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Ter inleiding

Gaarne voldoe ik aan het verzoek dit boek van een voorwoord te voor
zien. De kleurentelevisie heeft zich nu in ons land, evenals in enkele
andere Europese landen, aangediend. Hoewel dit nog op bescheiden
schaal geschiedt, is het toch reeds duidelijk dat zich tal van nieuwe moge
lijkheden openen nu de dimensie klem aan het medium televisie toege
voegd wordt.
Dit boek, dat zich niet in de eerste plaats tot de technicus richt, hoe
wel deze ook voor hem interessante hoofdstukken zal vinden, is meer
bedoeld voor degenen wier taak het is de mogelijkheden van dit nieuwe
medium uit te buiten.
De schrijver, die zijn sporen reeds verdiende op het gebied der kleuren
fotografie stelt zijn inzicht en ervaring ook ter beschikking van de „makers”
van kleurentelevisiebeelden.
Doordat er vele effecten zijn, die te maken hebben met de eigenschap
pen van het menselijk oog en het verwerken van de waarnemingen van
dit oog door het menselijk bewustzijn, kan de schrijver op vele analoge
verschijnselen wijzen waarmee men rekening dient te houden.
Het is de verdienste van de schrijver dat hij in een voor Europa zo vroeg
stadium reeds op deze problemen wijst en de betrokkenen hierop attent
maakt.
Men mag daarom de hoop hebben dat dit boek zal bijdragen tot het
ontwikkelen der kunst van de compositie van kleurenbeelden.

Het boek verdient een brede lezerskring, omdat geïnteresseerde leken,
dus ook kleurentelevisiekijkers, hier veel van hun gading zullen vinden.
Dr. J. Haantjes
Directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium
Ontwikkelgroep voor kleurentelevisie, Eindhoven

Voorbericht

Bij de overgang van zwart/wit- naar kleurentelevisie zullen velen, evenals
destijds bij de film en de fotografie, een korte aanlooptijd nodig hebben
om zich op deze belangrijke en fascinerende ontwikkeling in te stellen.
Dit boekje wil de huidige en toekomstige kijkers naar kleurentelevisie
hierbij helpen.
Degenen die mij bij het samenstellen van deze uitgave zo welwillend
met adviezen of andere hulp van dienst zijn geweest, mijn oprechte dank.
April 1968

D. A. de Korte
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HOOFDSTUK I

Betekenis en spel der kleuren1)

„Kleur is leven”
In een boekje over kleurentelevisie is het zeker op zijn plaats eens stil
te staan bij het spel der kleuren, haar waarde voor de „visual stimulus”
en haar verdere betekenis.
Vergeleken met zwart/wit-televisie biedt televisie in kleuren een be
langrijk groter visueel perspectief. Dit is pas goed te constateren als
men éénzelfde beeld in zwart/wit en kleur naast elkaar ziet.
Door toevoeging van de kleur komt er immers meer diepte in het beeld,
meer ruimtewerking en meer leven. Daarom geeft kleurentelevisie een
geheel andere uitdrukking aan de verschijningsvorm van mens, dier en
ding, namelijk de natuurgetrouwe, de levende weergave der werkelijk
heid.
Naast de natuurkundige betekenis van kleuren en het principe van de
drie-kleurentheorie, waarover later meer, zitten aan het onderwerp kleur
nog verschillende andere facetten die een toelichting verdienen.
Het geven van een juiste omschrijving van het begrip kleur is niet zo
gemakkelijk als het wel lijkt. Talloze boekwerken zijn in de loop van de
tijd aan dit veelomvattende onderwerp gewijd.
De kennis omtrent kleuren raakt het gebied van diverse weten
schappen, zoals de fysica, de psycho-fysica, de psychologie, enz. De
l) Enkele gedeelten uit dit hoofdstuk zijn ontleend aan Fotograferen in kleuren D. A. de Korte, Uitg. Elsevier, Amsterdam - 1962.
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fysica houdt zich bezig met het wetenschappelijk vaststellen van de kwa
liteit van het licht, zonder de tussenkomst van een persoonlijke waar
nemer. De psycho-fysica betreft de studie van de reactie van het visuele
mechanisme onder gegeven specifieke omstandigheden. Het aandeel van
de psychologie valt in het kort te omschrijven als de studie van de ver
houding tussen kleuren, zoals die door een gestandaardiseerde waar
nemer worden vastgesteld en de werkelijke indruk van kleuren op de
geestelijke ontvankelijkheid van een mens. Deze geestelijke ontvanke
lijkheid houdt alle factoren in die de aandacht kunnen bepalen, zoals die
van de gewoonten en gevoel.
De Russische schilder Wassily Kandinsky schreef over de invloed van
kleur op de geest het volgende1):
„Over het algemeen is de kleur een middel om directe invloed uit te
oefenen op de psyche. De kleur is de toets. Het oog de hamer. De ziel
is de piano met vele snaren. De kunstenaar is de hand, die door het aan
slaan van deze of gene toets de menselijke psyche doelmatig in trilling
brengt. Het is daarom duidelijk dat de kleurenharmonie slechts op het
principe kan berusten van de doelgerichte aanraking van de menselijke
psyche. Die basis moet als het principe van de innerlijke noodzaak wor
den aangeduid. Stel je een driehoek voor die gevuld is met geel, een
cirkel met blauw, een vierkant met groen en een dergelijke driehoek ge
vuld met groen, een cirkel met geel, een vierkant met blauw, enz. Al
deze figuren vormen geheel verschillende, ook in hun uitwerking ver
schillende, verschijningen.”
Het verband tussen kleuren en psychologie wordt verder gevormd door
de esthetica en de kwestie van de charme van de kleur. Het begrip kleur
is derhalve samengesteld uit verschillende factoren die te maken hebben
met de diverse golflengten in het zichtbare spectrum, met directe stra
ling door de lichtbron en de terugkaatsing hiervan door een object, met
de invloed van reflectie en met de reactie van het oog, van het verstand
en van de ziel. Het discussiëren met individuele waarnemers over wel
of niet juiste weergave van kleuren is daarom een betrekkelijke zaak.

x) Ueber das Geistige in der Kunst - W. Kandinsky - 1912.
12
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Harmonie der kleuren
Onze reactie op kleurenharmonie hangt voor een groot deel af van onze
persoonlijke smaak. Het is nu maar de vraag in hoeverre onze smaak in
dit opzicht is ontwikkeld.
Door ons voortdurend te oefenen in het nauwkeurig waarnemen van
kleuren en kleurencombinaties, komen we een heel eind in de goede
richting. Er zijn onderwerpen genoeg. Nemen wij bijvoorbeeld de
kleurencombinaties die normaal in de natuur worden aangetroffen. Ze
tonen duidelijk aan hoe hierin steeds een zuivere kleurenharmonie valt
te ontdekken, zoals bij bloemen, vissen of vogels. De natuur vormt dus
voor ons een machtig voorbeeld.
Bij het toelichten van het door hem geschilderde portret „Monsieur
1’Acteur” schrijft Vincent van Gogh aan zijn broer Theo:
„Ik bedoel, wanneer men bijv. een kop wil schilderen en men kijkt de
natuur die men voor zich heeft eens goed aan, dan kan men denken, die
kop is een harmonie van roodbruin, violet, geel, alles gebroken. Ik zal
een violet en een geel en een roodbruin op mijn palet zetten en die breken
onder elkaar, doch of mijn kleur precies letterlijk, eender is, geef ik
minder om, als zij het maar mooi doet op mijn doek, evenals ze het
mooi doet in het leven”.
Zo zijn er talrijke voorbeelden aan te halen. Een Amerikaanse fabri
kant van een kostbaar automerk liet zich destijds bij het vaststellen van
de kleuren van zijn nieuwe automodellen duidelijk leiden door de prach
tige kleurencombinaties die bij bepaalde tropische vogels worden aan
getroffen. Bij iedere reproduktie van een bepaalde kleuruitvoering werd
tevens het vogeltype afgebeeld, dat als voorbeeld had gediend.
Het bewust leren zien van kleuren en hun onderling harmonieus ver
band leidt tot intensivering van ons innerlijk beleven. Daarbij kunnen
kleuren een sterke stimulans betekenen voor onze geestelijke vitaliteit
en voor de verfijning van onze smaak.
Vooral schilders kunnen hierover meepraten, omdat kleuren de bouw
elementen vormen in hun creaties. Hun gehele leven worden zij met
kleuren geconfronteerd. Ze maken de kleuren zelf en worstelen ermee
dag in dag uit, totdat hun composities tot stand zijn gekomen. Bij dit
continue kleurenfestijn van zoeken en vinden blijven schilders enthou13

siaste en gelukkige mensen, die soms zelfs aankoop van verf vóór eten
laten gaan.
Van Gogh getuigde hiervan dagelijks in zijn materieel povere leven.
Hij schreef eens hierover aan Theo: „De kleur is voor de schilder als
het enthousiasme voor het leven.” De blauwe lucht in de Provence, de
donkere cypressen, de kleurige kleding der mensen, de goudgele velden
en de wit-rose bloeiende boomgaarden, dit alles stuwt hem voort, wekt
in hem ongekende werkkracht en arbeidsvreugde op.
De wetenschap biedt ons een belangrijk uitgangspunt voor de kennis
over kleurenharmonie door de theorie, dat twee complementaire kleuren
een kleurenpaar vormen, dat harmonieert, zoals rood met blauwgroen,
oranje met lichtblauw, geel met indigo (donkerblauw), groengeel met
violet en groen en purper.
Deze combinaties zijn door de eeuwen heen door schilders consequent
toegepast. Zij worden zowel aangetroffen bij de statische kunstwerken
van Jan van Eyck als bij de hyper dynamische van Karei Appel.
Het is verder opmerkelijk, dat de kleurenparen elk uit een warme en
een koude kleur bestaan. Tot de warme en actieve kleuren behoren rood,
oranje, geel en geelgroen; tot de koude of passieve kleuren behoren groen,
groenblauw, blauw, blauwgroen en violet. Warme kleuren geven een aan
gename sfeer, koude kleuren geven een verkilling.
Het is ook bekend dat men kleuren in de symboliek een betekenis geeft.
Zo zegt men hierover:
rood - bloed, kracht, macht, impulsiviteit, sympathie, hartstocht, revo
lutie
blauw - trouw, ondoorgrondelijkheid, droom, tederheid, hemel
groen - hoop, zekerheid, rust, evenwichtigheid, eenvoud
geel - haat, afgunst, intuïtie, geestigheid, wijsgerigheid
wit - vreugde, reinheid, onschuld, teerheid
grijs - kalmte, gevoeligheid, conservatisme
zwart - duisternis, angst, mysterie, rouw, dood
Elders in de wereld worden weer andere betekenissen aan kleuren ge
geven. De Chinees kiest bijvoorbeeld rood voor de vreugde en wit voor
de rouw.
14
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Licht en kleur
„Kleur bestaat slechts bij de gratie van het licht.”
Een goede waarnemer zal hebben ontdekt dat het daglicht soms uit over
wegend warme, soms uit overwegend koude kleuren bestaat. De kleur
van het zonlicht is witblauw, wanneer de zon in haar hoogste stand aan
de hemel staat; dat is in de zomer tussen 11 en 15 uur, en in het voor
jaar en de herfst tussen 11 en 13 uur. De kleur van het zonlicht is geel tot
rood vanaf zonsopgang tot enkele uren daarna en de laatste 2 k 3 uren
vóór zonsondergang. De kleur van het zonlicht is wit tussen de tijdstip
pen van het blauwe en het geelrode licht en ook bij hoge zonnestand,
wanneer de hemel bedekt is met een dunne wolkensluier.
De samenstelling van het licht geeft dus het karakter aan de kleur.
Het daglicht varieert niet alleen in de loop van de dag, maar ook naar
het jaargetijde. Aan het van lichtoranje tot teer blauw en zacht roze
wisselende vroege lentelicht passen zich de pastelkleuren aan van bloesem,
jong groen en veldbloemen. In het felle witblauwe zomerlicht harmoniëren
de intensieve kleuren van de klaproos en de korenbloem; in het „gouden”
herfstlicht het goudbruin der chrysanten en het goudgeel der stervende
bladeren, en in het koude, blauwe winterlicht de grauwe lege akkers,
het blauwgroen der naaldbomen en het met sneeuw en ijs bedekte landschap. Aan deze kleurwisselingen past zich verder ook onze kleding aan.
In de lente dragen mensen dikwijls kleding in heldere pasteltinten, in de
zomer fel tintelende en in de herfst en winter kleding in donkere kleuren.
Een uitzondering hierop maakt de winterperiode, waarin bijv. de jeugd
zich in het zonlicht in de sneeuw en op het ijs vermaakt. Hier is ze weer
in fel tintelende kleuren gekleed.

Kleuropnamen bij daglichtsituaties
Uit het voorgaande blijkt dat er bijv. bij daglichtopnamen op kleuren
foto- en filmmateriaal geen sprake kan zijn van een vaste spectrale samen
stelling van het licht. Dit betekent dus dat de kleurweergave van in het
daglicht gemaakte opnamen ook steeds zal variëren. Wat geeft dit nu
voor problemen bij televisie-opnamen in kleuren?
15
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Er doen zich geen problemen voor bij het maken van een daglichtreportage van bijvoorbeeld een zeilwedstrijd, een bloemencorso, een carna
valsoptocht, enz., mits er voldoende licht aanwezig is. De kleurweergave
van dergelijke opnamen wordt nl. dan bepaald door de karakteristieke
lichtsituatie op het tijdstip van de dag, waarop een en ander plaats vond.
Regent het, dan zijn de kleuren niet bepaald tintelend van helderheid,
doch vrij dof en met weinig contrast. Televisiekijkers zullen deze kleur
weergave echter onder de gegeven omstandigheden als natuurlijk accep
teren. Worden er echter in dit televisieprogramma af en toe filmopnamen
ingelast, die op een ander tijdstip in fel zonlicht zijn gemaakt, dan is er
bij deze opname wél sprake van helder tintelende kleuren. In dergelijke
gevallen zullen de kijkers echter wel geneigd zijn de laatste kleuren als
de juiste te accepteren en de andere, ten onrechte, als onjuiste, terwijl som
migen zich zelfs zullen afvragen of de kleuren-tv-ontvanger niet de schul
dige is.
Neem bijvoorbeeld de situatie zoals die was bij het huwelijk van prinses
Beatrix. Het was op een grauwe, regenachtige dag. De kleurweergave
van de filmreportage van de rijtoer naar de kerk was van een geheel andere
aard dan die van de plechtigheid in de kerk, waar door het overvloedige
kunstlicht alles in heldere kleuren werd weergegeven. Aan deze grote
kleurverschillen kan de film noch de televisiecamera iets veranderen.
Door het vergroten van de helderheid via een knop aan de kleuren-tvontvanger, kan in sommige gevallen toch nog wat verbetering worden
bereikt. Men leze hierover verder in hoofdstuk IV.
Van een bijzonder gunstige daglichtsituatie is sprake, wanneer ge
durende de gehele opnametijd zonlicht aanwezig is.
Kleuropnamen bij kunstlicht
Geven opnamen bij kunstlicht minder problemen dan bij daglicht?
Het antwoord is, dat bij een constante spectrale samenstelling van kunst
licht inderdaad een constante kleurweergave vrij gunstig te realiseren is,
mits bij gebruik van een film de kleurenemulsie speciaal op dit bepaalde
kunstlicht is afgestemd en bij televisie-opnamen de televisie-opneembuis.
Het zal duidelijk zijn, dat niet alle kunstlichtbronnen voor kleurop
namen geschikt zijn. Nemen wij bijvoorbeeld de kleur rood. Bij het licht
16
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van gewone gloeilampen wordt rood enigszins oranje, bij het licht van
een witte TL-buis licht purper, bij natriumlicht bruin en bij kwiklicht
donkerbruin.
In film- en televisiestudio’s wordt gebruik gemaakt van gloeilampen die
speciaal voor kleuropnamen geschikt zijn, zoals de „Argaphoto”, de
„Photolita” en bepaalde gloeilampen voor bundellichteffecten: spotlights.
Kort geleden kwam er een nieuw type lichtbron ter beschikking, dat
o.a. voor televisie-opnamen - om verschillende redenen - eveneens zeer
geschikt is. Het is de zgn. halogeenlamp. De spectrale lichtsamenstelling
van deze lichtbron leent zich niet alleen bijzonder goed voor kleuropnamen,
doch ook de lichtsamenstelling - en dus tevens de kleur van het op te
nemen beeld - blijft dezelfde, wanneer het in bepaalde gevallen nodig is
de lichtbron te dimmen. Voor algemene verlichting worden meestal be
paalde TL-buizen toegepast.
Met behulp van zgn. kleurtemperatuurmeters kunnen belichtingsspecialisten vrij nauwkeurig vaststellen of de samenstelling van het aan
wezige licht aan de eisen voldoet.

