoend grote
regelspanning.
De verkregen regelkarakteristiek voldoet niet aan de te stellen eisen, het
geen in fig. 12.4-2 is verduidelijkt. In deze figuur stelt a de ideale regelkromme voor. Bij het opvoeren van de ingangsspanning stijgt aanvankelijk
de uitgangsspanning proportioneel met de ingangsspanning totdat bij het
punt x in fig. 12.4-2a een bepaalde, door de contrastregeling ingestelde
videospanning Vu wordt bereikt. Bij het verder opvoeren van de antenneingangsspanning blijft de uitgangsspanning nagenoeg constant.

Fig. 12.4-2
De video-uitgangsspanning Vu als
functie van het antennesignaal: a. in
het ideale geval; b. bij gebruik van een
integrator en met veel zwart in het
beeld; b. idem met veel wit.

'k
102 103
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105

106.
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In kromme b daarentegen zet de terugregeling direct in, zodat de uitgangs
spanning veel minder dan lineair met Vant toeneemt. Het gewenste contrast
wordt nu eerst bij een veel grotere waarde van Vant bereikt. Bij nog hogere
ingangsspanning stijgt Vu nog steeds, totdat er (in het geschetste geval bij
Vant = ca. 80 mV) overbelasting optreedt.
Deze overbelasting ontstaat b.v. zodra de laatste M.F. buis overstuurd
wordt.
Wisselt bij negatieve modulatie de beeldinhoud van veel zwart (kromme b)
naar veel wit (kromme b'\ dan verandert de uitgangsspanning daardoor
belangrijk, en treedt de overbelaste toestand reeds bij lagere waarden van
Vant op. Vanwege de eenvoud treft men deze schakeling in een aantal
ontvangers nog wel aan. Het videosignaal, dat aan de beeldbuis wordt toe
gevoerd, bevat in deze ontvangers meestal geen nulcomponent. De regelgevoeligheid dient groot te zijn, hetgeen b.v. kan worden bereikt door de
eerste en tweede M.F. buis voor gelijkstroom in serie te schakelen, en hier
voor buizen met een korte „staart” te gebruiken. Verder past men nog een
„kortbij-veraf”-schakelaar toe, waarmee bij een sterk ingangssignaal de
overbelasting kan worden voorkomen.
Dat de werkwijze nog tot enigszins bruikbare resultaten voert moet wor
den toegeschreven aan het feit, dat de gemiddelde beeldinhoud in ca. 80 %
van de tijd niet belangrijk verandert.
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De invloed op de grootte van het videosignaal is voor de beide modulatierichtingen geheel verschillend. Zo neemt bij positieve modulatie de maximumvideospan af bij een beeld met veel witte en toe bij een beeld met veel zwarte
partijen. Bij negatieve modulatie daarentegen zijn deze veranderingen juist
andersom.
Herstelt men de nulcomponent in een dergelijk signaal met de synchronisatie-impulstoppen als referentiesignaaldeel, dan is de verkregen beeldindruk bij positieve modulatie het meest afwijkend van de werkelijkheid.
Immers is daarbij een volledig zwart beeld fel wit geworden. Bij negatieve
modulatie treedt een contrastexpansie op; bij beelden met veel wit neemt de
maximumvideospan toe, bij beelden met veel zwart af. Het is duidelijk, dat
het herstellen van de nulcomponent met de stoepen als referentiesignaaldeel
in dit opzicht beter is.
Een andere om zijn eenvoud veel toegepaste methode voor het verkrijgen
van de regelspanning bestaat uit het gebruik van de op het rooster van de
separator aanwezige gemiddelde waarde van het videosignaal (zie fig. 12.4-3).
Deze is ten opzichte van de gemiddelde detectorspanning nog 10 a 30 maal
versterkt, waardoor het onder 3. genoemde bezwaar vervalt.
i+
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Fig. 12.4-3
Schakeling, waarbij de A.V.R. spanning verkregen wordt door integratie
van het signaal op de ingang van de separatorbuis Bi.
De reactie op de beeldinhoudswisselingen is nu voor beide modulatierichtingen dezelfde geworden. Invoeren van de nulcomponent met de stoepen
als referentiesignaaldeel is dus ook in dit geval gewenst om een redelijke
overeenstemming tussen het originele en het gereproduceerde beeld te
krijgen.
Een groot nadeel van deze en iedere andere methode, waarbij er een scheidingscondensator in het A.V.R. signaalcircuit is opgenomen, is, dat over-
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belastingsverschijnselen optreden na overschakelen van de ontvanger van
een zwak op een sterk ingangssignaal. Onmiddellijk na het overschakelen zal
- door het nog ontbreken van de regelspanning - een zeer groot detectorsignaal aanwezig zijn, dat de videoversterkbuis blokkeert. Daardoor ontbreekt
in het separatoringangscircuit de voor het opwekken van de regelspanning
benodigde informatie volledig, en blijft de overbelaste toestand voortbestaan.
Een soortgelijke overbelasting ontstaat ook, als de modulatie van het signaal
slechts even wegvalt.
i+
o----------
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\
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X C,
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Fig. 12.4-4
Schakeling ontstaan door combinatie van de circuits van fig. 12.4-1 en
12.4-3. Door juiste keuze van Ri/R4 wordt de regelspanning onafhankelijk
van de beeldinhoud.
Door combinatie van de schakelingen van fig. 12.4-1 en fig. 12.4-3 kan men
ook dit bezwaar ondervangen. Men verkrijgt dan de schakeling van fig.
12.4-4. Een voorwaarde is vanzelfsprekend, dat de gecombineerde spannin
gen beide negatiever moeten worden voor toenemende ingangssignalen. Een
bijzonder geval ontstaat, als door de keuze van de weerstanden Ri en i?4,
de verkregen regelspanning onafhankelijk van de beeldinhoud wordt,
hetgeen gebeurt, als
*4

D = Sbx ' R3 = a

(12.4-1)

/vi

(<z = versterking van buis B{).
Uit fig. 12.4-5 blijkt, dat de regelspanning Vei, die overeenkomt met de
topwaarde van het gedemoduleerde videosignaal over R2, is opgebouwd
uit de som van de gemiddelde spanning V2 en 1/a maal de gemiddelde span
ning V5.
Deze variant kan alleen worden toegepast bij ontvangst van negatief ge-
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moduleerde T.V. signalen, omdat bij positieve modulatie geen referentiesignaaldelen voor 100% draaggolfamplitude aanwezig zijn.

*
Fig. 12.4-5
De regelspanning over Ci bestaat uit de som I
van de gemiddelde spanning Vi over Rz en
‘i
1/a maal de gemiddelde spanning Vb over Rb._J

^5

oc

Daar in dit dimensioneringsgeval nauwelijks van een versterking van de
regelspanning kan worden gesproken, blijven de op pag. 419 onder 2. en 3.
genoemde bezwaren bestaan. Laat men de voorwaarde (12.4-1) vervallen,
dan heeft de combinatie van V5 en V2 in ieder geval nog het voordeel
dat op sterke signalen en bij omschakelen van een zwak naar een' sterk
ingangssignaal geen overbelasting kan optreden.
12.4.1.1 Storingsbegrenzing en contrastregeling
Heeft men voor een negatief gemoduleerd signaal met behulp van een goede
automatische versterkingsregeling de topwaarde van het gedemoduleerde
signaal constant gemaakt, dan kan men door keuze van de juiste roosterruimte van de videoversterkbuis ervoor zorgen dat stoorimpulsen, die ver
boven de toppen van de synchronisatie-impulsen uitsteken, zeer effectief
door de video-eindbuis worden begrensd. Deze begrenzing treedt op indien
het gedemoduleerde signaal met negatieve polariteit zodanig aan het stuurrooster van de videoversterkbuis wordt toegevoerd, dat de toppen van de
synchronisatie-impulsen de buis bijna en de stoorimpulsen de buis geheel
blokkeren.
Moeilijkheden ontstaan, als bij het regelen van het contrast de verhouding
signaalamplitude/roosterruimte niet dezelfde blijft.
In fig.-12.4-6 is in de gevallen b en c deze situatie geschetst. Zoals blijkt
verandert in het uitgangssignaal de ligging van het zwartniveau in sterke mate
terwijl in het geval c een belangrijk deel van de signaalinformatie wordt
afgeknipt.
Ook de mate van storingsbegrenzing verandert aanzienlijk: in geval b
b.v. bereiken stoorimpulsen ongeveer tweemaal de maximumvideospan.
Vanzelfsprekend zou men zich kunnen voorstellen, dat een gelijktijdige
verandering van de detectorspanning en de roosterruimte b.v. met twee ge
koppelde potentiometers mogelijk zou zijn, maar een dergelijke oplossing is
meestal erg afhankelijk van toleranties en bovendien kostbaar.
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Fig. 12.4-6
In- en uitgangsspanning van de videobuis, voor drie verschillende waarden
van het detectorsignaal.

Een schakeling, die automatisch aan bovengenoemde eisen voldoet is in
fig. 12.4-7a voorgesteld. Nemen we voor het gemak even coïncidentie aan
tussen de anodesleutelimpulsen van B2 (meestal afkomstig van de horizontale-afbuigingsgenerator) en de synchronisatie-impulsen in het ontvangen
signaal. Bij onvoldoend grote amplitude van het detectorsignaal over R2
zal de anodestroom van Bi tijdens de synchronisatie-impulsen nog zo groot
zijn, dat de als detector en versterker fungerende poorthuis B2 geblokkeerd
wordt gehouden. Heeft het antennesignaal een zo grote waarde bereikt,
dat de spanning over R3 kleiner wordt dan de roosterruimte van B2, dan
vloeit er tijdens de synchronisatie-impulstoppen anodestroom door Ri; de
gemiddelde waarde van deze anodestroomimpuls ontwikkelt over Ci de
vereiste terugregelspanning. Onafhankelijk van de ingestelde schermroosterspanning van buis Bi (i?4 is de z.g. contrastregelaar) zal dit proces bij
dezelfde absolute waarde van de ia in Bi inzetten, zodat op deze wijze de
toppen van de synchronisatie-impulsen altijd op constant niveau worden ge
houden; dit niveau wordt bepaald door de grootte van de anodeweerstand
Rs en de roosterruimte van B2. Door de grote versterking in het A.V.R.
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circuit blijft het topniveau van de synchronisatie-impulsen ook voor zeer
grote ingangssignalen onveranderd.
In fig. 12.4-76 is geschetst, hoe de potentiaalligging van het videosignaal
over /?3 voor drie waarden van de contrastregelspanning Vgz kan zijn.
Kr
Bi

+ s'

f

UL

X
1
«■

a

2'-r+v>

b
Fig. 12.4-7
o. A.V.R. schakeling met behulp van een extra buis {Bi), waarbij sleutelimpulsen aan de anode worden toegevoerd, b. Anodespanning van de videobuis
Bi bij verschillende instellingen van de contrastregelaar Ra. A is de roosterruimte van Bz.
Uit de figuur volgt, dat het signaal over Rz verandert, alsof het van een
positief gemoduleerde T. V. zender afkomstig is.
Het enige verschil is, dat sterke impulsstoringen evengoed nog in de rich
ting van de synchronisatie-impulsen zullen optreden; ze worden in amplitude
begrensd tot een waarde, overeenkomende met de roosterruimte van Bz,
onafhankelijk van het antennesignaal en de stand van de contrastregelaar.
Van de schakeling van fig. 12.4-7a zijn een aantal varianten afgeleid, die
principieel gelijk zijn, doch enkele bezwaren van de basisschakeling niet
meer hebben. Het voornaamste bezwaar is, dat in fig. 12.4-7a de katode van
Bz met de voedingsspanning Vt, is verbonden, waardoor hoge eisen aan de
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isolatie tussen katode en gloeidraad worden gesteld. Bovendien moet de
anodespanning van Bi nog boven deze hoge katodepotentiaal uit komen,
zodat een zeer grote sleutelimpuls is vereist.
I+vt y

IhJUI
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o*
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Fig. 12.4-8
Schakeling, waarbij de A.V.R. buis wordt gestuurd vanuit de katode van
de videobuis. Contrastregeling vindt ook hier plaats in de schermroosterketen van de videobuis.
•al
•air
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Fig. 12.4-9
a. Variant van de schakeling uit fig. 12.4-8: de contrastregeling geschiedt in de roosterketen
van de videobuis met behulp van een variabele gelijkspanning (£). b. Positie van het
videosignaal ten opzichte van de karakteristiek van de videobuis.
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Deze nadelen worden in de schakeling van fig. 12.4-8 vermeden. We zien,
dat hier katodesturing wordt toegepast bij de A.V.R. buis. Het videosignaal,
dat buis B2 stuurt, wordt over Rz uit het katodecircuit van Bi verkregen. Om
te voorkomen, dat verlies van versterking tengevolge van tegenkoppeling
optreedt, wordt de detectoruitgangsspanning rechtstreeks tussen het stuurrooster en de katode van de videoversterkbuis aangesloten. De anodesleutelspanning van B2 kan in deze schakeling aanmerkelijk lager worden gekozen
(50-70 volt), terwijl geen bijzondere eisen aan de katode-isolatie worden
gesteld. Ook hier vindt regeling van het contrast plaats door verandering
van V02 van buis B\. Een variant op de schakelingen van fig. 12.4-7a en
12.4-8, waarbij de regeling van het contrast in het stuurroostercircuit van de
videoversterkbuis plaats vindt, is gegeven in fig. 12.4-9a. De regeling van het
contrast vindt nu niet plaats door verandering van de schermroosterspanning
van Bi, doch door middel van een instelbare gelijkspanning £, die in serie
met het detectorsignaal aan het stuurrooster wordt gelegd. Fig. 12.4-96
toont voor twee instellingen van de contrastregelaar, hoe de uitsturing van
de videoversterkbuis in dit geval plaats vindt. Deze methode heeft ten op
zichte van die met regelbare Vg2 het voordeel, dat door het afneemcontact
van de contrastpotentiometer nauwelijks stroom vloeit.
Een nadeel van de schakeling is, dat de zwevende gelijkspanning E niet
op een eenvoudige wijze kan worden verkregen.
12.4.1.2 Immuniteit voor impulsstoringen
De eenvoudige A.V.R. schakeling van fig. 12.4-1 bezit van nature een grote
immuniteit tegen impulsstoringen: door het integratieproces wordt alleen de
gemiddelde waarde van de impulsstoringen, die meestal relatief klein is, bij
de gemiddelde waarde van het videosignaal opgeteld.
Zodra echter de toppen van de synchronisatie-impulsen door de A.V.R.
op een constant niveau worden gehouden treden er een aantal complicaties
op. Immers zal iedere inrichting, die de topwaarde van een signaal bepaalt,
ook reageren op stoorimpulsen die boven de signaaltoppen uitsteken. De
mate waarin stoorimpulsen de uitgangsspanning beïnvloeden hangt af van
de schakeling die wordt gebruikt.
In de schakeling van fig. 12.4-10a met de diode D\ als topgelijkrichter
kiezen we R\C\ groot ten opzichte van de laagste-frequentiecomponenten,
die in het gelijk te richten signaal voorkomen, dus R\C\ > 1/50 sec.
De condensator wordt snel tot de topwaarden van de stoorimpulsen opge
laden doch langzaam ontladen (zie fig. 12.4-1 la).
In de schakeling van fig. 12.4-106 kiest men R\C\ ca. 5 lijntijden waardoor
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Fig. 12.4-10
Het verkrijgen van de regelspanning door middel van topdetectie. a. met
een enkelvoudig /ÊC-Iid met grote tijdconstante, b. met een dubbele tijd
constante, RiCi « 4 lijntijden, R2C2 is groot. c. met dubbele tijdconstante
en extra diode (D2).
er over C\ een zaagtandrimpel ontstaat die juist iets kleiner blijft dan de
amplitude van de synchronisatie-impulsen. Bij J?iCi < 4 lijntijden ontstaan
er componenten van het beeldsignaal over C\. Men kiest nu R2C2 groot,
b.v. 0,1 a 0,5 sec. De eventueel aanwezige stoorimpulsen laden Ci op tot
nagenoeg hun topamplitude. De ontlading van Ci duurt slechts enkele lijn
tijden; de gemiddelde waarde van de puntvormige stoorimpulsen, die over
Ci ontstaan, is zo klein ten opzichte van die van het gelijkgerichte video
signaal dat de gelijkspanning over C2 nauwelijks door de storingen wordt
beïnvloed.
Nog beter is de schakeling van fig. 12.4-10c. Ook hier is de waarde van
R1C1 ca. 4 lijntijden. De tweede diode is zodanig geschakeld, dat geleiding
optreedt tijdens de positieve toppen van de zaagtandspanning over Ci (zie
fig. 12.4-1 lc). Men kiest R2C2 groot ten opzichte van de verwachte duur van
de stoorimpulsen. De uitgangsspanning Vugem komt nu overeen met de
toppen van de synchronisatie-impulsen, verminderd met de amplitude van
de zaagtandcomponent over Ci.
Zowel in de schakeling van fig. 12.4-10a als in die van fig. 12.4-106 is
verbetering in de ongevoeligheid voor impulsstoringen te bereiken door
vooraf de stoorimpulsen tot even boven de toppen van de synchronisatieimpulsen te begrenzen, b.v. in de videoversterkbuis.
Alhoewel met de schakelingen van fig. 12.4-106 en fig. 12.4-10c goede
resultaten kunnen worden bereikt, past men ze meestal niet toe, omdat ge
lijke of betere resultaten worden verkregen door het nemen van enkele een
voudige maatregelen in de schakelingen voor automatische versterkingsregeling, die in fig. 12.4-7, 12.4-8 en 12.4-9 werden gegeven. De eerste
mogelijkheid tot verbetering bestaat uit het onwerkzaam maken van de
A.V.R. buis B2 tijdens de beeldsignalen. Het videosignaal bevat dan n.1.
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geen informatie betreffende de maximumvideospan. Men voert b.v. lijnterugslagimpulsen met positieve polariteit toe aan de anode van de A.V.R.
buis, zoals dit ook reeds in fig. 12.4-7. 12.4-8 en 12.4-9 werd gedaan. Of
schoon een uitvoering volgens fig. 12.4-7 met een hulpwikkeling (Si) van de
lijnuitgangstransformator te prefereren is omdat de anodesleutelimpulsen
niet (geïntegreerd) over Ci verschijnen, verkiest men dikwijls wegens zijn
eenvoud de uitvoeringsvorm van fig. 12.4-8, waarin parallelvoeding wordt
toegepast. Men noemt deze systemen van automatische versterkingsregeling
ook kortweg gesleutelde A.V.R. De bereikbare verbetering in de ongevoelig
heid voor impulsstoringen bedraagt ca. 5 k 10 maal.
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Fig. 12.4-11
De uitgangsspanning Vu(t) voor de verschillende schakelingen in fig. 12.4-10,
als het ingangssignaal Vi(t) de weerge
geven vorm heeft.
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Een andere schakeling, die veel wordt toegepast, is in fig. 12.4-12 gegeven.
Men kiest voor Bz een pentode. In het schermroostercircuit is een weerstand
B3 opgenomen, ontkoppeld door C3. Treden er tijdens het interval dat geen
anodespanning aanwezig is (80% van de totale tijd) stoorimpulsen op, dan
gaat de gehele katodestroom in Bz naar het schermrooster. Deze stroom zal
over Rz een aanzienlijke spanning veroorzaken, die de schermroosterpotentiaal niet alleen gedurende, maar ook nog even na het optreden van storingen
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laag houdt (C3 moet namelijk eerst weer worden opgeladen; dit opladen
via Z?3 geschiedt langzaam). Op deze wijze kan men de totale geïntegreerde
anodestroom door Ri vrij goed onafhankelijk van stoorimpulsen maken,
daar de „dode” periode na de stoorimpulsen de toeneming tijdens de sto
ringen ten dele corrigeert.
B,

