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VOORWOORD
Zoowel door de publicatie van het rapport van het door den Engelschen Postmaster-General daartoe benoemde comité als door demon
straties die sedert de laatste jaren op de Funk-Ausstellung te Berlijn
gegeven werden, gevolgd door het in bedrijf stellen van een Televisieuitzenddienst aldaar, werd in ruimen kring belangstelling voor de
mogelijkheden van deze nieuwe techniek gewekt.
Bij den huidigen stand der ontwikkeling is Televisie met zeer goede
beeldkwaliteit technisch mogelijk en in de laboratoria reeds gedemon
streerd. Ongetwijfeld zal het binnen korteren of langeren tijd mogelijk
zijn deze resultaten naar de practijk over te brengen. Grootc moei
lijkheden zijn hierbij echter nog te overwinnen: niet alleen is het nog
niet duidelijk hoe men een geheel land binnen het bereik der uitzen
dingen kan brengen, maar ook geweldige financierings-problemen
moeten hiertoe eerst worden opgelost. Bovendien is een kathodestraal-buis ontvanger nog steeds een zeer kostbaar instrument met
20—30 radiolainpen!
Wanneer Televisie eenmaal zal worden ingevoerd, kan dit slechts ge
leidelijk plaatsvinden en zij zal dan een aanvulling op de omroep
programma’s vormen. De bestaande omroepzenders en ontvang
toestellen zullen nog zeer vele jaren hun nuttige diensten in den hui
digen vorm blijven geven.
Dit boekje is bqdoeld om een populair-technisch overzicht te geven
van verschillende systemen en van hetgeen in den laatsten tijd werd
bereikt. Het beschrijft naast een verklaring van de principes, in een
voudige taal de werking van het eenvoudigste mechanische systeem
tot die van moderne geperfectionneerde kathodestraalbuisontvangers. Hierbij werd meer gelet op een duidelijke verklaring van de
principes dan op détails of bijzondere uitvoeringen. Bespreking van
systemen die tot dusverre in de practijk niet werden toegepast, werd
vermeden.
Eindhoven, Najaar 1935
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HOOFDSTUK I
1. Inleiding
Onder Televisie verstaat men de techniek, die het mogelijk maakt, om
langs elcctrischcn weg bewegende beelden op een afstand zichtbaar
te maken evenals telefonie ten doel heeft om klanken langs clectrischen weg van de eene plaats naar de andere over te brengen.
Dat bij televisie vrijwel steeds gedacht wordt aan radio-overdracht
tusschen zend- en ontvangstation ligt in den aard van de historische
ontwikkeling, volgens welke tot voor kort het overbrengen van tele
visie beelden met behulp van kabels, over eenigszins aanzienlijke
afstanden, uitgesloten moest worden geacht.
Reeds spoedig nadat de electrische telegraaf werd uitgevonden, dus
omstreeks het midden van de vorige eeuw, werd door verschillende
uitvinders getracht het nieuw gevonden principe om signalen over te
brengen met behulp van clectriciteit, ook toe te passen om stilstaande,
ja zelfs bewegende beelden over te brengen via den electrischen draad.
Dat zij hierbij op onoverkomelijke moeilijkheden stuitten is thans gemakkelijk te begrijpen indien men bedenkt dat men slechts de be
schikking had over uiterst primitieve hulpmiddelen. Eenig practisch
resultaat op het gebied van electrische beeldtelegrafie werd dan ook
niet eerder bereikt dan na de uitvinding van de lichtgevoelige cel
en van tallooze verbeteringen op het gebied der telegrafie.
Merkwaardig is echter dat de conceptie van deze vroege uitvindingen
dikwijls juist was cn dal het belangrijkste deel van het systeem van
Nipkoiv, een draaiende schijf waarin volgens een spiraallijn gaatjes
zijn aangebracht, zich tot op den huidigen dag in de practijk der
televisie heeft weten te handhaven, in zend- zoowel als in ontvang
toestellen. dit heeft de thans 74-jarige uitvinder vermoedelijk niet
kunnen droomen toen hij op Kerstavond 1883 als berooide student op
een bank in de Philipstrasse te Berlijn gezeten, deze gedachtenflits
kreeg. Met moeite wist hij de 20 Reichsmark bij elkaar te brengen die
noodig waren om het octrooi aan te vragen van 4 Januari 1884.
2. Korrelstructuur van elke visueele waarneming
Het langs electrischen weg overbrengen van afbeeldingen en televisie
zijn slechts mogelijk indien het principe der beeldanalyse wordt toe
gepast. Volgens dit principe wordt het over te brengen beeld eerst
in een bepaald aantal beeldelementen ontleed.
Televisie 1
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Alvorens te beschrijven lioe dit gebeurt, zullen wij aan de hand van
eenige voorbeelden uit het dagelijksclie leven trachten aantetoonen,
dat dit principe vrijwel steeds terug te vinden is bij de processen die
zich bij elke visueele waarneming afspelen.
Dat elke gezichtsindruk uit beeldelementen bestaan moet, wordt
reeds duidelijk indien men den bouw van het oog onderzoekt. Zooals
bekend wordt hierin, evenals in een fotografische camera, het beeld
dat waargenomen wordt, door een lens op een gevoelige plaat gepro
jecteerd. De „gevoelige plaat” in het oog is het netvlies. Op dit net
vlies ziet men bij microscopisch onderzoek een zeer groot aantal,
uiterst kleine kegelvormige en staafvormige lichaampjes. Deze zijn
elk gevoelig voor lichtin drukken, waarschijnlijk tengevolge van een
chemisch proces en elk van hen staat met de gezichtszenuw in ver
binding. Het totaal van de lichtindrukken op deze vele duizenden ge
voelige zenuw-uiteinden, doet in ons brein de gewaarwording van een
beeld ontstaan.
Men behoeft zelfs niet de microscoop te hulp te roepen om beeld
punten waar te nemen; met een eenvoudig vergrootglas kan men
zien hoe de afbeeldingen in de dagbladen zijn opgebouwd uit vier
kante blokjes, hetzij vatte of zwarte, die nu en dan in de zwakkere
partijen den vorm van stippen aannemen. De fotografische afbeel
dingen, die in dit boekje voorkomen, zijn eveneens gedrukt van cliche’s
die uit dergelijke puntjes, echter veel fijnere zijn samengesteld. In
het eerste geval spreekt men van een grof raster, in het tweede van een
fijn raster. Een zeer grof raster kan van dichtbij gezien een vol
komen onherkenbaar beeld geven, dat echter op eenigen afstand be
keken, zeer duidelijk waar te nemen is. Om dezelfde reden moet men
televisie-beelden samengesteld uit een gering aantal beeldelementen
op eenigen afstand waarnemen. Ook het beeld op een fotografisch
negatief blijkt bij sterke vergrooting gevormd te worden door opeenhoopingen van zwartgekleurde zilverzout kristallen.
3. Traagheid van het oog
Aan een bijzondere eigenschap van het oog is het te danken dat cine
matografie en televisie, in den vorm dien ze thans hebben, mogelijk
zijn. Deze eigenschap is de z.g. traagheid of zooals de Engelsche uit
drukking het juister zegt: de „persistance of vision”. In dien men
strak naar een hel verlicht voorwerp tuurt en men sluit de oogen,
dan kan men de voornaamste omtrekken van dit voorwerp dikwijls
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zelfs nog met een verbluffende hoeveelheid détail blijven waarnemen.
Hinderlijk is dit verschijnsel zelfs indien men bewust of onbewust ge
durende enkele oogenblikken in de zon heeft gestaard. Men kan dan
nog gedurende minuten de groenwitte zonneschijf voor de oogen zien
schemeren. Aan deze nuttige eigenschap van het oog is het ook te
danken, dat wij bij licht van gloeilampen, aangesloten op het wissel stroomnet goed kunnen zien en lezen.
De intensiteit van het licht verandert namelijk, meer of minder af
hankelijk van de constructie van de gloeilamp bij een net met een
frequentie van 50 perioden, honderd maal per seconde! Door de
traagheid van het oog bemerken wij hier niets van. Bij netten met
lagere frequentie, b.v. 25 perioden, kan dit effect wel hinderlijk zijn,
vooral bij het schrijven. Dat deze snelle variatie in lichtsterkte inder
daad optreedt, kan men waarnemen indien men een blank of wit
voorwerp, b.v. een zilveren
potlood in het licht van de
gloeilamp snel heen en weer
zwaait. Indien men het oog
dan strak op een plaats ge
richt houdt, zal men afwis
selend lichte en donkere
banden waarnemen. Dit is
zelfs een eenvoudig middel
Fig. 1. Stroboscopische proef
om vast te stellen of men
met wisselstroom of met gelijkstroom te doen heeft.
De bioscoop berust op het feit dat indien twee afbeeldingen snel na
elkaar op het doek geprojecteerd worden, de indruk van het eerste
beeld nog aanwezig is wanneer het volgende komt. Hierdoor ontstaat
de indruk van doorloopende beweging. Bij de bioscoop-projectie
apparaten wordt elk beeldje gedurende 1/25 sec. op het doek gepro
jecteerd en terwijl het volgeilde beeldje met een ruk op zijn plaats
gebracht wordt, wordt het doek even geheel donker. Ook bij de tele
visie moet men, om den indruk van een bewegend beeld te verkrijgen,
een bepaald aantal malen per seconde (het uiterste minimum be
draagt 12 maal), een volledig beeld produceeren. Hoe dit beeld in
principe verkregen wordt, zullen wij thans nagaan.
4. Beeldanalyse
De beeldanalyse, het ontleden van het beeld in beeldelementen, die
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stuk voor stuk langs electrisclien weg kunnen worden overgebracht,
geschiedt door het beeld „af te tasten”. Dit proces waarvoor de vak
term „scanning” luidt kan men ook met eenvoudige voorbeelden
illustrceren. In het donker zoeken wij op den tast onzen weg; een blinde
vormt zich een voorstelling van personen door bun gezicht met de
vingertoppen te betasten, evenals het Braille-schrift voor hen door
betasting leesbaar wordt. Elke aanraking geeft hem een beeldelement,
dat hij in zijn geheugen tot een beeld samenstelt. De eigenlijke beeld
analyse bij een televisie-zender vindt op dezelfde wijze plaats waarop
gij lezer, deze pagina leest. Gij begint links bovenaan, beweegt uw
oog met gelijkmatige snelheid naar rechts en laat daarbij de afzon
derlijke letters tot uw bewustzijn doordringen, (naar wij hopen!).
Aan het eind van den regel gekomen, vliegt uw oog met groote snel
heid naar het begin van den volgenden regel terug, waarna hetzelfde
proces zich weer opnieuw afspeelt. Wat er bij een televisie-zender
gebeurt, is dat de met de letters uit ons voorbeeld overeenkomende
beeldelementen, stroomstooten in den zender veroorzaken waarvan
de sterkte in getrouwe verhouding staat tot de gemiddelde lichtsterk
te van elk beeldelement.
Deze beeldanalyse, is noodig in alle gevallen waarin het niet mogelijk
is het beeld als een geheel over te brengen en dat is steeds het geval
indien deze overbrenging moet geschieden langs één enkel „kanaal”,
hetzij langs den draad hetzij langs den radioweg. Hierin onderscheidt
zich dus het televisie-beeld van het cinema-beeld, dat bij het laatste
het geheele beeld tijdens een kort oogenblik in zijn geheel getoond
wordt, terwijl het overeenkomstige televisie beeld in dit kortstondige
oogenblik door een heen en weervliegend lichtpunt moet worden
afgetast resp. opgebouwd.
De beeldanalyse zooals die hier bedoeld wordt, kan achterwege blij
ven bij zulke systemen waarbij voor elk over te brengen beeldpunt
een afzonderlijk transmissie-kanaal ter beschikking staat. Dat dit
als een utopie beschouwd moet worden voor goede beelden zal duide
lijk zijn indien men bedenkt dat het minimum aantal benoodigde
beeldpunten 30.000 bedragen moet. Merkwaardig is het dat het oog
wel volgens dit principe werkt, aangezien elk lichtgevoelig clementje
van het netvlies via een afzonderlijk zenuwkanaal met de hersenen
in verbinding staat.
Dat het echter aan pogingen om op deze wijze een televisie-systcem
te ontwerpen niet ontbroken heeft, bewijst de octrooi-litteratuur
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waarin vele ideeën omtrent dergelijke „tableau” systemen voor
komen. Een algemeen bekende toepassing van de tableau idee is
de electrische licht
krant. Hierbij is elk
gloeilampje van het
tableau met een af
zonderlijken draad
verbonden met een
contact. Een papieren
strook waarin de te
vertoonen tekst geperforeerd is wordt
dan tusschen dit contactpuntenveld (veerend uitgevoerd!) en
een vaste electrode
doorgetrokken. Door
mctaalpoeder
over
de contactpunten te
Fig. 2. Voorbeeld van een lichttableau met
strooien kan men op
3300 gloeilampjes
het lichttableau wil
lekeurige figuren beschrijven. (Fig. 2).
5. Beeldsyntlicsc
Aan de ontvangzijde moeten de als stroomstooten ontvangen af
zonderlijke beeldelementen weer tot een beeld worden samengesteld.
In principe gebeurt dit door eiken stroomstoot te vertalen in een
lichtend punt van een met de stroomsterkte overeenkomende licht
sterkte en dit lichtende punt van veranderlijke sterkte precies denzelfden weg in denzelfden tijd te laten beschrijven op het beeldvlak,
als door het aan de zenderzijdc aftastende lichtpunt wordt afgelegd.
De beweging van de beide lichtende punten moet dus synchroon zijn
(gelijke snelheid bezitten) en isochroon zijn (steeds een gelijke plaats
op het bceldoppervlak innemen). De verschillende methoden waar
mede dit bereikt kan worden zullen in liet vervolg worden besproken.
Om den indruk van een bewegend beeld te verkrijgen moeten mini
mum 12 beelden per seconde worden overgebracht. In de practijk ge
bruikt men 25 en bij laboratoriumproeven zelfs 50 beelden per se
conde zoowel om de lichtsterkte op te voeren als om het hinderlijke
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flikkeren tegen te gaan. Uit een en ander volgt dat een zeer groot
aantal beeldelementen per seconde moet worden overgebracht. Daar
de kwaliteit van het beeld geheel berust op het aantal weergegeven
beeldpunten, en daar dit aantal toeneemt met het aantal aftast-regels
is het gebruikelijk de kwaliteit van het beeld te definiëeren door het
aantal regels (lijnen) en liet aantal beelden per seconde. Is het aantal
lijnen kleiner dan 100, dan spreekt men van „grofraster televisie”, is
het grooter dan 100 dan spreekt men van „fijnraster televisie”.
6. Breedte van het frequentie-spectruni
Een ernstige moeilijkheid voor de toepassing van een lijn raster is
het feit dat door de bijzonder hooge modulatie-frequentie die in dat
geval vereischt wordt, groote radio-technische moeilijkheden ont
staan. Laten wij eens veronderstellen dat het in de bedoeling ligt
om een beeld over te brengen waarvan hoogte tot breedte zich ver
houden als 4 : 5 en dat 240 beeldlijnen telt. In dat geval zal elke regel,
indien men rekent met vierkante beeldpunten, 5/4 X 240 = 300
beeldpunten tellen. Het gehecle beeld bevat dan 300 X 240 = 72000
beeldpunten. Indien men aanneemt dat volkomen zwarte en vol
komen witte beeldpunten elkander voortdurend afwissclen, een
uiterste conditie waarmede men in de praktijk echter moet rekenen,
dan zal voor elke opeenvolging van volkomen helder en volkomen
donker beeldpunt, de zender gemoduleerd worden van maximum
sterkte naar minimum sterkte, waardoor een complete periode ont
staat (nader te verklaren aan de hand van lig. 9). De 72000 beeld
punten komen dus overeen met 36000 perioden. Wordt het beeld
25 maal per seconde overgebracht dan bctcekent dit, dat de zender
gemoduleerd wordt met een frequentie van 900.000 perioden per
seconde. Nu omvat het tegenwoordig voor den radio-omroep gebruikte
golflengten-gebied op de middel-golf, van 500—1500 kc'
300
kc/s. Het blijkt dus dat aangezien bij normale modulatie van een
draaggolf twee zijbanden ontstaan, voor een enkele televisic-uitzending met fijn raster bijna twee (1,8) dergelijke frcquentic-banden
noodig zouden zijn of om het anders uit te drukken, b.v. een gebied
van 600 m tot 130 m. Het is daarom volkomen uitgesloten voor een
dergelijke televisie-uitzcnding één der normale omrocp-golflengtcn
te gebruiken.
Dat sedert enkele jaren door den Londenschcn zender enkele uren
per week televisie werd uitgezonden op de normale golflengte, was
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dan ook alleen mogelijk door de toepassing van een grofraster-systeem:
30 lijnen en 121/2 beeldwisselingen per seconde. Het beeldformaat is
hierbij 7x3 zoodat in het ongunstigste geval een modulatic-frequentie ontstaat van:
7/3 X 30 X 30 X 12i/2