Spelen met licht en kleur
Bij gebruik van kunstlicht heeft men de belichting van een onderwerp
geheel in eigen hand1). Dit komt rechtstreeks de beeldkwaliteit ten goede.
Het vraagt echter wél om een kundig spel met licht. Door oefening in de
kunst van de lichtvaltechniek kan bijv. éénzelfde onderwerp op verschil
lende manieren worden uitgebeeld, nl. met een verhoogd plastisch effect,
met een spectaculaire contrastwerking, enz.
Het effect van lichtbundeling kan op eenvoudige wijze worden vastge
steld. In een duister vertrek plaatst men bijv. op een tafel een of ander klein
plastiekje. Vervolgens maakt men van een stukje dun karton een kokertje
of lichttrechter van ca. 7 a 8 cm lengte en met een diameter van 1 cm,
en een dergelijk kokertje van eenzelfde lengte, doch met een diameter
van bijv. 3 cm. Men houdt vervolgens de kokertjes om de beurt tegen
1) Bij opnamen in daglicht worden dikwijls donkere partijen in het beeld met gecon
centreerde kunstlichtbundels „opgelicht” of bijgelicht.
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een brandende zaklantaarn. Met de uit deze „lichtschoorsteentjes”
stralende lichtbundels kan het plastiekje nu in alle richtingen worden af
getast. Eerst van voren, dan van achteren, van hoog opzij, van laag opzij,
enz. Door deze manipulaties krijgt men spelenderwijs het juist richten
van lichtbundels in de hand. Bovendien zal het tijdens dit „belichtingsspel”
duidelijk worden, hoeveel verschillende uitbeeldingsmogelijkheden door
de vele variaties in lichtval en kleurweergave kunnen worden gerealiseerd;
een ervaring, die zeker ook voor film- en foto-amateurs van waarde is.
Het spel met licht en kleur in de tv-studio - o.a. met gekleurde spotlighteffecten - of daarbuiten is ook daar een uiterst kunstzinnige bezig
heid die tot grote artistieke creaties kan leiden en waarvan miljoenen
tv-kijkers zullen kunnen profiteren.
Het nauwkeurig waarnemen van de kundige lichtvaltechniek in meester
werken, zoals die van Rembrandt, zal o.a. in belangrijke mate kunnen
bijdragen tot de artistieke vorming van de belichtingsexperts in de foto-,
film- en televisiestudio’s.
In een brief aan een vriend1) schrijft de bekende Franse schilder - pointillist - Georges Seurat2), over het spel van licht en kleur het volgende:
„Kunst is harmonie. De harmonie bestaat uit de overeenkomst van tegen
gestelde zaken. Zij is de analogie der gelijkvormigheden, van toon, kleur
en lijn, beschouwd onder het beheer en de invloed van de belichting, die
blij, kalm of droevig is. De tegengestelden zijn wat toon betreft een hel
derder, lichter toon tegenover een meer donkere; wat de kleur betreft
zijn het de tegengestelden, dus elkaar aanvullende kleuren. D.w.z. een
bepaald rood tegenover zijn aanvullende kleur ... De blijheid van toon
wordt uitgemaakt door een overheersend licht, de blijheid van kleur
door een overheersende warmte.”
*) Een weg door de moderne kunst - W. A. L. Becren. Uitg. de Arbeiderspers - 1962.
2) Georges Seurat (1859-1891) werkte, samen met de chemicus Chreveul, een op een
wetenschappelijke - optische - basis berustende additieve methode van schilderen uit.
Seurat ging hierbij uit van drie primaire kleuren, die hij op zijn doek in kleine stippen
en in de gewenste kleurverzadiging naast elkaar plaatste. Later experimenteerden o.a.
ook de Franse schilders Monet, Pissaro, Signac en Sisley met deze methode, waarbij
zij het vooral zochten in de lichtwerking, waardoor de kleurtinteling nog sterker werd
gestimuleerd. Volgens deze additieve kleurrastermethode ontwikkelden o.a. de fabri
kanten van fotografisch kleurenmateriaal, Lumière en Agfa, hun eerste Autochromeen Agfacoloremulsies. Tenslotte werd dit systeem van kleurmenging ook de basis
waarop thans de kleurentelevisie berust.
18

Reflectie van kleurvlakken
Het mag bekend worden verondersteld, dat de ene kleur een andere door
reflectie kan beïnvloeden. Dit kunnen wij dagelijks overal om ons heen
zélf constateren, naarmate onze ogen in het nauwkeurig waarnemen zijn
geoefend. Bij een blauwe hemel neemt bijv. water een blauwe kleur aan.
Bij een in fel rood ondergaande zon worden alle hierdoor beschenen
andere kleuren door dit rood aangetast. Dit spreekt wel heel duidelijk
bij een zonsondergang aan zee of bij een met sneeuw bedekt bergland
schap, dat door de roze zonnegloed een sprookjesachtig effect krijgt
(„Alpenglühen”). Ook zijn zelfs schaduwpartijen, bijv. in de sneeuw bij
een helder blauwe lucht niet grijs, doch blauw.
Van de schilder Auguste Renoir wordt gezegd, dat hij het was die de
„gekleurde schaduwen” heeft ontdekt. In het door hem in 1867 geschil
derde vrouwenportret „Lise” laat hij ons hiervan een voorbeeld zien.
Zijn Lise-fïguur, gekleed in een lange witte japon, werd door hem tegen
een achtergrond geplaatst van een lichtgroene bosrand. De schaduw
partijen zijn hier doelbewust in groen weergegeven.
Al deze reflectieverschijnselen zijn volkomen natuurlijk, dus normaal.
Het ligt daarom voor de hand, dat ze ook als zodanig worden geaccep
teerd. De praktijk levert echter ook hier het bewijs, dat het grote kijkers
publiek deze kleureffecten in veel gevallen nog als onnatuurlijk kwalifi
ceert. Dit is zowel het geval bij kleurenfoto’s en kleurenfilms als bij
kleurentelevisie. In alle drie gevallen lopen deze media dus de kans ook
hier ten onrechte van onjuiste kleurweergave te worden beschuldigd. Dit
alles wijst daarom nogmaals op de noodzaak kleuren en hun gedragingen
beter te leren bestuderen. Een interessante bezigheid, die tot grotere
kleurappreciatie kan leiden.
Het massamedium kleurentelevisie biedt thans miljoenen kijkers hier
toe de gelegenheid. Het is duidelijk, dat voor het vakkundig hanteren
van kleur en licht vooral voor televisiespecialisten een speciale vorming
noodzakelijk is, mits aanleg aanwezig. Immers, zij zijn verantwoordelijk
voor een tolerabele kleurweergave en compositie van het geheel.
Fel gekleurde coulissen kunnen in de studio aanwezige personen en
voorwerpen door ongewenste reflectie onaangenaam verkleuren. Een
regisseur en belichtingsman zullen er zeker naar streven dit te voorkomen.
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Met behulp van spotlights kan veel worden gecorrigeerd. Een voorbeeld
ter verduidelijking:
Stelt men een persoon te dicht op bij een fel groene deur, dan zal vooral
bij dichtbij-opnamen blijken, dat huid, haar en kleding door - vals groen van de deur worden beïnvloed. Dit kan worden gecorrigeerd door,
indien mogelijk, de speler verder naar voren te plaatsen of door het spot
light op de persoon te bundelen en de belichting van de deur te vermin
deren. Een dergelijk eenvoudig ingrijpen is echter niet altijd mogelijk.
Nemen wij bijv. het volgende geval uit de praktijk.
Tijdens een experimentele uitzending van kleurentelevisie trad onlangs
een Zuid-Amerikaans orkestje op, waarvan de musici sterk gekleurde,
glanzend zijden shirts droegen. Het kwam er in dit geval op aan deze
tintelende kleuren goed tot hun recht te laten komen. Wat bleek echter?
Alle personen kregen door lichtreflectie sterke verkleuringen aan de
onderzijde van het gezicht; de één kreeg een rode hals en kin, de anderen
dit alles in het blauw, geel, groen en paars. Hierbij kan de vraag gesteld
worden of het niet beter was geweest om van matte linnen shirts gebruik
te maken. Daar tegenover staat dat met reflectie-effecten soms doelbe
wust bijzonder spectaculaire kleureffecten kunnen worden bereikt. Wan
neer kleurreflectie wél of niet storend werkt, is echter ter beoordeling
van het verantwoordelijke televisiestudioteam. Bij uitzendingen van
kleurentelevisie zullen derhalve artistieke adviseurs, regisseurs en belichtingsspecialisten nauwkeurig met elkaar moeten samenwerken in het
belang van een zo natuurlijk mogelijk kleurengeheel. Omdat over smaak
niet valt te twisten, zal niet altijd een gezamenlijke visie nodig zijn.
In ieder geval brengt kleur ook hier nieuw leven in de brouwerij.
Wij hebben in dit hoofdstuk getracht de lezers, voor zover nodig, ervan
te overtuigen, dat er aan het begrip kleur héél wat vast zit. Van kleur en
licht valt belangrijk meer te genieten dan velen zich ooit bewust waren en
het waren o.a. de kunstschilders die deze waarheid reeds eerder hebben
ontdekt, om ons hiervan deelgenoot te maken.
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HOOFDSTUK II

Kleur in televisie - waarom?

„Ik voor mij, ben geheel geabsorbeerd in de onafzienbare
vlakten met korenvelden tegen de heuvels, groot als de zee,
fijn geel, fijn zachtgroen, fijn paars van een omgewerkt en
gewied stuk grond, regelmatig met het groen van aardappel
planten gespikkeld, alles onder een lucht van fijne, blauwe,
witte, rode en violette tonen. Ik ben in een stemming van
haast al te grote kalmte om dat te schilderen ...”
Vincent van Gogh
in een laatste brief aan zijn moeder.
Waarom televisie in kleuren? Is het niet logischer deze vraag om te draai
en en te stellen „waarom televisie in zwart/wit?”. Onze ogen bieden ons
toch de kans alles om ons heen haarfijn in kleuren waar te nemen, van de
felste contrasten tot de fijnste nuanceringen! Het lag dan ook voor de
hand, dat onderzoekers op televisiegebied er intensief naar hebben ge
streefd vanaf het beginstadium van de ontwikkeling ook de problemen
op te lossen, die aan televisie in kleuren waren verbonden. Dit streven
werd tenslotte met succes bekroond.
Gaarne zij toegegeven, dat wij nu eenmaal gewend zijn televisiebeelden
kleurloos te zien, beelden waarvan de weergavekwaliteit vandaag zelfs
een opvallend hoge graad van perfectie heeft bereikt. Maar gaat er, in
het algemeen gesproken, wel iets boven de weergave van mens, dier en
ding in natuurlijke kleuren?
Onlangs woonde ik in een BBC-studio te Londen de uitzending bij van
een schooltelevisieles uit de serie „Werken van Shakespeare”, waarbij
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alle toneelscènes werden gespeeld in de fraaikleurige authentieke kos
tuums. De regisseur merkte hierbij zeer terecht op, dat het zo bijzonder
jammer was, dat dit fraaie kleurenspel via de zwart/wit-tv-beeldbuizen
voor de schoolkinderen geheel verloren ging, waardoor een essentieel
onderdeel van de sfeer van het stuk niet overkwam.
En wat te denken van de televisie-uitzendingen van opera’s, operettes
en revues in zwart/wit; manifestaties, die voor een groot deel op kleur
effecten zijn afgestemd. Hoeveel gaat ook hier niet verloren aan visueel
genot!
Ter verdere illustratie hieronder nog enkele der vele andere voor het
grijpen liggende voorbeelden.
- Een televisiereportage in zwart/wit-beelden van een bloemencorso, van
een historische optocht of van enig ander kleurig festijn, zoals „trooping the colours” verliest zonder meer een groot deel van haar fleur.
Zo iets valt pas goed op, als men het televisiebeeld van kleur even op
zwart/wit-weergave zou overschakelen.
- Een televisiekijker is niet in staat een reproduktie van een schilderij
- een expressie in kleuren - op haar juiste waarde te schatten, wanneer
deze reproduktie slechts in zwart/wit-tonen wordt gegeven, nog afge
zien van het feit, dat de kunstschilder zélf hierdoor onrecht wordt aan
gedaan, omdat zijn creatie toch in kleuren is opgebouwd.
Tenslotte is het ook duidelijk, dat medische opnamen, zoals bijvoor
beeld van huidaandoeningen en andere kleurreacties, van operaties en
microscopische preparaten hun wetenschappelijke waarde geheel of ge
deeltelijk verliezen, wanneer zij via zwart/wit-televisie worden weerge
geven.
Deze feiten weerhielden daarom zelfs velen uit de wereld van onderwijs
en wetenschap, televisie bij hun werkzaamheden in te schakelen.
Het waren eenvoudig de omstandigheden, waardoor men in de tele
visiestudio’s tot voor kort genoodzaakt was, zich te behelpen met het
opnemen en weergeven van televisiebeelden in zwart/wit-gradaties. In de
wereld van de foto- en cinemafotografie was het niet anders. De fotogra
fische emulsies van het eerste uur boden eveneens slechts de mogelijkheid,
opnamen te maken en weer te geven met uitschakeling van de natuurlijke
kleuren.
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Dat hierin door de komst van de kleurenfilmemulsies een ware om
wenteling plaats vond ten gunste van het gebruik van kleurenmateriaal
behoeft nauwelijks nadere uitleg, omdat dit duidelijk werd aangetoond
door het zeer sterk toegenomen gebruik van kleurenfoto’s, kleurenfilms,
fotoboeken en fotokaarten in kleur. Tenslotte heeft iedereen zélf ook
kunnen constateren hoe snel geïllustreerde tijdschriften steeds meer op
kleur overschakelden, met inbegrip van de advertenties. Het lijkt erop,
dat wij mensen bezig zijn de kleurenwereld opnieuw te ontdekken.
Dit alles behoeft echter niet in te houden, dat zwart/wit-beelden niet
acceptabel zouden kunnen zijn. Het is in sommige gevallen zelfs zeer
wel denkbaar, dat bijvoorbeeld uit artistieke overwegingen met zwart/witbeelden zeer bijzondere effecten kunnen worden bereikt door het wel
overwogen uitbalanceren van licht- en donkervariaties, zoals dit thans
nog regelmatig kan worden geconstateerd bij fotografie en film. Wel zal
men in het vervolg gaan spreken over televisie óf over zwart/wit-televisie.
In beide situaties blijft de mogelijkheid van visualisatie bestaan, zowel
bij fotografie, cinematografie als bij televisie. In de eerste twee gevallen
door het inleggen in de camera van een zwart/wit-film in plaats van een
kleurenfilm en in het derde geval door het bij een kleurentelevisie-ontvanger eenvoudig overschakelen van kleuren op zwart/wit-ontvangst, wat
zonder meer bij een kleuren-tv-ontvanger mogelijk is. Wél moet worden
gerealiseerd, dat de aanschaffingskosten van een ontvangapparaat voor
kleurentelevisie hoger zijn, dan die van een apparaat, waarmee uitsluitend
zwart/wit-televisiebeelden kunnen worden ontvangen, zoals fotografen
en filmers voor de steeds weer terugkerende kleurenfilms voor het ont
wikkelen en evt. afdrukken hiervan meer moeten betalen dan voor het
zwart/wit-materiaal.
De meerkosten van een kleurentelevisie-ontvangapparaat worden ver
oorzaakt door de uiteraard veel gecompliceerdere en dus meer kostbare
constructie der installatie. Op de constructie van een dergelijk apparaat
kom ik later nog nader terug.
Resumerend kan worden gesteld, dat de realiteitswaarde van kleuren
televisie en de grotere bijdrage tot haar kunstzinnige belevenis de relatief
geringe meerkosten ruimschoots compenseren.
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HOOFDSTUK III

Opvallend snelle start

De ontwikkeling van de televisietechniek en de uitbreiding van haar toe
passingsmogelijkheden kwamen in een dermate snel tempo op gang, dat
zelfs de meest optimistische betrokkenen van de ene verbazing in de
andere vielen.
Nauwelijks was de zwart/wit-televisie in een groot aantal landen min of
meer algemeen goed geworden of men kon reeds in de Verenigde Staten
regelmatig televisie-uitzendingen in kleuren ontvangen. Na een aanloop
periode, waarin zich nog wat technische moeilijkheden voordeden, begon
de werkelijke omzwaai van zwart/wit- naar kleurentelevisie in het begin
van de zestiger jaren.

Situatie per eind 1967
Eind 1967 waren in de wereld ca. 210000000 zwart/witontvangers in ge
bruik, waarvan alleen al ca. 68 000 000 in de Verenigde Staten en 30 000 000
in Japan. Van de snelle groei in Nederland geeft het staatje op blz. 25
een overtuigend beeld.
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Groei van het aantal officieel geregistreerde tv-ontvangers in Nederland.
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Kleurenontvangers
Tot en met 1967 was het totaal aantal in de wereld in gebruik zijnde
kleurenontvangers ruim 17 000 000 stuks1).
Wanneer we dit aantal echter vergelijken met de ca. 210 000 000 zwart/
wit-tv-ontvangers, die op hetzelfde tijdstip in gebruik waren, is het aantal
kleuren-tv-ontvangers op het eerste gezicht nog niet bijzonder indruk
wekkend. Toch is zowel het ene als het andere genoemde aantal bijzonder
x) Hieronder zijn niet begrepen de kleurentelevisie-ontvangers, die in gebruik zijn voor
uitzendingen via een zgn. gesloten televisienet (closed circuit televisie), zoals in universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven, enz. Deze apparatuur wordt ook reeds geruime
tijd toegepast in Europese landen zoals: België, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden
en Zwitserland. Op dit onderwerp komen wij later nog terug.
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fascinerend wanneer we bedenken hoe kort het geleden is dat beide
typen ontvangers in gebruik kwamen.
Van de genoemde 17 000000 kleurenontvangers neemt de Verenigde
Staten ca. 16000000 stuks voor haar rekening, Japan ca. 800 000 en
Canada2), Europa, enz. ca. 200 000 stuks.
Alhoewel in 1966 alleen in de drie aangegeven landen regelmatig
kleuren-tv-uitzendingen plaatsvonden, waren in de tweede helft van
1967 inmiddels in verschillende andere landen, w.o. ook Europese, ex
perimentele en definitieve kleuren-tv-uitzendingen op gang gekomen.
Bovendien werden ten behoeve van kleuren-tv-uitzendingen reeds diverse
zenders voor dit doel geschikt gemaakt.

2) Vóór de invoering van de kleurentelevisie in Canada kon men reeds binnen de zgn.
inwaaigebieden langs de grens met de Verenigde Staten, Amerikaanse kleurentelevisieuitzendingen ontvangen.
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HOOFDSTUK IV

Apparatuur en haar werking

!

Het valt buiten de opzet van dit boekje, dat te diep wordt ingegaan op de
televisie-techniek in haar geheel. Wél is het de bedoeling, in dit hoofd
stuk een globaal idee te geven hoe de belangrijkste televisie-apparatuur
werkt om zodoende de meest voor de hand liggende vragen van de geinteresseerde leek te kunnen beantwoorden.
Voor diegenen, die over dit onderwerp inderdaad meer van de technische
details willen weten, wordt verwezen naar de literatuur, waarvan achter
in dit boekje een opgave is verstrekt.