Ml

B2

\R3

c-ï=t

+v,92

'RiT'Ci

<

Fig. 12.4-12
A.V.R. schakeling met verbeterde storingsimmuniteit door het opnemen
van een /?C-lid (R3C3) in het schermroostercircuit van de A.V.R. buis (Bz).
11.4.1.3 Complicaties bij gesleutelde A.V.R.
Gebruikt men - zoals b.v. in fig. 12.4-8 het geval is - de videoversterkbuis
als begrenzer voor eventueel optredende stoorimpulsen, dan bestaat het
gevaar, dat de synchronisatie-impulsen van het videosignaal worden af
gesneden als de horizontale-afbuigingsgenerator niet is gesynchroniseerd.
Dit zal nader worden toegelicht aan de hand van fig. 12.4-13.
De A.V.R. buis B2 wordt gestuurd door de videosignalen ai tot en met ae,
welke over de katodeweerstand R$ ontstaan tengevolge van de uitsturing
van de videoversterkbuis Bi door het gedemoduleerde T.V. signaal. De
minimumwaarde bedraagt nul volt, waarbij de videoversterkbuis is geblok
keerd en er een maximumanodestroom iam in B2 optreedt.
Zodra de horizontale-afbuigingsgenerator niet meer is gesynchroniseerd,
kan er in de anode van de A.V.R. buis B2 alleen anodestroom vloeien, indien
de anodesleutelimpulsen samenvallen met de synchronisatie-impulsen. Ten
gevolge van het verschil in frequentie is dit slechts ca. 20% van de tijd het
geval. De anodestroom bestaat dan uit impulsensalvo’s die optreden in de
verschilfrequentie. De gemiddelde waarde zal lager zijn dan in de gesynchro
niseerde toestand, zodat de regelspanning afneemt. Hierdoor neemt de
maximumvideospan over R2 zoveel toe, dat de gemiddelde anodestroom
weer nagenoeg gelijk is aan die in de gesynchroniseerde toestand. Echter is de
anodepiekstroom dan aanzienlijk toegenomen. Zolang het antennesignaal
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zwak is en er weinig regelspanning nodig is, kan de buis B2 deze grotere piekstroom gemakkelijk leveren (fig. 12.4-13 ai en 02). Bij een groot antennesignaal is in gesynchroniseerde toestand reeds een groot gedeelte van de be
schikbare anodepiekstroom in B2 nodig (03). Het gevolg is, dat niet voldoende
stroomreserve aanwezig is om in de niet-gesynchroniseerde toestand dezelfde
regelspanning op te wekken zonder dat geleiding in B2 ook tijdens het beeldsignaal optreedt.
Bij een zwart beeld behoeft het signaal hiertoe slechts weinig toe te nemen
(zie fig. 12.4-13 04) en worden de synchronisatie-impulsen nog maar weinig
afgesneden.
Bij een geheel wit beeld (wit komt overeen met 12,5% van de maximumdraaggolf) moet het detectorsignaal over R2 echter 7 a 8 maal groter worden
vóór er tijdens het wit in het signaal een bijdrage aan de regelspanning kan
worden geleverd (zie fig. 12.4-13 a5 en a&).
De synchronisatie-impulsen zijn dan geheel afgesneden, zodat de afbuigingsgeneratoren niet worden gesynchroniseerd. Alleen bij een uiterst nauw
keurige afregeling tot de frequentie van de lijnoscillator gelijk is aan die
van de impulscentrale, zal coïncidentie tijdens alle synchronisatie-impulsen
optreden, waardoor voldoende regelspanning wordt opgewekt om de over
belaste toestand te beëindigen.
De overbelastingsverschijnselen verminderen indien men de buis B2
zodanig instelt, dat de anodestroom z0 bij Vgi = 0 volt veel groter is dan de
anodetopstroom bij een groot antennesignaal. Echter wordt dan de storingsimmuniteit kleiner.
Beter is het, aan de A.V.R. buis B2 een gelijkspanning te leggen, die over
eenkomt met de topwaarde van het videosignaal over R3. Men kan hiervoor
b.v. de in fig. 12.4-10 gegeven schakelingen toepassen. In deze gevallen kan
de sleutelimpuls in de anodeketen van B2 zonder bezwaar in gebruik blijven.
Een andere methode om overbelasting in niet-gesynchroniseerde toestand
te voorkomen verkrijgt men door de anode van buis B2 met gelijkspanning
te voeden. Men zou b.v. in fig. 12.4-7 de transformatorwikkeling Si door
een batterij kunnen vervangen met de positieve pool aan de anode van B2 en de
negatieve pool aan Ri en Ci. Op deze wijze veroorzaakt de anodestroom
van B2 een regelspanning over Ci die negatief is ten opzichte van de katode
van de M.F. versterkbuizen. In fig. 12.4—14<z en b zijn twee schakelingen
gegeven voor respectievelijk serie- en parallelvoeding, waarin door de diode
Di een positieve gelijkspanning over de condensator C2 wordt opgewekt,
die de batterij vervangt.
Ook hier is de uitvoering a te prefereren, maar uitvoering b het meest
gebruikt. (In a verschijnt geen geïntegreerde lijnterugslagimpuls over Ci).
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Fig. 12.4-14
a. Schakeling met gelijkspanningsvoeding voor de A.V.R. buis. Deze gelijkspanning wordt
verkregen door terugslagimpulsen, afkomstig van de lijntransformator, met Di gelijk te
richten. De terugslagimpulsen worden in serieschakeling toegevoerd, b. idem, de terug
slagimpulsen worden parallel aan Rz toegevoerd.
ü.

In plaats van de diode D\ kan voor gelijkrichting van de lijnterugslagimpulsen ook een varistor (spanningsafhankelijke weerstand) worden ge
bruikt, zie fig. 12.1-10.
Vanzelfsprekend verliest men in de besproken schakelingen van fig.
12.4-14 de voordelen van gesleutelde A.V.R. Ze zijn dan ook alleen bruik
baar in combinatie met een goede storingsinvertor, zie 7.4. Men voert dan
de stoorimpulsen niet alleen toe aan het eerste stuurrooster van de separatorbuis maar bovendien nog aan het stuurrooster van de A.V.R. buis B2,
zodat tijdens stoorimpulsen geen anodestroom in de buis B2 kan vloeien.
12.4.1.4 Snelle A.V.R.
In de tot nu toe beschreven schakelingen werd er steeds van uitgegaan, dat
de voor integratie gebruikte tijdconstante zeer groot was ten opzichte van
de laagste frequentie die in het gelijk te richten signaal voorkomt (rasterfrequentie).
De rimpel, die in dat geval op de regelspanning overblijft, is zo gering, dat
er geen storende modulatie van het videosignaal ontstaat.

in ui]inJL_
Fig. 12.4-14c
Optelling van een kleine lijnterugslagimpuls bij het videosignaal teneinde distorsie door
de rastercomponent te voorkomen, indien een kleine tijdconstante in het A.V.R. circuit
wordt toegepast.
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Echter kan bij het toepassen van een dergelijk lange tijdconstante r (/?iCi
in fig. 12.4-13) de regelspanning niet vlug genoeg veranderen, om snelle
signaalsterktevariaties (zoals die b.v. door slingerende antennes, antennekabels, of door overkomende vliegtuigen kunnen worden veroorzaakt) te
kunnen bijregelen. Bij de verlaging van r wordt de regeling wel sneller, doch
ontstaan signaaldistorties na de rastersynchronisatie-impuls. Effectieve ver
laging van r tot b.v. 0,01 sec is alleen mogelijk, indien geen componenten
van de rasterfrequentie in de te integreren stroomimpulsen meer aanwezig
zijn, hetgeen b.v. het geval is als lijnsleutelimpulsen aan de anode van de
A.V.R. buis worden toegevoerd.
Zoals we in het voorgaande hebben uiteengezet ontstaan daardoor moei
lijkheden, zodra de horizontale-afbuigingsgenerator niet meer op het ont
vangen signaal is gesynchroniseerd (zie pag. 430).
Een betere oplossing verkrijgt men, door bij het gedemoduleerde T.V.signaal een (kleine) lijnterugslagimpuls op te tellen, zodat de totale gelijk te
richten spanning er b.v. uitziet als in fig. 12.4—14 is geschetst.
Uit de figuur blijkt, dat de signaaltopwaarde, verkregen door gelijkrichting
met een korte tijdconstante, geen rastercomponent meer bevat (zie stippel
lijn) zodat-de' afvlakking met relatief lage r-waarden kan plaatsvinden.
De toegevoegde lijnterugslagimpulsen mogen bij voorkeur niet groter zijn
dan 25 % van de amplitude van het videosignaal.
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, de kleine hulpimpuls aan een andere
stuurelektrode toe te voeren dan die, waarop het gedemoduleerde T.V.
signaal staat. Ook kan men de hulpimpuls (jz maal vergroot) b.v. aan het
schermrooster van B2 in fig. 12.4-13 toevoeren. Men behoeft er dan slechts
op te letten, dat in het „slag” interval nog een zodanige positieve schermroosterspanning overblijft dat in niet-gesynchroniséerde toestand voldoende
anodestroom kan vloeien.
12.4.1.5 Regelspanning voor de kanalenkiezer
Zoals uit de radiotechniek bekend is, kan men niet zonder meer de regelspanning zowel aan de kanalenkiezer als aan de M.F. versterker toevoeren.
Een gunstig compromis wat betreft signaal/ruisverhouding, kruismodulatie
en modulatievervorming eist een nauwkeurig afgestemde verdeling van de
terugregelfactoren over de verschillende ontvangergedeelten. We zullen hier
op in Deel II uitvoeriger terug komen.
12.4.2 Automatische aanpassing van het contrast
De contrastindruk van een televisiebeeld wordt niet alleen bepaald door
het contrast, zoals dit is gegeven door de (tt) waarde van het stuur-
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signaal voor de beeldbuis, maar tevens door de hoeveelheid licht die het
beeldscherm van de omgeving opvangt. Verandert de helderheid op het
beeldscherm ten gevolge van een zich wijzigende omgevingsverlichting, dan zal
dus ook de contrastindruk veranderen. Teneinde weer dezelfde contrastindruk
te verkrijgen, moet men in zo’n geval de (tt) waarde van het stuursignaal
voor de beeldbuis door middel van de contrastregelaar opnieuw instellen.
Wc zullen dit nader toelichten aan de hand van fig. 12.4-15. Hierin is logaritmisch
uitgezet de helderheid (6) op het beeldscherm in apostilb als functie van de relatieve
B
scènehelderheid x =
. Indien geen licht van de omgeving op de beeldbuis valt*
Bmln

ontstaat kromme 1. De hierbij gemaakte veronderstellingen zijn: het contrast van de scène
max
i?niln

= 25; de gamma van de opneembuis is 0,5 en de gamma van de beeldbuis is 2.

Kromme 2 geeft het verloop weer als ten gevolge van de omgevingsverlichting de hel
derheid op het beeldscherm gelijkmatig is toegenomen met een bedrag, gelijk aan b.v.
tweemaal de oorspronkelijke minimale helderheid B.
logb

t
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Fig. 12.4-15
De helderheid b- op het beeldscherm als functie van de relatieve scènehelderheid x = —— .
Z>mln

1. Zonder omgevingslicht op het beeldscherm; 2. Met een bepaalde hoeveelheid omgevings
licht op het beeldscherm; 3. Met dezelfde hoeveelheid omgevingslicht als bü kromme 2,
maar met opgedraaide helderheids- en contrastregelaar.
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We zien in fig. 12.4-15 dat de gamma niet meer constant is, maar dat met name in de
donkere beeldgedeelten de gradatie is verminderd. Bovendien is het contrast van ca. 35
tot 10 afgenomen.
Teneinde dezelfde contrastindruk te verkrijgen moeten we:
a. de helderheid iets vergroten, opdat de gamma weer constant wordt.
b. de contrastregelaar opdraaien om hetzelfde contrast te verkrijgen.
Het resultaat van a. en b. is weergegeven in kromme 3 in fig. 12.4-15. Het stuursignaal
op de katode van de beeldbuis is nu ongeveer tweemaal zo groot, terwijl ook het zwartniveau iets is opgeschoven.
In deze beschouwing is de invloed van het inwendige strooilicht van de beeldbuis niet in
rekening gebracht. Daar dit strooilicht sterker wordt naarmate de gemiddelde helderheid
toeneemt, zullen in werkelijkheid de helderheid en het contrast meer toe moeten nemen
dan voor correctie van de omgevingsverlichting alleen nodig is.

t*
180.
160
140.

120

1Ö

100

1000
V (lux)

a

200

t*

A

160.
140.

120
10

100

1000
V(lux)

b
Fig. 12.4-16
Het verloop van enkele niveaus in het videosignaal op de katode van de beeldbuis in een
schakeling voor automatische contrastregeling als functie van de verlichtingssterkte V.
a. indien de toppen van de synchronisatie-impulsen constant worden gehouden, b. indien
het stoepniveau constant wordt gehouden. A is het niveau van de synchronisatie-impulstoppen, B is het stoepniveau, C is het zwartniveau en D is het niveau van max. wit.
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In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn, om de helderheidsregelaar
ook opnieuw in te stellen, daar de contrastregelaar zowel de signaalamplitude
als het zwartniveau regelt. Immers de meeste A.V.R. schakelingen houden
de toppen van de synchronisatie-impulsen op ongeveer constant niveau, zodat
bij vergroting van de signaalamplitude tevens het zwartniveau opschuift
(zie fig. 12.4—16a).
Indien de stoepen als referentiedeel voor de A.V.R. worden gebruikt,
verschuift het zwartniveau in mindere mate (zie fig. 12.4-166), waardoor
de schakeling zeer geschikt is voor het tot stand brengen van de contrast- en
helderheidsvariaties, die voor wisselende omgevingsverlichting zijn vereist.
Voor het automatisch constant houden van de contrastindruk gebruikt
men een lichtgevoelige cel, Iumistorjjenagmd, die b.v. bestaat uit cadmiumsulfide. Deze stof heeft de eigenschap, dat de weerstand ervan afneemt,
naarmate ze sterker wordt belicht.
De weerstand is weliswaar ook afhankelijk van de golflengte van het ge
bruikte licht en van de omgevingstemperatuur, maar ruwweg kan men
zeggen, dat bij 20 °C de weerstand van dergelijke cellen in volslagen duister
nis enkele megohms bedraagt, om te dalen tot enkele honderden ohms bij
een verlichtingssterkte van 1000 lux (wit licht).
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Fig. 12.4-17
Schakeling voor automatisch contrast met een lumistor in de schermroosterleiding van de video-eindbuis. /?i is de videodetectorweerstand, A voert
naar de katode van de A.V.R. buis.
Door de cel zodanig in de ontvanger te monteren, dat het licht van de om
geving erop kan inwerken, hebben we een variabele weerstand verkregen,
welke afhankelijk is van de omgevingsverlichting. We kunnen hiermee b.v.
de schermroosterspanning van de video-eindbuis variëren, zoals in fig.
12.4-17 is aangegeven. Hierin stelt Rs de lichtgevoelige cel voor, Ri is de
detectorweerstand. Bij toenemende omgevingsverlichting zal Rs kleiner
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worden, waardoor de schermroosterspanning stijgt. Tengevolge van de
werking van de A.V.R. schakeling wordt de signaalamplitude op de katode
van de beeldbuis dan groter; tevens verschuift de ligging van het zwartniveau, zodat de oorspronkelijke waarden van gamma en contrastomvang
worden hersteld.
Door
en R4 kunnen het contrast en de helderheid met de hand worden
ingesteld; het is ook mogelijk Ra bij de fabricage vast in te stellen, de handregeling voor het contrast vervalt dan.
Om de toleranties van de cellen op te vangen dienen deze b.v. van een in
stelbaar diafragma te worden voorzien. Men kan ook een regelbare weer
stand parallel aan de cel schakelen (/?4 in fig. 12.4-17).
Het nadeel van de schakeling van fig. 12.4-17 is, dat de weerstanden
7?3 en
vrij klein zijn (10 kO tot 30 kO) om de schermroosterspanning
weinig afhankelijk van de beeldinhoud te maken. De disssipatie in de cel
kan dientengevolge hoog zijn (ca. 0,5-1 watt) waardoor grote afmetingen
nodig worden. Men kan dit nadeel vermijden door de lichtgevoelige cel in
het roostercircuit van de video-eindbuis op te nemen (zie fig. 12.4-18).
++vb

)!