2

= 13 125 perioden

Deze z.g. „video frequentie” kan dus worden uitgedrukt door de formule:
f = l/2 a2Fn l)
f = video frequentie; F = beeldformaat; a = aantal beeldlijnen; n = aan
tal beelden per seconde.
Omgekeerd volgt hieruit bet aantal beeldrcgcls dat bij een bepaalde vidcofrequentie kan worden toegepast:

2)
Het is gebleken dat deze theoretische formule in zooverre niet juist is,
dat in de practijk bij een gegeven vidco-frequentie een grootcr aantal
beeldlijnen kan worden toegepast dan hiermede berekend wordt. Het aan
tal beeldlijnen kan, bij even goede resultaten, 1,25 maal zoo groot zijn. Met
dezen correctie-factor worden de genoemde formules dus:
f = i/2 a2Fnk l)
Hierin is k = 1/1.252 = 0,64
De golflengte van den Londenscben zender bedraagt 261,1 m
(1148,9 kc/s). Bij voorkomen van de hoogste modulatie-frequentie ontjen men niet met den besproken correctie-factor rekent als
staa
hoogste en laagste zijband-frequenties:
1148,9 kc/s + 13 125 kc/s = 1162,025 kc/s (258 m)
en
1148,9 kc/s — 13 125 kc/s = 1135,775 kc/s (264 m)
Hieruit blijkt dat reeds in dit geval van een zeer grof raster eigenlijk
reeds een ontoelaatbaar breed frcquentie-spectrum in beslag wordt
genomen, indien men bedenkt dat de door de conventie van Luzern
toegestane breedte 9 kc/s voor elk omroepstation bedraagt. In het
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zoo juist besproken geval bedraagt de breedte van den in beslag ge
nomen frequentieband i 27 kc/s = 3 kanalen. Om dus aan Europeesche omroepeischen te kunnen voldoen zou het aantal beeldlijnen
dus b.v. tot 10 gereduceerd moeten worden, hetgeen volkomen on
bruikbare beelden geeft. Er is slechts één oplossing om uit deze moei
lijkheden te geraken, en wel de toepassing van ultra-korte golven.
7. Ultra-korte golven
In tegenstelling met de golflengten van 100 m—10 m die men korte
golven noemt, noemt men de golven van 10 m—1 m, ultra-korte of
ook wel eens qua si-optische golven. Om twee redenen leenen deze
golflengten zich beter voor televisie transmissie dan welke andere
ook. In de eerste plaats is modulatie met zeer hooge frequenties
mogelijk ook omdat in dit gebied vrijwel geen andere zendstations
werken. Indien b.v. een golflengte van 6 m = 50 000 kc/s gemodu
leerd wordt met de reeds eerder genoemde 900 kc/s ontstaan als
hoogste en laagste zijband-frequentics:
50 000 kc/s + 900 kc/s = 50900 kc/s (5,89 m)
en
50 000 kc/s — 900 kc/s = 49100 kc/s (6,19 m)
Voor een dergelijken frequentieband, (de frequentie-variatie bedraagt
+ en — ca. 2%) is het zeer wel mogelijk zenders en ontvangtoestellen
te construeeren die voor het geheele gebied vrijwel gelijkmatig effec
tief zijn, terwijl dit voor een dergelijk modulatie-spectruin op een
hoogerc golflengte uitgesloten moet worden geacht.
Het andere groote voordeel van de zeer korte golven is, dat hun reik
wijdte zeer beperkt is, waardoor onderlinge storing tusschen ver
schillende televisie-stations op eenigermate grooten afstand van el
kaar gelegen, naar men tot dusverre aanneemt niet zal kunnen voor
komen, en dat de ontvangst op deze golflengten zeer weinig van lucht
storingen en in het geheel niet van fading te lijden heeft.
De reikwijdte van deze ultra-korte golven blijkt naar de praktijk tot
dusverre beeft aangetoond in hoofdzaak beperkt tot de optische
„zichtwijdte”, van de antenne uit gezien; zij wordt dus bepaald door
de hoogte van de antenne en de kromming van het aardoppervlak.
Bij de proefnemingen met de televisie-zenders te Londen en Berlijn
(waarbij men om begrijpelijke redenen bij voorkeur gebruik maakt
van hooge gebouwen zooals den toren van het Crystal Palace en den
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Funkturm) is gebleken dat een practische werkingssfeer van ± 40
kilometer bereikt kan worden. Ook de korte, middel en lange golven
planten zich recht
lijnig voort en het
feit dat deze op zeer
groote afstanden van
den zender gehoord
kunnen worden, een
feit dat jaren gele
den evenveel verba
zing verwekte als
thans de optische
reiktvijdte der ultra
korte golven, is toe
te schrijven aan het
bestaan van min
stens twee rcflecteerende lagen in de
hooge atmosfeer, te
genwoordig wegens
het voorkomen van
OZON-LAAG \
cleclrisch
geladen
\
\V- \\
deeltjes hierin, iono\\ V
sfeer genoemd.
/
% $

/
L

8. Transmissie der
ullra-kortc golven
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f± 40 hm
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Door deze reflcctee/
\\
rende lagen, de „E~~ VUEÓ^UiG HOOGST
iERG
laag” of de Kennel■AAN
ly-Heaviside laag en
de „F-laag” of Ap
Fig. 3. Invloed van geïoniseerde lagen in de
ple ton-laag, worden
atmosfeer op dc radio transmissie
de radiogolven die
door dc antenne naar boven uitgcstraald werden, gebroken en
teruggekaatst om zoodoende op grooten afstand de aarde weer te bereiken. Deze naar boven uitgcstraalde en teruggekaatste golf
noemt men ruimtegolf in tegenstelling met de bodemgolf, Deze
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bodemgolf heeft een zeer beperkte werkingssfeer daar zij zeer
spoedig verzwakt wordt door absorptie in den bodem en de daarop
voorkomende obstakels. De bodemgolf is echter zeer betrouwbaar
daar zij „met de voeten op den grond blijft”, in tegenstelling
met de ruimtegolf die gebroken en tcruggekaatst wordt door geïoni
seerde gaslagen, een grillig medium dat zeer variabel is onder den
invloed van de zonnestraling en dat zoodoende aan dagelijksche
en aan seizoenvariaties onderhevig is terwijl het bovendien sterk
wordt beïnvloed door de 11-jaarlijksche periode in het aantal zonne
vlekken. Des nachts is de werkingssfeer van zenders op normale golf
lengten vele malen grooter dan overdag, terwijl in het algemeen de
winter gunstiger is dan de zomer. Bij zonsopgang en zonsondergang
ontstaan plotselinge en snelle
variaties in de eigenschappen en
hoogte der reflecteerende lagen,
waardoor het bekende sluieringseffect in hevige mate- optreedt.
Een andere oorzaak van „fading”
is de interferentie van bodemgolf
en ruimtegolf, die vooral des
avonds en ’s nachts optreedt.
Het schijnt dat de „E” laag
(50—180 km hoogte) in hoofd
zaak als reflector werkt voor
lange en middelgolven. De korte
golven schijnen deze laag te
doorboren en worden gebroken
en gereflecteerd resp. voortgeleid
door de „F” laag (350 km hoogte).
In de aldus overbrugde gebieden
ontstaan in het algemeen zones
van stilte (skip distance = sprong
afstand). Men heeft tot dusverre
gemeend dat de ultra-korte golven
uitsluitend als bodemgolf worden
waargenomen en dat de ruimte
Fig. 4. Zender voor een golflengte
golf niet meer op aarde terug
van 7 m destijds gebruikt voor
keert.
proefuitzendingen te Amsterdam
Waarnemingen uit den allerlaat(Philips).
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sten tijd schijnen echter aan te toonen dat het laatste woord hierover
nog niet gesproken is. Niet alleen zijn Argcntijnsche uitzendingen op
een golflengte van 10 in in Europa regelmatig gehoord, maar het
schijnt ook dat de televisie uitzendingen van Berlijn-Witzleben in
Engeland ontvangen zijn. Mochten deze verschijnselen niet aan de
z.g. „freak” ontvangst zijn toe te schrijven zooals men thans nog
aanneemt, dan zijn de consequenties voor de toekomstige ontwikke
ling der televisie wellicht belangrijk.
Indien men aanneemt dat uitsluitend met de optische reikwijdte van
een ultra-kortegolf zender gerekend moet worden dan volgt hieruit
dat directe ontvangst over grooteren afstand dan ^ 40 km niet moge
lijk zal zijn en dat dus een televisie omroep voor een geheel land slechts
te verwezenlijken zou zijn door een net van zendstations, die elkaar
echter evenals bij den z.g. „gleichwellen”-omroep in bepaalde gebie
den ernstig zouden storen, vooral wanneer ze niet gesynchroniseerd
zouden zijn en elk afzonderlijke programma’s zouden uitzenden.
0. Hoogfrcquent-kahels
Een belangrijke vordering uit den laatsten tijd die het onderling
verbinden van zendstations, zoowel voor synchronisatie als voor programma-distributie mogelijk maakt, zijn de nieuwe co-axiale hoogfrequentkabels. Het betreft hier een kabelsoort die wat constructie
betreft aan de bekende capaciteits-arme afgeschermde antennekabel
herinnert. De dimensies zijn echter geheel anders en als gevolg hier
van zou een dergelijke kabel
het overbrengen van een frequentieband van 1000 kc/s
mogelijk maken. Hierbij
moet dan echter op bepaal
de afstanden, b.v. om de
10 km een versterker wor
den ingeschakeld die het op
Fig. 5.
getreden energieverlies weer Constructie van een hoogfrequent-kabel
aanvult. Men heeft zelfs
reeds voorgesteld deze versterkers te voeden met laagfrequenten
wisselstroom (50 perioden per seconde) via de geleiders van den kabel,
zoodat de aanleg hierdoor zeer vereenvoudigd zou worden.
Er bestaan reeds plannen in vergevorderd stadium voor den aanleg
van een dergelijke kabelverbinding tusschen New-York en Pliila-
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dclpliia terwijl ook in Engeland en in Duitschland plannen in studie
zijn. Over zulk een koogfrequcnt-kabel is bet, behalve bet overbren
gen van een televisic-signaal, ook mogelijk om minstens 300 verschil
lende telefoon gesprekken te voeren, zoodat men er hetzelfde mee
bereiken kan als met een telefoon-kabel met 300 dubbeladers! Het
scheiden van de diverse gesprek-ketens vindt dan aan de ontvangzijde plaats met afgestemde kringen, geheel als bij de radio-ontvangst. Het is zeer wel mogelijk dat deze kabels nog eens een belang
rijke rol zullen spelen bij de ontwikkeling van een eventueelen
tclcvisie-omroep.