De televisiecamera
Televisie is een techniek waarbij beeld en geluid1) elektronisch worden
opgenomen, getransporteerd en weergegeven.
Om het verschil tussen een televisiecamera voor zwart/wit-opnamen en
voor kleurenopnamen duidelijk te laten uitkomen, volgt hieronder eerst
een beschrijving van eerstgenoemd type.
Voor het opnemen van televisiebeelden worden televisiecamera’s gex) Het is bij televisie niet altijd nodig, naast het beeld ook geluid weer te geven, büv.
in die gevallen, waarbij televisiebeelden uitsluitend dienst doen voor visuele controle
of bewaking van terreinen en bankgebouwen, voor het observeren van verkeerssitua
ties, van wetenschappelijke experimenten, enz. By toepassing van televisie in gesloten
circuit komen dergelijke situaties meermalen voor. Dit type tv wordt later afzonderlijk
behandeld.
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bruikt die, evenals filmcamera’s, zijn uitgerust met één of meer opnamelenzen of met een zgn. zoomlens1).
Tussen een televisiecamera en een filmcamera bestaat echter een groot
verschil. Bij een filmcamera worden nl. beelden d.m.v. een chemisch
proces vastgelegd op de lichtgevoelige fotografische emulsie van een zich
in deze camera bevindende film, terwijl bij een televisiecamera beelden
op elektronische wijze worden geregistreerd op het lichtgevoelige scherm
pje van een televisie-opneembuis. De oppervlakte van zo’n schermpje
wordt gevormd door een mozaïek van ca. 400 000 lichtgevoelige micro
scopisch kleine puntjes. Deze puntjes of elementjes zijn te vergelijken
met opgeladen microscopisch kleine condensatoren, die - al naar gelang
van de licht en donker partijen in het onderwerp - stuk voor stuk elek
tronen leveren aan een elektronenstraal, die de achterzijde van dit mozaiekscherm in de camera aftast.
Dit puntsgewijs aftasten moet zó snel gebeuren, dat bij de weergave
van het opgenomen onderwerp, het oog dit in één vloeiende beweging
kan zien. Om dit te kunnen realiseren moeten er per seconde 25 beelden2)
worden weergegeven. Men kan zich derhalve de hoge snelheid voorstellen
waarmee een beeld moet worden afgetast, als men bedenkt, dat in één
seconde 25 X 400000 = 10000000 beeldelementjes moeten worden af
getast.
Houden wij ons nog even bezig met de vergelijking van de televisiex) Een zoomlens is een objectief, waarvan de brandpuntsafstand continu variabel is
door toepassing van een draaiende beweging, met behoud van de afstandsinstelling.
Dit is mogelijk, door koppeling van twee lenzenstelsels. Met cén zoomlens kan men
een af te beelden onderwerp groter of kleiner (ver of dichtbij) opnemen, zonder van
plaats te veranderen of het objectief te moeten verwisselen. Dit betekent dus dat geen
afzonderlijke typen lenzen meer nodig zijn.
2) Bij het opnemen en projecteren van geluidsfilms bedraagt de beeldsnelheid geen
25 doch 24 beelden per seconde. De uitvinding van het bewegende beeld berust op
een optische illusie, veroorzaakt door het netvlies, dat de eigenschap heeft een ont
vangen beeld langer vast te houden dan dit in werkelijkheid wordt waargenomen. De
nawerking van het beeld op de retina van het menselijk oog varieert van ± Vio sec.
tot 2 of meer sec., al naar gelang de sterkte van de lichtbron. Op grond van deze op
tische illusie ontdekte men dat de verschillende fasen van een beweging indien zij
elkaar met een snelheid van minstens 10 beelden per seconde opvolgen, de illusie
gaven van de beweging zélf. Het was deze ontdekking die het grondprincipe werd van
de cinematografie. Als beeldsnelheid van de 8 en 16 mm stomme film werd 16 beelden
per sec. gekozen en 24 beelden per sec. voor geluidsfilm; dit, omdat het geluidsspoor
op de film meer ruimte vereist. De reden waarom televisie bijv. 25 beelden per sec.
nodig heeft, is zuiver van elektronisch-technische aard.
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camera en de filmcamera. Om te kunnen zien of de gewenste beelden
inderdaad op de film worden opgenomen, wordt een in de filmcamera
aanwezige optische beeldzoeker gebruikt. Bij een televisiecamera bestaat
deze beeldzoeker uit een - elektronische - zoeker in de vorm van een
kleine televisie-ontvanger, die zich in of op de tv-camera bevindt met het
beeldvenster naar de cameraman gericht.

Televisie-opnamen in kleuren
Voor het opnemen van televisiebeelden in kleuren is een speciale kleurentelevisiecamera nodig. Hoewel het algemene grondprincipe niet verschilt
van de reeds hiervoor besproken televisiecamera, voor zwart/wit-opnamen,
is het inwendige van een kleurentelevisiecamera uiteraard uitgebreider.
Alvorens dit nader toe te lichten volgt hieronder eerst een korte uiteen
zetting van de zgn. drie-kleurentheorie, die evenals bij de kleurenfoto
grafie bij de ontwikkeling van de kleurentelevisie als uitgangspunt ge
diend heeft.

Het drie-kleurenprincipe
Om tot een goed begrip te komen van het basisprincipe van kleurentele
visie, is het nodig even stil te staan bij de natuurkundige betekenis van
wit licht en haar verhouding tot gekleurd licht.
Newton was de eerste natuurkundige, die in de 17e eeuw wit daglicht
met behulp van een prisma splitste in een gekleurde band. In deze
lichtband - het zichtbare spectrum - vindt men steeds de volgende kleu
ren, die vloeiend in elkaar overgaan, t.w. rood, oranje, geel, groen, blauw
en violet. Het zijn dezelfde kleuren, die in een regenboog voorkomen.
Zuiver wit licht is dus een mengsel van alle kleuren die in het zichtbare
spectrum aanwezig zijn.
De kleurenleer, die o.a. door Maxwell, Helmholtz en Schrödinger
werd uitgewerkt, berust op een drietal door Grassmann in het midden van
de 19e eeuw uitgesproken regels, waarvan de voornaamste als volgt luidt:
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Kiest men drie grondkleuren bijv. rood, groen en blauw, dan kan men
daaruit alle andere kleuren samenstellen. Zo kan men geel opvatten als
een mengsel van rood en groen. Oranje is rood met een zeer weinig groen.
Geelgroen is groen met een vleugje rood. Blauwgroen is het mengsel
van groen en blauw, terwijl purper of magenta het mengsel is van rood
en blauw.
Additieve kleurmenging
Bij kleurentelevisie wordt gebruik gemaakt van additieve kleurmenging,
uitgaande van de drie hierboven besproken grondkleuren: rood, groen en
blauw.
In feite zijn er twee verschillende methoden waarop we kleuren kunnen
mengen nl. het additieve systeem en het subtractieve systeem. Daar deze
twee methoden fundamenteel van elkaar verschillen is het van belang ze
duidelijk te onderscheiden.
Bij additieve kleurmenging hebben we te maken met het mengen van
gekleurd licht. Wanneer we rood en groen licht mengen, bijv. door deze
gekleurde lichten via twee projectoren over elkaar heen op een normaal
wit scherm te projecteren, dan ontstaat er geel. Rood en blauw licht leveren
magenta op (rood-lila), terwijl met groen en blauw licht een speciaal
soort blauw wordt verkregen (cyaan). De aldus ontstane drie kleuren
worden complementaire kleuren genoemd.
Wanneer we nu de drie betreffende gekleurde lichtbundels in de juiste
verhoudingen over elkaar heen projecteren, ontstaat er wit.
Dit additieve systeem van kleurmenging, dat vroeger ook bij een bepaald
systeem kleurenfotografie werd toegepast, wordt thans gebruikt bij de
hedendaagse kleurentelevisie.
De televisie-camera ontleedt een opnamescène in termen van de drie
additieve grondkleuren, terwijl de televisie-ontvanger de betreffende
kleuren weer samenvoegt in haar juiste verhouding, waardoor op de
beeldbuis het volledige kleurenbeeld zichtbaar wordt.
Het subtractieve systeem van kleurenmenging dat bij de moderne
kleurenfoto’s en films wordt toegepast, mengt pigmenten of verfstoffen.
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In plaats dat twee of meer grondkleuren zoals in het additieve proces bij
elkaar worden opgeteld, worden bij de subtractieve methode de grond
kleuren van wit licht afgetrokken.
Zoals hiervoor werd vastgesteld, is wit licht samengesteld uit rood, groen
en blauw licht. We zagen o.m. ook, dat door samenvoeging van rood en
groen licht, geel ontstaat. Geel kan echter ook worden verkregen via de
subtractieve methode in dit geval door blauw van wit licht af te trekken.
Volgens dit aftrekprincipe krijgen we verder cyaan door rood van wit
licht af te trekken en magenta door groen licht van wit af te trekken enz.
Hieruit volgt dat een geelfilter geen blauw licht doorlaat en een magentafilter geen groen licht. Wanneer we nu beide filters tegen wit licht houden
zien we dat uitsluitend rood doorgelaten wordt, immers, geel neemt blauw
weg en magenta groen. Door menging van de drie grondkleuren ontstaat
tenslotte bij het subtractieve systeem zwart en bij de additieve methode
wit licht.

Elektromagnetische kleuren
We weten dat licht uit elektromagnetische trillingen bestaat, waarvan de
golflengten verschillen - naar gelang van de kleur van het licht. Het zicht
bare gedeelte van het spectrum is licht waarvan de golflengte ligt tussen
780mp. rood en 380mfji violet (1 mp, = 1 millimicron = 0,000001 mm1).
Iedere kleurgroep heeft dus haar eigen golflengtegebied, uit te drukken
in mp. Het zichtbare spectrum maakt slechts een klein gedeelte uit van
het totale elektromagnetische spectrum (zie fig. 1).
Zichtbaar licht
UV yit-: Infrarode
cosmische straling X-stralen X-strolen straling^uitstraling
•f

Radiogolven
EHFSHFUHFVHF SW MW LW

n~" 10-° K)'910~8 10~710'6 10's KT* 10'3 10~2 ir’ I lO’ 10? I03 10c I0S io6 xF mm
Imp 10

100 lp

IC 100 Imm 10

100 lm

10 100 IKm 10

Fig. 1. Elektromagnetisch spectrum.
x) Behalve de mp wordt in de stralingswetenschap ook dikwijls gebruik gemaakt van
de angström 1 A = 0,1 mp.
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De kleurentelevisiecamera
De zwart/wit-tv-camera is uitgerust met één opneembuis, de kleuren-tvcamera heeft er drie - voor iedere grondkleur één - die om de beurt
ieder 400 000 puntjes aftasten, dus in totaal 1 200 000 stuks.
Verder bevindt zich in deze camera een prismasysteem voor het
splitsen van het door de cameralens vallende licht in de drie primaire
kleuren. Inde gekitte vlakken van dit keurontledingssysteem zijn dichroïtische - kleurselectieve - filterlagen aangebracht, waardoor het licht in
blauwe, groene en rode lichtbundels gesplitst wordt en doorgezonden naar
de drie corresponderende camera-opneembuizen (zie fig. 2).
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Fig. 2. Kleurentelevisiecamera. Kleurenontleding met behulp van
gekitte prisma’s.
Het kenmerkende verschil tussen een zwart/wit- en een kleurentelevisie
camera is derhalve als volgt:
Een zwart/wit-camera is in te delen in drie eenheden t.w. de optiek, de
opneembuis en de voorversterker. Bij een kleuren-tv-camera is de in
deling: de optiek, het kleurontledingssysteem, drie gelijksoortige opneembuizen en drie gelijksoortige voorversterkers.
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Jade vaas. Particuliere collectie
S. van Deventer, De Steeg.
Foto: D. A. de Korte.

Crayontekening. Tineke de Korte.
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Foto: D. A. de Korte.

P. Mondriaan: „Compositie 1930". Stedelijk
Van Abbe-museum, Eindhoven. Naast vele
composities in kleur schilderde Mondriaan o.a.
bovenstaande compositie in zwart en wit. Een
dergelijk kunstwerk wordt uiteraard ook kleur
loos weergegeven door een kleurentelevisieontvanger.

Vergroot detail van de drie
elektronenstralen die door het
schaduwmasker vallen en de
luminescerende stippen op het
tv-beeldscherm doen oplichten

Kijkje in een kleurentelevisiestudio.
Foto. Philips-archief.

Additieve menging van gekleurd licht.

Kleuren
spectrum van
wit daglicht.

Camera-opneembuizen
Als afsluiting van de toelichting over de kleurentelevisie-camera nog een
enkel woord over het camerahart, de opneembuis.
In 1908 stelde de Engelse geleerde Campbell Swinton een theorie voor
een geheel elektronisch televisiesysteem op. Dit systeem werd pas bruik
baar in 1935, toen Zworykin de iconoscoop ontwikkelde. De iconoscoop,
een voorloper van de later ontwikkelde beeldiconoscoop (opnamebeeldbuis), was uitgerust met een mozaïek-fotokatode. Deze katode was, zoals
reeds opgemerkt, opgebouwd uit een groot aantal onderling geïsoleerde
fotogevoelige korrels. Het op de katode geprojecteerde beeld werd door
een elektronenbundel afgetast. Van de achter de katode gelegen signaalplaat werd het videosignaal afgenomen. Door de geringe gevoeligheid
werd dit type buis enkele jaren later door de beeldiconoscoop vervangen.
Deze buis bevat een vlakke fotokatode die, afhankelijk van de hoeveel
heid opvallend licht, elektronen emitteerde. Deze elektronen werden ver
sneld en met behulp van een magnetisch en elektrisch veld verkreeg men
een ladingsbeeld op een trefplaat. Bij aftasting van deze plaat door een
elektronenbundel werd de potentiaal van elk ladingsbeeldpunt terugge
bracht tot de beginwaarde. De hierbij ontstane spanningssprong werd
capacitief doorgegeven aan de signaalplaat vanwaar het videosignaal
werd afgenomen.
Omstreeks 1945 ontstond als verdere ontwikkeling uit de beeldiconoscopen, het beeldorthicon. Men kan het beeldorthicon beschouwen als
een beeldiconoscoop met daarachter een 5-trapselektronenvermenigvuldiger. Deze buis, waarmee een hoge gevoeligheid wordt bereikt, is
tot op heden, zeer zeker in zwart/wit-televisiestudio’s, de meest toegepaste.
Het is een zeer gecompliceerde buis die een zeer beperkte levensduur
heeft en die een technisch zeer geoefende behandeling vergt.
Ongeveer tegelij k met de realisatie van het beeldorthicon werd een kleine,
eenvoudig te hanteren opneembuis ontwikkeld, die gebaseerd is op het
principe van fotogeleiding. Het vidicon werd uitgerust met een fotogeleider die gewoonlijk bestond uit een laagje antimoontrisulfide. Door
haar grote traagheid was deze buis minder geschikt voor de weergave van
snel bewegende, gedetailleerde objecten, vooral bij lage lichtniveaus,
waarbij bovendien een storende beeldachtergrond optrad. Het toepassings33
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gebied werd beperkt tot objecten waarbij een ruime verlichting mogelijk
was, bijv. het aftasten van films. Voor normaal studiogebruik was deze
buis minder geschikt. Zij wordt echter op grote schaal toegepast in
camera’s voor industriële doeleinden.
Het plumbicon, de laatste vinding op het gebied van televisie-opneembuizen, is wat werking en opbouw betreft in grote lijnen gelijk aan het
vidicon. De naam plumbicon is afgeleid van de woorden „plumbum”
(lood) en „ikon” (beeld). De buis dankt deze naam aan de opbouw van
de fotogeleider waarbij geen antimoontrisulfide doch loodmonoxide
wordt gebruikt. Hierdoor blijven de voordelen van het vidicon: als kleine
afmetingen, eenvoudige bediening en opbouw, gunstige signaal-ruisverhouding behouden.
Hiernaast voldoet het plumbicon ook aan hoge eisen met betrekking
tot de traagheid, gevoeligheid en donkerstroom en bezit het een zeer gun
stige levensduur. Dit type beeld-opneembuis leent zich hierdoor én door
de constante gradatie uitstekend voor kleurentelevisie en kan voor dit
doel door geen der conventionele buizen worden geëvenaard. Uiteraard
bezit het plumbicon ook uitstekende eigenschappen voor gebruik bij
opnamen in zwart/wit.
De plumbicon^-opneembuis, die enkele jaren geleden door Philips te
Eindhoven speciaal voor kleurentelevisie werd ontworpen, heeft in de
korte tijd van haar bestaan door haar uitzonderlijke eigenschappen2)
grote internationale bekendheid verworven, met als gevolg dat zij thans
in talrijke kleurentelevisiestudio’s wordt toegepast, o.a. in de Verenigde
Staten en Europa.3)
Van camera naar ontvanger
We hebben gezien hoe een opgenomen beeld in een kleurentelevisiecamera via drie opneembuizen puntsgewijs elektronisch wordt omgezet
in micro-wisselstroompjes en tot één elektronenstraal wordt samengex) Gedeponeerd merk van N.V. Philips’ Gloeilampen Fabrieken te Eindhoven.
2) Zoals responsiesnelheid, hoge licht- en kleurgevoeligheid, enz.
3) Inmiddels werd door het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven een
miniatuur plumbicon-opneembuis ontwikkeld, waardoor het mogelijk werd een kleine
draagbare kleuren-tv-camera te construeren. De afmetingen van de plumbicon zijn:
13 cm lang en 1,6 cm diameter, ongeveer de helft van de reeds bestaande buis.
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voegd na eerst nog te zijn versterkt. De aldus verkregen elektronische
beeldinformatie wordt hierna, onder samenvoeging van enkele andere
signalen, w.o. dat van het geluid, via een zender draadloos door de lucht
getransporteerd naar de kleurentelevisie-ontvanger. Men spreekt hierbij
van transmissie van beeld- en geluidsignalen.

Transmissiesystemen voor open en gesloten televisiecircuit
Televisie-uitzendingen volgens het zgn. open circuit-systeem zijn uit
zendingen door de lucht, die in Europa meestal alleen door de zenders
en steunzenders van de gelicentieerde nationale omroeporganisaties
worden verzorgd.
Iedere bezitter van een televisie-ontvanger kan deze uitzendingen ont
vangen, mits zijn ontvangantenne binnen het bereik van de zender ligt
en zijn apparaat de betreffende zendfrequentie - kanaal - kan ontvangen.
De transmissie vanuit de televisiestudio naar de diverse zenders vindt
plaats via straalverbindingen (microwaves).
Een straalverbinding is een radioverbinding, waarbij ultra-korte golf
lengten worden gebruikt, waardoor het mogelijk is met behulp van een
parabolische reflector-zendantenne de uit te zenden energie zeer sterk te
bundelen in één richting. Door ook aan de ontvangstzijde een parabo
lische reflector-antenne op te stellen, kan een informatie-overdracht
plaats vinden tussen twee vaste punten.
Het CCIR (Comité Consultatif International de Radio-Communications) beveelt de volgende indeling der frequentiebanden aan, waar
aan o.a. in Europa, de hand wordt gehouden:
bandbreedte1)
band I (VHF) 41-68 MHz (kanalen 1 t/m 4)
band II (FM-radio-omroepband)
band III (VHF) 174-223 MHz (kanalen 5 t/m 11)
band IV (en V) (UHF) 470-960 MHz (kan. 21 t/m 81)

7 MHz
7 MHz
8 MHz

*) MHz = megahertz (megacycles Mc/s). 1 MHz is 1 000 000 trillingen per seconde.
Hertz: aanduiding voor de frequentie van radio, tv en andere elektromagnetische
golven. 1 hertz (Hz) = eenheid van frequentie. 1 Hz = 1 trilling per seconde.
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yjjF = Very high frequency
UHF = Ultra high frequency
Bij uitzendingen over een zgn. gesloten (closed circuit) televisiesysteem1)
vinden uitzendingen plaats via een zgn. coaxiale kabel óf via een microwave zendsysteem, zoals bij open circuit-televisie. Van een closed cir
cuit televisiesysteem kan alleen in die gevallen worden gesproken, wan
neer de tv-uitzending is bedoeld voor en kan worden ontvangen door
een bepaalde kijkersgroep in plaats van door iedere bezitter van een tvontvanger, zoals bij open circuit-televisie.
Via een microwave-zendsysteem kan slechts een afstand worden over
brugd van 40 a 50 km, afhankelijk van de hoogte, waarop de antenne ge
plaatst kan worden. Een veelvoud van een dergelijke afstand kan worden
overbrugd door één of meer tussengeschakelde steunzenders (relais
stations) of, indien niet mogelijk met coaxiale kabels. Het systeem wordt
daardoor echter gecompliceerd en kostbaar. Verschillende universiteiten
bijv. kunnen onderling programma’s uitwisselen, waarbij dikwijls ge
bruik wordt gemaakt van door overheids- of geconcessioneerde telecommunicatie-ondememingen verhuurde transmissiekanalen.
In hoeverre het te verkiezen is van coaxiale kabels of van het microwave-systeem gebruik te maken, hangt af van verschillende factoren,
zoals die van afstand, terrein, enz., die bepalend zijn voor de kosten.
Bevinden zich bij cc-tv-kabeltelevisie de coaxiale kabels binnen het
terrein van een gebouwencomplex, dan zal doorgaans voor cc-tv-uitzendingen geen officiële vergunning nodig zijn. Zodra de kabels echter
de openbare weg kruisen, zal in veel gevallen wél een officiële vergunning
moeten worden aangevraagd. Bij inschakeling van het microwave-systeem
is in ieder geval een zendvergunning nodig.