1

4

*/
4

A

Fig. 12.4-18
Schakeling voor automatisch contrast met een lumistor in de stuurroosterleiding van de video-eindbuis. Ri is de videodetectorweerstand, terwijl A
naar de katode van de A.V.R. buis voert.
De dissipatie is hier < 0,01 watt, zodat een kleine cel kan worden gebruikt.
Bij toenemende omgevingsverlichting stijgt de spanning op de onderkant
van de detectorweerstand Rit waardoor de uitgangsspanning van de videobuis toeneemt, (vergelijk fig. 12.4-9). De grote capaciteit C zorgt ervoor
dat de wisselspanning, die over de detectorweerstand Ri staat, rechtstreeks
tussen rooster en katode werkzaam is. De nulcomponent van het video-
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signaal ondervindt echter een tegenkoppeling tengevolge van de katodeweerstand en gaat dus gedeeltelijk verloren.
Om dit effect te verminderen kan men de cel met de katode verbinden in
plaats van met een aparte plusspanning. Dit heeft dan het nadeel, dat bij
hoge celweerstand (donkere omgeving) het bereikbare contrast te klein wordt.

#/

\y

Fig. 12.4-19
Schakeling voor automatisch contrast met een lumistor in de stuurroosterleiding. Hier is een verbetering bereikt wat betreft het verlies aan nulcomponent in vergelijking met de schakeling van fig. 12.4-18.

Een compromis is in fig. 12.4-19 weergegeven. De gemiddelde spanning
op punt A is hoger dan de gemiddelde katodespanning, zodat ook voor
hoge waarden van de celweerstand nog een redelijke uitgangsspanning
mogelijk is.
12.5 Literatuur

!

A. Boekhorst and H. Heyligers, Stabilisation of the line deflection circuit by means of a
V.D.R.-resistor. Electronic Appl. Bulletin, vol. 18 nr. 3 (1957/58).
P. H. van Anrooy, So/ne design aspects of automatic gain control for television receivers.
I.R.E.-Transactions BTR-6 nr. 2, Juli 1960.
A. Boekhorst, H. Heyligers and M. A. de Puper, Stabilisation of the frame deflection
circuit. Electronic Appl. Bulletin vol. 18 nr. 1, 1956/57.
S. Deutsch, Theory and design of television receivers, Hfdst. 6. Mc Graw Hill, New York,
1951.
D. G. Fink, Television engineering handbook, blz. 16-122. Mc Graw Hill, New York, 1957.
An improved hoise immune sync separator and A.G.C. system. Hazeltine Corp. Rept.
7118, Aug. 1951.
B. M. Oliver, Automatic Volume control as a feedback problem. Proc. I.R.E., vol. 36, nr. 4,
April 1948.
G. F. Rogers and E. Anderson, A simple keyed A.G.C. system for television receivers.
R.C.A. Industry Ser. Lab. Buil. LB-769, Mar. 15, 1949.
K. R. Wendt and A. C. Schroeder, Automatic gain controlfor television receivers. R.C.A.
Review vol. 9, nr. 3, Scpt. 1948.

XIII HET OPWEKKEN
VAN DE EINDANODESPANNING VOOR DE
WEERGEEFBUIS
De weergeefbuis van een televisieontvanger vereist een hoogspanningsbron
die voor directzicht veelal een spanning van 9 tot 18 kV en voor projectie een
spanning van 25 kV of hoger bezit. Het hoogspanningsvermogen is echter
gering en bedraagt slechts enkele watts.
Indien dit vermogen op de conventionele wijze met behulp van een nettransformator en een gelijkrichter wordt geleverd, ontstaat een transfor
mator die voor dit doel erg groot en zwaar is, omdat de afmetingen in hoofd
zaak worden bepaald door de grootte van de vereiste wisselspanning en niet
door het vermogen. Dit is het gevolg van de lage netfrequentie, waardoor
een groot aantal windingen noodzakelijk zijn, en van de minimumdiameter
van de wikkeldraad, die nog kan worden verwerkt. Dergelijke transformato
ren kunnen daardoor een belangrijk grotere stroom leveren dan nodig is,
en zijn bij aanraken levensgevaarlijk. Bovendien zal voor de afvlakking een
grote capaciteit nodig zijn, die in geladen toestand eveneens bij aanraking
levensgevaar oplevert. We zullen daarom de conventionele methode onbe
sproken laten en ons bepalen tot doelmatiger oplossingen. Deze ontstaan
door het toepassen van een buisgenerator, die spanningsimpulsen met een
hoge frequentie levert. Op deze wijze is tevens de uitgangsenergie beperkt,
en zal een kortsluiting of een aanraking minder gevaarlijk zijn.
Men kan volgens het genoemde principe drie typen hoogspanningsgeneratoren onderscheiden:
a. De terugslag-hoogspanningsgenerator. In deze generator wordt de
hoogspanning als een bijprodukt uit de afbuigingsgenerator voor de horizon
tale afbuiging verkregen, en wel door gelijkrichting van de piekspanning
over de uitgangstransformator.
b. De hoogfrequentie-hoogspanningsgenerator. Bij dit type wordt de
hoogspanning opgewekt door gelijkrichting van een oscillatorspanning van
hoge frequentie. Sedert men de dimensioneringstechniek van de terugslaghoogspanningsgenerator heeft leren beheersen, wordt de hoogfrequentiehoogspanningsgenerator weinig meer toegepast.
c. De impuls-hoogspanningsgenerator. Deze generator bezit in principe
veel overeenkomst met het onder a. genoemde type. De generatorbuis wordt
nu echter uitsluitend voor het opwekken van de hoogspanning gebruikt en
is gedurende een groot deel van iedere periode geblokkeerd.
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13.1 De terugslag-hoogspanmogsgenerator
Zoals in hoofdstuk VIII is aangetoond, ontstaan bij de generator voor de
horizontale afbuiging, afhankelijk van de gekozen dimensionering, over de
uitgangstransformator spanningspieken van ca. 4 tot 10 kilovolt. Een diode
en een afvlakcondensator zijn dus voldoende om een gelijkspanning van
dezelfde orde van grootte op te wekken. De capaciteit van deze condensator
kan klein zijn (b.v. 500 pF), omdat de frequentie van de pulserende laadstroom hoog is en de door de belasting opgenomen stroom laag is.
De spanning over de transformator vertoont naar één zijde een piek, naar
de andere zijde een veel lagere constante waarde, zodat de tegenspanning
over de diode slechts weinig groter is dan de gelijkspanning tussen de anode
en de katode van de diode. Deze eenzijdig gerichte spanningspieken hebben
het voordeel dat de diode slechts geschikt behoeft te zijn voor ruim de halve
tegenspanning ten opzichte van het geval dat gelijke hoogspanning met een
sinusvormige spanning en één diode moet worden opgewekt. Ofschoon deze
spanningspieken slechts naar een zijde optreden, is een cascadeschakeiing
voor spanningsvermenigvuldiging mogelijk; zie fig. 13.1-1.

&
o
o
o

Vfn

TCP

1+ T
cr- Y
Fig. 13.1-1
Terugslag-hoogspanningsgenerator met spanningsverdubbeling.
In deze schakeling wordt condensator Ci door diode D\ geladen tot de
piekspanning Vm. De weerstand R zal de anode van D% op dezelfde spanning
brengen als die van de kathode van Du zodat ook condensator C2 tot de
spanning Vm wordt geladen.
Tijdens iedere spanningspiek komt zodoende de anode van D2 op een
spanning 2 Vm, zodat C3 tot de spanning Vm wordt geladen. De uitgangsspanning tussen de katode van D2 en de onderzijde van de spoel is dus de
som van de spanning op Ci en die op C3 en gelijk 2 Vm. Voor n trappen vindt
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men op deze wijze op de katode van de laatste diode een spanningnVm.
Hen nadeel van de schakeling van fig. 13.1-1 is, dat de weerstand R, die
tussen de twee buizen is geschakeld, de inwendige weerstand van de hoogspanningsbron vergroot; maakt men R klein, dan ontstaat in plaats daarvan
een aanzienlijke demping van de resonantiekring.
Om dit bezwaar te ondervangen treft men ook schakelingen aan, waarin
de weerstand vervangen is door een derde diode. Deze diode draagt maar
weinig bij tot de totale hoogspanning (3 a 5%), ze is echter geblokkeerd
tijdens de terugslag (geen demping), en geleidt gedurende de heenslag (lage
Ru ca. 10000 ohm). Een dergelijke schakeling is echter kostbaar en neemt
- in lucht opgebouwd - veel plaatsruimte in.
Tegenwoordig wordt de vereiste hoge spanning voor de beeldbuis nage
noeg uitsluitend verkregen door met één diode de spanningspieken van de
lijnuitgangstransformator na omhoogtransformeren gelijk te richten.
Zoals in 12.1 is afgeleid, bedraagt bij constante amplitude van de afbuigstroom de inwendige weerstand van een hoogspanningsbron, waarin een
terugslagimpuls wordt gelijkgericht:
Ri" ~ 2CP
waarin T de periode van de lijnfrequentie, en Cv de parasitaire kringcapaciteit is, waaraan de hoogspanningsgelijkrichter parallel is geschakeld.
Bij invoeren van Cp uit:
VH =
waarin /« de (tt) waarde van de afbuigstroom is (zie fig. 8.5-7), volgt:
~ 2T
VH2 ~ is2Ls

(13.1-1)

Hieruit volgt, dat onafhankelijk van de terugslagverhouding en de wijze van
RiH

spanningsvermenigvuldiging het quotiënt
9 uitsluitend wordt bepaald
yh
door de lijnfrequentie en de reactieve afbuigingsenergie is2 Ls.
Aangenomen is hierbij, dat spanningsvermenigvuldiging plaats vindt met
behulp van diodes in de dwarstakken of omhoogtransformatie met een spreidingsloze transformator.
De invloed van de inwendige weerstand der diode(n) is bij deze beschou
wingen verwaarloosd, (zie hiervoor 12.1).
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Bij het omhoogtransformeren van de piekspanning, die tijdens de terug
slag over de parasitaire kringcapaciteit ontstaat, doen zich twee kenmerkende
problemen voor:
a. Bij het vergroten van de transformatieverhouding n tussen de wikkeling,
waarop de afbuigspoel is aangesloten en die, waarop de hoogspanningsgelijkrichter is aangesloten, zal de opgewekte hoogspanning niet onbeperkt blijven
stijgen, als gevolg van de dan snel toenemende waarde van de getransfor
meerde capaciteit over de afbuigspoel. Men kan namelijk vrij eenvoudig
afleiden:
Va

n

V*

h + r^-

(13.1-2)

Hierin is Cv de capaciteit over de primaire en Cs de capaciteit over de secun
daire van de transformator.
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b

Fig. 13.1-2a en 2b
Vervangingsschema, gebruikt bij het afleiden van (13.1-2)

Cp

De functie is voor enkele waarden van-pf- uitgezet in fig. 13.1—2c. We
zien, dat Vh niet meer toeneemt, zodra n2Cs > Cp, met andere woorden,
zodra de totale getransformeerde capaciteit over de afbuigspoel nagenoeg
uitsluitend van de hoogspanningszijde afkomstig is.
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In het vervangingsschema van fig. 13.1-2A geldt:
Vnp

en:

" C, + n2C,

Vu = hVhp — in • i8
waaruit volgt:

V

L,

Cp{\ + n2^-)
CP
L$

VH2

-----= n2
of:

V„

n

ii'

/1+n2ê

t*s?

4

p
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2 ■
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Fig. 13.1-2C

Hoogspanningstoeneming in afhan
kelijkheid van de transformatieverhouding n. Aangenomen is constan
te afbuigstroom /'«.

0
/ 23456789 10

15

n

b. Het tweede probleem is, dat de koppelfactor k tussen de primaire
van de transformator en de hoogspanningsspoel steeds belangrijk lager
dan één zal zijn, hetgeen o.a. te wijten is aan de ongunstige configuratie
van de spoelen, die noodzakelijk is om de eigencapaciteit gering te houden en/
of om overslag van de hoogspanningsspoel naar de omgeving te voorkomen.
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Terwijl in het geval k = 1 de van de hoogspanningszijde getransformeerde
capaciteit rechtstreeks parallel aan de primaire spoel kan worden gedacht,
(zie hiervoor schema en vervangingsschema in fig. 13.1-3a en b) geldt voor
k < 1 het vervangingsschema van fig. 13.1-3c.
S

7 :n

+

/

^■s

lp

r

dpcs

*■—

2

S

A

h

+

Fig. 13.1-3
a. Vereenvoudigd afbuigingscircuit, waarbij de hoogspanning van een aparte
wikkeling wordt afgenomen, b. Vervangingsschema van a voor k = \.c. idem
voor k < 1 .d. Verloop van de stroom door de zelfinductie Li in fig. 13.1-36.

i

In fig. 13.1-36 zal bij het weer sluiten van schakelaar S op het moment fi,
nadat in het resonantiecircuit ruim een halve periode van een vrije oscillatie
tijdens de terugslag is doorlopen, nagenoeg de gehele reactieve energie in Li
zijn teruggevloeid. In gesloten toestand van S kan er geen oscillatie meer op
treden, daar de resonantiekring door de batterij is kortgesloten.
In het vervangingsschema van fig. 13.1—3c is dit niet het geval. Hier vloeit
op het moment t\ ,waarop de spanning over de schakelaar tot nul is afge
nomen en deze wordt gesloten, nog een aanzienlijke stroom door L2,
namelijk iCz (fi).
In het circuit, dat we eenvoudigheidshalve verliesvrij aannemen, geldt:

ic3(ti) «

n*Cs

n2Cs + Cv h .
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Na het sluiten van schakelaar S, waarbij zowel L als Ci door de batterij
worden overbrugd, zal er in het circuit L2C3 een parasitaire stroom met
1
frequentie /? =
optreden. De op t\ aanwezige reactieve energie
VL2C3
(~ \r I>2 iC3?) zal daarna in de verliesweerstand van dit resonantiecircuit
worden gedissipeerd. De kringstroom vloeit door de schakelaar S; zodra
deze in een praktische schakeling een eenrichtingsgeleider is (diode), bestaat
de mogelijkheid dat de kringstroom de momentele waarde van de door Li
vloeiende zaagtandstroom overtreft. De diode geleidt dan niet meer, waar
door er „knikken” in de afbuigstroom is ontstaan.
'o

'/

Fig. 13.1-4
Verloop van de stroom door de scha
kelaar S uit fig. 13.1—3c nadat deze op
het tijdstip ti weer wordt gesloten.
In het praktische geval, dat de schakelfunctie door een niet-weerstandloze
diode wordt vervuld, kan de lineariteit eveneens door de oscillatie worden
beïnvloed tengevolge van de over deze weerstand optredende variërende
spanning. De diodestroom kan de gedaante hebben, zoals in fig. 13.1-4
is geschetst.
Nog gróter wordt de invloed van de parasitaire oscillatie in het hoogspanningscircuit op de afbuigstroom, indien de afbuigspoel niet recht
streeks, doch op een derde transformatorwikkeling wordt aangesloten. In dit
S.

h

h

TooT

+

h

Fig. 13.1-5
Vervangingsschema van fig. 13.1-3a
(k < 1) indien de afbuigspoel op een
« C3 tertiaire wikkeling van de transformator
wordt aangesloten. L3 is de equivalente
spreidingszelfinductie van de transforJ
mator tussen afbuigspoel en schakelaar.

geval heeft het vervangingsschema de vorm van fig. 13.1-5. Tengevolge
van de niet-oneindig vaste koppeling tussen de wikkelingen waarop respec
tievelijk de afbuigspoel en de schakelaar zijn aangesloten wordt in het ver
vangingsschema L3 geïntroduceerd.
De parasitaire resonantiefrequentie wordt nu mede door Li en L3 bepaald.
De parasitaire stroom door L2 na het beëindigen van de terugslag verdeelt
zich nu tussen L3 en Li. Op deze wijze ontstaat een storende snelheidsmodu-
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latie in de afbuiging (het z.g. gordijneffect). Dit is de voornaamste reden,
dat men de afbuigspoelen vaak rechtstreeks parallel aan de spaardiode
schakelt.
Bij het opvoeren van n (hogere hoogspanning) neemt de waarde van de
equivalente spreidingszelfinductie L2 (fig. 13.1—3c) snel toe, terwijl C3 het
grootste deel van de totale capaciteit gaat vormen. De parasitaire slingeringen
in het spreidingscircuit bereiken dan - zoals reeds werd opgemerkt - een
dermate hoge amplitude, dat de diode tijdens de slag periodiek wordt ge
blokkeerd, terwijl de in de verliesweerstand van hetZ,2C3 circuit gedissipeerde
energie de spoeltemperatuur tot ontoelaatbaar hoge waarden doet oplopen.
Aanvankelijk heeft men getracht door een capaciteitsarme opbouw en het
gebruik van een wikkelmethode, die weinig spreiding geeft, de parasitaire
slingeringen in het hoogspanningscircuit tot draaglijke waarden te begrenzen.
Het is echter mogelijk gebleken de oscillaties tot verwaarloosbare am
plitude terug te brengen door een speciale dimensionering - het zogenaamde
„afstemmen” - van het tijdens de terugslag werkzame resonantiecircuit.
We hebben gezien, dat in het vervangingsschema van fig. 13.1—3c op het
moment ht waarop S weer wordt gesloten, een stroom z‘c3 door L2 vloeit,
overeenkomende met het gedeelte van de kringstroom tijdens de terugslag
door C3. De parasitaire oscillatie in het L2C3-circuit begint met /cs als beginamplitude. Willen we deze oscillatie onderdrukken dan moeten we dus
voldoen aan:
(13.1-3)
/l2 (ti) = 0
hetgeen bij eindige waarde van C3 normalerwijze onmogelijk is.
Er moet bovendien nog aan een tweede voorwaarde worden voldaan
om te bereiken, dat na t\ geen oscillaties in het L2C2-circuit meer op zullen
treden. Deze luidt:
Vc2l = Vcn = V>
waaruit volgt:
diL2(<i)_

dr

(13.1-4)

Zodra op ti bij het sluiten van de schakelaar S de stroom door de spreidings
zelfinductie en zijn afgeleide nul zijn, treden er geen parasitaire oscillaties op.
Om te kunnen beoordelen of hieraan kan worden voldaan, is het nodig
de uitdrukking voor zl2 (0 tijdens de terugslag te kennen (t > to).
Tot nu toe hebben we ons immers alleen bezig gehouden met de verschijn
selen in het Z,2C3-circuit na het moment /1, omdat alleen deze storend kunnen
inwerken op de zaagtandstroom tijdens de slag.