ri~

10. Invloed van bet raster op de beeldkwaliteit
Zeer duidelijk kan men zich rekenschap geven van den invloed dien
bet aantal beeldelementen uitoefent op de kwaliteit van het beeld,

%
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Fig. 8.
bij beschouwing van lig. 6, 7 en 8, waarbij achtereenvolgens 90000,
22500 en 8100 rasterpunten gebruikt zijn. Hierbij kan men tevens het
verschijnsel waarnemen dat het grove raster belangrijk aan duidelijk
heid wint, indien men het op eenigen afstand bekijkt.
Behalve door het aantal beeldelementen wordt de beeldkwaliteit ook
in hooge mate bepaald door vorm en afmetingen (die natuurlijk weer
in verband staat met het aantal) van de aftastende licht- of electronenstip. In fig. 9 is voorgesteld hoe de gang van zaken is bij het af
tasten van een regel van vijf afwisselend zwarte en witte quadratischc beeldpunten. (Aangenomen is dat het aftastende punt een
cirkelvormige doorsnede heeft. )In den bovensten regel zijn vijf ver
schillende standen van het aftastende punt gcteckend voor den overgang van een geheel zwart, naar een geheel wit kwadraat. In de vol
gende vijf regels is weergegeven wat het aftastende punt „ziet” op
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de vijf geteekende
plaatsen. Op den
tweeden regel ziet
liet geheel zwart, op
den volgenden zwart
plus een weinig wit,
enzoovoorts totdat
op den zesden regel
liet punt geheel wit
„ziet”. Voor de mo
dulatie van den zen
der komt het echter
aan op de gemiddelde
lichtsterkte die het af
tastende punt tel
kens ziet, en de fotoelectrisclie cel rea
geert ook uitsluitend
hierop. De gemid
delde lichtsterkte
van het punt op den
derden regel is dus
voor den zender en
ook voor den ont
Schema van de aftasting van een bccldraster
vanger zeer donker
grijs, het punt op den volgenden regel donkergrijs, de volgende
lichtgrijs enz. Het aftastende punt ziet dus den bovensten regel van
zwart-witte blokken, zooals de onderste regel het toont.
Hierbij zijn de overgangen van zwart naar wit dus vervaagd. Het
weergegeven beeld zal dus een onscherpen indruk maken — althans
op de schaal waarop het hier is weergegeven. Bij nadere beschou
wing zal het duidelijk zijn dat deze overgangsscherpte slechts kan
worden vergroot door de afmetingen van het aftastende punt ten
opzichte van de elementen van het over te brengen beeld zeer klein te
maken. Voor beelden die zeer rijk zijn aan détail wil dit dus zeggen
dat het aantal beeldelementen (bij een vastgesteld formaat: aantal
beeldlijnen) zeer groot moet zijn.
Het weergeven van scherp contrasteerende lichtpartijen is ook nog
om een andere reden bezwaarlijk. Zooals uit het besproken diagram
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direct te zien is, komt het passeeren van het aftastende punt over
één zwart en één wit vak overeen met één complete periode (van
maximum geleidelijk naar minimum).
Voor twee opeenvolgende beeldelementen is dit de hoogste frequentie
die kati voorkomen. Bij geleidelijker overgangen namelijk, doorloopt
het aftastende punt steeds minder dan een periode. Dat dit zoo zijn
moet, volgt reeds hieruit dat bij uitzending van b.v. een geheel zwart
vlak, geen modulatie aanwezig is. Een geleidelijker overgang tusschen
opeenvolgende beeldelementen moet dus een modulatie-frequentic
geven die tusschen deze uitersten ligt.
Dit wil dus zeggen dat door het aftasten van een object met vele
felle contrasten zeer hooge modulatie-frequenties ontstaan en deze
zijn het, die bij de transmissie en bij de ontvangst de grootste moei
lijkheden geven. Is dus ergens in den zender of ontvanger de over
brenging der hoogste frequenties niet in orde, dan zal dit zich wreken
door het verdwijnen der contrasten.
Grootc witte of zwarte vlakken in het over te brengen beeld veroorzaken
uiterst lage modulatie frequenties. Bij uitzending van een egaal wit of
zwart beeldvlak kan men zelfs niet meer van modulatie frequentie spreken
daar het hier gelijkstroom impulsen betreft.
De gebruikte versterkers moeten dan ook in staat zijn ook deze stroomen
zonder vervorming te versterken en den zender overeenkomstig te modulecren. Een bijzonder probleem ontstaat door het uitzenden van geheel
witte of zwarte beeldvlakken en in het algemeen met de bepaling van de
, .gemiddelde helderheid” van het uitgezonden beeld. Wat met het laatste
bedoeld wordt kan men zich terstond voorstellen indien men denkt aan het
uitzenden van een maanlichtsccne in tegenstelling met een die van een
tafrecl in vol zonlicht. Zou de zender dan geen verschil in gemiddelde
helderheid „zien” dan zou de modulatie en dus ook het ontvangen beeld
in beide gevallen hetzelfde zijn.
Teneinde deze mogelijkheid te verkrijgen is het noodig de amplitude van
de uitgezonden draaggolf overeenkomstig te variecrcn. Een bepaalde
amplitude van de draaggolf komt dus overeen met „zwart” (aldus in te
stellen bij den ontvanger). Men kan nu het systeem zoodanig uitwerken
dat „wit” ontstaat door een kleinere of wel een grootere amplitude dan met
„zwart” overeenkomt. De later nog te bespreken synchronisatic-signalcn
kunnen dan wat amplitude van de draaggolf betreft dan „zwarter dan
zwart” of „witter dan wit” zijn. Het eerste systeem („wit” = kleinere
amplitude en synchr. „zwarter dan zwart”) wordt veelal in Amerika ge
volgd, het laatste in Duitschland. Het schijnt dat het Amcrikaanschc
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systeem in liet voordeel is omdat daarbij de draaggolfainplituden in de
zwarte beeldpartijen het grootst zijn waardoor de invloed van clectrische
storingen in dit hiervoor gevoelige deel van het beeld, zoo gering mogclijk is.
De bij den zender hiervoor benoodigde rcgelspanning wordt in de practijk
verkregen door den foto-ccl met hoogfrequenten wisselstroom in plaats
van met gelijkstroom te voeden. De hoogfrequente component van de span
ning tusschen de klemmen van den koppclwcerstand levert dan de rcgclspanning die de amplitude van de draaggolf beïnvloedt.
Aan de ontvangzijde wordt bij toestellen inct kathodcstraalbuis, de „vaste”
spanning van de roostcrelectrode beïnvloed door de amplitude van het
middclfrcquentsignaal van den beeldontvanger.
Een proeffiguur die de B.B.C. bij de dertig lijnen uitzending voor
het systeem Baird gebruikte voor hooge en lage frequenties, toont
fig. 10. Zooals men ziet is
direct vast te stellen hoe
de scherpte der contrasten
en hoe de détailrijkheid is
(deconvergeerende punten).
11. Geïnterlinieerde aftas
ting (Intcrlaced scanning).
Een moeilijkheid bij de televisie-ontvangst die her
innert aan de eerste dagen
van de cinema is het flikke
ren van het beeld. Dit ont
staat bij een beperkt aantal
beelden per seconde en bo
vendien doordat in tegen
Fig. 10.
stelling met de cinema, tij Proeffiguur voor de controle van lage
dens den duur van een (links) en hooge (rechts) becldrequentics
beeld niet het geheele projectievlak verlicht is, doch slechts een punt hiervan. Bij beweging
van het oog naar een ander deel van het beeld kan een indruk van
flikkering ontstaan die bij de cinema niet voorkomt. Men kan aan
dit verschijnsel tegemoetkomen door het aantal beelden per seconde
op te voeren (men is zelfs, ook om andere redenen, tot 50 gegaan)
en door z.g. geïnterlinieerde aftasting toe te passen. Hoe de geïnter
linieerde aftasting plaats vindt toont fig. 11. Bij normale aftasting is
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de volgorde der beeldregelsvoor elk beeld de
zelfde, bij het geïnterli
nieerde systeem is de
volgorde: 1, 2, 3, 4, 5
enz. (lste beeld); 21, 22,
23, 24, 25 enz. (2de
beeld); 1, 2, 3, 4, 5 enz.
(3de beeld).
Een feit is ook. dat be
wegende voorwerpen een
beter beeld geven dan
Fig. 11. Volgorde der bceldrcgels bij
stilstaande. Dit kan ten
geïnterlinieerde aftasting
deele aan een physiologisch effect worden toegeschreven, terwijl automatisch een soort ge
ïnterlinieerde aftasting verkregen wordt, waardoor de detailrijkheid
beter wordt.
Een ander physiologisch verschijnsel is, dat het flikkeren van het
beeld liinderlijker is, naarmate het beeld een grootere lichtsterkte
heeft.
Bij een groot aantal beelden per seconde waarbij de helderheid
van het beeld toeneemt, is geïnterlinieerde aftasting noodig.
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HOOFDSTUK II
12. Mechanische systemen
De bekende televisie systemen worden verdeeld in mechanische d.w.z.
zulke waarbij bewegende mechanische deelen worden toegepast en
in electrische d.w.z. zulke waarbij de bewegingen noodig voor aftas
ting en opbouw van het beeld, uitsluitend door electronen worden
uitgevoerd. In de radio-industrie is men geneigd aan te nemen dat
mechanische systemen, hoe geniaal zij ook van opzet mogen zijn,
weinig kansen meer hebben nu het mogelijk is gebleken met zuiver
electrische middelen een zeer fijn raster te verkrijgen. Mechanische
systemen vinden hun natuurlijke beperking in de nimmer geheel te
vermijden traagheid der bewegende deelen die de toepassing van zeer
liooge frequenties onmogelijk maakt. Bovendien zijn de mechanische
onderdeden die hierbij van toepassing zouden zijn, buitengewoon
moeilijk te vervaardigen terwijl bij de hooge vereischte precisie,
temperatuur-veranderingen een zeer storenden invloed uitoefenen.
Een voordeel hebben mechanische systemen tot dusverre ongetwij
feld in de mogelijkheid tot projectie van het ontvangen beeld, die zij
bieden.
Bij de zuiver electrische systemen levert dit punt nog moeilijkheden
op, ofschoon er teekenen zijn die er op wijzen dat ook deze moeilijk
heid overwonnen zal worden.
Wij laten hieronder een overzicht volgen van de meest bekende me
chanische systemen, die achtereenvolgens besproken zullen worden.
Mechanische systemen
Voornaamste kenmerk:

Voorbeeld'van toepassing:

1. Nipkow’sche schijf met gaat
jes of lenzen; fotocel achter de
schijf
2. Als 1 echter met „flying spot”
aftasting
3. Spiegeltrommel voor zender
en ontvanger
4. Spiegelschroef