Transmissie van kleurentelevisie
Bij transmissie van kleurentelevisie heeft men in Amerika het NTSCsysteem (National Television System Committee) gekozen, het zgn.

x) Zie voor tv-uitzendingen in closed circuit ook de pagina’s 49 e.v.
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compatibele systeem, waarbij dezelfde bandbreedte wordt gebruikt als
bij zwart/wit-televisie.
Hierdoor werd het mogelijk, dat de reeds in gebruik zijnde ontvangers
voor zwart/wit-televisie zonder meer de uitzendingen in kleuren konden
weergeven in een goede kwaliteit zwart/wit-beelden. De zenders dienen
echter door speciale voorzieningen geschikt te worden gemaakt.
Bij het NTSC-transmissiesysteem worden de signalen van de drie
kleuren en van hun resp. helderheid omgezet in drie componenten.

Europese standaards voor kleurentelevisie
Inmiddels moest ook een kleurensysteem voor de Europese landen wor
den gekozen. Door de EBU (European Broadcasting Union) werd hier
toe een studiegroep in het leven geroepen, het CCIR (Comité Consultatif
International des Radio-Communications). Helaas is het tot op heden
niet mogelijk gebleken tot één Europees systeem te komen. Behalve het
in Duitsland ontwikkelde PAL-systeem (Phase Alternative Line) werd
in Frankrijk het SECAM-systeem (Système de tv séquentiel en couleurs
avec mémoire) ontwikkeld.
Gezien vanuit het gezichtspunt van niet-specialisten hebben de NTSC,
PAL en SECAM-systemen veel met elkaar gemeen. Het kenmerkend
verschil tussen de drie systemen ligt in de methoden van modulatie van
de kleurendraaggolf voor de transmissie van de kleureninformatie. Het
zou te ver voeren indien op dit onderwerp te gedetailleerd zou worden
ingegaan.
Voor zover thans bekend, hebben de volgende Europese landen voor
het PAL-systeem gekozen (een verbeterd NTSC-systeem):
I

België, Denemarken, Duitse Bondsrepubliek, Finland, Groot-Brittannië,
Ierland, Italië, Liechtenstein, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Ijsland,
Zweden en Zwitserland
en de volgende voor het SECAM-systeem:
Albanië, Bulgarije, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Monaco, Polen, Roemenië, Rusland en Joegoslavië.
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De televisie-antenne en het centraal antennesysteem
Voor een goede ontvangstkwaliteit van kleurentelevisie is een goede tvontvangantenne nodig. Al naar gelang de omstandigheden - hoogte, af
stand tot de zender en dergelijke - kan dit een binnen- of buitenantenne
zijn. Het gebruik van een binnenantenne is beperkt tot die gebieden waar
een grote signaalsterkte aanwezig is - dus dicht in de buurt van de zender en waar zich geen hinderlijke bijverschijnselen, zoals dubbele beelden,
voordoen. Daarom kan in het algemeen gesteld worden dat een buiten
antenne nodig is. Aan de plaats en hoedanigheid van een dergelijke antenne
worden speciale eisen gesteld en het is in de meeste gevallen slechts moge
lijk op de buitenantenne één tv-toestel aan te sluiten. Verder is vooral voor
bezitters van ontvangers voor kleurentelevisie het volgende van belang.
Als het via de antenne binnenkomende televisiesignaal, door welke
oorzaak ook, te zwak is, resulteert dit in veel ruis („sneeuw”) en storingen
op het beeldscherm. Zelfs het beste tv-toestel verandert daar niets aan.
Daar bij kleuren-tv-ontvangst deze ruis nog hinderlijker kan zijn dan bij
zwart-wit-tv verdient het zeker in dit geval aanbeveling een speciale
antenneversterker tussen te schakelen, zoals het Philips type 22 EA 1000.
Hierdoor kan de signaal-ruisverhouding aanzienlijk worden verbeterd.
Voor de voeding van deze antenneversterker wordt gebruik gemaakt
van een voedingseenheid bijv. type 22 EA 1030. De voedingsspanning
wordt via de coaxiale antennekabel aan de versterker toegevoerd.
Wanneer er meer tv-ontvangers binnen één gebouw aangesloten moeten
worden zal er een centraal antennesysteem nodig zijn. Een dergelijk
centraal antennesysteem in eenvoudige vorm bestaat uit een antenne
waarvan het ontvangen signaal wordt toegevoegd aan een versterker en
dat daarna wordt gedistribueerd naar een aantal aangesloten tv-ontvangtoestellen.
De ontvanger voor kleurentelevisie
Een dergelijke ontvanger neemt via een ontvangantenne o.a. de door de
televisie-camera vastgelegde en door de zender uitgezonden drie kleurensignalen weer op en voegt deze uiteindelijk weer tot één compleet kleu
renbeeld samen. Dit gebeurt, globaal gezien, als volgt.
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De kleurentelevisiebeeldbuis
Het hoofdbestanddeel van een kleurenontvanger bestaat uit de kleurentelevisiebeeldbuis. In de ontvanger wordt de van de zender ontvangen
elektronische beeldinformatie gedecodeerd, waarna de kleurensignalen
naar drie afzonderlijke elektronenkanonnen gevoerd worden, die zich
alle in dezelfde beeldbuis bevinden. De door deze kanonnen geproduceer
de elektronenstralen worden via een elektromagnetisch afbuigsysteem
door de gaatjes van het zgn. schaduwmasker1), punt voor punt en regelsgewijs op het beeldscherm geschoten. Men spreekt van schieten, omdat
de snelheid fabelachtig groot is, nl. indien de breedte van het beeldscherm
29 cm zou zijn, 32 400 km per uur of 9 km per seconde.

Het schaduwmasker
Het schaduwmasker in de kleurentelevisie-beeldbuis is op een uiterst
nauwkeurig bepaalde afstand vlak voor het beeldscherm aangebracht.
Het bestaat uit een met grote precisie geperforeerde dunne metalen plaat,
welke niet minder dan 400 000 heel kleine gaatjes bevat. De drie van de
elektronenkanonnen afkomstige en afgebogen elektronenstralen, die
dus elk een kleur vertegenwoordigen, t.w. rood, blauw en groen, kunnen
slechts via de gaatjes van het schaduwmasker het beeldscherm bereiken
t.w. één stel van drie per gaatje.

Het beeldscherm
Aan de voorzijde van de kleurentelevisiebuis bevindt zich nu vlak vóór
het schaduwmasker het beeldscherm, dat uit helder glas bestaat, doch
waarvan de binnenzijde bedekt is met een luminescerende (fosfor-)laag.
Deze laag is opgebouwd uit een uiterst fijn stipraster, bestaande uit
1200 000 stippen (luminiforen). Deze luminiforen zijn nu zodanig over
het scherm verdeeld, dat ze per stel van drie corresponderen met één
*) „Shadowmask”-systeem RCA.
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gaatje van het schaduwmasker d.w.z. deze gaatjes zijn zó geplaatst dat
de door het masker geschoten elektronen ieder hun eigen luminiforen
op het beeldscherm raken, waardoor de betreffende kleur oplicht. Op
deze wijze ontstaat op het beeldscherm een regelmatig patroon van op
lichtende gekleurde stippen. De helderheid van deze stippen of lumini
foren en de intensiteit van de kleuren komen door elektronische regeling
haarfijn overeen met die van het door de tv-camera opgenomen beeldmozaïek1). Wordt nu het aldus ontstane beeld op normale afstand be-

t
■

structuur van de beeldpunten
luminiforen

.

schaduwmasker

van blauw kanon

^

van rood kanon
yan groen kanon

Fig. 4. Schematische voorstelling van de wijze waarop de drie elektronenbundcls,
R voor rood, G voor groen en B voor blauw, door de gaatjes van
het schaduwmasker op de beeldbuis van de kleurenontvanger vallen.
*) Bij het uitzenden van de kleursignalen vanuit de camera wordt nl. ook een zgn.
synchronisatiesignaal toegevoegd, waardoor wordt bereikt dat de beeldaftasting en
weergave worden gesynchroniseerd.
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keken, dan worden zowel de enkele stippen als de combinaties van drie
niet meer afzonderlijk door onze ogen waargenomen en zien we dus het
kleurenbeeld als één natuurlijk geheel.
Men kan zich hierbij enigszins voorstellen met welke grote precisie
kleurentelevisiebeeldbuizen moeten worden vervaardigd.

Het geschreven televisiebeeld
Zoals reeds hiervoor vermeld, wordt het kleurenbeeld met drie op
lichtende luminiforen (rood, blauw en groen) tegelijk regel voor regel
met grote snelheid op het beeldscherm geschreven. Hiervoor zijn om de
hals van de televisiebuis de reeds genoemde afbuigspoelen aangebracht.
Deze spoelen werken als elektromagneten waarvan het magnetisch veld
in staat is elektronenbundels af te buigen. De mate van afbuigen hangt
af van de sterkte van het veld, dus van de stroom door de spoelen.
Door deze stroom op een bepaalde manier te variëren - zaagtandvor
mig - kan men de bundel lijnen laten „schrijven”, waardoor het complete
beeld tot stand komt.
Om het beeld voor onze ogen rustiger te maken wordt interliniëring
toegepast, hetgeen wil zeggen dat eerst de oneven lijnen en daarna de
even lijnen op het scherm worden geschreven. Hierdoor volgen nl. de
lichtflikkeringen elkaar sneller op waardoor zij niet meer waarneem
baar zijn.
In de Europese landen bestaat bij de huidige kleuren-tv-systemen het
totale beeld uit 625 lijnen, dat in twee etappes wordt geschreven, t.w. in
312,5 oneven en in 312,5 even lijnen, van links naar rechts en van boven
naar beneden. Tenslotte dient nog te worden opgemerkt, dat een kleurenontvanger die volgens het PAL-systeem is vervaardigd, niet zonder meer
omschakelbaar is voor televisie-ontvangst volgens het SECAM-systeem.

Van verbeelding tot werkelijkheid
Met de realisatie van de kleurentelevisie is onmiskenbaar het meest uni
versele, reële en doeltreffende communicatiemedium voor de mensheid
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ter beschikking gekomen. Het is de kroon op het werk van honderden
geleerden over de gehele wereld, die gestuwd door hun verbeeldingskracht
en zin voor wetenschappelijk onderzoek en experiment in staat waren
verbeelding in werkelijkheid om te zetten. Wij zijn nog maar nauwelijks
bekomen van de glorieuze intocht van het technisch wonder, de zwart/wittelevisie of wij staan opnieuw tegenover een triomfaal resultaat van de
snel voortschrijdende techniek; de televisie in de natuurlijke kleuren.
Door het indrukken van slechts één knop kan de bezitter van een
kleurenontvanger thans de kleurenwereld in al haar schakeringen met
zijn toverkast uit de lucht plukken, zélfs in kleuren die in golf lengten
haarfijn zijn afgestemd op de kleurgevoeligheid van het menselijk oog.
Voor de kleurentelevisie is een grote toekomst weggelegd.
Tenslotte volgt hieronder nog een beknopte beschrijving van enkele
televisie-apparaten die niet voor huiselijk gebruik worden toegepast.

Televisieprojectoren voor grote kleurenbeelden
In een normale kleuren-tv-ontvanger wordt, zoals nu bekend, het beeld
min of meer geprojecteerd op de „projectiewand” - beeldscherm - van
de zich in deze ontvanger bevindende beeldbuis. Er bestaan echter ook
tv-projectoren die, evenals bij filmprojectoren, beelden op een buiten de
ontvanger opgesteld projectiescherm projecteren. Ook Philips brengt reeds
sedert vele jaren dergelijke grootbeeld-tv-projectoren waarmee behalve
zwart/wit- ook kleurenbeelden met beeldbreedten tot vier meter kunnen
worden verkregen.
Een ander type grootbeeld-tv-projector, de „Eidophor”, werd door de
Gretaf A. G. Regensdorf ontwikkeld. In samenwerking met Philips
Eindhoven is het nieuwste model van de „Eidophor” ontwikkeld, dat
kleuren-tv-beelden van zeer grote afmetingen op een projectiescherm
projecteert. Evenals in de eerder gebrachte standaard „Eidophor”-projectoren, waarvan er ook reeds een groot aantal over de gehele wereld
in gebruik zijn, wordt in het nieuwste projectortype een sterke gasontladingslamp als lichtbron gebruikt. Het kleuren-tv-beeld zelf bestaat
eveneens uit drie beelden in de primaire kleinen rood, groen en blauw.
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Deze beelden worden echter onafhankelijk van elkaar door een gemodu
leerde elektronenstraal op een olielaag geschreven, waardoor een soort
elektronisch diapositief ontstaat. Door een ingenieus optisch systeem
worden deze drie beelden in de primaire kleuren door de projectielamp
over elkaar geprojecteerd op een projectiescherm. Hierdoor ontstaat
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Fig. 5. Eidophor-projector voor grootbeeld-kleurentelevisie; maximale beeldgrootte
15 x 12 meter. Deze projectoren worden toegepast in grote collegezalen, audi
toria en grote vergaderruimten.
1. elektronenkanonnen; 2. projectielenzen.
een volledig natuurgetrouw kleuren-tv-beeld. De lichtopbrengst van
deze projector is zo groot dat men er zelfs beelden van 15 X 12 meter mee
kan projecteren. De stabiliteit van de beelden is beter dan die van kleurenfilmbeelden en het contrast evenzo. De projector kan worden voorzien
van lenzen met verschillende brandpuntsafstanden, zodat het mogelijk
is de afmetingen van het kleurenbeeld aan te passen aan de grootte en
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vorm van de zaal waarin wordt geprojecteerd. Grootbeeld-tv-projectoren
worden toegepast in collegezalen van ziekenhuizen en universiteiten, in
theaters, educatieve en culturele centra, enz. Ook past men deze projec
toren toe voor tv-achtergrondprojectie. Beide typen grootbeeld-projectoren kunnen zowel worden aangesloten op een open als gesloten televisiecircuit.

De videobandrecorder voor kleurenbeelden
Naast de algemeen bekend geworden bandrecorder voor opname en
weergave van geluid werd in 1956 in de Verenigde Staten voor het eerst
een bandrecorder gebruikt onder de naam videorecorder, waarmee het
mogelijk was zowel geluid als beeld op te nemen en weer te geven via een
normale televisie-ontvangst. De ontwikkeling op dit gebied stond even
eens niet stil, integendeel. Reeds twee jaar later brachten de Amerikaanse
Ampex Corporation en vervolgens de Radio Corporation of America
de eerste kleuren videorecorders in omloop. Dat deze gebeurtenissen
voor de kleurentelevisie van groot belang waren is zonder meer duidelijk.
Met behulp van een bandrecorder is het mogelijk geluid op te nemen
en weer te geven langs elektromagnetische weg. Een bandrecorder be
staat uit een mechanisch en een elektromagnetisch gedeelte. Via het
mechanische gedeelte wordt een zgn. magnetische band met een zuiver
uitgebalanceerde snelheid langs een elektromagnetische „kop” geleid. Bij
het opnemen van geluid via de opnamekop worden de zich in deze band
bevindende ijzermoleculen door het geluidssignaal magnetisch gericht,
waardoor magnetische krachtveldjes ontstaan. Bij het weergeven van
het geluid zorgen deze krachtveldjes ervoor, dat er in de weergavekop een
wisselspanning optreedt. Via de zich in de bandrecorder bevindende ver
sterker wordt deze wisselspanning versterkt en naar de luidspreker ge
leid. De verdere ontwikkeling van de elektromagnetische geluidsopnameen weergavetechniek leidde tot de videobandrecorder, die behalve het
geluid tegelijkertijd ook het beeld kon registeren en weergeven, totdat
in 1958 een videobandrecorder het licht zag, die zelfs kleurenbeelden kon
opnemen en weergeven.
Het basisprincipe van de magnetische videotaperecorder is gelijk aan
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dat van magnetische geluidsrecording, ofschoon videorecording enorm
veel meer problemen opleverde o.a. vanwege de veel hogere frequenties,
mechanische precisie, enz.
De frequentie houdt direct verband met de snelheid waarmee de band
de opname- en weergavekoppen passeert. De snelheid waarmee een band
de opname- en weergavekop passeert is dus bepalend voor de geluids
kwaliteit. De bij de geluidsrecorders gebruikte snelheden zijn internatio
naal als volgt vastgelegd:
cm per seconde
76
38

inch per seconde
30
15

19
9,5^)

3%

4,75
2,4

l6/is

7V2
l7/s

Bij toepassing van videotape is er echter sprake van aanzienlijk grotere
snelheden, bijv. 37% meter per seconde.
In plaats van vaste opnamekoppen, zoals bij de geluidsrecorders, wor
den daarom bij videorecorders roterende koppen gebruikt. Hierdoor
kunnen de frequenties worden opgevoerd tot meer dan 3 200 000 trillingen
per seconde, waardoor ook videorecording in kleuren mogelijk is.
Naast geluidsrecorders en videorecorders voor beeld- (en geluids-)
weergave in zwart/wit wordt ook op steeds grotere schaal gebruik gemaakt
van kleurenvideorecorders in onderwijs, wetenschap, techniek, bij tv-omroepen, enz. Met behulp van videorecorders kunnen opnamen in kleur
en geluid direct na opname worden afgespeeld of worden ingeblikt voor
latere weergave.
Professionele videorecorders voor registratie en weergave van kleuren
televisie, zoals de Ampex- en RCA-modellen, zijn reeds op grote schaal
bij televisieomroepen in gebruik.
*) Door de steeds verder bereikte technische perfectie biedt thans bijv. de geluidsband
voor een weergavesnelheid van 9,5 cm per seconde, dezelfde geluidskwaliteit als die
van de 19 cm per seconde band van vijf jaar geleden.
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Eind 1967 demonstreerde Philips met een apparaat waarmee het moge
lijk is, kleurentelevisiebeelden met alle bestaande typen zwart/wit-videorecorders op de magnetische band vast te leggen en deze als geregistreerde
beelden op het gewenste moment via een kleurentelevisie-apparaat weer
te geven. Een kleurenadaptor codeert het kleurensignaal zódanig, dat
bij de registratie de kleur niet aan kwaliteit verliest en de kleurgetrouwheid volledig blijft gewaarborgd. Het betrekkelijk kleine apparaat wordt
naast de videorecorder geplaatst. De aansluiting op de videorecorder
vindt op de normale wijze plaats zonder dat aan de recorder iets behoeft
te worden veranderd.
Aan de ingangen van de kleurenadaptor worden de kleursignalen rood,
groen, blauw en een synchronisatie-impuls, respectievelijk R—Y, B—Y en
Y(het helderheidssignaal), toegevoerd. De adaptor codeert de aangeboden
signalen en geeft aan de recorderuitgang een signaal met een bandbreedte
van 2 MHz, dat door de videorecorder geregistreerd kan worden. Bij
weergave wordt het recordersignaal door de adaptor gedecodeerd tot
R—Y, B-Y- en 7-signalen. Indien de beeldfrequentie bij weergave niet
precies 50 Hz is, kunnen de ontstane beeldfouten worden gecorrigeerd.
De kleurenadaptor is vooral geschikt voor gebruik in universiteiten
en klinieken voor de registratie van medische, fysische en chemische pro
cessen met behulp van een videorecorder.