I
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In geopende toestand van S (t > to) heeft de aanwezigheid van de equi
valente spreidingszelfinductie Lz echter tot gevolg dat er reeds tijdens de
terugslag slingerverschijnselen in meer dan één frequentie zullen optreden.
Immers, het vervangingscircuit van fig. 13.1—3c vertoont bij geopende scha
kelaar tussen de punten A en B twee parallelresonanties, gelegen aan weers
zijde van de frequentie waarop L2C3 is afgestemd. Bij de laagste van de twee
vormt de seriekring L2C3 een capaciteit die aan C\ is parallelgeschakeld, en
die de resonantiefrequentie van de kring gevormd door L\C\ verlaagt.
Voor de hoogste van de twee vormt de seriekring L2C3 een zelfinductie, die
de resonantiefrequentie van de kring L\C\ verhoogt. De twee frequenties
volgen uit de positie der polen (Za-b = 00) van de impedantie tussen de
punten A-B van fig. 13.1—3c.
Volgens Forster’s reactantietheorema luidt de uitdrukking hiervoor:
Za-b =

eu2 — 02
Cl (a>2 —a2)(w2—y2)

—JCÜ

(13.1-5)

Fig. 13.1-6 stelt dit Z-w-diagram schetsmatig voor.

Fig. 13.1-6
Impedantie tussen de punten A en B van fig. 13.1-3c als functie van de frequentie.
De spanning tussen de punten A en B na het openen van de schakelaar S
op het tijdstip /o bestaat uit de som van 2 trillingen in de (hoek) frequenties
aeny; evenzo bevat de stroom door (en dus de spanning over) Lz compo
nenten in a en y. De terugslagperiode wordt door a bepaald.
Uit de berekening blijkt, dat de verhouding y/a maatgevend is voor het
trillingsvrij beëindigen van het terugslagproces, zie (13.1-34).
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Voor iedere terugslagverhouding zijn er een groot aantal waarden van
y/a, waarbij geen trillingen gedurende de heenslag optreden. Voor een terug
slagverhouding z = 15% zijn de belangrijkste waarden van y/a: 2,83 en 4,72;
voor andere waarden van z is de optimale waarde voor y/a iets afwijkend.
Onder deze voorwaarde is de waarde van de stroomcomponent door
Z,2 met een frequentie a op de tijdstippen /o en t\ exact gelijk en tegengesteld
aan die van de component met een frequentie y.
Dit geldt eveneens voor de twee componenten, waaruit de spanning over L2
is samengesteld, zodat aan de gestelde voorwaarden (13.1-3) en (13.1-4)
is voldaan.
De ligging van de nuldoorgang /? in fig. 13.1-6 kan nog worden gekozen
in het interval tussen

A-j/Z. en 1 = Z
a

a

a

a

Door de verschuiving van /? veranderen de spannings- en stroomvormen
tijdens de terugslagperiode; op de ogenblikken to en h is de toestand - onafO

hankelijk van — - steeds dezelfde.
Voor — < j— wordt weliswaar ook nog aan de gestelde voorwaarden
voldaan, echter keert dan de polariteit van de spanning over de schakelaar
in het midden van de terugslagperiode om. In het praktische geval, dat in
plaats van de schakelaar S een spaardiode wordt gebruikt treedt hierin dan
voortijdige geleiding op.
Behalve het gewenste effect (geen trillingen na het beëindigen van de
y
terugslag) geeft de speciale dimensionering met — ^ 2,83 nog de volgende
bijkomstige voordelen:
a. Een reductie (max 21 %) van de optredende piekspanningover de schake
laar S (varieert met

4>

b. Een verhoging van de over C3 optredende piekspanning (= hoog
spanning!) van max. 54%.
Voor — ~ 4,72 is de amplitude van de y-component aanzienlijk kleiner
a
dan voor — = 2,83; bovendien is de polariteit van de y-component in het
a
midden van de terugslagperiode omgekeerd, waardoor nu een verhoging
van de schakelaarpiekspanning optreedt en de hoogspanningspiek over C3
wordt verlaagd. Daarom *s ““ = 2,83 de meest gebruikte dimensioneringsverhouding.
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Tegenover de genoemde voordelen staan enkele nadelen:
a. de dimensionering van de lijnuitgangstransformator op de juiste
frequentieverhouding is veel moeilijker geworden.
b. de aanwezige y-component tijdens de terugslag maakt het moeilijker
de terugslagimpulsen voor andere doeleinden te gebruiken.
c. de aan de hoogspanningsgelijkrichter toegevoerde impulsspanning heeft
een smallere top, waardoorde gelijkrichtereen grotere piekstroom moetleveren.
Ondanks deze nadelen wordt de beschreven „afstemming” van de trans
formator toch nagenoeg in iedere ontvanger toegepast, omdat anders ge
durende de heenslag trillingen op de afbuigstroom worden gesuperponeerd,
en er bovendien grote verliezen in de hoogspanningsspoel optreden.
3.1.1 Afstemming van de uitgangstransformator voor de horizontale afbuiging
Zoals uit (13.1-24) zal blijken, hangen zowel a als y op vrij onoverzichtelijke
wijze samen met de hoekfrequenties
1
1
en ft
VuCi '
VlïcI
Het is dus beslist niet zo, dat de terugslagperiode ook nu door L\ en Ci
wordt bepaald, en dat de spreidingszelfinductie met de hoogspanningscapaciteit op een veelvoud van de door LiCi bepaalde frequentie e moet
worden afgestemd.
Uit berekeningen volgt: (zie 13.1-24)
a2 y2 = e2 P2

(13.1-6)

e
y
P
y
(13.1-7)
-=
en — = a
P
a
e
met andere woorden: als de gewenste terugslagfrequentie a bekend is (en
dus de terugslagtijd) volgt voor iedere waarde van e direkt de bijbehorende
waarde voor p (en omgekeerd). In fig. 13.1-7 is te zien, hoe de positie van
een pin het a-y-interval kan zijn.
Hierbij is de correcte waarde voor y/a = 2,83 aangenomen.

dus ook

\

Of

c

i

\!''
j

VS I

vm

/

o

2 ' 2fi

3
2JB3

Fig. 13.1-7
Nomogram ter bepaling van het onderlinge
verband tussen a, /?, y en e.
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13.1.2 Berekeningen
13.1.2.1 Het ideale geval zonder spreiding
Voor het vervangingsschema van fig. 13.1—8a kunnen we de volgende vergelijkingen opi CÏ>2 = *L/02 + i CE2

-H-f)*

dus:

(13.1-8)

s

-I

J=.E

TC

+

o

U

O

£.
Vc

I

t

A

i
i

I
o

I

4
/o

o

I
I

I
I
I
I
I
I
I

\

to

orf

I
I
I
I
I
1

-► t
*7

±
Fig. 13.1-8
a. Geïdealiseerd vervangingsschema (k = 1) van fig. 13.1-3a.
b. Optredende stroom en spanning in de schakeling van fig. 13.1-8o. Hier is a2 = 1/LC.
(a/2n is de terugslagfrequentie)
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Tijdens de oscillatie geldt:
Vc — Vc sin (at — 9?) =
i’l

= / cos (at — <p) =

(13.1-9)

—— cos (at — 9?)

(13.1-10)

cos <p

E

io
cos 9? = ——,
£
tg 9’ = —:—
io

E
sin (at — 97)
sin 9?

sin <p =-----

I

E ( C \i _

y

ZTvZ/

E
L io a

(13.1-11)

13.1.2.2 Het geval met spreiding
Het is in de praktijk nodig gebleken, het vervangingsschema van fig. 13.1-3c uit te breiden
met een condensator Cz parallel aan Lz, daar de boveneinden van Ci en Co elkaar „zien”,
hetgeen in ongetransformeerde toestand een waarde voor Cz van ca. 0,5 è 2 pF oplevert.
Deze blijkt een niet te verwaarlozen invloed op de effectieve waarde van Lz uit te oefenen.
Cz oefent geen invloed uit op de voorwaarden voor trillingsvrijheid; door de introductie
1
blijkt de hoogspanningspiek Vco afvan een „nul-transmissie”-frequentie <5 =
VLzCz
<5
<5
hankelijk te zijn geworden van — . De spanning Vc\ is niet van — afhankelijk.
a
a
Voor t = 0 geldt het vervangingsschema van fig. 13.1-9.
A

A

L2

r000(T'

4

ii p2

_
'L1

+Tcj

T+Cf

Fig. 13.1-9
Compleet vervangingsschema voor het geval met spreiding van fig. 13.1-3a (k < 1).
De beginvoorwaarden op t = 0 zijn:
Vc3= Vcx = Vlx = — E
\ = io;

(13.1-13)

12=0

Vcz = Vci — Vco=0

Na de Laplacetransformatie luiden de maasvergelijkingen:
h(s)-h(s)
E
+ Ii(s) • sLi ------- 1- io Li
maas 1:
ïCi

maas 2:
maas 3:

(13.1-12)

(13.1-14)

(13.1-15)

s

h(s)-h(s)
+ h(s) • sLz = 0
sCz
Io(s)-h(s)
Iz(s)-Iz(s)
+
sCz
sCi

(13.1-16)

+

h(s)
=0
sCo

(13.1-17)
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Uit deze drie vergelijkingen kunnen de volgende uitdrukkingen worden afgeleid:
a2y2
<52(y2 _ a2)

is = ioLiCz

r^>

sin (at — <p)
sin <p

( ö2 — y2 ^ sin (yt — xp
sin xp

\ V2 )

•]
(13.1-18)

a2y2

cos (at — 97)
cos <P

Ö2(y2 _ a2)

(ö2-y2)

cos (yt — xp)
COS xp

•]

(13.1-19)
h =. ioLiCz

a2y2
(y2 — a2)

a2y2
ö2(y2 — a2)

C3
E C2

V°2

KCl = £

/1 — 1*0

[■

cos (at — <p)

cos (yt — xp)

cos 97

cos y

[■

sin (at — 99)
sin <p

[-

(p2 — a2)
a2

(13.1-20)

sin (yt — xp)
■]
sin xp

a2y2
r//32 — a2\ sin (at — <p)
sin 97
PW _ a2) L\ a2 /
a2y2
fi2(y2-a2)

]

cos (ar — 99)
COS 99

(13.1-21)

/ y2 — 02 \ sin (yt — y>)
■]
\ y2 /
sin xp
(13.1-22)
(y2_^2) cos (y/ — v»)
V2

cos v»

■]

(13.1-23)
waarin:
a2
y2

=i

L1C1 + L1C3 + L2C2 + L2C2 —
LiL2(CiC2 + C1C3 + C2C3) +
L1C1 + L1C3 -f L2C3 +L2C2 ) 2

;[*! L L2(C C2 + C1C3 + C2C3)
i

i

P2 =
<52 =

1
L2(C2 + Cs)
1

1
■]*
LiL2(CiC2 + C1C3 + C2C3)
(13.1-24)
(13.1-25)

(13.1-26)

L2C2

tg <P =

E
r'oLia

(13.1-27)

tg V* =

£
ioUy

(13.1-28)

«S2-/?2
02

(13.1-29)

C3
C2

Er zullen geen slingeringen in het L2C2Cs-circuit optreden na het beëindigen van de te
rugslag, als op het moment /1, waarop de schakelaar S weer \vordt gesloten, aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
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(13.1-30)

Vcx (/!) = -£■
12 (ti) = 0

(13.1-31)

Vc2 (*i) = 0

(13.1-32)

Vc3 (/i) = - E

(13.1-33)

Uit (13.1-22), (13.1-20), (13.1-21) en (13.1-18) volgt, dat dit het geval is als:
at i = Tc 4- 2<p

I

yh = QK + l)jr + 2V

S

(13.1-34)

waarin K een positief, geheel getal is.
Het blijkt dus, dat er oneindig veel oplossingen zijn. De meest waardevolle treedt op voor
K= 1.

Fig. 13.1-10
De duur van de terugslag bedraagt (n + 2<p)/a. De figuur geeft <p in radialen
als functie van de terugslagverhouding z.

Fig. 13.1-11
De verhouding y/a in het trillingsvrije geval als functie van de terugslagverhouding z.
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Uitdrukking (13.1-34) opgelost voor K = 1 levert op:
1 2<p

1 + -9 —
71

ü*3
a

(13.1-15)

2 <P

1+ —
71

We zien, dat het nodig is <p uit te drukken in de terugslagverhouding z\ hiervoor vinden we:
n*
Z
*
71
(13.1-36)
— + 1 —z
16
4
Deze functie is uitgezet in fig. 13.1-10.
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sin Hf p2(y2- oc2)
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n

-E

E y2(a2- o(2)
sin 0 fl2(y2-(x2)

N
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Of
Of

o.

I
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s/V) 0 S2(y2— oc2)
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o
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Of

Of
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Fig. 13.1-12
Spanningsvormen in het trillingsvrije geval o. over de schakelaar S (fig.13.l-3c);
b. aan hoogspanningszijde (over C3).
I
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Met behulp van (13.1-36) kunnen we nu y/a = f(z) berekenen. De resultaten zijn grafisch
in fig. 13.1-11 weergegeven.
In fig. 13.1-12 en fig. 13.1-13 zijn enkele spannings- en stroomvormen getekend, zoals
deze door de uitdrukkingen (13.1-22), (13.1-18), (13.1-23) en (13.1-19) worden gegeven.
Aangenomen werd y/a = 2,83. Opgemerkt wordt, dat de tekeningen opzettelijk niet op
de juiste schaal werden gemaakt.
Zoals uit de getrokken krommes, die de som van de twee componenten voorstellen,
blijkt, is de spanning over Cï veel lager, en over Cz veel hoger tengevolge van de y-component.

h
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HL
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i
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o

\

37T
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s \\

'o
V2(o2-oc2)
cos 0 (3^(y2_ o(2)

\
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JL

\I

\\
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i
i
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oe
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r
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,^2Ja

I

r
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\
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o
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I

7T

0

•o oc2(y2- o2)
cos V' ft2(yz- o<2)

i

/

/
/
sU'

/

l

I

V\

\\

i

I

V/ï
i

0

'O . r o 72(S2-oc2)
cos<p13
d2Cy2-ocV

,-.-1

lo
9 r2(s2-r2)
cosyrLyCjOC 62(y2-oc*)

i
Of

«i
Fig. 13.1-13
Stroomvormen in het trillingsvrije geval. a. door de afbuigspoel; b. aan hoogspanningszijde (door Ca).
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13.1.2.3 Extreme waarden van Vc\ en Vcz
In de meeste praktische gevallen zal <p ~ 0,1 bedragen, zodat het geoorloofd is de volgende
vereenvoudigingen in te voeren:
E

sin <p X tg (p ^ <p X

(13.1-30)

io Li a
E

sin y ^ tg v' ~ V ~

(13.1-31)

io Li y

V
Na het invoeren van — = g gaat (13.1-18) nu over in:
a
Vcz ~ a io Li

e2
g2 —1

10

a2

a2
— g —^ sin (yt — yi) j (13.1-32)
ó2

) sin (at — <p) —

<52

Door vergelijking met (13.1-9) vinden we nu, na substitutie van
3n
yt = — -f y,

7X

at =
de winst in piekspanning over C3:

° i1
J~~~l I
Vc3

a2

(13.1-33)

<52 \

Deze uitdrukking is grafisch weergegeven in fig. 13.1-14 voor g = 2,83.
Yc1

, die de reductie van de piekspanning over Ci aangeeft, is niet
Vc
P
zo eenvoudig, Dit komt, doordat Vc 1 een inzadeling vertoont voor — ^ 2,48.
a
De uitdrukking voor

Indien we ook hier invoeren
y =q
—
a
ontstaat:
Vc^= a i'o Li

_£l_i
e2-1

o

a2

P2

sin (at

en

sin 97
~ Q

sin v>
/

a2

V) + [Q

^ sin (yt — tp) J

(13.1-34)

P2

*3

1

Ifi
%5
1A

t
12
1.1
Fig. 13.1-14
Winst in hoogspanning in het trillingsvrije ge
val (y/a =-2,83) in afhankelijkheid van ö/a.
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Voor de bepaling van het extreem op het tijdstip t' stellen we:
dVCl
= 0,

dt
waarna we at' oplossen uit:

a2
P2
a2

cos (at' — 9?)

cos (yt' — y>)

Q2

(13.1-35)
1

Na substitutie van de gevonden waarden van t’ in (13.1-34) ontstaat de kromme van fig.
13.1-15.

f1
1
1.2

<=*

1.0
0,0

2_

0.6

0A

7

02
i

:
:

0

1.0

1,0

2J)

2A

2JS

2JB Q3J0

Fig. 13.1-15
Reductie in piekspanning over de scha
kelaar S in het trillingsvrije geval waarbij
y/a = 2,83. De streeplijn stelt de spanning
halverwege de terugslag yoor.

OC

In fig. 13.1-16 zijn een paar karakteristieke vormen van de spanning oyer Ci geschetst.