Eerste proeven van Baird e.a.
(30 lijnen); systeem Barthélémy
(60 lijnen)
B.B.C. uitzendingen (30 lijnen)

5. Spiegelkrans
Televisie 2

Tclefunken-Karolus. Marconi 50lijnen systeem; Baird-systeem
T.K.D.-ontvanger 60 en 120
lijnen
v. Mihaly 60, 120 en 180 lijnen

18
6. Draaiende prisma’s
7. Trillende spiegels
8. Aftasting van films met Nipkow’sche schijf
9. Tussckenfilmprocédé

Scopkony-systeein
Zworykin c.a.
Uitzendingen van de B.B.C. en
Reickspost, 180 en 240 lijnen
Fernsek A.G. — Baird; Reicks
post, 180 en 240 lijnen
Bij al de opgenoemde systemen bestaat ket verschilpunt slcckts in
de wijze waarop de aftasting van ket beeld geschiedt en in de midde
len waarmede dit bereikt wordt. Het grondprincipe is echter in alle
gevallen hetzelfde en ook de voornaamste hulpmiddelen zooals foto
cellen, neonlampen, Kerr-cellen zijn gelijk. Wij zullen daarom eerst
bespreken koe deze belangrijke onderdeden werken.
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13. Folo-clectrische cellen
Het is merkwaardig te bedenken dat de grondslagen voor de uitvin
dingen die Televisie heden mogelijk maken reeds tegen liet einde van
de vorige eeuw en ket begin van de onze gelegd zijn: Hertz ontdekte
bij zijn beroemde proeven met electromagnctische golven dat de
overgang van vonken tussclien twee zinken bollen veel gemakkelijker
plaats vond indien de vonkbaan sterk verlicht werd en ontdekte zoo
doende ket foto-electriscke effect. De katkodestraalbuis die ook in
het begin van deze eeuw geconstrueerd werd door Braun en Zenneck
had een geheel ander doel tot uitgangspunt.
De verklaring van het door Hertz waargenomen verschijnsel moet
gezocht worden in het feit dat bepaalde stoffen onder invloed van be
straling met een zekere lichtsoort electronen gaan uitzenden, op de
zelfde wijze als dit het geval is met een gloeiend lichaam. In de open
atmosfeer kunnen deze electronen slechts een uiterst korte baan af
leggen daar zij tegen de gasmoleculen van de lucht botsen. Zijn deze
botsingen voldoende hevig, dan kunnen de electronen uit de gasato
men een of meerdere electronen losschieten waardoor het oorspron
kelijk in electrisch evenwicht verkeerende atoom een positief electrische lading krijgt en ion genoemd wordt. Dergelijke ionen zijn de
dragers van de electriciteit door gassen en vloeistoffen. Door bestra
ling van de zinken vonkbollen werd de lucht in de onmiddellijke om
geving dus geïoniseerd waardoor de vonkovergang veel spoediger
optreedt.
Het is gebleken dat de z.g. aardalkalien zooals kalium en natrium en
hunne oxyden evenals de metalen caesium en rubidium een zeer
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groote foto-electrische emissie vertoonen, terwijl elk in koofdzaak ge
voelig is voor een bepaalde lichtkleur. Men is er zoodoende toe ge
komen om foto-electrische cellen te construceren die bestaan uit een
glazen ballon waarin op de binnenwand een zeer dunne laag van het
betreffende metaal is neergeslagen. Daar deze metaallaag bij belich
ting elcctronen uitzendt evenals de kathode in een radiolamp, noemt
men haar kathode. Als anode (positieve pool) fungeert een in den
ballon geplaatste draadspiraal of draadrooster. Indien deze anode een
positieve spanning verkrijgt ten opzichte van de kathode, zullen de
aldaar door belichting vrijgemaakte clectronen zich als een electronenstroom naar de anode begeven.
14. Vacutim-cellen
Men onderscheidt vacuum-cellcn
en cellen met gasvulling. In de
eerstgenoemde is liet vacuum even
u
hoog als in een radiolamp (d.w.z.
ca. 10'7 mm kwikdruk) en de
verschijnselen zijn geheel analoog.
Bij het opvoeren van de anodespanning neemt de anodestroom
toe, om bij een bepaalde waarde
een maximum te bereiken waar
boven bij verdere vcrliooging van
de anodespanning, de anodestroom
niet meer toeneemt. Dit is de z.g.
.--J
verzadigingsstroom, waarbij alle
.t
■I
beschikbare elcctronen aan den
anodestroom deelnemen. De ano
Fig. 12. Hoogvacuum-ccl met
despanning waarbij dit het geval is,
cacsium kathode
de z.g. verzadigingsspanning ligt
b.v. bij de Philips hoogvacuumcel bij 70 volt. Is deze spanning inge
steld, dan is elke verandering in de anodestroom-sterkte uitsluitend
een gevolg van veranderingen in de belichting en aangezien de ver
houding tusschen een bepaalde toename in de belichting dan strikt
proportioneel is met de toename in de anodestroom, leent een der
gelijke cel zich voortreffelijk voor een volkomen vervorraingsvrije
vertaling van belichtingssterkten in stroomsterkten, een vereischte
voor televisie van goede kwaliteit.
■

■
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Om een denkbeeld te geven
van de gevoeligheid van
een dergelijke cel, met caesiuin kathode, zij vermeld
dat deze bij de verzadigingsspanning 20 /tA/lumen be
'O'
draagt. Dat wil dus zeggen
dat indien in den genoem
den toestand een licht
stroom van 1 lumcn het
venster van de cel binnentreedt, een anodestroom
verandering van 20 rnilFig. 13. Eenvoudige schakeling voor
Uoenste ampère het gevolg
foto-cel versterker
is. Daar in de practijk de
anodestroom veranderingen steeds van de orde van inicro-ampères
zijn, is een koppelwcerstand van zeer hooge waarde gewenscht om
een niet al te geringe te versterken spanning te verkrijgen. Een be
zwaar van een hoogen koppelwcerstand is echter, dat een ernstig
verlies in de hoogste frequenties op zal treden (tengevolge van
schadelijke capaciteiten) en dat de cel uiterst gevoelig wordt voor
uitwendige elcctrische beïnvloeding. Men moet daarom een com
promis kiezen dat steeds een zeer zorgvuldig geconstrueerden meertraps versterker vereischt, althans voor televisie-doeleinden.

rO

15. Cellen met gasvulling
Anders gedragen zich de cellen die met een edelgas onder lagen druk
gevuld zijn. Hierin treedt, (zie ook 13), tengevolge van de vrijge
maakt electronen, ionisatie op indien de anodespanning hoog genoeg
is om de electronen een hiervoor voldoend groote snelheid te geven.
Wordt deze snelheid groot genoeg dan worden een groot aantal posi
tief geladen ionen gevormd die naar de negatieve kathode gaan, ter
wijl de electronen naar de anode getrokken worden en zoo den anode
stroom vormen. Bij deze botsingen zijn echter een groot aantal nieuwe
electronen vrijgekomen die niet alleen den anodestroom vergrooten
maar op hun beurt bij botsingen mét gasatomen een herhaling van
het beschreven verschijnsel veroorzaken. Een gevolg van een en ander
is, dat bij een cel met gasvulling de anodestroom steeds toeneemt met
het toenemen van de anodespanning. Indien deze toename niet be-
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grensd zou worden door een weerstand in den anodekring, zou de
stroomsterkte zoozeer toenemen dat in de cel een glim-ontlading of zelfs
een boog-ontlading zou gaan optreden, die beide het defect raken van
de cel en eventueel een kortsluiting tengevolge kunnen hebben. Daarom
geldt voor dergelijke cellen steeds een maximum anodespanning, die
nimmer overschreden mag worden, terwijl men er liefst nog aanzien
lijk onder moet blijven om van een betrouwbare, regelmatige werking
verzekerd te zijn. Bovendien moet steeds een begrenzingsweerstand van
0,1 megohm in serie worden geschakeld. Het groote voordeel van een
cel met gasvulling ten opzichte van een hoogvacuum-cel is de zeer veel
grootere gevoeligheid. Deze varieert zeer sterk met de anode-spanning
en bedraagt b.v. bij het Philips type 3530 bij de max. bedrijfsspanning van 100 V, 150 /(A/lm en is dus 7% maal zoo groot als bij de
hoogvacuumcel. Bij zwakke verlichting kan de anodespanning tot
120 V worden opgevoerd waarbij een gevoeligheid van 230 /(A/lm
bereikt wordt.
Naast voor verschillende verlichtingswaardcn onconstante gevoelig
heid, is liet een bezwaar van de cellen met gasvulling dat zij zich
voor de hoogste modulatie-frequenties minder goed leenen.
16. Speclraal-gcvocliglicid der foto-cellcn
De gevoeligheid van foto-ccllen, zooals zij verkort genoemd worden is
niet voor alle kleuren gelijk. Zooals bekend wordt de kleur van het
licht bepaald door zijn golflengte. Daar deze golflengten buitengewoon
klein zijn worden zij uitgedrukt in Angstrom-eenheden (lA = 1 tienmillioenste millimeter). Zooals uit de hierbij afgebcelde karakteristiek
voor een caesiuin-ccl blijkt, is deze het gevoeligst in het roode gebied
(7000 A). Een kalium-cel is
r
het gevoeligst voor groen ’oo X
X
licht (5400 A) en de gevoelig
\
v
heid voor roode stralen is zeer
"
gering. Bij keuze en gebruik & van foto-ccllen moet men
7
met deze eigenschappen dus
terdege rekening houden, °ir
KO Q9 Ofi^ 0,7
Ü6
0,5 jx
II
niet alleen met de keuze der
oranje | blauw |
infrarood I
lichtbronnen maar ook met
rood
groen violef
de maquillage der televisie- Fig. 15. Spcctraal-gcvoelighcid van een
cacsium-ccl
artisten!
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17. Gasontladings-lanipcn
Terwijl de fotocel het opname instrument is, en als zoodanig verge
leken kan worden met de microfoon bij den radio-omroep, vervult bij

Fig. 15. Opnametoestel met van lenzen voorziene Nipkow’sche
schijf (om de lichtsterkte te vergrooten); op de as ziet men
een slroboscopische schijf, ter controle van de omwen tclingssnelhcid, die door het nconlampjc rechts verlicht wordt. Geheel
links is de foto-cel. (Systeem Chauvierre.)

;

de oudere mechanische systemen de
gasontladingslamp, in het algemeen
een neonlamp (oranje-rood licht) of
een lamp gevuld met een mengsel
van argon en helium (wit-oranje
licht) de rol van reproduccerend
element.
Men maakt hierbij gebruik van de
eigenschap van een lichtgevende
electrische ontlading in een gas, dat
zeer snelle variaties in de stroomsterkte vrijwel zonder traagheid
door overeenkomstige lichtsterktevariaties worden gevolgd.
Evenals bij de foto-cellen met gas
vulling het geval is, treedt ionisatie
r
van het gas op, die boven een bepaal- van een neon.lamp v00r televisicde spanning, de doorslagspannmg, ontvangst. De bekrachtigingsovergaat in een glimlichtontlading spoelen voor het toonrad S, zijn
en bij onvoldoende begrenzing in in serie geschakeld,
een boogontlading. Deze glimlichtontlading is het, die door het ontvangen televisie-signaal wordt
beïnvloed. De lichtsterkte van de gehecle glimlichtontlading volgt
dan het signaal. Wordt de lichtende buis, synchroon en isochroon
met den zender afgetast dan zal men het beeld zien verschijnen.
In het algemeen vertoonen gasontladings-buizen dezelfde bezwaren
als de foto-cellen met gasvulling. Voor lijnrastcr-televisie zijn zij
niet geschikt, ook reeds omdat de beschikbare lichtsterkte zeer gering
is. Met een neonlamp zooals zij dikwijls voor gangverlichting e.d. ge
bruikt wordt, kan men een aardige proef nemen, die verschillende
der besproken verschijnselen demonstreert.
Indien men de lamp aansluit op een gelijkspanningsbron b.v. een
plaatspanningapparaat en men regelt de spanning juist onder de
doorslagspannmg, zoodat de lamp niet oplicht, is het aanstrijken van
een lucifer voldoende om de glimontlading te veroorzaken! Dit „aan
steken met een lucifer” wordt verklaard door het foto-clectrische
effect van de ontbranding.
Een poging om de bruikbaarheid te verbeteren werd in de Yereeuigde
Staten gedaan met de constructie van de z.g. krater-lamp. Hierbij
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wordt de ontlading geconcentreerd in een blokje lava waarin een
kleine opcning is aangebracht. Deze lampen leenen zich ook voor
projectie proeven.
18. Kcrr-cellcn
Daar de weergave van het ontvangen beeld met een gasontladingslamp zeer onbevredigend is, ligt het voor de hand dat men gedacht
heeft aan de mogelijkheid
van een „liclitklep” die af
hankelijk van de aangelegde
spanning, meer of minder
licht zou doorlaten en zoo
doende het gebruik van een
zeer sterken lichtbron b.v.
een booglamp zou toelaten.
Op deze wijze zou men dan
kunnen denken aan projectie
van het ontvangen beeld op
een scherm. Een dergelijke
liclitklep heeft men inder
daad kunnen construeeren
en wel door toepassing van
het z.g. Kerr-effect.
Alvorens nader toe te lichten
Fig. 17. Voorbeeld van een Kerr-cel
wat dit effect is en hoe het
wordt toegepast is een kleine uitweiding over gepolariseerd licht
noodig.
Indien men uitgaat van de wetenschap dat licht een electromagnetiscli trillingsvcrschijnsel is, evenals radio- en andere electrische gol
ven, ligt het nog volstrekt niet voor de hand dat deze golven alle
voortdurend in eenzelfde platte vlak zouden loopen of staan.1) Het
is zeer goed denkbaar dat de golven zich b.v. volgens een rechte
schroeflijn voortplanten. Inderdaad blijkt iets dergelijks zoowel met
licht- als met radio-golven het geval te kunnen zijn. En in normale
gevallen is licht niet gepolariseerd d.w.z. dat de golven zich niet in
een plat vlak voortbewegen, maar naar men aanneemt, in alle denk
bare vlakken.
Nu bestaan er middelen om het licht te polariseeren. Bij terugkaat•) Juister: dal b.v. dc

mugnclischc component zich voortdurend in eenzelfde platte vink voortplant.