Aanvullende televisie-accessoires
Tenslotte volgt hieronder nog een opsomming van enkele aanvullende
media die op de studio televisie-installaties kunnen worden aangesloten,
t.w. apparatuur voor elektronische afstandsbediening o.a. van de tvcamera, speciaal aangepaste tv-camera’s voor microscopen, dia- en filmprojectoren, geluidbandrecorders, videorecorders, lichtkasten voor rönt
genfoto’s, document- en leesapparaten, elektronische schoolborden1),
enz.
) Installaties waarmee men op een geprepareerde perpex-plaat, waaronder een tvcamera is gemonteerd, met vetkrijt in verschillende kleuren tekeningen en aanvullende
teksten kan schrijven. Op de tv-ontvanger kan men het schetsen of het schrijven van
woorden volgen zonder gestoord te worden door hand of hoofd van de schrijver.
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Het eerste type Philips televisie-ontvanger, de TX 400, dat omstreeks september 1950
aan de markt kwam. Diameter beeldbuis: 22 cm.
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Philips kleurentelevisie-ontvanger. Beeldbuisdiameter: 63 cm. Foto: Philips archief.

Philips tv-monitor (professionele ontvan
ger) voor weergave van kleurenbeelden
met drie ingebouwde elektronenkanon
nen, waarmee door een ingenieus raster
systeem het kleurenbeeld wordt gevormd.

=

I
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Geopende Philips kleuren
tv-camera voor studiogebruik met drie zeer licht
gevoelige plumbiconopnamebuizen, voor rood, groen
en blauw.

Door tussenschakeling van de hierboven vermelde apparatuur kan
men bij een televisie-uitzending bijv. live-opnamen waar nodig afwisse
len door inschakeling van de diverse televisie-accessoires. Televisie kan
inderdaad worden beschouwd als de som van alle andere audio-visuele
media, waarvoor zij het draadloos transportmiddel is en waarbij thans
ook nog de karakteristieke kleuren meereizen.
Kleurentelevisie met gesloten circuit
Wanneer over televisie wordt gesproken denkt men doorgaans aan tele
visie die wordt uitgezonden door openbare omroeporganisaties en waar
van de uitzendingen door iedere bezitter van een televisie-ontvanger nor
maal kunnen worden ontvangen, mits de ontvanger binnen het bereik
van de zender valt.
Onder televisie met gesloten circuit, hierna te noemen cc-tv1), wordt,
zoals reeds hiervoor terloops aangeduid, verstaan elektronische opname
en uitzending van beelden, al of niet met geluid, met één of meer tvcamera’s en waarvan de opgenomen beelden in een afgesloten of beperkt
gebied worden gedistribueerd, meestal via speciale zgn. coaxiale kabels.
Men spreekt ook wel van interne televisie. Het komt in de praktijk echter
ook voor dat in plaats van via kabels per zgn. straalverbinding door de
lucht wordt uitgezonden.
Met cc-tv heeft men bij wijze van spreken de televisie in eigen hand,
omdat voor iedere universiteit, school, ziekenhuis, jeugdhuis, vereni
gingsgebouw, industriecomplex, kantoor, bankgebouw, oceaanschepen
en zelfs voor particulieren een cc-tv-installatie kan worden aangeschaft,
hetzij voor het geven van onderwijs, instructie en voorlichting, hetzij
voor visuele controle- of bewakingsdoeleinden enz.
Enkele voorbeelden van toepassingen bij het onderwijs
Bij enkele toepassingen willen wij even nader stilstaan. Zoals hiervoor
terloops opgemerkt zijn o.a. ook in Europa talrijke universiteiten en
x) Cc-tv is afkorting van closed circuit television.
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andere instituten voor hoger onderwijs reeds korter of langer uitgerust
met complete televisie-apparatuur voor cc-tv-opname en -weergave van •
kleurenbeelden1).
Het merendeel hiervan betreft medische faculteiten. Bijvoorbeeld wor
den in de Academische ziekenhuizen van de Universiteiten van Helsinki,
Lyon en Marseille kleuren-tv-opnamen van operaties gemaakt. In de
laatste twee steden worden deze opgenomen tv-beelden per straalver
binding doorgezonden naar de collegezalen van de betreffende univer
siteiten, die zich op enkele kilometers afstand bevinden.
Enkele Europese landen waar in één of meer universiteiten cc-tv-uitzendingen in kleuren regelmatig plaatsvinden zijn bijv. België, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland, Oostenrijk, Zweden
en Zwitserland. Cc-tv in zwart/wit werd op 1 augustus 1965 reeds in deze
landen in 322 universiteitsfaculteiten toegepast, t.w. in 169 medische
faculteiten, in 60 technische faculteiten, 53 in faculteiten voor natuur
kunde en in 51 andere faculteiten, w.o. die voor Sociologie, Pedagogie,
Economie, Chemie, Landbouwkunde, enz.
Uit het uitvoerige enquêtemateriaal dat ter beschikking kwam voor de
samenstelling van het reeds hiervoor aangehaalde document van de Raad
van Europa, is duidelijk gebleken, dat er bij de geënquêteerde universi
taire instanties een levendige belangstelling bestaat voor de inschakeling
van kleurentelevisie vanwege haar reële documentaire en daardoor grotere
wetenschappelijke waarde.

J) „The use of radio and television in the Institutions of Higher Education in CCC
Member Countries" - by D. A. de Korte. Document DECS/TT/(66)25 Council of
Europe, Jan. 1967 Strasbourg.
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Kleurentelevisie toegepast

Hiervóór werden reeds enkele toepassingsvormen van kleurentelevisie
vermeld. Vanzelfsprekend kan praktisch alles wat heden in zwart/wittelevisie wordt uitgezonden ook in kleuren worden gebracht. In veel
gevallen, onder andere bij het wetenschappelijk onderwijs, is de kleur
zelfs absoluut essentieel. Ook is op vele andere gebieden de kleur func
tioneel zoals bijvoorbeeld bij de schilderkunst. Dit betekent dat bij tvuitzendingen in zwart/wit het geheel soms aan visuele waarde verliest.
Enkele voorbeelden
Hieronder volgen enkele voorbeelden, waarbij weergave van de speci
fieke kleuren min of meer onmisbaar is. Deze voorbeelden zijn voor een
deel onderwerpen van reeds gedane experimentele kleuren-tv-uitzendingen, die ook door schrijver werden bekeken.
Doordat één kleurenontvanger op zwart/wit-ontvangst was ingesteld,
wat dus zonder meer kan, en de andere op kleuren, was het mogelijk
beide vormen van weergave met elkaar te vergelijken. Hierbij bleek over
duidelijk dat er geen betere methode bestaat om de meerwaarde van
kleuren-tv te beoordelen dan door directe vergelijking met zwart/wit.
Algemene onderwerpen zijn o.a.:
Revue, operette, cabaret, musical, dans, combo, ouverture tot het kerst
feest, schminken, grimeren en kappen, modeshow, paaseieren kleuren,
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goochelen, culinaire kleinigheden, miniatuur- en marionettentheater,
circusvoorstelling, folkloristisch gebeuren, w.o. vendelzwaaien, gala costuumshow, bloemencorso’s, het maken van coverfoto’s, kleurenspeelfilms1) en journaals.

Kunst
Rondgang door het museum, kunst en kleur, spel met kleur, educatieve
aspecten in de schilderkunst, leren schilderen, schilderijen beoordelen,
een muziekprogramma geïnspireerd op de Vlaamse primitieve schilder
kunst, edelstenen, theater, opera, ballet, borduren, poppen maken, weef
kunst, enz.

Wetenschap
Het wezen van licht en de kleur, kristallografie, scheikundige micros
copische preparaten, natuurkundige en chemische reacties, biologie,
planteziekten, fruitteelt, bloementeelt, spectrografie, statistiek, diepzee-observatie, enz.

Medische kleuren-tv
Speciale aandacht verdienen verder de vele toepassingen van kleuren-tv
op het brede terrein van de geneeskunst. Bij een onlangs gedaan onder
zoek bij Europese universiteiten bleek, dat van het totaal aantal facul
teiten die van televisie gebruik maken ±60% medische faculteiten zijn.
Hiervan past ca. 20% reeds kleurentelevisie toe. In medische faculteiten
speelt kleur namelijk een bijzonder belangrijke rol zoals bij huidziekten,
bacteriologisch onderzoek, microscopie, operaties enz.
l) Voor kleuren-tv-doeleinden heeft o.a. Kodak speciale kleurenfilmemulsies samen
gesteld.
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Kleuren-tv-opnamen van de blaas
In „Time” van 12 mei 1967 worden onder de kop „Internal TV Diagnosis”
mededelingen gedaan over het gebruik van kleuren-tv bij het onderzoek
van de blaas. Reeds in 1877 kon met behulp van zogenaamde cystoscopes
de diagnose worden vastgesteld, doordat de medicus met dit apparaatje
direct in de blaas kon kijken. Ondanks vele technische verbeteringen had
deze methode nog veel bezwaren. De observatie kon slechts door één
dokter of medische student tegelijk worden gedaan. Bovendien was er
geen fotografische documentatie mogelijk.
In het Cook County Hospital te Chicago hebben thans medici een
kleuren-tv-cystoscoop samengesteld van normaal verkrijgbare standaard
onderdelen. Verder werd gebruik gemaakt van een bepaald lenzensysteem
en van een kabeltje van glasfiber, met een diameter van ca. 5 mm, dat
door de urethra wordt gevoerd. Door dit kabeltje wordt een lichtbundel
van ca. 100 000 ft-candle gevoerd, die door de binnenwand van de blaas
wordt gereflecteerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld een eventuele aanwezige
tumor worden gelokaliseerd.
Met één of meer kleuren-tv-ontvangers kan een gedeelte van de binnen
zijde van de blaas, ter grootte van ca. 17Va cm diameter door ieder ge
wenst aantal doktoren of studenten worden bekeken. Tegelijkertijd kan
het beeld ook voor hervertoning worden vastgelegd op de kleurenvideorecorder. De praktijk bewees inmiddels dat de beelden helder en scherp
zijn en van een opvallend natuurlijke kleur. Interne kleuren-tv wordt
onder andere ook reeds toegepast voor maagobservatie.

Röntgenbeelden via kleuren-tv
In het Philips Technisch Tijdschrift - jaargang 27 nr. 1,19661) komt een
beschrijving voor van röntgenbeelden in kleuren waar eveneens kleuren-tv
een rol speelt. Een samenvatting hiervan volgt hieronder.
„Het van elkaar subtraheren van twee röntgenbeelden gaat met een

*) W. J. Oosterkamp, A.P.N. van ’t Hof en W. J. L. Scheren.
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televisieketen bijzonder gemakkelijk. Een der beelden wordt daartoe in
een magnetisch geheugen geschreven; het videosignaal afkomstig uit dit
geheugen wordt elektrisch van het videosignaal van het andere beeld
afgetrokken. Dit is toegepast voor het bekijken van hersenopnamen in
verschillende stadia van doorstroming van een in de bloedbaan gebracht
contrastmiddel. Door subtractie van de zonder contrastmiddel gemaakte
foto wordt de storende botstructuur uit het beeld geëlimineerd.
Deze subtractiemethode is nu uitgebreid door toepassing van kleuren
televisie. Hiertoe worden de beelden van verscheidene fazen van de door
stroming van het contrastmiddel (of verscheidene anderszins verschil
lende beelden) in het geheugen geschreven en de diverse signalen na
passende subtractie en menging toegevoerd aan de kleurkanalen van een
kleurenmonitor.
Men kan aldus in eenzelfde beeld bijvoorbeeld het arteriële vaatsysteem
van de hersenen rood en het veneuze vaatsysteem blauw weergeven.
Andere fascinerende toepassingen vonden plaats via de ruimtesatellieten
o.a. bij Telstar I (1963) van de Verenigde Staten naar Frankrijk en via
de Molnija (1965) van Frankrijk naar Rusland. Tenslotte vermelden wij
nog het interessante experiment van de National y4eronautics and Space
^4dministration (NASA) en van de Jet Propulsion Laboration (JPL) in
1966. Hierbij werden kleuren-tv-opnamen van het maanoppervlak ge
maakt. In feite was hier geen sprake van directe kleuren-tv-opnamen,
doch van series van drie afzonderlijke zwart/wit-tv-opnamen, één via een
rood filter, één via een groen en één via een blauw filter. Twee der gemaakte
televisie-opnamen werden o.a. in kleur afgedrukt in „Life International”
van 25 juli 1966”.

Kleurentelevisie bij educatie en onderwijs
Dat het nieuwe communicatiemedium - televisie - op het terrein van
educatie en onderwijs reeds zijn nut heeft bewezen, zullen vele experts op
dit gebied niet ontkennen. Men is er zelfs van overtuigd, dat televisie ook
hier een nog ongekend belangrijke rol zal gaan spelen.
Op een onlangs te Parijs gehouden internationaal congres over edu
catieve radio en televisie werd dit nog eens duidelijk aangetoond.
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Het bleek dat in de wereld reeds in zeven-en-negentig landen gerichte
educatieve - zwart/wit- - televisie-uitzendingen plaatsvinden, soms in
cursusverband en met een schriftelijke begeleiding. Hiervan waren 22
landen afkomstig uit Afrika, 25 uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika,
16 uit Azië, 5 uit Oceanië w.o. Australië en 29 landen uit Europa.
In Japan en de Verenigde Staten bijv. zijn nagenoeg alle scholen en
universiteiten uitgerust met televisie-ontvangers. Bovendien beschikken
veel van deze instellingen over eigen opname-apparatuur en studio’s. Hier
door is het hun mogelijk naast de uitzendingen van buitenaf (open cir
cuit) ook op eigen uitzendingen te kunnen afstemmen (closed-drcuit).
In een reeds eerder vermeld rapport van de Raad van Europa over
het gebruik van radio en televisie in de universiteit in 1965, bleek, dat in
de 19 aangesloten Europese landen reeds op 90 universiteiten met in
totaal 322 faculteiten1) van televisie werd gebruik gemaakt. Sindsdien
zijn deze aantallen nog aanzienlijk groter geworden.
In 13 universiteiten (in hoofdzaak bij de medische faculteiten) werd
bovendien reeds op ruime schaal kleurentelevisie toegepast (closed-circuit),
terwijl dit aantal thans minstens met tien universiteiten is uitgebreid.
Nu in verschillende Europese landen, w.o. Nederland, ook kleuren-tvuitzendingen via de nationale omroepen gerealiseerd zijn of worden,
betekent dit ook voor de educatieve en onderwijs-tv-programma’s een
nieuwe stap vooruit.
Over de waarde van kleurentelevisie bij onderwijs en wetenschap vol
gen hieronder enkele meningen.
In het blad „La Presse Médicale”2) komt een uitvoerig artikel voor van
Prof. Dr. J. Corriol en enkele van zijn medewerkers van de Medische
Faculteit te Marseille, waarin zij tot de volgende conclusie komen:
„La télévision en couleurs a été choisie, car elle représente un progrès
indiscutable sur le noir et blanc. Dans notre cas particulier, oü les plans
sont trés voisins, la couleur permet de mieux différencier les éléments
*) Hiervan waren de richtingen als volgt: Medicijnen - Natuurkunde - Technologie Sociale Wetenschappen - Onderwijs - Chemie - Land- en Tuinbouw - Talen - Wis
kunde - Kunstgeschiedenis en Rechten.
2) „La télévision en couleurs pour 1’enseignement de la physiologie” - J. Corriol,
J. L. Ardisson et P. Zwirn. - La Presse Médicale - 14 oktober 1961 - blz. 1879-1882;
Zie voor verdere publicaties ook de literatuuropgave, blz. 89 t/m 91.
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anatomiques. Elle apporte un élément de „présence” qui rend plus vivantes
les démonstrations physiologiques. Enfin la couleur est lus agréable a
1’oeil, les étudiants pronongant même a son sujet le mot de „confort”.”
terwijl later nog over 1’opinion des spectateurs volgt:
1. La grande majorité des étudiants préfère la couleur au noir et blanc.
Ceci ne saurait nous étonner, 1’homme moderne ayant trouvé dans la
couleur un agrément et des qualités esthétiques auxquèls il ne peut
renoncer. Mais en plus, comme nous 1’avons déja signalé, la couleur, loin
d’être un luxe, est indispensable en biologie.
2. L’utilisation de la télévision en couleurs a suggéré aux étudiants un
certain nombre de remarques, que 1’on peut résumer ainsi:
„La télévision représente un excellent complément du cours théorique;
par les éléments vivants qu’elle apporte et par sa „présence”, elle permet
de mieux comprendre la physiologie”. Les étudiants souhaitent que cette
méthode soit largement developpée, peut-être paree que, comme le fait
remarquer 1’un d’entre-eux, „elle libère 1’étudiant des servitudes techniques de la manipulation.”
Ten aanzien van een vergelijking tussen kleurenfilm en kleurentelevisie
komt men, na uitvoerig op dit onderwerp te zijn ingegaan, tot de con
clusie:
„L’opinion générale des étudiants est que télévision et cinéma se complètent harmonieusement.”
Dr. A. W. Rogers, van de Universiteit van Birmingham, Anatomische
Afdeling schrijft1):
„In our experience, the lack of colour is a very serious drawback in
teaching a subject like histology, where the information content is greatly
reduced in the transformation to monochrome.”
E. A. Leech, M.Sc. F.I.M. - docent aan het Battersea College of Tech
nology te London, Department of Metallurgy, zegt o.a.2):
„The (TV) medium still has its novelty value, but it can stimulate a more
intimate contact with the student because he is brought to an under*) „CC-TV as a teaching aid in microscopy for medical students” - The University
Film Journal, oktober 1964.
a) „CC-TV in teaching the use of the metallurgical microscope” - The University
Film Journal, oktober 1964.
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standing of the subject more quickly, and he feels an attempt is being
made tot help him. It (TV) lacks the advantage of colour which the micro
scope has, but the loss of colour can be turned to advantage by changing
the method of teaching.”
Dr. D. Stafford-Clark van de York Clinic van het Guy’s Hospital te
Londen heeft over het gebruik van kleurentelevisie bij het unversitair
onderwijs de volgende mening1):
„There are various other considerations which arise from these condensed
observations. The use of colour may be of very great value in demonstrating, for example, the slow blush which so frequently begins in the neck
or angle of the jaw of some patiënt with specific emotional and auto
nomie lability in the course of interviews dealing with charged topics;
similarly pallor or cyanosis may be faithfully reflected when the dimension
of colour is addedto the existing visual and auditory impact of CC-TV.”
Verder nog een opmerking van de Britse professor Dr. G. Smith,
Hoofd van de Chirurgische Afdeling van de Universiteit van Aberdeen.
Deze is ervan overtuigd dat kleurentelevisie noodzakelijk is voor een
juiste presentatie van klinisch materiaal en van medische operaties.
De directeur van de Chirurgische Universiteitskliniek in Frankfurt,
Prof. Dr. Geissendorfer, zegt op de vraag waarom hij besloot in zijn
kliniek kleurentelevisie in te schakelen:
„Ik ben er nl. van overtuigd, dat er geen betere methode (hulpmiddel)
bestaat om goed chirurgisch onderwijs te geven. Kleurentelevisie over
komt alle vroegere moeilijkheden die zich voordeden bij pogingen, de
studenten in staat te stellen in de collegezaal minstens evengoed een
operatie te volgen als bij aanwezigheid in de operatiezaal zélf.”
Prof. Dr. R. Stampfli, directeur van het Physiologisch Instituut van de
Universiteit van Saarland, komt tenslotte eveneens tot de conclusie dat
de toevoeging van kleur in de televisie o.a. bij het medisch onderwijs een
grote verbetering zal betekenen, omdat bijv. de meeste fysiologische ex
perimenten aanvullende informatie geven, indien deze in kleuren gevolgd
kunnen worden.

x) „CC-TV in psychiatrie teaching and research” - The University Film Journal,
oktober 1964.
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Ziehier slechts enkele der vele positieve meningen, die wij persoonlijk
mochten vernemen of uit de vakliteratuur citeerden.
Tot besluit nog enkele meningen over de bijdrage die kleurentelevisie
zal kunnen leveren ter stimulering van de belangstelling voor de kunst.