\l.2
1,0
0,8
0,6

Fig. 13.1-16
Spanningsverloop over schakelaar S bij
enkele specifieke dimensioneringsvoorwaarden:

a. p/a = Vê(= 1,68);
b. a/P = 2,3 (minimale piekspanning
Vel);
c. a\p = 2,83 (hypothetisch geval)
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0,2
0
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%

13.1

459

DE TERUGSLAG-HOOGSPANNINGSGENERATOR

Het minimum van Vei treedt op voor 0/a x 2,3. De reductie ten opzichte van het normale
geval bedraagt 21 %.
Voor P/a < y'g"zal op / = r/2 (halverwege de terugslag) de polariteit van Vc\ omkeren,
(niet toelaatbaar, diode gaat geleiden).
Bij het dimensioneren kan men gebruik maken van de volgende uitdrukkingen:
r
a(LiC3)* = I -

<52

1 (

ó2 — 02

<52 — 02 v 2
—

Li

=

a2

<52

—=r
c3 L

a2

a2

P2

«•!]'

(13.1-36)

e2

(■

\

P2

/ "T2-’

ja + e2)

02

(52 _ 02

ï

a2

<52

P2

ja + e2)

P2

a2

a2

02
a2 )

Q ~w\

a2

(13.1-37)

P2

]

(13.1-38)

<52

In figuur 13.1-17, 13.1-18 en 13.1-19 zijn deze functies uitgezet.
<*(LiC3)16

ocfL&yk

t

| 0.70

\
K\
0,60

0.60

%

I

0.70

0,50

0.50

3
0.60

0.60

Of
■7

0.30

0,20

1.5

2.0

0.30

3.0

2.5

0
Of

Fig. 13.1-17a
a. De grootheid a (LiCa)* als
functie van p/a met ö/a als para
meter.

0.20
1.5

2.0

3.0

2.5

0
Of

Fig. 13.1—17b
b. De grootheid a (L1C3)* als
functie van p/a met <5/0 als para
meter.

Fig. 13.1-18a
a. L2/L1 als functie van /3/a met ó/a
als parameter.

Fig. 13.1-18b
b. L2IL1 als functie van /3/a met ó//3
als parameter.
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{« 7\ 3
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N
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&
2.0
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3.0

oc
Fig. 13.1—19a
a. C3/C1 als functie van /3/a met ó/a
als parameter.

oe
Fig. 13.1-19b
b. C3/C1 als functie van /3/a met ó//3
als parameter.
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13.1.2.4 Onderlinge relatie tussen a, P, y en e.
In het vervangingsschema van fig. 13.1-9 gelden eveneens de in (13.1-6) en
(13.1-7) gegeven uitdrukkingen voor het verband tussen de hoekfrequenties
a, (1, y en e. Echter luiden de uitdrukkingen voor € en /? nu:
1
fi2 =

r { r*

i

C2C3

}

Ll i Cl + cT+ct!

P2 =

1
l-'ihO'i + C3)

13.1.3 De dimensionering van de uitgangstransformator zonder hoogspanningstrillingen
De lijnuitgangstransformator moet zodanig worden gedimensioneerd,
dat de vereiste beeldbreedte en hoogspanning worden verkregen en dat
bovendien de terugslagverhouding z en de verhouding a/y de gewenste
waarde hebben.
Heeft men een bepaald uitsturingsgeval gekozen, dan ligt m/fl2 vast,
zodra de kwaliteitsfactor Q van het terugslagcircuit bekend is. De waarde
van (Vb- Va) volgt dan na keuze van de seriespaarspanning Vc. Deze wordt
bepaald door de toelaatbare diodepiekspanning Va, de gekozen terugslag
verhouding z en de reductiefactor Vci/Vc.
De reductie in de diodepiekspanning tengevolge van de afstemming voor
een trillingsvrije heenslag hangt af van de verhouding p/a. Deze verhouding
is nog niet bekend. Neemt men voorlopig Vc\\VC = 0,9, dan zal de diode
piekspanning beneden de toegestane waarde blijven indien 1,95 < P/a < 2,6.
(zie fig. 13.1-15). Is Vc bekend, dan kan de vereiste afbuigingsamplitude wor
den verkregen door juiste keuze van «2. Ligt m vast, dan is Li uit het ver
vangingsschema van fig. 13.1-9 in eerste benadering bekend; rekent men
Li = 0,9 n22 Ls, dan heeft men de invloed van de transformatorzelfinductie
ook reeds globaal in rekening gebracht. In het vervangingsschema van
fig. 13.1-9 is Li nu bekend.
In het hypothetische geval, dat voor de condensatoren Ci en C3 elke
waarde kan worden gekozen is het van voordeel p/a = 2,3 (voor minimale
diodepiekspanning) te kiezen. Is ook <5 nog bekend, dan kunnen L2, C2 en C3
worden berekend.
In praktische gevallen zal men het ontwerp bij voorkeur zo maken, dat
aan de transformator geen condensatoren uitwendig behoeven te worden
parallel geschakeld (zeer hoge piekspanningen). Ci bestaat in dat geval uit
de som van: spoelcapaciteit, diodecapaciteit, getransformeerde anodecapaciteit van de eindbuis en de bedradingscapaciteit aan de primaire zijde.

■
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Hiervan kan men de spoelcapaciteit binnen zekere grenzen variëren door
keuze van de wikkelbreedte, de dikte van de isolatie tussen de lagen en de
diëlektrische constante van dit isolatiemateriaal.
De waarde van C3 wordt hoofdzakelijk bepaald door de naar de zijde van
de seriespaardiode getransformeerde som van de capaciteit van de hoogspanningsgelijkrichter, de capaciteit van de hoogspanningsspoel naar de
omgeving en de bedradingscapaciteit. Bij een gegeven hoogspanningsgelijkrichter kan men C3 dus variëren door verandering van de transformatieverhouding nz tussen de seriespaardiode en de hoogspanningsgelijkrichter.
Echter verandert men dan ook de hoogspanning. De enige variable, die nog
ter beschikking staat, is de capaciteit C2. Men kan C2 binnen ruime grenzen
variëren door het veranderen van de wikkelbreedte van de hoogspannings
spoel en de isolatie tussen de lagen van deze spoel. Door het veranderen van
C2 varieert ook de winst in hoogspanning, die met de trillingsvrije dimensionering te behalen is (zie fig. 13.1-14), waardoor - voor constante hoog
spanning — nu ook W3, en dus C3 mee varieert.
Het is duidelijk, dat men niet in het eerste ontwerp van een Jijnuitgangstransformator direct op de juiste waarden voor alle parameters terecht komt.
Door echter in iedere volgende proef de gemeten resultaten van de vooraf
gaande proef te verwerken, kan men tot een ontwerp komen, waarin aan alle
gestelde voorwaarden tegelijkertijd wordt voldaan.
In de behandeling van de ontwerpprocedure is tot nu toe niet gesproken
over de waarde van de equivalente spreidingszelfinductie L2. Dit komt, door
dat de vereiste waarde van L2 nagenoeg altijd kan worden gerealiseerd.
Bepalend voor Z,2 zijn:
a. De configuratie van de spoelen op de benen van het magnetische circuit.
De primaire en de hoogspanningsspoel kunnen over elkaar worden ge
wikkeld, met of zonder extra spatiëring, eventueel met gedeeltelijke
magnetische afscherming tussen beide spoelen, öf kunnen - zoals tegen
woordig algemeen gebruikelijk is - ieder op een afzonderlijk been van de
(ferriet)kern worden aangebracht.
b. Het aantal windingen van de primaire en de hoogspanningsspoel. Aange
zien ook de magnetische inductie in het ferriet van dit aantal afhangt,
moet steeds worden gecontroleerd, of deze niet boven de toelaatbare
waarde stijgt; opgemerkt moge nog worden, dat. deze controle moet
plaats vinden bij de bedrijfstemperatuur, aangezien vele ferrietsoorten
een laag curiepunt vertonen.
c. De mate waarin van het principe van de autotransformator gebruik is
gemaakt, met andere woorden, hoeveel windingen in hetjioogspanningscircuit («3) gemeenschappelijk met de primaire spoel («1) worden gebruikt.
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13.2 De impuls-hoogspanningsgenerator

!

De impuls-hoogspanningsgenerator is gebaseerd op het ontstaan van hoge
spanningspieken bij het onderbreken van een stroom door een spoel. Het
onderbreken veroorzaakt een trilling in de kring, gevormd door de spoel
met de aanwezige parasitaire capaciteit Cp.
Is im de stroomsterkte op het moment van onderbreken, dan is bij geringe
demping de topwaarde Vm die de oscillatiespanning aan de kring bereikt,
(volgens 8.5-16), bij benadering gegeven door:
Vm — im

1

i-b-

(13.2-1)

Substitueren we hierin b.v. de waarden l = 0,5 H, im = 120 mA en Cp = 50
pF, dan is Vm = 12 kV. Dit getallenvoorbeeld toont aan, dat men op deze
wijze zeer hoge spanningen kan verkrijgen.
Het onderbreken van de stroom is het gevolg van een plotselinge spanningssprong op het stuurrooster van een versterkbuis, zodat deze methode in prin
cipe overeenkomt met die van de terugslag-hoogspanningsgenerator.
Het voordeel van de impuls-hoogspanningsgenerator ten opzichte van de
voornoemde generator is, dat men nu de grootheden L en im vrij kan kiezen,
waardoor hogere spanningspieken kunnen worden bereikt dan in het
algemeen bij de terugslag-hoogspanningsgenerator optreden. Dit feit is
van belang voor het opwekken van een gelijkspanning van 25 kV en hoger.
Tevens is het bij de impuls-hoogspanningsgenerator mogelijk, op eenvoudige
wijze een spanningsregeling aan te brengen die de hoogspanning Va bij
variabele belasting binnen het regelgebied nagenoeg constant houdt. Buiten
dit gebied daalt echter Va zéér snel, waardoor de generator kortsluitvast
kan zijn.
Men zal in het algemeen bij de impuls-hoogspanningsgenerator geen spaarcircuit toepassen, en wel ten eerste omdat de diode die hiervoor nodig is aan
zeer hoge eisen zou moeten voldoen, en ten tweede omdat op andere wijze,
namelijk door het invoeren van een lange blokkeertijd voor de versterkbuis,
een goed rendement wordt verkregen. Hoewel de vorm van de anodestroom
op de grootte van de piekspanning geen invloed heeft, zal de meest praktische
stroomvorm een zaagtand zijn, en wel een zodanige dat de tegenspanning
over de spoel nagenoeg gelijk wordt aan de voedingsspanning.
De zaagtandstroom kan op twee manieren ontstaan, namelijk door aan het
stuurrooster van de versterkbuis een rechthoekige impulsspanning of een
zaagtandspanning te leggen. Deze laatste methode verdient de voorkeur,
omdat dan de schermroosterstroom veel geringer is. Gewoonlijk kiest men
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de tijd waarin de stroom van de versterkbuis is geblokkeerd drie- tot viermaal
langer dan de tijd waarin deze buis een stroom levert. Men bereikt dit op
eenvoudige wijze door naar het stuurrooster van de versterkbuis een zaagtandspanning te voeren met een (tt) waarde die vele malen groter is dan de
roosterruimte Vgn van de buis; zie fig. 13.2-1 a. De anodestroom heeft
dan de gedaante van fig. 13.2-1 b. De stroom door de spoel en de span
ning erover zijn weergegeven respectievelijk door c en d in fig. 13.2-1).

Vm

t
Fig. 13.2-1

Verloop van spanningen en stromen met de tijd / in een impuls-hoogspanningsgenerator a. Spanning tussen stuurrooster en katode van de ver
sterkbuis; b. Anodestroom van de versterkbuis; c. Stroom door de hoogspanningsspoel; d. Spanning aan de hoogspanningsspoel.
Noemen we de interruptiefrequentie ft = \/T en de tegenspanning over de
spoel A Va, dan is, als a het breukdeel van de periode T is waarin stroom
vloeit:
r d(a
L' im
~óT~Vt
of

ƒ< =

aAVa
L-im ’

AVa,
(13.2-2)
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Voor L = 0,5 H, im = 120 mA en A Va = 300 V, zal voor a = i de interruptiefrequentie ƒ< = 1250 Hz worden.
Is Cp = 50 pF, dan vindt men voor de eigenfrequentie van de gedempte
trilling ongeveer 30 000 Hz.
Indien spanningsvermenigvuldiging wordt toegepast, zal alleen tijdens de
eerste positieve en de eerste negatieve spanningspiek een energieoverdracht
plaats hebben. De duur van deze energieoverdracht is klein ten opzichte van
de duur van een periode van de eigentrilling. De gelijkrichtventielen worden
daardoor slechts gedurende enkele microseconden gedeblokkeerd.
De kwaliteitsfactor voor de trillingskring behoeft voor dit type hoogspanningsgenerator niet hoog te zijn. Zo zal voor een Ql — 30 de waarde
Vm bij nullast slechts 3 % lager zijn dan voor Ql = co. Het is mogelijk
de spoel in een mantelkern van ferromagnetisch materiaal (Ferroxcube)
onder te brengen, waardoor kleine afmetingen ontstaan. Hoewel het in
principe met dit type generator mogelijk is elke gewenste wisselspanningsamplitude Vm te bereiken - zodat met een enkelvoudige gelijkrichter de ver
langde hoogspanning kan worden opgewekt - zal het om praktische redenen
economischer blijken, boven een bepaalde spanningsgrens tot spannings
vermenigvuldiging over te gaan. Men vindt namelijk, dat niet alleen bij een
toenemende amplitude Vm de eisen ten aanzien van de spanning voor het
gelijkrichtventiel en die voor de anode-isolatie van de versterkbuis zwaarder
worden, doch ook dat het volume van de transformator groter wordt. Dit
laatste volgt uit (13.2-1) en uit de vergelijkingen:
Li = w Bq
2
_fioW*q

(13.2-3)
(13.2-4)

—+d
iWr

In
w
B
q
/

deze vergelijkingen is:
het aantal windingen van de spoel,
de magnetische inductie ... (Wb/m2),
de doorsnede van het magnetische circuit... (m2),
de gemiddelde lengte in ... (m) van de krachtlijnen in het ferro-magnetische materiaal,
fjLr de relatieve permeabiliteit,
d de grootte van de luchtspleet... (m).
Substitueren we (13.2-3) in (13.2-1), dan ontstaat:
Vm = B
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Na het invoeren van (13.2-4) volgt:
Vm =

(13.2-5)
//O f*r Cp

In deze vergelijking is y = d/l, zodat voor een constante verhouding y, uit
(13.2-5) blijkt dat het volume q l toeneemt met Vm2.
Er pleiten dus verscheidene factoren voor een betrekkelijk lage Vm. Aan
de andere kant is het niet rationeel, Vm zo laag te kiezen dat er voor de gelijkrichter veel trappen in cascade nodig zijn om de gewenste hoogspanning Vu
te bereiken. Een compromis dient daarom te worden gevonden. Omdat de
keuze van dit compromis echter ook nog wordt beïnvloed door bepaalde
omstandigheden in de cascadeschakeling, zal deze laatste eerst nader worden
onderzocht.
In een cascadeschakeling van gelijkrichtventielen en condensatoren kan
men op elk punt waarvoor n ventielen werkzaam zijn een gelijkspanning af
nemen die n maal de amplitude van de wisselspanning op de ingangsklemmen
is; ziefig. 13.2-2.

+2V

Ce

+

2v^Fc5
__3

E

—

+
cjy_2V

+
2Vrrc3

AV

3V

o

+

+

crfJv

vrrc,
A

B

Fig. 13.2-2
Cascadeschakeling van gelijkrichtventielen.
Zo verkrijgt men tussen A en C een spanning V, tussen A en D een span
ning 3 V en b.v. tussen B en E een spanning 4 V. Bij de overgang Van
oneven n naar even n dienen we echter de minpool A met B te verwisselen,
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omdat anders de wisselspanningsgcncrator in serie «taat rnvt de
ning. In ons geval, waarbij we uitgaan van een enkele «poel in de ku'/Aftffsc.
van de versterkbuis, dient de minpool van de hoogspanning eteed?, /.'..et
verbonden te blijven, zodat voor oneven n en even ai een verve/., der/de
rangschikking in de cascadeschakeling wordt vereist; zie de fig.
'>2 er. ^
Zoals nog zal blijken, treden voor beide schakelingen kleine verv^/...je'
in de vergelijkingen op, zodat in het volgende steeds onderscheid za~ -v/^ec
gemaakt tussen even n en oneven n.
Bij het nagaan van het verloop van de spanningen en stromen naar de tgd.
bepalen we ons tot de stationaire toestand.
We veronderstellen de inwendige weerstand van de geOjkridtvs^zk:
verwaarloosbaar klein en de condensatoren in de cascadeschakdmg r.ie:
alleen groot ten opzichte van Cp, doch ook zó groot, dat de
mag worden verwaarloosd. Op elk der condensatoren staat czs
een gelijkspanning.

.
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▼
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+
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+
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4V

T

£

Fig. 13.2-3
Versterkbuis met cascadeschakeling van gelykriehtveniielcn.
a. voor een even aantal ventielen; b. voor een oneven aantal vwtsckft.
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Zodra de anodestroom is geblokkeerd, zal de spanning V over de LCVkring in fig. 13.2-3 gedurende de eerste halve periode van de eigentrilling
een zodanige polariteit bezitten, dat A positief is ten opzichte van B. Hier
door zullen alleen de gelijkrichtventielen die een positieve anodespanning
krijgen, worden gedeblokkeerd.
Uit het ongerijmde bewijst men gemakkelijk dat de spanning op alle
condensatoren gelijk zal zijn, uitgezonderd de spanning op Ci. Over deze
laatste staat bij beide schakelingen een verschillende spanning. Dit verschil
wordt veroorzaakt doordat voor oneven n (zie fig. 13.2-36) de conden
sator door de eerste spanningspiek wordt geladen en voor even n (zie
fig. 13.2-3a) door de tweede piek. Omdat tijdens de eerste spanningspiek
een energieoverdracht uit de LCp-kring plaats heeft, zal de amplitude van
de tweede spanningspiek kleiner zijn dan die van de eerste.