25

k'

sing met een spiegel onder
een bepaalden hoek b.v.
verkrijgt men gepolariseerd
licht. Beter gaat het met
een z.g. Nicol’s prisma, d.i.
een dubbel prisma samen
gesteld uit bepaalde mine
ralen, b.v. tourmalijn of
kalkspaat. Kalkspaat ver
toont het beroemde, door
Huijgens ontdekte ver
Fig. 18. Voortplanting van golven in
schijnsel der dubbel-bretwee vlakken die loodrecht op elkaar staan
king. Hierbij splitst zich
een lichtstraal die het prisma doorloopt in twee deelen: een straal
gehoorzaamt aan de normale optische wetten en wordt gebroken,
terwijl de andere zich hiervan niets aantrekt en schijnbaar zonder
eenige verandering te hebben ondergaan het prisma weer verlaat.
Het blijkt echter dat deze abnormale straal 11a verlaten van het
prisma gepolariseerd is. Het prisma heeft als een optische zeef ge
werkt die slechts trillingen in een bepaald vlak doorlaat. Het uittre
dende gepolariseerde licht is veel zwakker dan het binnentredende;
dat dit zoo zijn moet is gemakkelijk in te zien indien men bedenkt
dat het binnentredende licht door golven in alle denkbare vlakken op
de centrale voortplantingsrichting gevormd wordt, en dat slechts de
golven uit één enkel vlak worden doorgelaten. Indien men nu twee
dergelijke prisma’s achter elkaar plaatst (Nj en N2) en men stelt de doorlaat-richtingen onder een rechten hoek dan zal in ’t geheel geen licht
worden doorgelaten. Zou men nu over een middel kunnen beschikken
dat liet polarisatie-vlak
van den lichtbundel tusschen de twee prisma’s on
der elcctrischen invloed,
kon draaien, dan zou het
polarisatievlak van dezen
bundel weer min of meer
samenvallend kunnen wor
den gemaakt met het doorlaatvlak
van het tweede
Fig. 19. Opstelling van Kcrr-cel en
prisma.
Het
effect zou dus
Nicol’s prisma’s

9
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hetzelfde zijn alsof men een der prisma’s om een horizontale as draaide
en zoodoende het doorgelaten licht van maximum naar minimum
regelde. Het gezochte middel geeft ons het Kerr-elfect. Dit is de
wetenschappelijke naam voor het wonderlijke verschijnsel dat b.v.
de vloeistof nitro-bcnzol de eigenschap heeft het polarisatie-vlak
van een er door passeercnden lichtbundel te draaien indien het door
een electrisch veld beïnvloed wordt. De Kerr-cel werkt dus in com
binatie met twee Nicol’s prisma’s als een ideale lichtklep. Indien
men nu het ontvangen signaal gebruikt om de Kerr-cel te moduleeren, dan kan de aldus verkregen lichtbundel van variabele inten
siteit gebruikt worden voor de beeldsynthese met Nipkow’sche
schijf, spiegeltrommel e.d.
De toepassing van een Kerr-cel toont lig. 19. De lichtbundel moet
passeeren door de vloeistof tusschen de vlakken van een stel evenals
in een condensator om elkaar grijpende metalen plaatjes, A en B. Daar
bij deze eenvoudige opstelling het optisch rendement zeer gering is,
gebruikt men tegenwoordig wel een opstelling van bijzondere prisma’s
waarbij de „normale” straal ook benut wordt. Ter verbetering van
de gevoeligheid wordt somtijds een hoogfrequente hulpspanning op
den cel toegepast.

?
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19. Selcniuni-ccllen
In oudere litteratuur wordt meermalen gesproken over het gebruik

I

:
Fig. 20. Werking van een zendsystcem met Nipkow’schc schijf.
F = foto-cel, V = versterker
1
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Fig. 21. De baan die het aftastende lichtpunt over het beeld beschrijft.
Boven: de stroomvariaties die als gevolg van de wisselende verlichting
door den foto-cel worden veroorzaakt.
van z.g. sclenium-ccllcn. Dit zijn lichtgevoelige cellen waarvan de
werking berust op de eigenschap van het metaal selenium om in een
bepaalden kristallijnen vorm zijn weerstand te wijzigen met de ver
lichting. Een bezwaar voor toepassing bij televisie is, dat hooge modulatie-frequenties niet kunnen worden gevolgd. Er zijn echter een aan
tal toepassingen waarvoor deze cellen zich beter leenen dan foto
cellen.
Na deze beschrijving van enkele der belangrijkste algemeen gebruikte
onderdeden kunnen wij thans overgaan tot de bespreking van enkele
der mechanische systemen.
20. Systeem met Nipkow’sclic schijven
In fig. 20 is voorgcsteld hoe een dergelijk systeem werkt. Het uit te
zenden tafrecl wordt sterk verlicht en het hiervan door een lens ge
vormde beeld wordt op een draaiende Nipkow’sche schijf geworpen
die het in een bepaald aantal beeldlijnen ontleedt. Het door de schijf
passecrende licht valt op een achter de schijf geplaatste foto-electri-

schc cel die de
lichtstralen van
wisselende in
tensiteit in overeenkomstige
stroompjes ver
taalt, die na
veelvoudige vcrsterking den
zender
raoduleeren. Hoe de
analyse van liet
beeld met de
draaiende schijf
plaats vindt is
in détail voor ge
steld in fig. 21.
Elk gaatje in de
Nipkow’sche schijf met 30 gaatjes. B = beeldvlak.
schijf beschrijft
een cirkel over het beeld en laat zoodoende elk punt van het
op zijn baan gelegen deel van het beeld op de foto-cel inwerken.
De lichtwaarden van de in fig. 21 geteekende baan van een gaatje,
worden dus vertaald in de daarboven voorgestelde electrische modu
latie van de hoogfrequente draaggolf. De schijf telt zooveel gaatjes
als er beeld-lijnen gewenscht worden en deze zijn op den omtrek
van een spiraallijn aangebracht en wel zoodanig dat de baan van elk
volgend gaatje, nauwkeurig onder die van het eerste aansluit. Is de
laatste beeldlijn op deze wijze afgetast, dan begint automatisch het
eerste gaatje van de spiraal weer met den eersten regel.
Bij de Nipkow’sche schijf wordt de hoogte van het beeld bepaald door
den spoed van de spiraal, de breedte door den afstand tusschen de
opeenvolgende gaatjes. Het aantal beeldlijnen wordt uitsluitend be
paald door het aantal gaatjes, terwijl het aantal beelden per seconde
bepaald wordt door het aantal omwentelingen. Hoe aantrekkelijk
deze eigenschappen de Nipkow’sche schijf als analysator ook maken,
voor fijnraster uitzendingen levert zij groote bezwaren op. Bij een
groot aantal gaatjes en bij een grooter beeld, worden de afmetingen
onhandelbaar groot en ze is daardoor zeer moeilijk te construeeren en
te gebruiken. Groote analysator-schijven zooals ze voor de uitzending

4.
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van films bij de 180 en 240 lijnen-systemcn, gebruikt worden, [aat
men dikwijls in vacuum loopen, teneinde een rustigen gang te be
vorderen. Een ander bezwaar is de zeer geringe hoeveelheid licht die
tot de foto-cel wordt toegelaten. Dit maakt een buitengewoon krach
tige verlichting van het uit te zenden object noodig.
Bij de eerste experimenten met dergelijke systemen was deze ver
lichting zelfs zoo hevig dat de optredende artisten hiervan zichtbaar
hinder ondervonden en gevaar liepen verschroeid te worden. Zooals
wij verder zullen zien heeft men dit bezwaar kunnen ondervangen door
lichtbronnen en foto-cellen van plaats te doen verwisselen.
Het aldus uitgezonden televisie-signaal levert na ontvangst op de bij
den radio-omroep gebruikelijke, echter met een ontvangtoestel dat

Fig. 23. Televisie opname-camcra systeem Barthclcmy, met ingcbouw’dc
analysatorschijf en foto-cel versterker