Openbaar Kunstbezit in kleur
Wij spraken hierover o.a. met dr. A. B. de Vries, directeur van het
Koninklijk Kabinet van Schilderijen - Het Mauritshuis - te ’s-Gravenhage, tevens voorzitter van de Stichting Openbaar Kunstbezit.
Sedert geruime tijd maakt de Stichting Openbaar Kunstbezit voor
haar tele-uitzendingen over de kunst, behalve van radio, ook gebruik
van het medium televisie, zij het tot op heden in zwart/wit-reproduktie.
Over zijn ervaring hiermee zei de heer De Vries:
„Ik zie in de televisie het audio-visuele medium van nu en in nog ver
sterkte mate van de toekomst. Gezien het streven van Openbaar Kunst
bezit om hoorders en kijkers in een zo groot mogelijk aantal te confron
teren met het kunstwerk en hen hierover iets te vertellen, acht ik de tele
visie voor ons werk van het grootste belang.”
Vele kunstwerken, en in het bijzonder schilderijen, zijn opgebouwd
uit vorm en kleur. Wanneer deze uitsluitend in zwart/wit-tonen worden
afgebeeld, komen ze nauwelijks tot hun recht. Vindt u niet dat bij mono
chrome weergave de kijkers onvoldoende mogelijkheid hebben zich een
juiste voorstelling te maken van het totale beeld, dat de kunstenaar in
zovele gevallen mede door de kleur heeft willen oproepen. Bent u er
daarom niet van overtuigd, dat men in de hedendaagse televisie de
kleur mist?
„Bij de problematiek van de overdracht, dat wil zeggen bij de confron
tatie met de beeldende kunst, mag niet speciaal het leren op de voor
grond worden geplaatst, maar het wakker roepen van de belangstelling.
Zonder twijfel speelt de kleur hierbij een fundamentele rol. Zo missen
wij daarom bij de hedendaagse televisie inderdaad de kleur. Het komt
er nu maar op aan hoe de kwaliteit van de kleuren zal zijn.
Ik sta overigens zeer kritisch tegenover alle reproduktiewijzen, waarbij
kunstwerken worden weergegeven. Primair dient te worden gesteld, dat
58

de kloof tussen reproduktie en origineel kunstwerk, die wel steeds zal
blijven bestaan, zo goed mogelijk wordt overbrugd.
Mede hierom acht ik de komst van de kleurentelevisie voor de esthetische
vorming van zeer brede lagen van ons volk een grote stap vooruit.”
Over de mate waarin kleurentelevisie het museumbezoek zal stimu
leren zegt dr. de Vries tenslotte:
„Het museumbezoek is in de laatste tien jaren sterk toegenomen. Voor
een belangrijk deel is dit te danken aan de toename van het toerisme
en ook wel van de bevolking. Ik ben er echter ook van overtuigd dat de
massa-media, zoals radio en televisie w.o. thans ook de kleurentelevisie,
voor het museumbezoek stimulerend werken. Zo denk ik in dit verband
ook aan de juiste verspreiding van goedkope uitgaven over beeldende
kunst, o.a. de kunstpockets.
Mede dankzij deze media is het museumbezoek niet meer beperkt tot
de - happy few maar strekt zich dit inderdaad over steeds meer be
langstellenden uit.
Radio en televisie zijn zeker heel doeltreffende hulpmiddelen bij de
verwezenlijking van de cultuurspreiding.”

’n Stem uit het Rijksmuseum
Het Hoofd van de Educatieve Dienst van het Rijksmuseum te Amster
dam, de heer G. J. van der Hoek liet zich over de waarde van kleuren
televisie als volgt uit:
„Als er geen zwart/wit-televisie bestond, moest het worden
uitgevonden1)”
vrij naar Johny Speight
„Als, lang geleden, de lopende mens wat vlugger wilde, ging hij rijden,
op een paard bijvoorbeeld.
Maar veel sneller dan 5 km/uur kwam hij niet: Viruly - zelf zo’n snelle

*) Dat kleurentelevisie ook zwart/wit-beelden geven kan, doet aan deze gedachtengang
niets af.
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man - vertelde vaak, dat zelfs de koerier van de czaar, met telkens verse
paarden, niet veel vlugger opschoot.
Een kar of een rijtuig met meer paarden er voor ging al wat sneller,
en zeker comfortabeler, en met meer mensen tegelijk.
En toen kwam de motor.
En de erbij behorende voor- en tegenstanders.
Maar de motor brengt ons toch een keer op de maan.
Eerst was er zwart/wit-fotografie.
Veel later leerde men met kleur fotograferen.
En weer: veel en eindeloze en heilloze discussies.
Toen kwam er televisie.
In zwart/wit.
Nu pas: ook in kleur.
En weer: discussie.
Wat zou het veel energie besparen als uitvindingen meteen in hun meest
perfecte vorm aan het licht traden. Dan hoefde je niet te zeuren over de
voor- en tussen-fasen, die maar behelpen betekenden (Hoe voortreffelijk
men ook met die uitvinding-in-aanleg wist om te gaan).
Dat betekent, dat ik, als ik TV zeg, alleen maar kleur-TV bedoel.
Want onze wereld bestaat in kleur, bestaat uit kleur.
Afgezien van een enkele zwart/wit-denker.
Kunst is ook (o.m.) kleur.
Grafiek van Harry Disberg - witte tekens op het meest diepe zwart - ook.
Als er op de beeldbuis kunst vertoond wordt, als het in een TV-programma over kunst gaat, moet dat er in kleur over gaan.
En al zou dan die kleur (hup, daar is de stof voor discussie al) -nog- niet
geheel, niet volmaakt in overeenstemming zijn met de kleur van het
schilderij, het beeld, de vaas, het wandkleed, dan nog moet het in kleur,
want het is gemaakt met kleur, van kleur, door kleur.
De „geef-mij-dan-maar-liever-zwart/wit”-voorstander bouwt op zijn
geheugen. Hij vertaalt het zwart en wit in kleur, die hij van de dingen - zelf
kent, die hij zich herinnert.
En laten we de discussie niet nog verwarder en moeilijker maken door
er nog een over kleur-geheugen aan toe te voegen. Neem, lezer, zelf maar
eens experimentjes op dat gebied.
Educatieve programma’s - wat dat dan ook mogen zijn: lerend, be60

lerend, informatief, vormend - die de bedoeling hebben, in de huiskamer
te brengen de kunstvoorwerpen die elders in museums bijv. te zien zijn,
dienen de kijker het best, door hem - zo de volmaakte reproduktie niet
of nog niet mogelijk is - de dichtstbijzijnde benadering te geven. De
kijkende leek heeft geen herinnering aan kleur, men moet uitgaan van
geen enkele herinnering. Vertaling van zwart/wit in kleur kan en mag
men van hem niet verwachten.
Binnen de muren van een museum, waar TV toegepast wordt als kijkbegeleidend instituut, waar op het scherm een inleiding tot het bezoek
aan een bepaalde afdeling van het museum of aan een bepaalde tentoon
stelling verschijnt, zou wel eens bewust gebruik gemaakt kunnen worden
van zwart/wit-TV.
Een museum bezoekt men om de daar getoonde zaken. Een dia-programma, vertoond via een gesloten circuit, zal nooit het kijken naar de dingenzelf kunnen en mogen vervangen. Door in zo’n programma niet alles
te geven, door de kijker bijv. de namen van kunstenaars te onthouden,
de titels van schilderijen niet te geven of af te zien van de kleur, kan het
zelf-kijken gestimuleerd worden.
Was TV meteen in zijn meest perfecte - kleur-vorm verschenen, dan
zou men daarna, uit didactische overwegingen, de zwart/wit-TV uit
hebben moeten vinden.”

Regie en kleur
Naast de ontvangers van kleurentelevisie zijn het de regisseurs en hun
studiostaf die voor de produktie van de programma’s verantwoordelijk
zijn. Het is aannemelijk dat overschakeling van zwart/wit- op kleuren
televisie ook hier om aanpassing vraagt.
Wij vroegen de Nederlandse tv-regisseur en pionier, Erik de Vries1)
hiernaar. Over deze aanpassing zei de heer De Vries:
„Aanpassing is het woord niet. *t Mag wat vreemd klinken, maar we
mogen nu weer terug naar waar we begonnen zijn, namelijk naar het
*) De heer Erik de Vries verzorgde in Nederland niet alleen de eerste experimentele
zwart/wit-televisie-uitzending in 1935, maar bovendien de eerste televisie-uitzending
in kleuren in 1956.
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moment waarop we moesten leren onze regie- en decor-ideeën via de
door de zwart/wit-camera’s opgelegde beperkingen alsnog tot een zo
„levend” mogelijk eindresultaat te voeren. Het aanvaarden, het - zelfs
als vanzelfsprekend - inrekenen van die beperkingen is intussen voor de
meesten een tweede natuur geworden. Het zal daarom niet eens zó een
voudig zijn om „terug naar de (eerste) natuur” te gaan. Maar de nieuwe
mogelijkheden zullen we natüürlijk allemaal waar gaan maken. Hand in
hand met de technici.
Stel je eens voor dat we in 1935 dadelijk met het uitzenden van kleur,
van de werkelijkheid dus, hadden kunnen beginnen. En dat er nu, in 1967,
iemand was gekomen die zei: „Ik heb toch een uitvinding voor elkaar jongens, het kan in zwart/wit!”. Zou er dan één kijker gevonden worden
die zijn televisie-ontvanger inruilde voor zo’n zwart/wit-apparaat?!
Nee, wij (en dan bedoel ik makers én kijkers) hebben nu eindelijk de
televisie gekregen zoals die altijd had moeten zijn.”
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Kleurentelevisie in de huiskamer
I
■

Wenken voor een goede ontvangst

i'

Van de snelle en indrukwekkende ontwikkeling van wetenschap en tech
niek heeft men tot op heden ook in de huiskamers kunnen profiteren. Niet
alleen omdat er voor huiselijk gebruik eenvoudig te bedienen radio- en
televisieontvangers ter beschikking kwamen, maar ook omdat via deze
apparaten luisteraars en kijkers zich voortdurend op de hoogte konden
en kunnen houden van de technische vooruitgang op alle gebied.
Alhoewel in 1930 het woord televisie nog niet in de encyclopedie voor
kwam, staan er thans over de gehele wereld ca. 210000000 tv-ontvangers
in de huiskamers opgesteld. Er bestaat geen enkel communicatiemedium
dat zó snel de huiselijke kring veroverde als deze elektronische wonderkasten.
De meesten onder ons hebben zich enige jaren geleden nog niet kunnen
voorstellen dat zij in eigen huiskamer ooggetuige zouden kunnen zijn
van gebeurtenissen, die ons uit andere werelddelen via ruimtesatellieten
kunnen bereiken.
Aan deze elektronische audio-visuele apparatuur werd nu sinds kort
die voor kleurentelevisie toegevoegd. Bovendien is voor de kijker de
bediening van een dergelijk ingewikkeld technisch apparaat héél gemakke
lijk gemaakt. Slechts door het indrukken van en het draaien aan enkele
knoppen kunnen de gewenste uitzendingen direct worden bekeken.
Toch valt het op in hoeveel gevallen men naar tv-programma’s zit te
kijken waarvan de beeldkwaliteit veel te wensen overlaat. Vaak heeft
het beeld óf een te geringe óf een te grote helderheid en/of een te gering óf
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een te groot contrast, eenvoudig omdat men de gebruiksaanwijzing niet
goed heeft gelezen. Waar nu een goede beeldinstelling al zo belangrijk
is bij tv-ontvangst in zwart/wit, is het zeker zaak bij ontvangst van tvprogramma’s in kleuren de minimale bedieningsmanipulaties juist wor
den uitgevoerd. Het goed lezen van de gebruiksaanwijzing is dus hier
nog belangrijker.
Worden bijv. bij een kleurenontvanger helderheid en contrast foutief
ingesteld, dan ontstaan er valse kleuren, doordat ze te licht of te donker
zijn. Het is o.i. daarom zeker nuttig in een boekje over kleurentelevisie
ook enkele aanwijzingen te geven die tot een zo goed mogelijke beeld
kwaliteit kunnen leiden.

Opstelling van de kleurenontvanger
De plaats van opstelling moet zo dicht mogelijk bij de aansluitingsmogelijkheid van de antenne zijn. Ter bevordering van een goede ventilatie is
een vrije luchtstroom tussen de achterzijde van het apparaat en de kamer
wand noodzakelijk, evenals aan de onderzijde. Zowel aan de onderzijde
als aan de achterzijde van de ontvanger zijn hiervoor speciale ventilatie
openingen gemaakt. Verder verdient het uiteraard aanbeveling de ont
vanger niet te dicht bij de haard of verwarmingsradiatoren neer te zetten.
De kleurweergave op het tv-beeldscherm komt het best tot zijn recht,
wanneer wordt voorkomen dat direct dag- of kunstlicht op het scherm
valt. Dit geldt voor kleurentelevisie nog in sterkere mate dan voor
televisie in zwart/wit-beelden. Uit wat reeds in het vorige hoofdstuk is
gezegd over invloed van licht op kleur valt dit ook duidelijk op te maken.
Het verdient daarom aanbeveling dat de kamerverlichting wordt ge
temperd. Het bekijken van televisiebeelden in een geheel donkere kamer is
noodzakelijk noch wenselijk. De gezelligheid gaat nl. hierdoor verloren
en door het felle contrast -licht-donker-wordt het kijken minder rustig.
Bovendien moet er in de kijkruimte voldoende licht zijn om andere huis
genoten in staat te stellen eigen bezigheden te kunnen verrichten in de
zin van „Elck wat wils”.
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Philips grootbeeld-tv-projector („Mammoet") voor de projectie van
kleurenbeelden; voor iedere grondkleur wordt een afzonderlijke projector
gebruikt. Maximum beeldbreedte: 4 meter.

'

‘

Schematische voorstelling van het schrijven van het complete televisie
beeld. In de figuur is de elektronenbundel juist bezig een bepaalde lijn te
schrijven. Opname uit de Philips-filmstrip „De beeldbuis".
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Voorbeeld van toenemende verzadiging.
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Voorbeeld van kleurtooncorrectie.

De antenne

j

Voor het verkrijgen van een zo uitstekend mogelijke beeld- en geluids
kwaliteit moet het juiste type televisie-antenne worden gebruikt.
Dit type kan hetzelfde zijn als dat hetwelk voor zwart/wit-ontvangst
wordt gebruikt, mits van goede kwaliteit en geschikt voor de kanalen
waarover de kleurentelevisie wordt uitgezonden.
Televisie-antennes moeten bij voorkeur worden geplaatst door een
bevoegd technicus.
Verder is vooral voor bezitters van ontvangers voor kleurentelevisie
het volgende van belang:
Als het via de antenne binnenkomende televisiesignaal door welke oor
zaak dan ook te zwak is, resulteert dit in veel ruis („sneeuw”) en storingen
op het beeldscherm. Zelfs het beste tv-toestel verandert daar niets aan.
Daar bij kleuren-tv-ontvangst deze ruis nog hinderlijker kan zijn dan bij
zwart/wit-tv, verdient het zeker in dit geval aanbeveling een speciale
antenneversterker tussen te schakelen, zoals een speciaal hiervoor ver
vaardigd Philipstype. Hierdoor kan de signaal-ruisverhouding aanzien
lijk worden verbeterd.
Voor de voeding van de antenneversterker wordt gebruik gemaakt van
een bijpassende voedingseenheid. De voedingsspanning wordt via een
coaxiale antennekabel aan de versterker toegevoerd. Zie voor verdere
details blz. 39 en 40.

;
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Vóór het inschakelen van de ontvanger
Wanneer de kleurenontvanger door de leverancier in huis is geplaatst en
door hem de wijze van bediening duidelijk is gedemonstreerd, doet men
er absoluut verstandig aan dit alles nogeens rustig na te gaan aan de hand
van de gebruiksaanwijzing.
Heeft men precies volgens de gebruiksaanwijzing gehandeld en mocht
desondanks blijken dat het toestel niet werkt zoals het behoort, schakel
dan omgaand de spanning uit en waarschuw de leverancier.
Tenslotte: verwijder nooit zélf het achterpaneel!
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Weergave in zwart/wit
Alvorens enkele aanwijzingen te geven voor het verkrijgen van een goede
weergave van kleurentelevisie, eerst enkele opmerkingen over goede
ontvangst van zwart/wit-televisie.
Wanneer bij zwart/wit-tv het beeld te licht is ingesteld, zijn de donkerste
partijen niet zwart, maar grijs, met als gevolg dat het geheel te flets wordt
en dus onvoldoende doortekend. Is het beeld te donker ingesteld dan
worden de grijze partijen zwart en wordt het geheel te hard.
In beide gevallen kan dus niet worden gesproken van een mooie weer
gave. Door de tv-kijker dient er dus op te worden gelet dat de betreffende
bedieningsknop zodanig wordt ingesteld, dat de donkere gedeelten van
het tv-beeld inderdaad zwart zijn. Wanneer deze kleine doch belangrijke
manipulatie met aandacht is verricht, kan men pas spreken van een goede
weergavekwa liteit.