Ir2m

x___

I I
tr2

Fig. 13.2-4
Verloop van spanningen en stromen met de tijd t in de schakeling volgens
fig. 13.2-36: a. spanning Vaan de spoel; b .stroom i door de spoel; c. stroom
*V, die door de cascadeschakeling wordt opgenomen.
De spanning aan de kring zal bij belasting van de gelijkrichter niet tot de
spanning Vm oplopen, doch tot een waarde V\ (zie fig. 13.2—4zz), die voor
oneven n overeenkomt met de spanning over C\ en voor even n met de
spanning over C2, verminderd met die over Ci. Alle gedeblokkeerde ven
tielen zullen parallel staan, omdat de spanningen op de condensatoren in de
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rondgaande ketens van de bedoelde ventielen elkaar opheffen. De stroom
ir uit de LCp-kring verdeelt zich dus gelijkmatig over deze ventielen. Zodra
de gelij krichtventielen worden geblokkeerd (hetgeen het einde van een eerste
gelijkrichtinterval betekent) zal de spanning over Cp dalen, en wel volgens
een cosinusfunctie met een aanvangswaarde V\,
De andere groep ventielen zal worden gedeblokkeerd zodra de spanning
over Cp zover negatief is geworden dat de waarde V2 wordt bereikt. Deze
waarde komt voor even n overeen met de spanning over Ci en voor oneven w,
met de spanning over C2, verminderd met die over C\.
De volgende toppen van de gedempte trilling zijn kleiner dan F2, zodat
deze niet meer tot gelijkrichting kunnen bijdragen. Per periode T treden
derhalve slechts de genoemde twee gelij krichtintervallen op. Gedurende
deze intervallen is de spanning over de kring constant, d.w.z. de stroom naar
Cp is nul, en de stroom i door de spoel is dan een lineaire functie van de tijd.
Volgens de continuiteitsvoorwaarden moet dan i tijdens het eerste interval
verlopen volgens de raaklijn BC - met een raakpunt in B - aan de gedempte
cosinus ABD; zie fig. 13.2-46. Evenzo volgt het stroomverloop gedurende
het tweede interval de raaklijn EF aan de gedempte sinus CEG. De
stroom in de spoel is tijdens de gelij krichtintervallen dus gelijk aan ir; zie
fig. 13.2-4c. Deze stroom wordt door de cascadeschakeling opgenomen.
Zoals men gemakkelijk kan nagaan, worden gedurende het eerste gelijk
richtinterval m en gedurende het tweede interval 1x2 gelij krichtventielen ge
deblokkeerd, zodat de hoogspanning Vv wordt gegeven door
(13.2-6)

Vh = n\V\ + 772^2.

m = H2 =
Hierin is voor even n:
en voor oneven n: m — i(« + 1) en «2 = i(n — 1)Bij geringe verliezen in de LCP-kring is bij nullast V\ = V2 = Vm, zo
dat we voor de verhouding y van Vh tot de nullastspanning Vho kunnen
schrijven:

^
l

= Vh = Vh =
Vho
nVm
n

Vi , ^2
Vm
n

V2
Vm

(13.2-7)

Uit de energievergelijkingen kan men na enig rekenen
y=

Vh
Vho *

Vi
Vm

en

V2
Vm

uitdrukken in een grootheid
x=

ri*T
Rh Cp

(13.2-8)
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De bedoelde functies van x zijn voor enkele waarden van n uitgezet in de
figuren 13.2-5 en 13.2-6.
V
Vi
Uit figuur 13.2-6 blijkt datbijna tweemaal zo snel daalt als -p— .
Vm
"m
Deze omstandigheid wordt, zoals later nog ter sprake komt, nuttig gebruikt.
y

t

0,8
---- 2,4,6
---- n=3

°b

2

Fig. 13.2-5
De algemene uitwendige karak
teristiek y = f(jt). De waarde y
is een maat voor de gelijkspan
ning Vn, en x is omgekeerd even
redig met de belastingweerstand
Rn. De getrokken kromme geldt
voor een even aantal gelijkrichtventielen; de gestippelde krom
me geeft de functie voor drie gelijkrichtventielen.
5

3
X

4
*
'm 5 Vm

1,0
0,6

Q4

°0L

2

Fig. 13.2-6
De verhouding van de eerste en
de tweede spanningstop Vi, resp.
yy V%, tot Vm als functie van x. De
} — getrokken krommen gelden voor
m n = even, de gestippelde voor
n = 3.
5

3
■X

De laadstroom ir uit de LCP-kring naar de gelijkrichter kan worden be
paald met behulp van fig. 13.2-4.
Men vindt:
irlm
im

en

ir2m
im

(13.2-9)
(13.2-10)
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Vi
Met de hiervoor gegeven functies voor -zf- en
Vm

V2 kunnen dan de piek-

Vm

stromen als functie van * worden bepaald. Voor n = even en n = 3 zijn deze
functies in fig. 13.2-7 uitgezet. Deze figuur is van belang in verband met de
keuze van het aantal gelijkrichtventielen.

Fig. 13.2-7
De verhouding van de eerste en de tweede stroomtop /Vim, resp. /r2m, van de
stroom iV in de gelijkrichtketen tot im, voor n = even en n = 3.
Reeds eerder werd aangetoond, dat de topstromen /Vim en ir2m zich over
«1, resp. nz parallel geschakelde ventielen verdelen. De topstroom in elk
f'rlm ; evenzo is *r2m de topstroom in elk der /12 ander n\ ventielen is dus
/12
n1
dere ventielen. Kiest men even w, d.w.z. n\ = m = \ny dan is volgens fig.
13.2-7, de topstroom in de m-ventielen groter dan in die van de tweede
groep. Neemt men daarentegen n = 3, dus m = 2 en m = 1, dan worden de
topstromen in de drie ventielen ongeveer gelijk, hetgeen uiteraard het gun
stigst is.
Als inwendige weerstand van de hoogspanningsbron bij geringe stroomsterkte vindt men:
Rio —

n2T / «12 + «i«2 + «22 )•
n2
Cv '

De factor tussen haakjes heeft
voor n = 1
.

1

{rii = n, ri2 = 0) de waarde 1,

voor n = even («1 = ri2 = in)

de waarde

(13.2-11)
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voor n = 3

(m = 2, n2 = 1) de waarde \ ,

voor n = 5

(m — 3, «2 = 2) de waarde 25 •
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De inwendige weerstand bij kleine stroomsterkten is voor een enkelvoudige
gelijkrichter bij de impuls-hoogspanningsgenerator tweemaal zo groot als
die bij de terugslag-hoogspanningsgenerator waarin de afbuigstroom niet
van de hoogspanningsbelasting afhangt, en bedraagt T/Cv.
Voor even n, is de inwendige weerstand J maal die van de laatstge
noemde generator, terwijl voor oneven n, deze factor varieert tussen 1,
voor n = 1, en J voor n = 00.
yfiT
In (13.2-11) is de factor
, na substitutie van (13.2-1) en (13.2-2), te
Cp
schrijven als een functie van het opgenomen vermogen. Uit (13.2.2) volgt
namelijk:
im

rp
Lim
,
T
L
T = —j—, dus —— =
Cp
O A Va
Cp

a A Va '

Als hierin (13.2-1) wordt gesubstitueerd, ontstaat:
T
Vm2
Cp

zodat

a im A Va

n2 T

Vho2

Cp

a im A Va

(13.2-12)

Nu is volgens fig. 13.2-16 de gemiddelde voedingsstroom /& gelijk aan:
.

, O.T im

H> = i—y~

— i Ct im-

Substitueren we aim = 2 b in (13.2-12), dan wordt:
Vb Vh02
n2T
Vh02
Cp - libAVa ~ 2AVa Wb ‘
Stellen we in (13.2-11) de factor tussen haakjes gelijk aan k, dan kan voor de
inwendige weerstand dus ook worden geschreven:
Rio = ik

Vb Vho2
AVaWb

(13.2-13)
'

Uit deze vergelijking volgt dat, voor een bepaalde cascadeschakeling met
n trappen en een gegeven waarde voor de spanningen Vb, A Va, én K*0, de in
wendige weerstand omgekeerd evenredig is met het toegevoerde vermogen WbEen getallenvoorbeeld kan aantonen dat zonder speciale maatregelen een
groot vermogen nodig is om tot een redelijke waarde voor de inwendige
weerstand te geraken.
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Stel b.v.: n = 3, Vh0 = 25 kV, Vb = 350V en AVa = 280 V, dan is
volgens (13.2—13) voor een Ri0 = 5 M£:
Wb = \k

Vt Vh02 _
7 350 • 252 • 10«
/4Ka
*9 280-5-106

61 W.

Omgekeerd zal dus, voor een Wb = 6 W, een
van ongeveer 50
worden gevonden
Met een dergelijk klein vermogen is echter met behulp van een automati
sche terugregeling toch een inwendige weerstand van 5 M.Q of kleiner be
reikbaar. Deze regelspanning, die afhankelijk is van de grootte der span
ningspieken aan de LC^-kring, wordt verkregen door gelijkrichting van de
wisselspanning die wordt geïnduceerd in een met de spoel L gekoppelde
wikkeling. Dank zij deze automatische regeling daalt de gelijkspanning
slechts weinig als de stroom van nul tot een zekere grens toeneemt. Formule
(13.2-13) geldt dan niet in het regelgebied, doch bij belastingen boven de
bedoelde grens. De spanning daalt dan snel. Dit is een waardevolle eigen
schap van het systeem, omdat een kortsluiting zodoende minder destructief is.
17k\£

o
o

II
\t

^=r^25kV

%

:*/

c O

S,o

C7

O

\R2

+

3

\sTo

Pfs

B,5kV

+
-TQ>

'innrRa
\R3

Rs\

c« I

Ce

UkV

mTmCs

Fig. 13.2-8
Principeschema van een 25 kV impuls-hoogspanningsgenerator.
Om de terugregeling zo effectief mogelijk te maken zijn twee maatregelen
getroffen:
1. de wikkeling is zo aangesloten, dat de met de spanningspiek V2 even-
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redige spanning wordt gelijkgericht, omdat deze namelijk, zoals reeds is
gezegd, in sterkere mate varieert dan V\; zie fig. 13.2-6.
2. In serie met de gelijk te richten wisselspanning is een drempelspanning
geschakeld, zodat bij een variërende belasting de resulterende regelspanning
procentsgewijs sterker verandert dan de geïnduceerde wisselspanning.
In fig. 13.2-8 is de schakeling voor een impuls-hoogspanningsgenerator
voor 25 kV gegeven. Voor deze spanning is n = 3 een in alle opzichten be
vredigend compromis voor het aantal trappen in cascade. De piekspanning
over Si is dan 8,5 kV. De anode van de energiebuis wordt aan een aftakking
op Si aangesloten, omdat de toelaatbare anodepiekspanning van deze buis
ongeveer 6 kV is. De aftakverhouding is 0,7.
De gelijkrichtbuizen (Philips type EY 51) zijn geschikt voor een tegenspanning van 20 kV. De verzadigingsstroom is ongeveer 200 m A, terwijl een
gloeivermogen van 0,5 W wordt vereist. Dit vermogen wordt onttrokken
aan de resonantiekring. Hiervoor zijn de wikkelingen 53, 54 en 5s die ieder
uit enkele met Si gekoppelde windingen bestaan, aan de topzijde van Si
aangebracht.
kV

w

30

30

Vh

Wb

T 20
/(

20

t

10

O

mA

Fig. 13.2-9
Afgegeven gelijkspanning Vh en opgenomen gelijkstroomvermogen Wb als
functie van de afgegeven gelijkstroom in.
In 52 wordt de wisselspanning geïnduceerd die de regelspanning over
Rs en C$ moet voortbrengen. Deze regelspanning wordt via Rz aan het
stuurrooster van de versterkbuis gelegd. De drempelspanning over R3
heeft tot doel, de regelspanning sterker van de belasting te doen afhangen
dan de spanning aan Sz. De instelling van de versterkbuis is dusdanig, dat
bij nullast de regelspanning zó groot is, dat in de anodeketen een piekstroom
im vloeit die veel kleiner is dan met Vg = 0 overeenkomt. Door een belasting
zal echter de spanning over Rs, en dus ook de negatieve voorspanning op het
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rooster van de versterkbuis, verminderen. Hierdoor zal im in de anodeketen,
en zodoende ook Vm over de spoel, toenemen, waardoor - ondanks de afnemende grootte van

Vi

Vm

en

V*i

Vm

- de piekspanningen V\ en V2 nagenoeg

constant blijven.
In fig. 13.2-9 zijn de gelijkspanning Vh en het vermogen Wb uitgezet
als functie van de afgegeven stroom 1*. Men ziet dat Vh aanvankelijk
weinig afneemt als de stroom toeneemt. Na in = 250 fiA treedt dan een
sterke daling voor Vh op, zodat de kortsluitstroom kleiner is dan \ mA.
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TELEVISIE VAKTERMEN
A
Achterflank
Achterstoep

Zie onder voorflank.
Deel van het videosignaal, gelegen op het onderdrukkingsniveau achter elke synchronisatie-impuls.
Afbuiging
Het afbuigen van een elektronenstraal door een elek
trisch en/of magnetisch veld.
Afbuigingsgenerator Generator voor het opwekken van de afbuigspanning
of afbuigstroom.
Afbuigingsonscherpte Onscherpte van het televisiebeeld die ontstaat bij de
afbuiging van de elektronenstraal.
Aftasting
a) bij het ontleden:
Het ontleden van een afbeelding van een scène in
delen die achtereenvolgens worden omgezet in
elektrische signalen met overeenkomstige amplituden.
b) bij het samenstellen:
Het samenstellen van een beeld uit delen die ach
tereenvolgens uit de ontvangen elektrische signalen
worden verkregen.
Schakeling
waarmee het signaal, voor zover zijn mo
Amplitudebegrenzer
mentele waarde ligt boven of beneden een bepaald
niveau, wordt afgesneden.
Zie semi-éénzijbandtransmissie.
Asymmetrische zijbandtransmissie
B
Beeldbuis
Beelddraaggolf
Beeldfrequentie
Beeldinhoud

1

Zie directzichtbuis.
Draaggolf die wordt gemoduleerd door het videosig
naal.
Aantal complete beelden dat per seconde wordt uit
gezonden.
Verzameling van informaties omtrent het karakter
van het beeldsignaal in een bepaald tijdsinterval, zo
als o.a. de rangschikking en relatieve amplituden
van het beeldsignaal en de erbij behorende nulcomponent.
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Beeldsignaal
Beeldslip

Signaal dat uitsluitend de beeldinformatie bevat.
Het tijdelijk omhoog of omlaag bewegen van het beeld
over het gehele kader.
Beeldwit
Signaaldeel overeenkomende met het punt van de
grootste helderheid in het beeld.
Beeldzwart
Deel van het beeldsignaal, gelegen tussen de onderdrukkingsintervallen, dat overeenkomt met het punt
van de kleinste helderheid.
Bloemig beeld
Televisiebeeld waarbij in de heldere partijen, tenge
volge van een overmatig grote straalstroom, defocussering optreedt.
Bodemen
Het tijdens een geleidingsinterval dalen van een po
tentiaalverschil tussen twee elektroden tot nagenoeg
nul, als gevolg van een aanwezige voedingsimpedantie.
Brede rasterimpulsen Signaaldelen tijdens het rastersynchronisatie-interval, gelegen tussen de omgekeerde rasterimpulsen en
waarvan de signaalwaarde overeenkomt met die van
de toppen van de lijnsynchronisatie-impulsen.
Brom
Beeldstoring die wordt veroorzaakt door de netvoeding.
Bundelknoop
Plaats van de (eerste) bundelinsnoering in een elektronenoptisch stelsel.
C
(Televisie) camera
Capacitieve zaagtandgenerator
Centreringsregelaar
Coïncidentiedetector

Coïnterferentie

Toestel met opneembuis en bijbehorende ingebouwde
elektrische- en mechanische apparatuur.
Generator waarin een zaagtandspanning primair
wordt gevormd als spanning over een capaciteit.
Inrichting waarmede het beeld in het beeldvenster
wordt gecentreerd.
Mengschakeling waaraan twee signalen worden ge
legd en waarvan de uitgangsspanning het samenvallen
van de ingangssignalen aangeeft.
Interferentie in het beeld en/of het geluid veroorzaakt
door een televisieomroepsignaal met nagenoeg gelijke
draaggolffrequentie(s).
D

Danseffect

Het door slechte synchronisatie veroorzaakte dansen
van het beeld in vertikale richting.
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Definitie
Detailcontrast

Detailopname
Directzichtbuis

Doorzakken

Draadtelevisie
Drempelbuis
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Mate van geschiktheid van een televisiestelsel om
scènedetails voor het oog waarneembaar te maken.
Verhouding van helderheden van kleine, donkere
beelddelen tot die van de grote witte omringende
vlakken.
Opname van een detail van een scène op beeldformaat.
Weergeefbuis waarop het televisiebeeld onvergroot
door de toeschouwer wordt bekeken, ook wel beeld
buis genoemd.
De niveauverandering van signaaldelen buiten het geleidingsinterval in een schakeling voor het herstellen
van de nulcomponent, veroorzaakt doordat gedurende
het geleidingsinterval stroom vloeit door de schake
ling. Deze verandering is gelijk aan de indringdiepte
vermeerderd met het spanningsverlies over de inwen
dige weerstand van de signaalbron.
Overbrengen van televisie-informatie via een draad.
Ontladingsbuis in een zodanige schakeling dat de buis
het ingangssignaal boven een bepaald niveau doorlaat
of blokkeert.
E

I

Storend televisiebeeld dat ontstaat door de ontvangst
van twee golven, afkomstig van één zender, met
verschillende looptijden. Het storende beeld kan
zowel overeenkomstige helderheidsvariaties als tegen
gestelde helderheidsvariaties t.o.v. het gewenste beeld
hebben (positief en negatief echobeeld).
Signaalverandering die aan het geïntegreerde rasterEgalisatiedrempel
synchronisatiesignaal voorafgaat tengevolge van on
juiste breedteverhouding der lijn- en egalisatieimpulsen.
Impulsen met dubbele lijnfrequentie, onmiddellijk
Egalisatie-impulsen
voor en na het rastersynchronisatiesignaal.
Gedeelte van het synchronisatiesignaal waarin egaEgalisatie-interval
lisatie-impulsen voorkomen.
Elektrische afbuiging Afbuiging door een elektrisch veld.
Inrichting die een elektronenstraal voortbrengt.
Elektronenkanoh
Elektrisch of magnetisch veld waarmede elektronenElektronenlens
stralen in één focus kunnen worden verenigd.