Fig. 24. Opname studio’s voor het systecm-Bartlielémy
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in staat is voldoend hooge modulatie--j
frequenties te ontvangen, een laagfrequent signaal dat een getrouwe
copie is, althans behoort te zijn, van
den stroom die de foto-cel aan den
zender ter modulatie toevoerde. Ten
einde hieruit nu weer een beeld te
doen ontstaan wordt deze modulatie
toegevoerd aan een neon-lamp, die in
een daarvoor passende schakeling,
Fig. 25. Niet geretoucheerde
door een hulpspanning in ontstoken
opname van het 60-lijnen beeld
toestand wordt gehouden. Een derge
volgens het systeem Barthélélijke lamp wordt bij voorkeur zoo uit my; belichtingstijd: 30 sec. Ont
gevoerd dat het aldus ontstane glim vangst met kathodestraal-buis
licht de geheele kathode, die dan min
stens zoo groot wordt gemaakt als het beeldkader op de analysatorscliijf, bedekt. Onder invloed van het televisie-signaal zal de intensi
teit van het glimlicht snel wisselen, geheel overeenkomstig de momentale liclitwraarden aan de zendzijde.
Indien men nu deze met glimlicht bedek
te kathode beschouwd door een analysator-schijf die glheel overeenkomt met
die op het zendstation en die met precies
dezelfde, constante snelheid draait, zal
men het beeld zien verschijnen. Boven
dien is het een vereischte dat de eerste
beeldregel bij zender en ontvanger beide
op hetzelfde moment beginrfen (isochronisme) daar anders het beeld in zijn ka
der verschoven verschijnt (hg. 26). Is de
snelheid niet precies gelijk (synchronisme) dan verkrijgt men, óf een sterk ver
vormd beeld, óf in bepaalde gevallen ge
spleten of meervoudige beelden, ofwel
Fig. 26.
het beeld loopt voortdurend w^eg.
Hoe het beeld verschijnen
kan als gevolg van gebrekkig 21. De synchronisatie
synchronismc en isochronismc. In het midden de zwarte Het]verkrijgen van dezen volkomen ge
lijken gang van zeild- en ontvangschijsynchronisatie hand
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ven is langen tijd het grootste struikelblok geweest op den weg naar
verdere ontwikkeling. Tenslotte werd een oplossing gevonden die
reeds uit de telegrafic-technick bekend was en die zoo afdoende is, dat
zij bij vrijwel alle thans bestaande mechanische systemen wordt toe
gepast.
Toen het practisch ondoenlijk was gebleken zender en ontvanger on
afhankelijk van elkaar synchroon te laten werken, d.w.z. met een
tevoren afgesproken toerental, kwam men op de idee om den ont
vanger door den zender „in den pas” te laten houden door de zender
na elke compleet uitgezon
den beeldlijn een bijzonde
ren impuls te laten geven,
die een cventueelc snelheidsafwijking aan de ontvangzijde, ontstaan tijdens
de reproductie van de zoo
juist uitgezonden beeldlijn,
te corrigeeren. Dit kan zeer
eenvoudig geschieden door
een extra lichtspleet in de
analysatorschij f aan tc bren
gen die er voor zorgt dat
bij elke omwenteling de fo
tocel (of een extra foto-cel)
door een afzonderlijk lamp
Fig. 27. Het ontvangstbecld van horizon
je even fel belicht wordt en
tale strepen bij te snel resp. te langzaam
zoodoende een krachtigen
loopen van de analysatorschij f
impuls uitzendt.
Bij de Baird-uitzendingen, waarbij z.g. verticale aftasting werd toe
gepast, werd dit op eenvoudige wijze bereikt door een zwarten band
boven het uit te zenden beeld aan te brengen. Na beëindigen van
elke regelaftasting wordt dus een sterk signaal gegeven. De corrigeerende werking van deze lijn-impulsen zooals de vakterm luidt, wordt
uitgeoefend door ze te laten inwerken op een z.g. toonrad.
22. Het toonrad
De constructie van een toonrad is schematisch weergegeven in fig. 28.
Zooals hieruit blijkt is een rad opgebouwd uit onderling geïsoleerde
weekijzeren plaatjes (lamellen), en met een aantal tanden dat over-
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eenkomt met het aantal
beeldlijnen per seconde, (de
frequentie van de correctiestroomstooten), gemonteerd
op de as van den motor die
voor de aandrijving van den
televisie-ontvangcr zorgt.
De synchronisatie-stroomstooten worden na voldoen
de versterking gevoerd door
de windingen van twee spoe
len die op twee diametraal
ten opzichte van de tanden
geplaatste poolschoenen zijn
aangebracht. Deze pool
schoenen vormen met de
weekijzeren brug die hen
verbindt, via de zeer nauwe
luchtspleten S, en het
toonrad, een magnetisch
circuit. De werking is nu als
volgt: het aantal tanden en Fig. 28. Constructie van een toonrad.
hun stand zijn zoodanig be S = luchtsplect, L = gelamcllecrd poolrad
rekend, dat in dien de motor de juiste snelheid heeft, twee diametraal
staande tanden juist tegenover de poolschoenen staan op het moment dat de aftasting van eiken beeldregel beëindigd is. Indien op
dat oogenblik de krachtige stroomstoot van de synclironisatieimpuls het magnetisch circuit bekrachtigt, zal er dus niets gebeuren,
daar de stand van de tanden dan zoo is, dat een zoo groot mogelijk
aantal magnetische krachtlijnen wordt omvat. Anders is het echter
indien een tandenpaar ten opzichte van de poolschoenen een hoek
maakt op het moment dat de synchronisatie-impuls optreedt, en wel
tengevolge van te snel of te langzaam loopen van den motor. Het
effect van den impuls zal dan zijn, dat het dichtstbijzijnde tandenpaar
door het magnetisch veld in dien stand wordt getrokken, waarin de
meeste krachtlijnen worden omvat, dus in het verlengde van de pool
schoenen. Dit wil dus zeggen dat de snelheid al naar behoefte ver
groot of verkleind wordt/Op deze wijze gelukt het den gang van
den analysator synchroon te houden, mits de afwijkingen niet te
Televisie 3
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groot zijn. Een voorwaarde is dat de motor ongeveer de juiste snel
heid heeft en behoudt.
23. Stroboscopischc schijf
Een eenvoudig middel om te controleereu of een Nipkow’sche schijf
of een spicgeltrommel het juiste aantal omwentelingen maakt, is de
bekende stroboscopischc schijf. Hierop zijn een aantal cirkelsectoren
beurtelings wit en zwart gemaakt. Bekijkt men deze schijf terwijl zij
draait, in daglicht, dan schijnt zij grijs te zijn. Indien men haar echter
bekijkt in het licht van een lamp aangesloten op het lichtnet van
50 perioden, dan zullen de sectoren schijnen stil te staan indien de
gang synchroon is en het aantal sectoren juist gekozen. Daar het aan
tal temperatuurveranderingen van den gloeidraad van deze verlichtingslamp 2 X 50 = 100 bedraagt, en b.v. bij de uitzendingen van de
B.B.C. volgens het Baird 30-lijnen systeem door den analysator 12%
omwentelingen per seconde gemaakt worden zullen dus 8 sectoren
1
8
noodig zijn, daar 1 complete omwenteling y)\^ ~ jqq seconde eischt,
en dus 1/8 van den omtrek in 1/100 sec. doorloopen wordt. Daar 5(- een
veelvoud is van 12% zal ook in het licht van de voor telcvisie-ontvangst dienende neon-lamp stilstand worden waargenomen. Indien
de gang van den analysator niet synchroon is, ziet men het rad met
8 spaken dat dikwijls gebruikt wordt, al naar te snel of tc langzaam
loopen, tegen of met den zin der wijzers van het uurwerk draaien.
24. Storing der synchronisatie
De werking van het thans beschreven synchronisaticsignaal berust op
het verschil in amplitude van dit signaal ten opzichte van den rest van
het signaal en op de periodiciteit hiervan. Het ligt dus voor de hand
dat indien een van beide kenmerkende elementen bij zender of ont
vanger gestoord wordt, de synchronisatie hieronder lijdt. Indien bij
voorbeeld de uit te zenden persoon een hoogen hoed draagt die dicht
bij de omraming van het beeld komt, terwijl de achtergrond wit is, zal
de hierdoor veroorzaakte beeldimpuls die sterke gelijkenis vertoont
met de synchronisatie impuls en vrijwel gelijktijdig aankomt, de nei
ging hebben het toonrad mee te nemen. Om een dergelijk verschijnsel
tegen te gaan past men in moderne kathodestraalbuis-ontvangers
een z.g. amplituden-zeef toe, zooals verder beschreven zal worden.
Indien het snclheidsverschil aan de ontvangzijde te groot wordt, kan
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het magnetisch veld het toonrad niet meer „grijpen” en dit valt daar
door „uit den pas”. Het is echter aan te bevelen om den motor steeds
iets te snel te laten loopen waardoor elke corrcctie-impuls de gelegen
heid krijgt effectief te zijn, waardoor grootere snclheidsafwijkingen
voorkomen worden. Treden deze n.1. op, dan kan de corrcctiewerking
zoo heftig zijn dat overgecompenseerd wordt en een voortdurend heen
en weer schommelen om de juiste snelheid ontstaat, hetgeen natuur
lijk een op en neer gaan van het beeld tengevolge heeft.
25. Hel instellen van het kader (isochronisme)
Het feit dat de analysatoren bij zender en bij ontvanger synchroon
loopen wil nog volstrekt niet zeggen dat de beelden ook goed ontvan
gen zullen worden. Het is namelijk zeer goed denkbaar dat de analysator van den zender juist met den eersten regel begint terwijl de
analysator van den ontvanger bijvoorbeeld op dat oogenblik toevallig
een zoodanigen stand inneemt dat met een regel juist op de halve
beeldhoogte begonnen wordt. In dat geval zal dan indien bijvoorbeeld
een acteur „en face” wordt uitgezonden, het beeld in twee deelen ge
spleten verschijnen, zoodanig dat van boven naar beneden gezien
worden: oogen, neus, mond, kin, zwarte synchronisatie-band, hoofd
haar, voorhoofd, wenkbrauwen! Bij een anderen foutieven stand der
beide analysatoren ten opzichte van elkaar is ook een verticaal ge
spleten beeld mogelijk. Het instellen van het kader (eng.: framing)
is op eenvoudige wijze mogelijk door de synchronisatie tijdelijk
buiten werking te stellen, b.v. door geheele of gedeeltelijke kort
sluiting van de spoelen van het toonrad. Het beeld zal dan door
de optredende snelheidsvariaties in de eene of andere richting ver
schuiven. Op het oogenblik dat het beeld dan juist in de omlijsting
staat, wordt de synchronisatie weer ingeschakeld en het beeld is dan
vergrendeld. (Eng.: locked).
Het is gewcnscht om de sterkte der synclironisatie-impulsen niet
grooter te maken dan noodig is om een goede vergrendeling te ver
krijgen, daar anders de reeds eerder besproken overcompensatie kan
optreden en de daarmede gepaard gaande onrustigheid van het beeld.
26. Het instellen van de juiste faze
Nog een andere instelling is noodig om goede ontvangst mogelijk te
maken: de juiste faze. Met deze aan de wisselstroomtheorie ontleende

36
uitdrukking wordt bedoeld dat een bepaalde modulatie die bij den
zender correspondeert met een lichten plek in het beeld, bij den
ontvanger ook een lichten plek moet veroorzaken en niet het omge
keerde: een donkere plek. Is de faze van de ontvangst verkeerd, dan
zal een negatief beeld in plaats van een positief beeld ontstaan. De
faze van den gemodulecrden stroom die in het ontvangtoestel de
lichtstcrkte-variaties veroorzaakt, wordt bepaald door de schakelng
van het gebruikte ontvangtoestel. Door bepaalde kunstgrepen, b.v.
de toepassing van z.g. roosterstroomdetectie of van anodestroomdetectie beeft men het in de hand deze faze zoo noodig om te keeren.
Bij bepaalde soorten fading kan het voorkomen dat de faze van het
radiosignaal tijdens de transmissie door de ruimte een verandering
ondergaat. Terwijl dit bij den radio-omroep geen hoorbaar verschil
veroorzaakt, ontstaat bij televisie-ontvangst natuurlijk ernstige ver
vorming. Met de juiste faze kan ook iets anders bedoeld worden n.1.
de juiste draaiingsrichting van den analysator (bewegingsrichting bij
electronenaftasting) Is deze richting foutief dan verschijnt het beeld
ondersteboven, ofwel rechts wordt links.
Recapituleercnd moet dus door het ontvangtoestel voldaan worden aan:
a. Synchronisme,
b Isochronisme
c. Juiste faze van het signaal,
d. Juiste faze van de analyse.
Dit geldt niet alleen voor mechanische systemen, maar het is prin
cipieel, ook voor electrische systemen. De beschrijving van een een
voudig mechanisch systeem leent zich echter voortreffelijk om de
juiste beteekenis van een en ander duidelijk te maken.
27. Systeem voor 30-lijnen gebruikt bij B.B.C.-uitzendingen
Reeds eerder werd gewezen op het bezwaar van een buitengewoon
intense verlichting van het uit te zenden tafreel. Niet alleen is dit
voor optredende personen uiterst onaangenaam, maar ook een aantal
practische bezwaren zijn er het gevolg van, zooals groote warmte
ontwikkeling en hoog stroomverbruik.
Door de plaatsen van fotocellen en lichtbron te verwisselen kan dit
vermeden worden. Het licht van een krachtige booglamp wordt dan
door middel van lenzen en een Nipkow’sclie schijf of spiegellrommel in
een zeer dunne bewegende lichtstraal (flying spot) veranderd, die het
uit te zenden tafreel aftast. Foto-cellen zijn dan opgesteld op die
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plaatsen die men zou verkiezen voor het opstellen van schijnwerpers
die het tafreel zouden moeten verlichten. Het door het tafreel gereflec
teerde licht valt op de aldus geplaatste fotocellen die via een specialen
versterker den zender moduleeren. Door de versterking behoorende
bij elke afzonderlijke foto-cel te regelen heeft men het in de hand, de
meest gustige verlichtingseffecten te verkrijgen. Indien men in een
contróle-ontvanger waarneemt wat er gebeurt indien deze foto-cellen
aldus geregeld worden, blijkt dat het effect geheel is alsof de cellen
het tafreel verlichten. Een bezwaar van deze inrichting is, dat een spe
ciaal gebouwde studio noodig is, terwijl de betrekkelijk lange leidingen
naar de foto-cellen een ernstig verlies in de hooge frequenties ver
oorzaken.
28. De spicgcltrommcl
De spiegeltrommel, ook wel Rad van Weiller genoemd, is een ander
middel voor aftasting
dan de tot dusverre be
sproken Nipkow’sclie
schijf. Op den omtrek
van een rad met hori
zontalen of verticalen as,
zijn zooveel vlakke spie
gels aangebracht als er
beeldlijnen gewenscht
Us
m
worden. Deze spiegels
Z/fA
zijn echter alle onder een
'i
anderen hoek ten op
r
zichte van de as gemonteerd, zóó dat indien
/
L
het rad gedraaid wordt,
:|
!
het door elk spiegeltje
gereflecteerde beeld van
een vasten lichtbron een yC
rechte lichtstreep trekt
die juist naast die van
het vorige spiegeltje valt.
De spiegeltrommel werkt
op deze wijze als analy- Fig. 29. Constructie van een ontvangtoestel
sator bij den zender of met spiegelrad, Kerr-cel en verlichtingslainp
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bij den ontvanger. Het gebruik van een spiegeltrommel voor de ont
vangst van een uitzending met Nipkow’sche schijf en omgekeerd,
geeft steeds eenige vervorming. Dit is in hoofdzaak toe te schrijven
aan het feit dat een schijf analyseert volgens gebogen lijnen en een
spiegeltrommel volgens rechte. Als voorbeeld van de toepassing van
den spiegeltrommel voor ontvangst geven wij hierbij een afbeelding
van het inwendige van een ontvangtoestel voor 30-lijnen uitzendin
gen (Baird).
Men ziet duidelijk (fig. 29) hoe de verschillende spiegeltjes gemonteerd
zijn. Voorts zijn duidelijk zichtbaar de lichtbron met Kerr-cel en
NicoFs prisma’s tot een geheel vereenigd (G), een vlakke spiegel (S),
een lens (L), het toonrad (R) met zijn bekrachtigingsspoelen (W).
De knop (K) dient voor regeling van de snelheid van den motor. Het
door de spiegeltrommel gereconstrueerde beeld wordt op een mat
glazen schijf opgevangen.
Daar bij dit toestel een witte lichtbron gebruikt wordt zijn de verkre
gen beelden in zwart en wit.
De beeldkwaliteit die met een dergelijk systeem (fig. 30) verkregen