Weergave in kleuren
Een kleurentelevisie-ontvanger is gemakkelijk te bedienen. Dit wordt
o.a. verkregen door drukknopafstemming voor de zenderkeuze. Door
middel van zes drukknoppen kunnen bijv. zes vooraf ingestelde stations
worden gekozen. De keuze van welke zender bij welke knop hoort, kan
naar eigen inzicht worden ingesteld.

De kleurverzadiging
Wanneer van kleurverzadiging wordt gesproken wordt hiermee bedoeld
de levendigheid en een van helderheid sprankelend kleurenbeeld. Is de
kleurverzadiging te gering dan wordt het beeld niet alleen te licht doch
daarmee ook de kleur. Bij een oververzadiging gebeurt het tegenover
gestelde en wordt dus het beeld te donker en te diep van kleur. Dus stel
de kleurverzadigingsregelaar juist in.
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De kleurnuance
De afzonderlijke kleuren worden in een kleurenontvanger door automa
tische schakelingen in evenwicht gehouden. Met de knop voor kleurschakeringsregelaar kunnen de kleuren verder naar de persoonlijke smaak
van de tv-kijker worden geregeld, bijv. wanneer een kleurenfilm wordt
uitgezonden die enigszins over- of onderbelicht zou zijn.
Hierna is het voor het verkrijgen van goede beeld- en weergavekwaliteit nodig dat met zorg de betreffende knop wordt ingesteld.

Nog enkele verdere bijzonderheden
Zwart/wit-ontvangst
Zoals reeds hiervoor gezegd, kunnen met een kleurentelevisie-ontvanger
ook programma’s in zwart/wit worden ontvangen.
Experimenten hebben aangetoond, dat de zwart/wit-weergave via een
kleuren-tv-ontvanger nét zo goed is, als bij een zwart/witontvanger, mits
het witte licht enigszins naar de blauwe kant wordt geschoven, hetgeen
bij Philips kleuren-tv-ontvangers het geval is.
Om dit te bereiken, is nl. in alle Philips-kleuren-tv-ontvangers een spe
ciaal circuit ingebouwd.
Wanneer nu met een kleurentelevisie-apparaat een zwart/wit-programma
wordt ontvangen, wordt automatisch de verhouding tussen de drie kanon
nen rood, groen en blauw zodanig ingesteld dat het „geprefereerde wit”
wordt verkregen.
Nadat de drukknop voor zwart/wit ingedrukt is, kan men de knoppen
voor beeldhelderheid en contrast zodanig instellen, dat een goed doortekend zwart/witbeeld wordt verkregen.

Kleurenbeeldbuis
Het hier besproken kleurentoestel is uitgerust met een rechthoekige directzicht 65 cm beeldbuis. De grote helderheid en rijkdom van kleur is bereikt
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door toepassing van de zgn. zeldzame aarde „Europium” ter activering
van de op het beeldscherm aangebrachte fosforen.

Automatische kleurbalans
Bij de ontvangst van kleuren treden voortdurend veranderingen op in de
ontvangstcondities, welke de kleuren op het scherm nadelig kunnen be
ïnvloeden. In de kleurentelevisie-ontvangers, zoals die van Philips, is
hiervoor een speciale automatische elektronische schakeling opgenomen,
waardoor de kleurweergave constant blijft. Dit verklaart mede, dat bij
deze kleurentelevisie-ontvangers, ondanks wijzigingen in de toestand van
de atmosfeer, de zgn. kleurbalans gehandhaafd blijft.

Automatische demagnetisering
Iedere keer dat de ontvanger wordt ingeschakeld, worden de invloeden,
die magnetische velden op de zuiverheid van de kleuren uitoefenen1),
uitgewist door de automatische demagnetiseringskring die tijdens de
opwarmtijd van de ontvanger werkzaam is.

Beeldstabilisatie
Door speciale voorzieningen is bereikt dat schommelingen in de net
spanning geen invloed hebben op het televisiebeeld, wat betreft de helder
heid, de afmetingen en de natuurgetrouwheid van de kleuren.

Gemakkelijke afstemming
Uiterst gemakkelijke stationskeuze door simpele druk op één der zes
*) Zoals die van de aarde zelf, maar ook bijv. die van elektrische huishoudelijke
apparaten.
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drukknoppen voor programmakeuze. Dit geldt voor het gehele VHF- en
UHF-bereik. Met het drukken op de knop verschijnt automatisch de
desbetreffende stationsindicatie voor het venster.
De bediening
Resumerend is de volgorde van bediening als volgt1):

© o

1. kleurschakering

•<— 2. toon regelaar

3. volume spraak-muziek — 0
4. beeldhelderheid — 0

©
30
35
40
45
50
55

o

O
O
O
HO

5. drukknoppen
voor
programmakeuze

6. kleur-zwart/wit — El
7. aan/uit — El

8. contrast — ^
9. kleurverzadiging —

Fig. 6. Schakelpaneel van een
kleurentelevisie-ontvanger.
Inschakelen
Druk toets aan/uit in. De knoppen: helderheid, contrast en volume onge
veer in de middenstand zetten. Wachten tot het scherm oplicht. Na 50 a 60
seconden zijn de buizen op werktemperatuur.
*) Hierbij is uitgegaan van een Philipstype.
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Kanaalkiezen en fijnafstemming
Het kiezen van het gewenste kanaal geschiedt door één van de druk
knoppen voor programmakeuze in te drukken. Uw leverancier zal deze
knoppen reeds hebben ingesteld. Het eventueel fijnafstemmen op maxi
mum beeld en geluid geschiedt door de ingedrukte toets naar links of
rechts te draaien.
Beeld: zwartIwit
Druk de toets kleur-zwart/wit in. Stel nu de beeldkwaliteit in met de
knoppen helderheid en contrast.
Beeld: kleuren
Druk de toets kleur-zwart/wit opnieuw in, zodat deze vrijkomt. Ver
volgens met de kleurverzadigingsknop de juiste kleurverzadiging instel
len. Indien u de kleurtoon nog verder naar eigen smaak wilt instellen,
kunt u dit doen met de kleurschakeringsregelaar. Een goede graadmeter
is hierbij de huidskleur van de op het beeldscherm verschijnende personen.
Geluidsinstelling
Geluidssterkte instellen met volumeregelaar. Voor extra goede verstaan
baarheid van het gesproken woord de spraakknop uittrekken. Voor terug
schakelen op muziekweergave deze knop weer indrukken.
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CONTROLESCHEMA I
ONTVANGST VAN ZWART/WIT-TV-PROGRAMMA’S
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HOOFDSTUK VII

Ontwikkeling der kleurentelevisie

Enkele historische data
Voor hen die hiervoor belangstelling hebben, volgen in dit hoofdstuk
nog enkele data van gebeurtenissen, die voor de ontwikkeling van de
kleurentelevisie van betekenis zijn geweest. Het zou echter te ver voeren
hiervan een compleet overzicht te geven. Wij volstaan daarom met een
greep uit vele en verwijzen verder naar de speciale literatuur in de litera
tuuropgave achterin.
Voordat aan kleurentelevisie werd gedacht had de ontwikkeling van
de televisie ten opzichte van de opname- en weergavetechniek in zwart/
wit al een zekere graad van perfectie bereikt.
De ontwikkeling van de kleurentelevisie is daarom te beschouwen als
een verlengstuk van de zwart/wit-televisie, alhoewel in het beginstadium
hiervan ook reeds door enkele onderzoekers over televisie in kleuren
werd gedacht. Het is dan ook niet billijk geheel voorbij te gaan aan die
pioniers die van het begin af tot de ontwikkeling van de televisie hebben
bijgedragen1).

Hoe het begon
Een der belangrijkste tv-pioniers, de Duitser Paul Nipkow, publiceerde
in 1884 een verhandeling over een door hem geconstrueerd mechanisme,
*) Zie ook „Televisie bij Onderwijs en Opleiding” - D. A. de Korte. Uitg. Elsevier,
Amsterdam - 1964 - 208 blz.
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waarmee hij beelden deelsgewijs kon opnemen. In tegenstelling tot het
huidige tv-principe, waarbij een opgenomen beeld door honderddui
zenden micro-elementjes punt voor punt en regel voor regel wordt afge
tast, berustte het principe van Nipkow op het puntsgewijs doen aftasten van
een dergelijk beeld door een enkele cel. Nipkow was namelijk op het idee
gekomen om voor de beeldaftasting gebruik te maken van een draaiende
schijf, waarin hij op gelijke afstand gaatjes had gemaakt, die met elkaar
op deze schijf het patroon van een spiraal vormden.
Daar in die tijd nog geen goede fotocellen beschikbaar waren en geen
voor dit doel geschikte versterkers, was het toen niet mogelijk de schijf
van Nipkow in de praktijk toe te passen. De genialiteit van Nipkows idee
werd echter een en veertig jaar later bevestigd door één der andere tvpioniers, de Engelse onderzoeker John Logie Baird.
Vóór 1926 kende de tv geen praktische verwezenlijking, ondanks de
proeven van vele onderzoekers onder wie Campbell Swinton. Eerst na de
ontwikkeling van de geschikte fotocellen en het in gebruik nemen van
radio en versterkers met elektronenbuizen was vooruitgang in de tvexperimenten mogelijk.
De eerste openbare draadloze tv-uitzending vond in 1926 plaats in de
Verenigde Staten, terwijl het de Bell Telephone Company in 1927 gelukte
een tv-uitzending te realiseren over een afstand van vijftig kilometer en
via een telefoonkabel een tv-uitzending tussen New York en Washington,
een afstand van vierhonderd vijftig kilometer. Bij deze experimentele
uitzendingen werden nog steeds apparaten toegepast van het principe
van Nipkow. London volgde in hetzelfde jaar met een tv-uitzending
naar Glasgow, een afstand van vijfhonderdvijftig kilometer, waarbij door
Baird eveneens gebruik werd gemaakt van een normale telefoonkabel.
In Nederland begon Philips in 1925 met haar onderzoekingen op het
gebied van tv. In 1927 wordt door de Nederlander Kerkhof een experi
mentele tv-uitzending gerealiseerd, terwijl in 1930 vanaf de toren van het
Carlton hotel te Amsterdam door Philips de eerste openbare tv-demonstratie op korte afstand werd gegeven.
De eerste proeven met schijven van Nipkow in combinatie met foto
cellen leidden in 1933 tot een verdere perfectionering van een mechanisch
systeem van middelbare definitie.
Van het begin af was het echter duidelijk dat een verdere perfectio73

nering van de tv slechts te realiseren zou zijn indien men de mechanische
methoden verliet ten gunste van de snelle, geheel elektronische systemen.
De Amerikaanse geleerde Wladimir Zworykin heeft een belangrijke bij
drage hiervoor geleverd door de ontwikkeling van de zgn. iconoscoop,
de elektronische opnamebuis die later weer door verbeterde typen werd
vervangen.
In 1935 verkreeg men reeds een zeer behoorlijke beeldreproduktie en
met uitsluiting van de vier oorlogsjaren kwam men geleidelijk aan tot
de opname- en weergavekwaliteit die wij thans kennen.

Op weg naar de kleurentelevisie
In 1666 werd door de natuurkundige Sir Isaac Newton de eerste steen
gelegd voor de kleurwetenschap toen hij ontdekte dat wit zonlicht samen
gesteld was uit een mengsel van alle kleuren uit het zichtbare spectrum,
zoals ook aanwezig in de regenboog. Deze ontwikkeling leidde verder tot
het bepalen van de basisprincipes waarop de wetenschap der kleurenweergave is opgebouwd zoals voor drukwerk, film en voor de techniek
der kleurentelevisie, waarover in hoofdstuk III een uiteenzetting werd
gegeven.

Enkele verdere gegevens in jaartallen
1902 - De Duitse onderzoeker O. von Bronk vraagt een Duits patent
aan voor kleurentelevisie, t.w. DRP 155528.
„Verfahren und Vorrichtung zum Fernsichtbar machen von
Bildern bzw. Gegenstanden unter vorübergehender Auflösung
der Bilder in parallele Punktreihen”.
1906 - De Amerikaan Fowler demonstreert met behulp van een „televue” installatie kleurentelevisie.
1928 - De Britse tv-pionier John Logie Baird lanceert zijn eerste kleurentv-experiment met 30 beeldlijnen. Aan de zijde van de zender en
74

IJ

ontvanger bevonden zich zgn. three spiral scanning discs, één
voor rood, één voor groen en één voor blauw.
Aan de zijde van de zender werden behalve de Nipkowschijf foto
cellen toegepast en aan de zijde van de ontvanger twee gasontladingslampen t.w. één gevuld met neon, die voor de rode spiraal
dienst deed en één gasontladingslamp gevuld met helium en
natrium voor de blauwe en groene spiralen.
1929 - De Amerikaanse Bell Telephone Company realiseert een ex
perimentele kleurentelevisie-uitzending volgens een drie-kanalensysteem. Aan de opneemzijde waren 3 rijen van fotocellen ge
monteerd voor iedere kleur één rij. Aan de ontvangzijde drie
gasontladingslampen met spiegels.
1937 - Op de Duitse radiotentoonstelling vond een demonstratie plaats
van een twee-kleuren tv-systeem met 180 lijnen.
1938 - Fernseh A.G. begint met experimentele tv-uitzendingen in kleu
ren met 180 beeldlijnen.
- Baird demonstreert in Engeland een 9 X 12 ft. beeld met 120
lijnen met roterende kleurfilters met aan de ontvangzijde een
roterende spiegeltrommel met 6000 omwentelingen per minuut.
1940 - De Columbia Broadcasting System demonstreert voor het eerst
een „high definition” systeem voor kleuren-tv, waarbij de rasters
opeenvolgend in één der drie primaire kleuren worden geschreven
- sequential field colour system. Hiertoe wordt een draaiende
schijf voor de cameralens geplaatst, waarin segmenten van door
zichtig materiaal in de drie primaire kleuren.
- In hetzelfde jaar demonstreert de Radio Corporation of America
kleurentelevisie in Camden, New Jersey.
1941 - De Columbia Broadcasting systeem (CBS) begint met de dage
lijkse uitzending van een serie experimentele kleuren-tv-programma’s (sequential system) via haar zender W 2 X AB.
- Nog geen tien jaar na het begin van het wetenschappelijk onder
zoek voor zwart/wit-televisie begonnen Philips-specialisten met
de verwezenlijking van het overbrengen van beelden in kleur.
De experimenten gingen in verschillende richtingen, zoals over75

brengings- en decoderings-circuits en systemen voor de zuivere
weergave van kleuren met behulp van mechanische en elektro
nische apparatuur. Het Philips-onderzoek leidde tot de ont
wikkeling van de kleurentelevisiesystemen, zoals die nu meer en
meer worden toegepast in medische en andere faculteiten van vele
universiteiten.
- De National broadcasting Company verzorgt samen met de badio
Corporation of America een experimentele kleuren-tv-uitzending
met de nieuwe image orthicon-opneembuis.
1944 - De British Broadcasting Corporation begint met research en
ontwikkeling van kleurentelevisie.
1950 - De Federal Communication Commission (FCC) geeft officiële
toestemming tot invoering van een mechanisch - oncompatibel kleuren-tv-systeem van de CBS.
1951 - In de Verenigde Staten begint Columbia Broadcasting System
met regelmatige en definitieve uitzendingen van kleuren-tvprogramma’s.
- Door de Radio Broadcasting of America wordt een begin ge
maakt met experimentele kleuren-tv-uitzendingen in New
York en Washington.
1953 - De FCC geeft toestemming voor een openbare kleuren-tv-omroep. Ondertussen had de FCC opnieuw verschillende kleuren-tvsystemen met elkaar vergeleken. Mede op aanbeveling van de
National Television Systems Committee (NTSC) kwam thans
het RCA-systeem als het beste voor de dag met als gevolg dat dit
systeem officieel in de plaats kwam voor het CBS-systeem. De
eerste regelmatige kleuren-tv-uitzending vond hierna plaats op
17 december 1953.
In de periode tussen 1949 en 1963 had de Radio Corporation of
America voor kleuren-tv-research meer dan $ 130000000 uitge
geven.
- De Radio Corporation of America demonstreert in New York
voor het eerst videorecording voor zwart/wit- en kleuren-tvopnamen.
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- De Radio Corporation of America zendt voor haar gasten voor
het eerst een experimenteel kleuren-tv-programma uit - from
coast to coast - over 6400 km.
- Philips produceert op kleine schaal kleuren-tv-ontvangers voor
experimentele uitzendingen.
1954 - In de Verenigde Staten worden de eerste kleurentelevisie-ontvangers op de markt gebracht, nadat men aldaar officieel had
besloten in hetzelfde jaar met regelmatige kleurentelevisie-uitzendingen te beginnen.