Echobeeld
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F
Fazever,gelijkspanning Spanning, afgeleid van een afbuigingsgenerator, die
tezamen met de synchronisatie-impulsen aan een fazedetector wordt toegevoerd om een informatie omtrent
het fazeverschil te verkrijgen.
Fluit
Beeldstoring die wordt veroorzaakt door interferentie
van een ongewenste golf met de beelddraaggolf.
Frequentievangen
Wijze waarop synchronisatie van een vliegwielschakeling tot stand komt indien het initiële frequentiever
schil zo groot is, dat minstens één zwevingsperiode
verloopt voor de synchrone toestand is bereikt.
G

Gamma

Geluidsdraaggolf
Generator
Gradatie

Helling van het steilste deel van de helderheidsreproductiekarakteristiek. De gamma is dus de maxi
male gradatie.
Draaggolf die wordt gemoduleerd door het audiosignaal.
Apparatuur voor het opwekken van elektrische ver
schijnselen en geschikt voor het leveren van energie.
Helling van de raaklijn aan de helderheidsreproductiekarakteristiek in een willekeurig punt.
H

Helderheidsreproduc- Verband tussen de helderheid van de scène en die van
tiekarakteristiek
het gereproduceerde beeld.
Hougebied
Frequentiegebied waarin een oscillator blijft gesyn
chroniseerd bij verandering van de synchronisatiefrequentie.
I
Impulscentrale

Impulscorrector
Impulsvormer

Samenstel van impulsgeneratoren, die tezamen de
synchronisatie- en de onderdrukkingssignalen opwek
ken.
Schakeling voor het verbeteren van de flanksteilheid
van impulsen.
Schakeling voor het geven van de gewenste vorm aan
een impuls.
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Indringdiepte

Inductieve zaagtandgenerator
Interdraaggolfgeluidssysteem

Interliniëring

Interliniëringsfout

Isochrone aftasting
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Potentiaalverval over een niveaudiode tijdens het
geleidingsinterval ten opzichte van de afknijpspanning.
Generator waarin een zaagtandstroom primair wordt
gevormd als stroom in een zelfinductie.
Methode van ontvangst waarbij de gemoduleerde geluidsdraaggolf tezamen met de gemoduleerde beelddraaggolf wordt gedetecteerd en waarbij de verschilfrequentie die door deze detectie ontstaat dient om
het audiosignaal te leveren.
Om praktische redenen vindt men veelal een in fre
quentie gemoduleerde geluidsdraaggolf naast de in
amplitude gemoduleerde beelddraaggolf.
Wijze van aftasten waarbij elk compleet beeld achter
eenvolgens wordt afgetast volgens twee of meer ras
ters, op een zodanige manier dat de lijnen van het ene
raster tussen de lijnen van het andere raster (of de
andere rasters) liggen.
Het quotiënt van de verschuiving van de oneven lij
nen ten opzichte van de correcte positie midden tussen
de even lijnen en de afstand van twee opeenvolgende
even lijnen.
Aftasting waarbij de samenstelling en de ontleding
van een beeld met gelijke snelheid geschieden. Hierbij
kan een fazeverschil optreden.
K

Klemruis

Klemschakeling

Kniestabilisatie

Kruipend vangen

Effect waarbij het gemiddeld helderheidsniveau van
lijn tot lijn verspringt als gevolg van ruis, die tijdens
de klemperiode op het signaal is gesuperponeerd.
Schakeling die een signaaldeel met behulp van twee
gesleutelde anti-parallel geschakelde diodes op een
constant niveau brengt.
Stabilisatie van de inductieve zaagtandgenerator tegen
belastingsvariaties die ontstaat indien de eindbuis ge
durende de heenslag werkt met een anodespanning
die lager is dan die van de knie in de Ia — K0-karakteristiek.
Het traag verlopen van het frequentievangen.
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L
Lijnonderdrukking
Lijnwiebel

Lumistor

Onderdrukking van het beeldsignaal aan het einde
van een lijnperiode.
Het bij vliegwielsynchronisatie in horizontale richting
onregelmatig heen en weer bewegen van het beeld.
Wordt vaak veroorzaakt door de netvergrendeling
van de impulscentrale.
Weerstandselement waarvan de weerstandswaarde als
gevolg van een fotogeleidingseffect verandert bij lichtopval.
M

Magnetische afbuiging Afbuiging door een magnetisch veld.
Maximumvideospan Verschil tussen het witniveau en het niveau van de
toppen van de synchronisatie-impulsen in een video
signaal.
Mozaïekelektrode
Elektrode die bedekt is met van elkaar geïsoleerde
foto-elektrische deeltjes.
N
Neuzen
Niveaudiode

Nulcomponent

Het horizontaal zaagtand vormig uitwijken van vertikale beelddelen bij storingen.
Diode door middel waarvan de nulcomponent in het
signaal, die bij de overbrenging is verloren gegaan,
wordt hersteld.
Component in het camera-, video- en televisiesignaal,
die evenredig is met de gemiddelde helderheid van het
optische beeld of een vast bedrag daarvan verschilt.
O

Omgekeerde rasterimpulsen
Onvergrendeld
systeem
Opblazen

Signaaldelen tijdens het rastersynchronisatie interval,
waarin de signaalwaarde overeenkomt met het onderdrukkingsniveau.
Televisiesysteem waarbij de rasterfrequentie onafhan
kelijk is van de netfrequentie en afgeleid is van de
lijnfrequentie die constant wordt gehouden.
Het in horizontale en vertikale richting groter wor
den van beelddelen bij het opvoeren van de helder
heid.
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Opneembuis
Opzet
Oscillator
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Ontladingsbuis voor het omzetten van de optische
afbeelding van een scène in elektrische signalen.
Verschil tussen het zwartniveau en het onderdrukkingsniveau.
Inrichting die zonder uitwendige excitatie periodieke
elektrische verschijnselen opwekt.
P

Paren (van de lijnen) Onvolkomen interliniëring waarbij een ongelijke af
stand tussen naburige lijnen bestaat.
ParallelgeluidsMethode van ontvangst waarbij de gemoduleerde gesysteem
luidsdraaggolf na de frequentietransformatie met be
hulp van een netwerk wordt gescheiden van de beelddraaggolf en na separate versterking en detectie het
audiosignaal levert.
Piekw eerstand
Weerstand in een afbuigingsgenerator, waarover tij
dens de terugslag een impulsvormige spanning staat,
en die tot doel heeft om het begin van de heenslag te
lineariseren.
Schakeling waarbij sleutelimpulsen een signaaldoorPoortschakeling
gang veroorzaken.
Elektronenstraalbuizen op de beeldcontrolelessenaar,
Profielbuizen
die het videosignaal als functie van de tijd schrij
ven.
Weergeefbuis die een televisiebeeld voortbrengt dat
Projectiebuis
bestemd is om optisch te worden vergroot.
Netwerk waarbij het uitgangssignaal bestaat uit de
Proportioneel- en
som van een deel van het ingangssignaal en het geïn
integrerendfilter
tegreerde ingangssignaal.
R
Radio-optische dracht Grootste afstand waarop een zich op een bepaalde
hoogte bevindende antenne en een zich op eveneens
een bepaalde hoogte bevindende tweede antenne kun
nen samenwerken, bij uitsluitend normale breking in
de atmosfeer.
Samenstel van beeldlijnen dat zich heeft gevormd
Raster
wanneer de aftasting volgens de leesbeweging één keer
van boven naar beneden heeft plaats gehad.
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Rasterfrequentie

Aantal malen dat een raster per seconde wordt afge
tast.
Rasterimpuls
a) In de studioapparatuur:
Impuls uit de impulscentrale die de synchronisa
tie bewerkstelligt van de generatoren voor de
vertikale afbuiging.
b) In de ontvanger:
Impuls die wordt verkregen na dubbelzijdig
knippen van het geïntegreerde rastersynchronisatiesignaal.
Rasteronderdrukking Onderdrukking van het beeldsignaal aan het einde
van een rasterperiode.
Rastersalvo
Reeks impulsen die is verkregen na dubbelzijdig
knippen van het gedifferentieerde rastersynchronisatiesignaal.
Rastersynchronisatie- Deel van het totale synchronisatiesignaal dat dient
om de synchronisatie van de generator voor de
signaal
vertikale afbuiging te bewerkstelligen.
Rastervergrendeling Koppeling van de rasterfrequentie met de netfrequentie.
Referentie (signaal)- Periodiek optredende delen van het videosignaal,
delen
waarvan het niveau in een T.V. standaard op een
constante waarde is vastgelegd (b.v. de toppen van
de synchronisatie-impulsen of de voor- en achterstoepen).
Relaxatiegenerator
Generator voor niet-sinusvormige trillingen waarbij
het ontstaan van de trillingen wordt bepaald door een
discontinuïteit, die optreedt in een van de elementen
van de schakeling. De hierbij opgewekte trillingen
heten relaxatietrillingen.
Relaxatie-oscillator
Oscillator die relaxatietrillingen opwekt.
Chaotische fluctuaties in het videosignaal; op de weerRuis
geefbuis gekenmerkt door een gekrioel van helderheidsvariaties.
S
Plaats en handeling die door de camera als totaalopname moet kunnen worden opgenomen.
Schaduwcompensatie- Signaal dat aan de cameraversterker wordt toegevoegd
om een stoorschaduw te compenseren.
signaal

Scène

r----
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Het fictieve vermogen, dat wordt gevonden als het
product van de maximaal toelaatbare spanning over
een schakelaar (resp. buis) in de niet-geleidende, en
de maximaal toelaatbare stroom door de schakelaar
(resp. buis) in de geleidende toestand.
Spiegelend metaallaagje dat aan de katodezijde van
Schermspiegel
het luminescentiescherm in de weergeefbuis is aange
bracht, opdat een hogere lichtopbrengst en een betere
contrastverhouding worden verkregen.
Zie voerstraalcorrectie.
S-correctie
Semi-eenzijband
Transmissie van een gemoduleerde draaggolf met
behulp van een enkele zijband en een klein deel
transmissie
van de andere zijband (asymmetrische zijbandtransmissie).
(Serie) spaarconden Condensator die wordt gebruikt in een afbuigingsgenerator om met behulp van een seriespaardiode de
sator
energie uit het afbuigveld op te nemen en daarna weer
af te geven.
Diode die wordt gebruikt in een afbuigingsgenerator
Seriespaardiode
om de energie uit het afbuigveld, met behulp van een
condensator, opnieuw naar de versterkbuis te voeren,
waardoor de anodevoeding van de versterkbuis wordt
geleverd door de uitwendige voedingsbron en een in
wendige voedingsbron in serie.
Diode die wordt gebruikt in een afbuigingsgenerator
Shuntspaardiode
om de energie uit het afbuigveld naar de voedingsbron
te doen terugvloeien, waardoor de anodevoeding van
de versterkbuis wordt geleverd door de uitwendige
voedingsbron en een hieraan als het ware parallel ge
schakelde inwendige voedingsbron.
Impuls die dient om een signaaldoorgang in een scha
Sleutelimpuls
keling te veroorzaken.
Niveauverschil tussen het deel van het beeldsignaal
Sluier
dat overeenkomt met de donkerste partij in de scène
en het zwartniveau.
Schakeling waarbij een gelijkspanning de signaal
Sluisschakeling
doorgang regelt.
Donkere plek in het televisiebeeld, veroorzaakt door
Stoorschaduw
een verschil in afzuigveld tussen verscheidene delen
van het mozaïek en de collector in een opneembms.

Schakelcapaciteit

i
I

:
!

I

i

!
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Storingsinvertor

Inrichting die de polariteit van de storingen in het
gestoorde signaal omkeert.
Sprongverval
Verschil tussen begin- en eindwaarde van de responsie
van een rechthoekige impuls, betrokken op de grootte
van de sprong.
Synchrone aftasting Aftasting waarbij de samenstelling en de ontleding
van een beeld gelijktijdig geschieden (de tijd van over
brenging buiten beschouwing gelaten).
Synchronisatiesignaal Periodiek door de zender uitgezonden signaal waar
door de aftasting wordt gesynchroniseerd.
T

Tangentcorrectie
Televisiebond

Zie voerstraalcorrectie.
Frequentiegebied dat bestemd is voor televisiesigna
len.
Televisiekanaal
Frequentiegebied voor een televisiezender dat bestemd
is voor de uitzending van een enkel televisiesignaal
met het bijbehorende geluidssignaal.
Televisiesignaal
Hoogfrequent signaal dat ontstaat na de modulatie
van een draaggolf met het videosignaal.
Terugslag-hoogHoogspanningsvoeding voor de elektronenstraalbuis,
spanningsvoeding die wordt verkregen uit de spanningsimpuls die in de
afbuigingsgenerator tijdens de terugslag optreedt.
Terugslagverhouding Het quotiënt van de terugslagtijd en de duur van de
heen- en de terugslag tezamen.
Totaalcontrast
Verhouding van de helderheden van het midden van
de lichte partij en het midden van de donkere partij
op een weergeefbuis waarop een raster wordt geschre
ven waarvan de ene helft is ingesteld op maximumhelderheid en de andere helft donker wordt gehouden
door onderdrukking van de straalstroom.
Opname van een gehele scène.
Totaalopname
V
Vanggebied

Varistor

Frequentiegebied waarbinnen synchronisme tot stand
komt van een oscillator waaraan synchronisatie-impulsen worden gelegd.
Weerstandselement waarvan de weerstandswaarde
belangrijk afneemt wanneer het potentiaalverval over
het element toeneemt.

TELEVISIE VAKTERMEN

487

Veeg

Uitgesmeerd contour in de lijnrichting; wordt door
gaans veroorzaakt door amplitude- en/of looptijdfouten.
Videofrequentie
Frequentie die gelegen is in het spectrum van het
videosignaal.
Videosignaal
Signaal dat bestaat uit het beeldsignaal en het synchronisatiesignaal.
Vliegtuiginterferentie Interferentie tussen de normaal ontvangen golf en de
via een vliegtuig gereflecteerde golf.
Automatische frequentie- en fazeregeling in een afVliegwielsynchronisatie
tastingssysteem, waarbij een uit het fazeverschil
tussen de synchronisatie-impulsen en de vergelijkspanning afgeleide gelijkspanning synchronisme in
stand houdt.
Voerstraalcorrectie
Correctie op de zaagtandvorm van de afbuigstroom
waardoor een constante schrijfsnelheid op een nage
noeg vlak beeldscherm ontstaat.
De twee opeenvolgende, snelle spannings- of stroomVoorflank en
veranderingen die tezamen een impuls vormen.
achterflank
Deel van het videosignaal, gelegen op het onderdrukVoorstoep
kingsniveau vóór elke synchronisatie-impuls.
W
Weergeefbuis
Witniveau

Elektronenstraalbuis voor het weergeven van televisie
beelden.
Niveau in het videosignaal, dat in een T.V. standaard
is vastgelegd voor het maximale beeldwit.
Z

Zaagtandspanning
resp. -stroom
Zwartniveau

Spanning, resp. stroom, die zaagtandvormig met de
tijd verloopt.
Amplitudeniveau in het videosignaal, dat in een lelevisiestandaard is vastgelegd voor het zwart in het
beeld.
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TABEL III
Herleiding van eenheden van verlichtingssterkte

1 lux
= 1 lumen/m2

lux

foot-candle

phot

1

0,0929

10~4

1 foot candle
= 1 lumen/ft2

10,76

1

1,076.10-3

1 phot
= 1 lumen/cm2

104

929

1

TABEL IV
Herleiding van eenheden van helderheid
sb = k/cm2

k/m2

asb

L

ft L

1 stilb =
1 candela/cm2

104

71 . 104 =

1

31416

n = 3,1416

2919

1 candela/m2
= 1 nit

10-4

1

Ti = 3,1416

3,1416.10-4

0,2919

1 apostilb

3,183.10-s

1
- = 0,3183

1

10-4

0,0929

1 lambert

1
- = 0,3183

3183

104

1

929

1 foot lambert

3,426.10-4

3,426

10,76

1,076.10-3

1

71

71

INDEX
A
Aardstraal, effectieve . .
14
48
Aberratie, chromatische .
44,104
—, sferische...................
Abraham..........................
196
Achterstoep................... 113, 117,414
Activator..........................
86
207,208
Additieve menging . . .
Afbeelding, optische . . .
7
. . 4,214
Afbuiging......................
. . 91,97
—, elektrostatische . . .
. . 93,97
—, magnetische...............
286
Afbuigingscentrum . . .
92,94
Afbuigingsgevoclighcid . .
99
Afbuigingshoek...............
93
Afbuigspoelen...................
447
Afstemmen......................
450
Afstemming...................
4,5
Aftasting..........................
102
Aluminiumspiegel ....
158
Amplitudebegrenzers . .
180
Amplitudeselectie ....
45
Anastigmatisch...............
55
Anode, focusseer- ....
55
— zuig-..........................
105
Askring..........................
Astigmatismc................... 44,45, 53, 104
113
Audiosignaal...................
327
Automatische fazeregeling
55, 56
— focussering...............
377
— rastersynchronisatie
381
— synchronisatie ....
— versterkingsregeling (A.V.R.) . .
.............................................116, 415-419

1

I

!

|

B
281
Barkhausenoscillatie
21,117
Beeld...................
85
—, flikkeren van het
21,84
Beeldbuis ....
113
Beelddetail ....
19
Beelddraaggolf . .
59,60
Beeld, elektronen- .
7, 72
—, ladings-....
7,62, 64
—, potentiaal- . .
6
Beeidelemcntjes . .
8
Beelden, complete .
11
—, echo-...............
64
Beeldiconoscoop .
Beeldinhoud . . . 148,171,413,419,420
6
Beeldlijnen ....
. . . 113,114,212
Beeldsignaal . . .
376
Beeldslip...............
. 46
Beeldveidkromming
415
Beeldzwart ....
178
Begrenzer, wit- . .