*

Fig. 30. Een zendsysteem met spicgelrad

:

Fig. 31. Schema van een ontvangtoestel voor 30-lijncn televisie, met
Kcrr-cel. (Baird Television Cy.)
wordt is indien men het geringe aantal beeldlijnen in aanmerking
neemt verwonderlijk goed, ofschoon het beeld zoo grof is dat het geen
amusementswaarde heeft. Toch is het hierbij reeds mogelijk gezichten
te herkennen. Het schakelschema van een hiervoor aanbevolen ont
vangtoestel ziet men in fig. 31. Zooals hieruit blijkt wordt een trap
II.F.-versterking met schermroosterlamp en twee afgestemde kringen
gebruikt gevolgd door een drievoudigen L.F.-weerstandversterker en
een eindlamp die de synchronisatiestroomen moet leveren; de modulatiespanningen voor de Kerr-cel worden van de voorgaande spanningversterkertrap afgenomen.
29. Spiegclschroef
Een andere mechanische analysator is de spiegelschroef (geconstrueerd
door Oklicsanyi). Bij dit door de Tekade A.G. ontwikkelde systeem
zijn een aantal, een weinig holle spiegels in schroefvorm gerangschikt
evenals met de treden van een wenteltrap het geval is. Er worden
evenals bij den spiegcltrommel, evenveel spiegels gebruikt als er

Fig. 32. Spiegclschroef-systeem Tekade

beeldlijnen gewenscht wor
den. Een voordeel is dat een
grooter aantal beeldlijnen kan
worden gebruikt alvorens
mechanische moeilijkheden
optreden, dan bij andere me
chanische systemen. De ge
moduleerde lichtbron moet
bij de spiegelscliroef een langgerekten vorm hebben, paral
lel met de as van de schroef en
zooveel mogelijk lijnvormig
zijn. Het beeld wordt niet
op een matglasschijf gepro
jecteerd, maar direct op de
draaiende schroef waargeno
men. Demonstraties met 90
beeldlijnen werden met dit
systeem gegeven, terwijl in
den laatsten tijd hiermede
door de Duitsche „Reichspost” ook proeven genomen
worden voor de ontvangst
van 180-Iijnen uitzendingen.

Het beeld dat van goede kwa
liteit kan zijn, is echter lastig
waar te nemen daar de waarnemingshoek zeer klein is en
men precies recht voor het
beeldvlak moet staan.
30. Spiegelkrans
Een ander alternatief voor
de beeldanalyse is het ge
bruik van een aantal in een Fig. 33. Werking van den spiegclschroefkring vast opgestelde spie- ontvanger. Het
___ beeld wordt door het
gels, waarin een dubbelzijdi- venster rechtstreeks op de spiegclschrocf
waargenomen
ge vlakke spiegel draait zoo-

als in fig. 34 is aangegeven.
De spiegels van den krans
maken ook alle een anderen
hoek met de as van den
draaiend en spiegel, waar
door een werking als bij den
spiegeltrommel wordt ver
kregen. Dit systeem is uitge
werkt en toegepast door v.
Mihaly. Als voordeel wordt
genoemd dat de massa van
den draaicnden spiegel zeer
gering is en dat zoodoende
goede synchronisatie gemak- FiS‘ 34* Systeem met spiegelkrans volgens
kelijk te bereiken is. Dit sysv’ 1
teem schijnt zich beter dan
eenig ander mechanisch sys
teem te leenen voor fijnrastertelevisie; een bezwaar is
dat de afmetingen van den
spiegelkrans hierbij zeer
groot worden.
31. Scophony-sysleem
Fig. 35. Constructie van het trapvormigc Een Engelsch systeem van
prisma volgens het Scophony-systeem
den uitvinder Walton, ge
bruikt in plaats van een spiegclschroef, schroefvormig op
gebouwde prisma’s.
Naar beweerd wordt is hier
mede een zeer hoog optisch
nuttig effect te bereiken. De
bijgaande illustraties (fig. 35,
en fig. 36) geven eenige dé
tails van het systeem. In de
uitsparingen van het allurniniuin vormstuk 1, worden
halfcirkelvormige glasschijf
Fig. 36.
jes 3, aangebracht. Het ge- Werking van het Scophony-systeem
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lieel wordt omsloten door een bus 4, waarin spiraalvormige insnijdin
gen voor de binnentredende en uitgaande stralen zijn aangebracht.
Het beeldelement C (fig. 36), bereikt de foto-cel niet, daar de stralen
worden tegengehouden door het scherm 6; dit is wel het geval met
element B, daar de door het prisma gereflecteerde straal, juist door
de lijnvormige spleet in het scherm 6, op den foto-cel valt. Op deze
wijze worden achtereenvolgens alle elementen van de beeldlijn A,
werkzaam en dit herhaalt zich voor alle beeldlijnen (prisma’s). Een
voordeel van het systeem zou liggen in de buitengewoon kleine af
metingen en in het geringe gewicht van het samengestelde prisma.
Een nadeel is de zeer groote mechanische precisie die voor dit
onderdeel vereisclit wordt.
32. Trillende spiegels

•

Een ander analysator-principe waaraan door verschillende uitvinders
gewerkt werd, en dat ook
door Zworykin voor filmaftasting gebruikt werd, zijn
twee trillende spiegels waar
van de assen een rechten
hoek maken. De eene spiegel
wordt dan om een verticale
as heen en weer bewogen in
de lijnfrequentie, de andere
Fig. 37. Principe van een systeem met om een verticalen as in de
trillende spiegels
beeldfrequentie, zooals in fig.
37 schematisch is voorgesteld.
33. Aftasting van films met mechanische middelen
Een der grootste bezwaren van mechanische systemen, is de moeilijk
heid om een voldoende verlichting van het uit te zenden object te
verkrijgen. Mede daardoor wordt de aard van de uit te zenden beelden
ten zeerste beperkt, ook omdat deze in een bijzondere studio moeten
worden opgenomen. Deze moeilijkheden kunnen eensklaps overwon
nen worden door het uit te zenden beeld te ontleenen aan een cinema
film. In een normalen projector wordt deze zeer krachtig verlicht
en indien het kleine beeldje geprojecteerd wordt op een Nipkow’sche
schijf van passende afmetingen waarachter een foto-cel geplaatst is,
kan men de uitzending van beelden van goede kwaliteit bereiken
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(fig. 38). De uitzendingen die tegenwoordig regelmatig gegeven
worden door den televisie-zender Berlijn-Witzleben1) geven volgens
deze methode een beeld van 180 lijnen bij een beeldformaat 5 : 6.
Ook bij de filmuitzendingen van de Baird Cy., wordt een Nipkow’sche
schijf voor 180 lijnen toegepast.

Fig. 38. Hoe een telecine-zender in principe werkt.
F = foto-cel; V = versterker; Sl = opening voor
beeldsynchronisatie-impuls
Na de eerste proeven in deze richting bleek dat de intermitteerende
beweging die de film in een normaal projectie-apparaat verkrijgt door
i ) De golflengte van de beclduitzcndingen is 6,772 m (44 300 kc/s); die
voor het geluid: 7,06 m (42 500 kc/s).
De zendtijden zijn:

! R.R.G. R.P. !
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

R.R.G.

10—12
10—12

R.R.G.

R.P.

R.P.

20.30—22.0
15—16.30 20.30—22.0
20.30—22.0

10—12 15.0—16.30
20.30—22.0

20.30—22.0
10—12 15.0—16.30
10—12
15.0—16.30 20.30—22.0
20.30—22.0
15.0—16.30
10—12

(R.R.G. = Rcichsrundfunkges. R.P. = Reichspost).
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toepassing van het z.g. Maltheser-kruis (waarvan het effect overeen
komt met dat van de later te beschrijven zaagtandstroomen bij de
kathodestraal-buis), beter kon vervallen en daarom wordt tegen
woordig de film met constante snelheid voorbij den analysator ge-
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Fig. 39. Tclecine-zender van den
Televisiezender Berlijn-Witzlebcn
(Fernseh A.G.). In de groote foto
rechts ziet men den contröle-ontvauger met kathodestraalbuis. De
detailopname rechts onder toont de in vacuum loopende Nipkow’schc
schijf (6000 toeren p. min.) waarop het beeld geprojecteerd wordt. Direct
achter de schijf ziet men den foto-cel versterker. De huls geheel op den
voorgrond die aan het omhulsel van de Nipkow’sche schijf bevestigd is
bevat een verlichtingslamp voor het geven van de synchronisatic-impulscn;
de hiervoor gebruikte extra foto-cel is in het achter de schijf zichtbare
kastje geplaatst
i

voerd. Het is hierbij niet noodig dat de openingen in den analysator
in een spiraal gerangschikt zijn; zij kunnen op een cirkelomtrek liggen,
daar na het beëindigen van een regelaftasting, de volgende beeldregel op de plaats van de vorige geschoven is, en de volgende opening
de nieuwe regel weer op dezelfde wijze kan aftasten.
Een ander voordeel van zulke film uitzendingen is, dat de foto-
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celversterker onmiddellijk achter de foto-cel geplaatst kan wor
den, waardoor o.a. geen verlies van hoogere frequenties optreedt.
34. Het tussclicnfilm-procédé
Het is slechts een stap van de directe aftasting van films naar het
tusschenfilm-procedé. Bij de bekende mechanische systemen is het
niet goed mogelijk tafreelen die zich in.de buitenlucht afspelen uit te
zenden, doordat de verlichting dikwijls niet voldoende is en de appa-
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Fig. 40. Hoe het tusschenfilm-procede in principe werkt
ratuur niet transportabel. Door nu het uit te zenden tafreel eerst met
een gewone filmcamera op te nemen en de aldus verkregen film na
ontwikkeling door den „telecine” zender te laten loopen, wordt dan
het gewenschte resultaat verkregen. Dit procédé waarbij het uit te
zenden beeld dus eerst op een fotografische film wordt opgenomen
is tot ontwikkeling gebracht door de Fernseh A.G. en wordt thans
ook toegepast door de Baird Cy.
De Reichsrundfunkges. heeft o.a. een speciale auto doen inrichten
waarop een filmcamera geplaatst is die de belichte film doorgeeft
naar een inrichting in het inwendige van de wagen waarin de film
in enkele minuten wordt ontwikkeld, gefixeerd, voorgedroogd, door
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den zender loopt, wordt nagedroogd en weer opgcrold. Met deze
speciale auto is het bij gebruikmaking van kleine relais-zcnders op
ultra-korte golven, mogelijk een verslag in geluid en beeld uit te
zenden van actuecle gebeurtenissen. Het tusschenfilm-procedé heeft
het voordeel dat de uitzending ook op een ander, voor de „luisteraars”
beter geschikt tijdstip kan plaats vinden en desgewenscht kan worden
herhaald. De directe uitzending van tafreelen b.v. met de later te
beschrijven iconoscoop, heeft met de microfoon gemeen dat het een
maal uitgezondene voor altijd verleden wordt.
35. Projectie door middel van het tusschenfilm-procedé
Ofschoon projectie op een groot scherm b.v. voor toepassing in cine
ma’s mogelijk is door toepassing van een spiegeltrommel met Kcrrcel, zijn de resultaten die hiermede bereikt kunnen worden, naar ge
bleken is, onbevredigd. Ook zou, indien men aan dergelijke methoden
gebonden bleef, fijnraster-projectie voorloopig niet mogelijk zijn.
Het tusschenfilm-procedé biedt een nieuwe mogelijkheid voor zulke
projectie. Het ontvangen beeld wordt dan op een normale film opge
nomen en deze wordt dan terstond na ontwikkeling geprojecteerd.
Hierna kan de film desgewenscht worden uitgcwasschen, van een
nieuwe emulsielaag worden voorzien en opnieuw gebruikt worden.
Bij dit kringproces zijn de filmkosten zeer gering in tegenstelling met
de werkwijze waarbij de belichte film wordt gedroogd en bewaard.
De laatste methode heeft natuurlijk het groote voordeel dat de uit
zending op elk gewenscht tijdstip kan worden herhaald.
Dit procédé is met succes toegepast zoowel met mechanische ont
vangers als met ontvangers die met een kathodestraalbuis werken.
De resultaten zijn op het huidige oogenblik (eind 1935) nog verre van
volmaakt en ofschoon demonstraties met de cine-projectie (Baird te
Cardiff, Juni 1935) aantoonen dat practische resultaten mogelijk zijn,
is de ontwikkeling nog geenszins zoover gevorderd dat het resultaat
de normale filmprojectie voldoende benadert.
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HOOFDSTUK III
36. Elccirische systemen
Zuiver elcctrische televisie-systernen worden gekenmerkt door het
feit dat er geen enkel bewegend mechanisch onderdeel in voorkomt.
De bewegingen die noodig zijn voor beeldanalyse en synthese worden
alle uitgevoerd door electronenstralen. Er bestaan verschillende moge
lijkheden van gecombineerde mechanische en electrische systemen.
Zoo kan men bijv. zeer goed de uitzendingen van den Berlijnschen
Telcvisie-zender die met mechanische aftasting werkt, ontvangen
met een zuiver clectrisch werkend ontvangtoestel.
Zooals reeds in den aanhef van hoofdstuk II gezegd werd, is het in
technische kringen de verwachting dat practische Televisie in de toe
komst uitsluitend gebaseerd zal worden op geheel electrische syste
men, zoowel voor de uitzending als voor de ontvangst. Deze systemen
berusten tot dusverre alle op de toepassing van een of anderen vorm
van de Braun’sclie of kathodestraal-buis.
37. Kathodestraal-buis
In principe vertoont de werking van een kathodestraal-buis veel
gelijkenis met die van de bekende radiolamp (fig. 41). Er is een katho-