Ü
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1955 - De BBC begint met proefuitzendingen van kleuren-tv - NTSCsysteem - met 405 beeldlijnen via de zender (VHF) op het Alexandra Palace te London, waarbij uitsluitend gebruik werd ge
maakt van slides en films alles buiten de programma-uren.
- In dit jaar bedroeg in de Verenigde Staten het aantal zenduren
voor kleurentelevisie 260 uur1).
- Philips demonstreert kleurentelevisie voor het Comité Consultatif International de Radio-communications.
1956 - De BBC zendt via het Alexandra Palace tv-studio te London
de eerste kleuren-tv-proefprogramma’s in „live pictures” uit.
- Japan begint met kleuren-tv-experimenten.
- Bij Philips vindt opnieuw een kleuren-tv-demonstratie plaats
voor ca. 100 tv-experts uit 25 landen, die lid zijn van de CCIR.
1957 - De BBC demonstreert kleuren-tv voor de leden van het Britse
Parlement.
- In Tokio wordt een proefzender geplaatst voor kleuren-tv-uitzendingen.
- Philips ontvangt van de medische faculteit van de Universiteit
te Marseilles opdracht tot levering van een kleurentelevisieinstallatie met grootbeeldprojector voor cc-tv-gebruik. Nadien
werden door Philips dergelijke installaties in alle delen van de
wereld geplaatst.

l) „Daily Express - U.S. News and World report”.
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1958 - De BBC experimenteert met kleuren- en zwart/wit-tv met 625
beeldlijnen.
- Philips demonstreert met kleuren-tv-projector op het congres van
de American Medical Association.
- De Technische Hogeschool te Kopenhagen begint in haar Radiotechnisch laboratorium met kleuren-tv-experimenten.
- De Amerikaanse Ampex Corporation brengt haar eerste videotaperecorder voor registratie en weergave van kleurenbeelden
voor het voetlicht.
1959 - De Radio Corporation of America RCA brengt voor het eerst
een kleuren-videorecorder op de markt.
- Ampex demonstreert haar kleuren-videorecorder op de U.S. ex
positie te Moskou, waarbij een reportage wordt weergegeven van
het befaamde debat tussen Nixon en Chroestjev.
1960 - Eerste experimentele kleuren-tv-uitzending tussen Parijs en London, gedemonstreerd in het Institution of Electrical Engineers.
- Eerste experimentele kleuren-tv-uitzending van Darmstadt naar
Rome via het Eurovisiekanaal.
- In de Verenigde Staten was het aantal zenduren voor kleuren
televisie opgelopen van 260 tot 1040.
- De Fransman, Henri de France publiceert zijn door hem uitge
vonden kleuren-tv-systeem „Système de télévision Sequentiel En
Couleurs A Afémoire” - SECAM - in afwijking van het Ameri
kaanse - NTSC -.
- Japan begint officieel met regelmatige kleuren-tv-uitzendingen.
- Eerste experimentele kleuren-tv-uitzending in USA via Telstar I.
1961 - De BBC demonstreert - live - kleuren-tv op de Britse Radioshow
en tv-tentoonstelling in Earls Court. Hoewel nog geen kleurenontvangers in produktie zijn, zendt de BBC reeds 5 uur per week
kleuren-tv uit.
- In dit jaar bedroeg in Japan het aantal uren voor kleuren-tv-uitzendingen 1300 uur.
- Eerste kleuren-tv-uizending van London naar Moskou met tvbeelden van „Trooping the Colour”.
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1962 - Ampex introduceert de kleuren-videorecorder Colortec, welke
geheel voldoet aan de eisen van de National Television Standard
Committee. De Radio Corporation of America introduceert
de eerste getransistoriseerde kleuren-videorecorder.
1963 - Eerste kleuren-tv-uitzending van USA naar Frankrijk via de
communicatiesatelliet „Telstar 11”. De Telstar II beweegt zich
in een elliptische baan rond de aarde. Deze satelliet is in haar
max. afstand 4 a 6000 mijl van de aarde verwijderd en enkele
honderden mijlen in haar minimum afstand. Zij legt per baan de
afstand af in 2x/2 & 3 uur.
- De BBC begint met UHF-kleuren-tv-experimenten met 625 beeld
lijnen (NTSC) en demonstreert hiermee ook op de Radioshow te
Earls Court.
- De „Theatre NetWork Television” USA betrekt van Philips tien
grootbeeld kleuren-tv-projectoren als eerste in USA.
Ook levert Philips de eerste Eidophor grootbeeld-klêuren-tvprojector aan de „Theatre NetWork Television” in USA.
- Dr. Walter Bruch van Telefunken ontwikkelt het „PAL”kleuren-tv-systeem - Phase /Uternating Line - naast de bestaande
systemen NTSC en SECAM.
- De BBC evenals Philips demonstreren voor de leden van de
Zsuropean Proadcasting Union en voor vertegenwoordigers van de
OIRT (Organisation Internationale de Radiodififusion et Télévision, de zusterorganisatie van de EBU) en de drie verschillende
kleuren-tv-systemen NTSC, SECAM en PAL.
- Als eerste universiteit in den lande voert de Nijmeegse Universiteit met behulp van Philips-apparatuur een medische operatie
uit via kleuren-tv in gesloten circuit. Hiervoor werd echter reeds
vele malen voor medici door Philips eenvoudige operaties gede
monstreerd in het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.
- De ruimtesatelliet „Telstar II” zendt een kleuren-tv-programma
van USA naar Frankrijk.
i

1964 - Philips Eindhoven begint haar experimentele kleuren-tv-uitzendingen door de lucht, welke uitzendingen kunnen worden
ontvangen in Eindhoven en omgeving. In totaal bedraagt het
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aantal kleurenontvangers hiervoor ca. 100 stuks. Om beurten
verzorgen de Nederlandse Omroeporganisaties en NTS de pro
gramma’s.
- De Japanse Nippon Television NetWork Corporation (NHK)
demonstreert grootbeeld-kleuren-tv met de Philips Eidophorprojector.
- Ampex introduceert in Chicago de VR 2000 color videotaperecorder. Zij bestempelt dit type als: the world’s first high band
recorder which produces higher quality color and monochrome
recordings than previous recorders and third generation color
tape copies equal to masters of other recorders.
RCA volgt met een dergelijk type.
- In de winter van 1964-65 begint de Franse ORTF met de eerste
experimentele kleuren-tv-uitzendingen via de 3 KW-zender te
Buttes Chaumont (47 uur per week). Voor de ontvangst van deze
uitzendingen werden bij experts en andere belangrijke personen
in Parijs en omgeving kleuren-tv-ontvangers uitgezet.
1965 - In dit jaar nemen verschillende landen proeven met PAL en
SECAM ter vergelijking met het Amerikaanse NTSC-systeem.
Dit onderzoekingswerk werd op internationaal terrein gecoördi
neerd door de isuropean ifroadcasting C/nion en door de OIRT
(de Oosteuropese Organisatie). Experimenten met de drie
systemen vinden plaats over lange afstand, zoals tussen LondonParijs-Rome-Warschau-Praag-Wenen en Moskou.
- Philips introduceert de door haar ontwikkelde en gefabriceerde
kleuren-tv-camera met de vermaarde „Plumbicon”-opneembuis,
waarvoor zij speciaal voor USA een serieproduktie opzet, gevolgd
door opdrachten uit Canada, Japan en Engeland. De introductie
vande„Plumbicon” betekende daarbij een belangrijke ontwikke
ling in de perfectionering van de kleurweergave waarvan de
Amerikaanse tv-kijkers als eersten de voordelen ondervonden.
Voor de uitvinding van de „Plumbicon” ontvingen diverse weten
schappelijke onderzoekers bij Philips, w.o. dr. H. Bruining,
dr. E. F. de Haan en dr. L. Heyne resp. de volgende onderschei
dingen: de Vederprijs, de Geoffrey Parr Award en de „David
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Sarnoff Gold Medal Award 1966” van de American Society of
Motion Picture and Television Engineers.
Mislukking van de Weense conferentie over een gezamenlijk
tv-transmissiesysteem.
Rusland experimenteerde evenals in de reeds genoemde landen
gedurende een aantal jaren met door haar ontwikkelde kleurentv-apparatuur. In 1965 verzocht zij Frankrijk een nieuw kleurensysteem in studie te nemen, welk systeem werd aangeduid met
NIR, een Russische aanduiding voor National Research Institute.
Dit systeem, dat een verbetering bleek van het Franse SECAMI,
werd het Frans-Russische systeem, SECAM IV.
Rusland zendt via de satelliet Molnija I tv-kleurenbeelden uit
naar Frankrijk.
Eerste Ampex-kleuren-videorecorders aan de BBC geleverd.

1966 - Canada begint officieel met regelmatige kleuren-tv-uitzendingen.
- De RCA lanceert haar eerste „high band” professional kleurenvideorecorder.
- In Moskou wordt vanuit Frankrijk een kleuren-tv-uitzending
ontvangen.
- In Oslo vindt opnieuw een EBU-conferentie over kleuren-tvsystemen plaats. Ook hier werd geen resultaat voor één kleurentv-transmissiesysteem bereikt.
- Groot-Brittannië accepteert voorkleuren-tv het „PAL-systeem”.
- In USA worden over een afstand van 230 000 mijl de eerste
kleuren-tv-beelden - in deelopnamen - van de maan ontvangen
via de Surveyor.
- Philips realiseert een experimentele kleuren-tv-uitzending, via
Eurovisie, tussen Nederland en Zweden.
1967 - De Nederlandse Televisie Stichting begint met proef tv-uitzendingen in kleuren over het open net (PAL-systeem).
- Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk beginnen officieel met
regelmatige kleuren-tv-uitzendingen (in het PAL-systeem voor
West-Duitsland en Groot-Brittannië en in het SECAM-systeem
voor Frankrijk).
Nederland begint in januari 1968 in het PAL-systeem.
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- Dr. Walter Bruch demonstreert een door hem ontwikkeld appa
raat waarmee het mogelijk is uitzendingen volgens het SECAMsysteem voor PAL-ontvangers geschikt te maken en andersom,
waardoor Eurovisie in groot verband is te realiseren.
- Philps brengt een kleurenadaptor, waarmee het mogelijk is,
kleurentelevisiebeelden vast te leggen via alle bestaande zwart/
wit-videorecorders (zie voor details blz. 48).
1968 - Door het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven
wordt een miniatuur-„plumbicon”-tv-opneembuis ontwikkeld,
waardoor het mogelijk wordt, kleine draagbare kleuren-tv-camera’s te construeren. De afmetingen van deze miniatuur
„plumbicon” zijn: 13 cm lang en 1,6 cm diameter, hetgeen
ongeveer de helft betekent van de reeds bestaande „plumbicon”
voor studio-camera’s.
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Enkele vaktermen verklaard

Additieve kleurmenging - bij kleurmenging volgens het additieve (op
tellende) systeem wordt via projectie het licht van bijv. drie grondkleuren
verenigd en dit vormt wit.
Animation - gebruik van tekeningen, foto’s, films (w.o. cartoons) en
andere bewegende hulpmiddelen bij een tv-uitzending ter stimulering van
de belangstelling.
Audio - geluidsgedeelte o.a. bij een tv-uitzending.
Audio-visueel - geluid en beeld gecombineerd.
Background-projectie - veel toegepaste methode om door middel van
dia’s, film en tv achtergronden te projecteren ter gehele of gedeeltelijke
vervanging van coulissen op het toneel of in film- en tv-studio’s.
Boom - microfoongalg, bestaande uit een beweegbare horizontale buis,
die op een microfoonstatief is bevestigd. Een boom wordt o.a. in tvstudio’s gebruikt waar de microfoons uit het beeld moeten blijven.
Brilliance - uitdrukking van de intensiteit van de visuele sensatie, die
een kleur opwekt.
Camera chain - televisie-opname-eenheid, w.o. tv-camera, controle-unit
en monitor, ook wel tv-keten genoemd.
Centraal antennesysteem - via dit systeem is het mogelijk verschillende
tv-ontvangers in één gebouw of in één complex van gebouwen via 1 - cen
trale - antenne te voeden.
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Cc-tv - afkorting voor closed-circuit tv, waarbij tv-signalen meestal
niet door de lucht worden uitgezonden, doch via een speciale - coaxiale kabel.
Chrominance signal - het signaal dat bij kleuren-tv de kleurinformatie
geeft bijv. rood en groen. Het „luminantie”-signaal dat bij zwart/wit-tv
een zelfstandige rol speelt, wordt bij kleuren-tv na filtering de kleurin
formatie voor het blauw.
Close-up - foto, film of tv-opname op korte afstand van onderwerp,
meestal beperkt tot een bépaald detail.
Coaxiale kabel - speciaal geconstrueerde kabel voor de transmissie van
tv-signalen.
Compatibiliteit - bij televisie, een systeem waarbij ontvangers zowel
kleuren- als zwart/wit-tv kunnen ontvangen.
Complementaire kleuren - Twee kleuren, die wanneer zij in een bepaalde
verhouding worden samengevoegd via projectie - additieve kleurmengingwit opleveren en via het drukprocédé - subtractieve kleurmenging zwart. Enkele complementaire kleurenparen zijn: rood-blauwgroen;
oranje-blauw; geel-indigo; groengeel-violet; groen-purper, enz.
Continu spectrum - ononderbroken spectrum waarin alle kleuren, zoals
in een regenboog, geleidelijk in elkaar overgaan, in tegenstelling met een
lijn- of bandspectrum waarin bepaalde kleuren ontbreken.
Contrastomvang - bij televisie, de verhouding van de hoogste tot de
laagste transparantheid.
Draaggolf - In de radiotechniek, de elektro-magnetische trillingen, die
door de zendantenne worden uitgestraald als een elektro-magnetisch
golfverschijnsel.
Eidophor (grootbeeld tv-projector) - projectie-installatie waarmee zwart/
wit- en/of kleurentelevisie-beelden op een scherm kunnen worden ge
projecteerd tot een grootte van 12 bij 15 meter.
Elektronische beeldzoeker - een kleine tv-ontvanger - monitor - die is
ingebouwd in sommige typen tv-camera’s. De cameraman gebruikt deze
monitor als beeldzoeker, zoals een optische beeldzoeker bij een filmcamera
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ETV - afkorting voor educatieve televisie.
Frequentie - aantal trillingen per seconde.
Gereflecteerd licht - licht dat van een op te nemen onderwerp terugkaatst.
Halo - hinderlijke lichtkringen veroorzaakt door reflectie.
Helderheid - lichtsterkte per oppervlakte-eenheid. De eenheid van hel
derheid is stilb (sb), dit is 1 candela (kaars) per cm2.
Helderheidssignaal (Luminantie-signaal) - bij televisie, een signaal waarmee
de helderheid der beeldstippen op het televisiescherm kunnen worden beïn
vloed. Bij zwart/wit-tv wordt alleen van dit signaal gebruik gemaakt. De
kleur wordt hoofdzakelijk beïnvloed doof het kleurinformatiesignaal
(chrominantie-signaal).
Hue - kleurtint.
Interferentie - storing bij radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt door
ongewenste signalen of zwerfstromen van elektrische apparaten, atmos
ferische of statische ontladingen van andere zenders, enz. Tussenschake
ling van een antenneversterker kan hier oplossing brengen, zie blz. 39 en 40.
Interlace - bij televisie, het proces van interliniëring bij het tot stand
komen van een tv-beeld.
Kanaal - (bij televisie) golflengtegebied.
Kilocycle (kc/s) - frequentie van 1000 trillingen per seconde.
Kleurcontrast - het verschil van de indrukken door twee kleuren ver
oorzaakt.
Kleurendriehoek - grafische voorstelling om de kleuren te karakteriseren.
Drie grondkleuren vindt men in de hoekpunten van de driehoek, in het
midden wit.
Kleurfilter - een licht doorlatende stof die lichtstralen van bepaalde
golflengten (dus kleuren) absorbeert en andere doorlaat.
Kleurscheiding, kleursplitsing - het met behulp van filters maken van
verschillende opnamen van eenzelfde onderwerp in drie primaire kleuren,
teneinde een beeld in natuurlijke kleuren te verkrijgen (zie additieve kleur
menging).
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Kleurtemperatuur - de kleurtemperatuur van een lichtbron is gelijk aan
de temperatuur waarop men een zwart lichaam zou moeten verhitten
om dit eenzelfde kleur te doen uitstralen als bedoelde lichtbron. Kleur
temperatuur wordt gemeten in graden Kelvin, een temperatuurschaal die
uitgaat van het absolute nulpunt. Men verkrijgt de temperatuur in graden
Kelvin door uit te gaan van de temperatuur in graden Celsius en er 273° aan
toe te voegen, bijv. 100 °C is 373 °K.
Kleurtemperatuurmeters worden o.a. toegepast in film- en tv-studio’s.
Kleurverzadiging - een kleur is minder of meer verzadigd naarmate zij
meer of minder met wit is vermengd, m.a.w. indien de kleur dichter bij
een zuiver spectrale kleur ligt.
Lip sync - lip synchroon, wat bijv. bij film en tv betekent dat beeld en
geluid voor 100% gesynchroniseerd zijn.
Live-televisie - directe-tv-opname zonder tussenkomst van film; livetv-opnamen worden dus direct uitgezonden.
Luminance signal - het tv-signaal voor zwart/wit-televisie.
Megacycles-Megahertz(MHz), 1 000 000trillingen per seconde: aandui
ding voor de frequentie van radio, tv en andere elektromagnetische golven.
Microwaves - radiogolven minder dan 1 m in lengte.
Millimicron (my.)- eenheid van lengte, gelijk aan 0,000 001 mm; mp wordt
o.a. gebruikt om golflengten van lichtstralen aan te geven.
Moduleren - In de radiotechniek, samenvoeging van elektro-magnetische
trillingen, wijze van overbrenging op de draaggolf.
Monitor - bij televisie: direct op een tv-camera aangesloten speciale tvontvanger die in een tv-studio dienst doet voor het controleren van het
beeld. Meestal zitten in tv-camera’s ook monitors, die hier dienst doen
als beeldzoekers: viewers.
Monochrome - beeld in één kleur.
Multiplexer - een optisch systeem met spiegel voor het bundelen en
richten van projectiebeelden uit dia- en filmprojectoren.
NetWork - tv-hoofd- en relay-zenders, die met elkaar één programma
kunnen uitzenden.
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Open circuit - bij televisie: uitzending van programma’s door de lucht
in plaats van via de kabel, in tegenstelling tot closed-circuit-tv.
Oscilloscoop - elektronisch meet- en testinstrument (in bepaalde op
zichten gelijk aan een tv-ontvanger) dat visuele patronen van voltages
en stroomkarakteristieken weergeeft.
Picture definition - beeldscherpte.
Primaire kleuren - drie kleuren die na menging alle andere kleuren kun
nen vormen, bijv. bij televisie: rood, groen en blauw of bij het drukprocédé: rood, blauw en geel.
Projectie-tv - tv-beelden vergroot geprojecteerd door middel van een
speciaal spiegel- en lenzensysteem, waarmee het met bijv. de„ Eidophor”
mogelijk is beelden van 15 x 12 m te realiseren.
Relay station - bij tv: station (zender) die een uitzending van de hoofd
zender opvangt en regionaal doorzendt.
Remote control - afstandsbediening, o.a. mogelijk bij een tv-camera met
behulp van een elektronische stuur(wip en draai-)inrichting.
Saturation - verzadiging (zie onder kleurverzadiging).
Scanner - tv-installatie om dia’s, microscoop- en filmbeelden in tvbeelden om te zetten.
Script - zgn. draaiboek voor een film- of tv-uitzending.
Signaal - bij tv: de elektronische impuls van het tv-station naar de tvontvanger.
Spectrogram - foto van een spectrum.
Spectroscoop - instrument dat dient om enkelvoudige kleuren te ont
leden, waardoor het spectrum zichtbaar wordt.
Spectrum - het zichtbare (elektromagnetische) spectrum loopt van on
geveer 380 m{j. violet over blauw, groen en geel naar rood 780 mp.
Subtractieve kleurmenging - methode voor het verkrijgen van foto’s in
natuurlijke kleuren volgens het principe van de drielagen-kleurenfilm, ge
bruikelijk bij verschillende moderne reproduktie-procédés. Men gaat
hierbij uit van wit licht, waaruit men door filtering de ongewenste kleu87

ren wegwerkt. Zet men filters in de drie grondkleuren achter elkaar dan
is het eindresultaat zwart.
Talkback - mogelijkheid om bijv. tijdens een cc-tv-uitzending terug te
kunnen spreken; over en weer spreekcontact via een zgn. intercommunicatie-installatie bestaande uit: microfoons, versterkers, luidsprekers en
bedieningspanelen.
Telecine - installatie voor projecteren van foto’s en films in een tvcamera.
Telecourse - een cursus gegeven via televisie.
XJHF - afkorting van Ultra High Frequency: 300-3000 megahertz.
VHF - afkorting voor Very High Frequency: 30 tot 300 megahertz.
Video-bandrecorder - bandopneemapparaat waarmee beeld en geluid mag
netisch kunnen worden vastgelegd en direct weergegeven. Video-bandrecorders worden o.a. op grote schaal in tv-studio’s toegepast.
Zoomlens - objectief, waarvan de brandpuntafstand continu variabel is,
met behoud van de afstandsinstelling, door koppeling van twee lenzen
stelsels. Door de toepassing van een zoomlens bijv. op een tv-camera kan
men een op te nemen onderwerp groter of kleiner afbeelden zonder van
plaats te veranderen of van objectief te wisselen.
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