Bernhardt Schmidt . . .
Beverage .........................
Biot en Savart..............
Bistabiele generator . . .
Bistandaardontvanger . .
Bloch .............................
Blokkeeroscillator ....
Blumleinschakeling . . .
Bodemen.........................
Brandlijn, meridionale . .
—, sagittale..................
Brandpunt, paraxiale . .
Brede rasterimpuls. . . .
Breedte-hoogteverhouding
Brewster.........................
Buis, beeld-......................
—, drempel-..................
—, opneem-..................
—, reactantie-..............
Bundelknoop..................
Busch...............

104
15,16
42
202
126,127
196
223,370
312
178
45
45
104
182
409
13
21,84
193
7
232
51
39

C
7
Camerasignalen . . . .
7
Camcraversterker . . .
60
Campbell-Swinton. .
178
Capaciteit, miller- . .
271,274
—, schakel-.............
214
Capacitieve generator
215
— zaagtandgenerator
9
Centrale, impuls- . .
261,297,354
Centrering...............
297
—, elektrische . . .
297
—, mechanische . . .
28
Centripetale kracht .
48
Chromatische aberratie
242
Circuit, spaar- . . .
12
Coëfficiënt, reflectie- .
360
Coïncidentiedetector .
123
Coïnterferenties . . .
232
Colpittoscillator. . .
46,104
Coma......................
Compensatiesignalen, schaduw- ... 63
8
Complete beelden
Component, nul- . 115,130,136,158,209
Condensator, seriespaar- . . . . 273,28(>
251
—, spaar- . . .
87
Contrast ....
87,88,89,110
—, detail- . . .
87
—, helderheids- .
87,88,110
—, totaal- . . .
. 421
Contrastexpansie
419,435
Contrastindruk .
424
Contrastregelaar
105,106
Correctielens . .
50
Cylinder, wehnelt-
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INDEX

D

Dempingsprincipe ....
. . 242,243
Detailcontrast.............. 87,88, 89,110
Detectie, interdraaggolf- .
19
Detector, coïncidentie- . .
360
—, faze-.........................
229, 327, 328
Differentiaalpermeabiliteit
284
Differentiaalweerstand . .
143
DirTerentiator..................
. 183,193
Differentiërende netwerken
183
Diffractie.........................
16
Diode, niveau-............................138,143
—, seriespaar-.................. 246,251,262
—, shuntspaar-.................. 243,244,254
Diodenklemschakeling, vier- . . . .153
Directe golf.............................
11
— synchronisatie .'..................
229, 323, 324, 332, 363, 380
Direct-zichtbuizen .
99
Donkerveld projectie
109,110
Donkerweerstand .
81
Doofspanning . .
217,218
Doorzakken . . .
145,413
Draaggolf, beeld- .
19
—, geluids- ....
. 19
Drempelbuis . . .
193
Duaal netwerk . .
309
Dubbele tijdconstante
171,178
Dynatronoscillatie . .
281
E
Echobeelden
Eénzijbandssysteem, semi- ...
Eerste elektronenlens
Effectieve aardstraal
Egalisatiedrempel .
Egalisatie-impuls .
119,
Egalisatie-interval .
Eidophorprojectiesysteem . .
Einstein.................................
Elektrische centrering ....
Elektrode, ionenval-...............
— regel-.................................
—, versnellings-......................
—, verzamel-..........................
Elektronenbeeld......................
Elektronen, foto-..................
—, inregenen van..................
—, sproei-.............................
Elektronenhalo......................
Elektronenkanon...................
Elektronenlens......................
—, eerste.................................
—,tweede .............................
Elektronenoptica..................
Elektronenstraal..................
Elektronvolt..........................
Elektrostatische afbuiging. . .
— focussering......................
— focusseren . ;..................

11
18,118
50

14
373

188, 373
188,189
. . 108
23

297
76
50
50
76
59,60
72

62
68
74

49,84
35, 84
50
52, 54
27
4,7
23
91,97
54,91
97

205
Emissicbuis, secundaire .
59,79
Emissie, foto- ...............
50
—, koude.......................
50
—, thermische...............
Equipotentiaalvlakken . . . 24,26,35,38

F
59
Farnsworth......................
229, 327,328
Fazedetector...................
170
Fazemodulatie...............
327
Fazeregeling, automatische
344
Faze-vangtijd...................
Fictieve negatieve weerstand .... 284
Filters, proportionele- en -integrerende 332
108
Fischer...................
374
Flanksynchronisatie .
85
Flikkeren van het beeld
3
— van de helderheid
5
Flikkerfrequcntie . .
. 85
Fluorescentie ....
55
Focusseeranode . . .
41
Focusseerspoel . . .
. 52
Focusseren .............
97
—, elektrostatisch . .
Focussering, automatische . . . . 55,56
54,91
—, elektrostatische..............
52,97
—, magnetische.................
448
Forster..............................
85
Fosforescentie...................
. . 60
Foto-elektrische integratie .
. 72
Foto-elektronen...................
59,79
—, emissie..........................
79
Fotogeleiding......................
59, 64,71
Fotokatode..........................
9
Frequentiedelers...............
5
Frequentie, flikker- ....
8
— Hjn-..............................
8,117
—, raster-..........................
240
—, schakel-..........................
342, 346
-slip- ..............................
344
— vangtijd......................
6
—, video-..........................
182
Frequentieselectie...............
20
Frequentietrap, video- . . .
G

435
Gamma
Geïntegreerd rastersynch ron isatiesignaal
.................................................... 185,190
19
Geluidsdraaggolf . .
90
Gemetalliseerd scherm
114
Gemiddelde helderheid
202
Generator, bistabiele.
214
—, capacitieve . . .
214
—, inductieve ....
199, 205
—, monostabiele . .
214
Generatoren, tijdbasis214
—, zaagtand- ....
429,430,433
Gesleutelde A.V.R. .

INDEX
Gespiegelde kanalen .
Gewichtsfactor . . .
Gezichtszenuw . . .
Golf, directe . . . .
—, indirecte . . . .
Gordijneffect . . . .
Grenshoek...............

125
174
2
11
11
447
88

H
Haarspeldkatode ....
111
Hakkels............................. 187,188,190
Haloring.............................
88
Heenslag.............................
4,214
Helderheid, flikkeren van de
3
—, gemiddelde...............
114
Helderheidscontrast ....
87
Hikoscillator.................. ...
220, 223
Hoofdoscillator..................
. 8,208
Hoogfrequentie-hoogspanningsgenerator
440
H oogfrequent ieseparator
. 158
Horizontale afbuiging
254
—, polarisatie. .
.................. 12,14
Hougebied . . .
. . . 323,327,355
—, vanggebied- .
345
I
lams en Rosé . .
68
Iconoscoop, beeld64
—, Riesel- . . .
67
Immersielens . .
54
Impulscentrale .
. 9,207
Impuls, egalisatie119,188
— hoogspanningsgenerator . . 440,463
—, lijn- ........
10
—, lijnsynchronisatie- . .
117
—, raster-......................
10
—, stoor-......................
178
—, synchronisatie-....
113,212
Incrementale permeabiliteit
314
Indirecte golf...................
11
—, synchronisatie ....
229
Inductieve generator . . .
214
—, zaagtandgenerator . .
234
Inregenen van elektronen.
62
Integratie, foto-elektrische
60
—, meervoudige...............
190
Integrator......................
183
—, miller- :...................
226
Integrerende filters, proportionele- en- 332
— netwerken ....
183
Interdraaggolfdetectie
19
Interliniëring ....
4, 6,117,187
Interliniëringsfout . 187, 188,189,191,370
Interval, egalisatie-...................188,189
Inwendige reflectie........................ 88,90
— weerstand . .
143
Ionenval ....
96,98,100
Ionenvalelektrode
76
Ionenvlek . . .
97

K
Kanalenkiezer ....
Kanteelspanning . . .
Katode, foto-...............
—, haarspeld-...............
— virtuele..................
Kellfactor..................
Klemimpulsen . . . .
Klemruis......................
Klemschakeling ....
Kniestabilisatie . . . .
Knipniveau..................
Koude emissie ....
Kracht, centripetale . .
Kromming, beeldveld- .
Kruipend vangen . . .
Kruipvanggebied . . .
Kruismodulatie , , , ,
Kussenvervorming. . .
L
Ladingsbeeld , , , , ,
Lange vegen...............
Lenz.............................
Lijnenaantallen ....
Lijnfrequentie...............
Lijnimpulsen...............
Lijnperiode..................
Lijnsynchronisatie-impuls
Lijnsynchronisatiesignaal.
Lineariteitscorrectie . .
Luminescentie ....
Luminescentiescherm .
Luminoforen...............
Lumistor......................

495
19
198,236
59, 64,71
111
. 39
6
418
157
151,152,418
280
163
50
28
46
. 344
364
, , 20
. . 47
, ,

7,72

147

234

9
8
10
. 117
117
212
284
85
. 84
86
437

M
Magneetlens ....
40
Magnetische afbuiging
93.97
— focussering . . .
52.97
Mammoetprojector .
107
Maximumvideo(signaal)span . . . .411
Maximumvideospan . . 113,411,415,419
Mechanische centrering
297
Meervoudige integratie.
190
Menging, multiplicatieve
210
Mengtrappen...............
10
Meridiaanvlak ....
45
Meridionale brandlijn .
45
Metallisatie...................
100
Metastabiele toestand .
197
Millercapaciteit ....
178
Millerintegrator ....
226
Millerintegrator, transitron met . . . 317
Modulatie, faze170
—, kruis-. . .
20
—, negatieve .
10,116,327
—, positieve .
10,116,326
Modulatielens
111
Monostabiele generator . . . .199,205

496
Monostabiel transitron. .
Mozaïek.........................
Multiplicatieve menging .
— omkering..................
Multivibratoren...............

INDEX
205
61.68
210
179
196

N
Na-egalisatieperiode
372
Negatieve modulatie 10,116, 327,420,421
Neonstabilisator ....
217
Netvergrendeling ....
9, 337
Netvlies.........................
2
Netwerken, differentiërende
183
—, integrerende...............
183
Neusfout..........................
341, 355
Neuzen.............................
341
Nipkow.........................
1
Niveaudiode..................
138, 143
Niveau, knip-..................
163
—, onderdrukkings- . . .
114, 117
—, synchronisatie-....
187
—, zwart-...................... 114, 210, 212
Nulcomponent 115, 130, 136,185, 209,411
O

Omkering, multiplicatieve.
—, storings-..................
Onderdrukkingsniveau . .
Ontsteekspanning . . . .
Opneembuis..................
Optische afbeelding . . ,
— horizon......................
Opzet.............................
Orthicon.........................
Oscillatie, barkhausen- . .
—, dynatron-..................
Oscillator, blokkeer-. . .
—, colpitt-......................
—, hik-...................... ...
—, hoofd-......................
Ozon.................................

179
178
114, 117
217, 218
7
7

16
114., 123
68
281
281
223
232
220, 223
8, 208

295

P
Paraxiale banen...............
43, 44
104
— brandpunt...................
Paren..............................
186
Permeabiliteit, differentiaal284
—, incrementale...............
314
Photicon..........................
67
Piekweerstand...............
314
Polarisatie......................
122
—, horizontale...............
12, 14
—] vertikale...................
12, 14
Positieve modulatie . . 10, 116, 326, 421
7, 62, 64
Potentiaalbeeld
Potentiaalvlakken, equi- . . 24,26, 35,38
Projectiebuis ....
101
109
Projectie, donkerveldProjectiesysteem. . .
103
—, donkerveld- . . .
110

Projectiesysteem, Eidophor- . . . .108
107
Projector, mammoetProportionele- en -integrerende filters 332
R
14
Radio-optische dracht
8,117
Raster......................
. 182
Rasterimpuls, brede . . .
. 10
Rasterimpulsen...............
8,117
Rasterfrequentie ....
193
Rastersynchronisatiesalvo
Rastersynchronisatiesignaal
118, 126, 182,207,212
................... 185,190
—, geïntegreerd .
232
Reactantiebuis .
. . 27
Rechterhandregel
309,310
Reciprook netwerk
. . 154
Referentiedeel
Referentiesignaaldelen . . . 151,411,421
12
Reflectiecoëfficiënt
88,90
Reflectie, inwendige
88
—, totale...............
. 14
Refractie...............
50
Regelelektrode . .
196
Relaxatietrillingen .
67
Rieseliconoscoop .
376
Rollen...................
68
Rosé...................
. 339
Ruisbandbreedte
157
Ruis, klem-. . . .
. 340
Ruisongevoeligheid
S
. 45
Sagittale brandlijn
45
— vlak ....
42
Savart, Biot en
Schaduwcompensatiesignalen .... 63
63
Schaduwvlekken . .
271,274
Schakelcapaciteit . .
240
Schakelfrequentie . .
312
Schakeling, blumlein151,152
—, klem-...................
. . 240
Schakelverliezen. . .
90
Scherm, gemetalliseerd
104
Schmidt, Bernhardt .
. ... 104
Schmidtoptiek . . .
287,317, 321
S-correctie...............
205
Secundaire emissiebuis
Semi-éénzijbandsysteem .... 18,118
. 158
Separatie
. 325
Separator
Seriespaarcondensator . . . 273,286,409
246,251,262
Seriespaardiode .
262
Seriespaarspanning
44, 104
Sferische aberratie
243, 254
Shuntspaardiode
113
Signaal, audio- .
113,114,212
—, beeld- ...
—, rastersynchronisatie- . . 118,126,182
—, sleutel-......................................... 153

INDEX
Signaal, synchronisatie-...............113,189
—, televisie .
117-119
—, video- .
10, 113
Signaalplaat
76
Sleutclsignaal
153
Slipfrcquentic
342, 346
Sluiering . .
181
Sluiscircuit .
381
Snelle A.V.R.
Snellius ....
26, 89
Spaarcircuit . .
242
Spaarcondensator
251
Spaarprincipe . .
241,242, 243,247
Spanning, doof- .
. . . . 217,218
—, kanteel-. . .
.
. . . 198,236
—, ontsteek- . .
. . . . 217,218
—, seriespaar- .
262
—, vergelijk- . .
327, 328, 330, 354
Spanningsvermenigvuldiging . . 441,465
Spiegelbalk ....
109
Spiegelrooster. . .
109
Sprocielektronen .
68
Sprongkarakteristiek
325, 335
Stabilisatie, knie- .
280
Stabilisator, neon- .
217
Standaardontvanger, bi- . . . . 126,127
—, vier-..........................
127
Stoorimpuls...................
178
Stoorsignalen...................
326
Storingsbegrenzing . . .
423
Storingsinvertor...............
374,433
Storingsomkering ....
178, 327
Storingsongevoeligheid . .
333
Straalstroomonderdrukking
276
Straal, voer-...................
286
Synchronisatie-automaten
359
Syncronhisatie, directe . .
, 229, 323, 324, 332, 363
—, impuls..............
113,212
—, indirecte . . . .
229
—, vliegwiel- . . . .
326, 332
Synchronisatieniveau
187
Synchronisatiesignaal.
113,189
212
— lijn-...................
—, raster-...............
207,212
Synchronisatiesignalen
4
„système tête-bêche”.
125
S-vertekening ....
.47
Swinton-Campbell. .
. 60
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T
Tangentcorrectie
317,286
Televisie ....
1
Televisiecamera .
.... 7
Televisiesignaal .
. 117,119
Televisiestandaard
... 113
Terugslag . . .
4,214, 217
— hoogspanningsgenerator . . 398,440
Terugslagverhouding. . 259,260,274,355
Thermische emissie
50 |

497

Thévenin..................
172
Thyratron..............
218
Tijdbasisgeneratoren .
214
Tijdconstante, dubbele
171,178
Tonvervorming . . .
47
Toroïdale spoelen . .
303
Totaalcontrast . . .
87,88, 110
Totale reflectie . . .
88
Transitron met millerintegrator . . .317
—, monostabiel
205
Transitrons . .
196,203,226
Transitronzaagtandoscillator .... 224
Transmissie, twec-zijbands17
Triodekanon..................
53
Tweede elektronenlens . .
52, 54
Twee-zijbandstransmissie .
17
U
Unipotentiaallens ... 37,55,56, 57, 100
V
Vangen . .
381
Vanggebied .
. 327
— hougebied
345
—, kruip- .
364
Vangproces.
342
Varistor . .
317,408,409,433
Vegen . . .
74
Verblind . .
70
Vergelijkspanning . . . 327,328,330,354
Versnellingselektrode . .
50
Versterker, camera- . . .
7
Vertekening..................
47,105
S-.............................
47
Vertikale polarisatie . . .
12,14
Verzamelelektrode....
76
Vier-diodenklemschakeling
153
Vierstandaardontvanger .
127
Videofrequentie...............
6
Videofrequentietrap . . .
20
Videosignaal..................
10,113
Videospan, maximum- . .
113
Vignettering..................
104
Virtuele katode...............
39
Vliegtuiginterferentie. . . . 14,181,339
V1 iegwielsynchronisatie
326,332
Vliegwielwerking . .
230, 332
Voerstraal...............
286, 316
Volt, elektron- . . .
23
Vonkenvanger . . .
101
Voor- en achterstoepen
413
113-117,170
Voorstoep...............
W

Waarnemingshoek
6
Weerstand, fictieve negatieve .... 284
—, inwendige .
143
—, piek- . . .
314
50
Wehnelt . . .
50,84
Wehneltcylinder
Witbcgrenzer .
178

wmi j
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INDEX

Z

214
Zaagtand
Zaagtandgenerator, capacitieve . . .215
234
—, inductieve...
Zaagtandgeneratoren
214
Zaagtandoscillator, transitron- . . . 224

. 303
Zadelspoelen
. 55
Zuiganode .
Zwartniveau . . . 114,210,212,411,437
. 418
Zwartniveaustabilisatie
60,63
Zworykin...............
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