Fig. 41. Van triodc tot kathodestraalbuis
de K die bij van de verwarming door den gloeidraad F, negatieve
electronen emitteert, die onder invloed van een positieve spanning op
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Fig. 42. Philips tclcvisie-buis type 3962 met dubbele elcctrostatische
besturing
de anode A, een electronenstroom van kathode naar anode vormen.
Er is echter terstond een belangrijk verschil met de werking van de
radiolamp aan te wijzen: terwijl het bij de radiolamp de bedoeling is,
dat de electronen zooveel mogelijk op de anode terecht komen, is bij
de kathodestraal-buis de anode van een opening voorzien, zoodat de
electronen tengevolge van de groote snelheid die zij verkrijgen vrij
wel alle door de toepassing van een hooge anodespanning, 2000 a
10000 volt, vrijwel alle door deze opening in de anode heen vliegen
en als een electronenbimdel in het trechtervormig verwijde deel van
de buis achter de anode treden. Deze electronen botsen dan met
groote snelheid tegen de glazen wand van de buis en brengen deze tot
fluorescentie, in dien de wand met een laagje dat bepaalde chemica
liën bevat, bedekt is. Door de keuze van dit fluoresceerende mate
riaal heeft men het min of meer in de hand, kleur en de sterkte van
het fluoresccntie-licht te bepalen. Zoo geeft b.v. zinksilicaat een
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groen licht, zinkcadmiumsilicaat geel licht, calcium-wolframaat blauw
etc. Men heeft mengsels gevonden die het beeld in aangenamen sepiatoon op nagenoeg witten achtergrond laten verschijnen.
De anode die dus eigenlijk een andere rol speelt dan in een radiolamp,
wordt in de Engelsche litteratuur, ook in verband met den vorm dien
men haar geeft, electronen-kanon (gun) genoemd.
Een verdere overeenkomst met de radiolamp is de electrode G die
tusschen kathode en anode is aangebracht. Evenals bij de radiolamp
wordt deze electrode hier gebruikt om de intensiteit van den electronenstroom te regelen. Zij heeft echter bij de kathodestraal-buis, (alleen bij
het type met gasvulling) nog een andere, belangrijke functie.
38. Concentratie van den elcctroncnhumlcl
Deze met het rooster uit de radiolamp overeenkomende electrode heeft
den vorm van een cylinder en wordt naar haar uitvinder Wehnelt-
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Fig. 43. De ophouw van het inwendige is hierin duidelijk zichtbaar
(Philips buis)
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cylinder genoemd (Eng.: shicld, grid; Dui.: Schirmelektrode). In
dien men deze cylinder een negatieve potentiaal geeft, zal dit tenge
volge hebben dat de negatief geladen electronen die de kathode ver
laten, in een richting loodrecht op hun voortbewegingsrichting, aan
alle zijden worden afgestooten en aldus tot een dunnen straal worden
samengedrongenl Op deze wijze is het dus mogelijk om een dunne
electronenstraal te verkrijgen. Het zal duidelijk zijn dat des te dunner
deze straal is, des te kleiner de lichtvlek die op het fiuoresccntiescherm ontstaat zal zijn en daarmede ook het lichtende punt waarmede
het televisie-beeld moet worden opgebouwd.
De met deze Wehnelt-cylinder verkregen concentratie is echter niet
geheel voldoende, waaraan bij buizen met gasvulling tegemoet wordt
gekomen door de concentratie die door de gasvulling verkregen wordt
(zie 40). Ook zullen bij modulatie van den electronenstraal door de
potentiaal van deze cylinder te veranderen, variaties in de vlekscherpte ontstaan. Bovendien is voor een sterke concentratie een
hooge negatieve spanning noodig en hierdoor wordt zooals duidelijk
zal zijn de electronenstroom zeer verzwakt, waardoor de lichtsterkte
achteruit gaat.
Men heeft daarom gezocht naar een ander middel ter verkrijging van
de noodige concentratie en
men heeft dit gevonden in
de z.g. electronen-optiek.
39. Electronen-optiek

Fig. 44. Rechtlijnige voortplanting van
een electronen straal in een homogeen
electrisch veld, gedemonstreerd met een
primitieve kathodestraalbuis (zoogen.
Crooke’sche buis)

Zooals de naam reeds aan
duidt komt de werking van
deze inrichting overeen met
die van de lenzen voor licht
stralen. De electronen-optiek
is gebaseerd op het feit dat
de richting waarin een elcctron (negatief electrisch ge
laden deeltje) zich beweegt,
beïnvloed wordt, zoowel door
electrische (electrostatische)
als door electromagnetische
velden. Dit reeds lang bekende verschijnsel werd vroe-

51
gcr dikwijls gedemonstreerd door een staafmagneet bij een primi
tieve kathodestraalbuis te brengen. Men kon dan een duidelijke ver
plaatsing van den schaduwvlek die een in de buis geplaatst voorwerp
op de buiswand wierp, waarnemen. Een dergelijke afwijking wordt
veroorzaakt indien men een electrisch geladen lichaam in de nabij
heid brengt. Men kan nu zoowel electrische als magnetische velden
veroorzaken die gekromd verloopen en die zoodoende als lens voor
de electronenstraal werken. Om verschillende redenen wordt mcest-

Fig. 45. Hoe een electronen-optick werkt
al de voorkeur gegeven aan een electrisch concentratic-veld, ofschoon
er ook voorbeelden van megnetische concentratie te noemen zijn,
zooals bijv. bij de nog te beschrijven Farnsworth electronen-camera.
Een electrisch concentratie-veld wordt op eenvoudige wijze ver
kregen door een tweede anode aan te brengen, terwijl de eerste zoo
wel als de tweede anode een bijzonderen vorm hebben. De juiste
vorm van het concentratie-veld wordt dan verkregen door het
instellen van de verhouding der spanningen op beide anoden. De
eerste anode heeft b.v. ca. 1/5 van de spanning waarop de tweede
anode wordt gebracht. In de practijk spreekt men van de eerste
electrode als van de lens-electrode en noemt de hieraan gelegde
spanning: lens-spanning.
Door de lens-spanning te regelen heeft men het in de hand om de
scherpte van de lichtvlek („focus”) op het fluorescentie-scherm en
daarmede ook de beeldscherpte nauwkeurig in te stellen en wel onaf
hankelijk van de spanning op rooster-clectrode.
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40. Buizen met gasvulling

i

De in 38 besproken buizen met gasvulling
hebben het voordeel dat zij met een lage
anodespanning een zeer groote lichtsterkte
geven terwijl automatisch een vrij goede
concentratie van den electronenbundel
verkregen wordt. Deze veroorzaakt n.1.
op zijn pad ionisatie der gasatomen;
hierdoor ontstaat in de as van den bundel
een positieve ruimtelading, waardoor de
clectroncn-dichtheid daar het grootst
wordt. In combinatie met de concentratie
verkregen met de Wehnelt-cylinder, kan
dan een zeer goede vlekscherpte verkregen
worden.
De katliodestraal-buis met gasvulling
heeft echter het zeer groote bezwaar dat
zij niet geschikt is voor zeer liooge modulatie-frequenties, omdat zoowel de licht
sterkte als de vlekscherpte hierbij sterk
achteruitgaan en afhankelijk worden van
de frequentie. Voor telcvisie-doeleinden
zijn gasgevulde buizen daarom volkomen
ongeschikt.
41. Besturing van den kathodcstraal

Zooals in 39 beschreven werd, is liet moge
lijk de richting van den electronenstraal
te veranderen door deze te beïnvloeden
met een magnetisch of met een electrisch
Fig. 46 Doorsnede van het ^
hcbben
icn hoe van deze
electrodensystcem van een .
.
°
,
i *i
kathodcstraalbuis. F = «genschap m de eerste plaats gebruik gegloeidraad; K = kathode; maakt werd om de noodlSe concentratie
R = roosterelcctrodc; G = te verkrijgen. Het ligt echter voor de
lcnsclcctrode; A = anode hand dat men op deze wijze ook de plaats
van de lichtvlek op het fluorcscentiescherm kan veranderen. Hierin ligt het principe van de elcctrische
televisie systemen, n.1. dat een electronenbundel door verandering
van elect.rische stroomen of spanningen met elke gewenschte snelheid
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op elke manier kan worden bewogen, besloten. Door de uiterst ge
ringe massa der elcctronen kan men zeggen dat zulk een inrichting
zonder traagheid werkt. Hierdoor wordt lijnraster-televisie mogelijk.
Bij de magnetische besturing worden magneetspoelen buiten de buis
aangebracht. Het door deze spoelen bij bekrachtiging met gelijk
stroom veroorzaakte veld, heeft een zijdelingsche afwijking van de
lichtstip op het scherm tengevolge (fig. 47). Wordt de richting van
den stroom door deze spoelen omgekeerd, dan is een uitwijking in
tegenovergestelde richting het gevolg. Worden de spoelen door een
wisselstroom doorloopen dan zal de lichtstip een heen en weer gaande

Fig. 47. Magnetische besturing van de electronenstraal
beweging uitvoeren, die tengevolge van de traagheid van het oog
den indruk van een lichtstreep zal geven. Worden spoelen aaugebracht,
zoodanig dat hun as loodrecht staat op die van het eerste paar, dan
zal bij bekrachtiging een uitwijking van de electronenstraal worden
waargenomen, die loodrecht staat op de richting van uitwijking in
het eerste geval. Wordt aan deze spoelen die b.v. een verticale af
wijking veroorzaken, een wisselstroom toegevoerd, dan zal schijnbaar
een verticale streep ontstaan. Wordt aan beide spoelenparen een wis
selstroom toegevoerd, dan zal een z.g. Lissajoidsche figuur ontstaan,
waaruit bij een bepaalde instelling van de amplituden, de golfvorm
van de aan een der spoelparen toegevoerde wisselstroom zichtbaar
wordt. Op een dergelijke wijze wordt de kathodestraal-buis tegenwoor-
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dig veel gebruikt als z.g. oscillograaf die behalve om de eigenschappen
van stroomen en electriscke ketens te onderzoeken, voor een zeer
groot aantal onderzoekingen op elk gebied verrassende resultaten
geeft.
Behalve de magnetische besturing kan
men ook electrische besturing van de
kathodestraal loepassen. Hierbij wor
den in de buis twee loodrecht op elkaar
staande platen-paren aangebracht, het
eene paar voor besturing in horizontale,
het andere voor verticale richting.
Indien op een der platen een negatieve
lading wordt gebracht, zal deze lading
de gelijknamig geladen electroncn afstooten; de andere plaat van het paar
verkrijgt in vrijwel elke practisch toe
gepaste schakeling een positieve lading
en trekt de electronen dus aan, waar
door de werking van de eerste plaat
ondersteund wordt en een aanzienlijke
afwijking van den straal het gevolg is.
Zoo heeft b.v. de Philips 20 cm Televisiebuis type No. 3962 bij een anodespanning van 5000 V, een gevoeligheid van
0,08 mm/V; bij 3000 V anodespanning:
0,11 mm/V.
Magnetische zoowel als electrische be
sturing hebben hun eigen bijzondere
voor- en nadeelen; terwijl bij magne
tische besturing vrij sterke stroomen noodig zijn, vereischt de electrische bestu
Fig. 48. Lissajou’sche
ring tamelijk hooge spanningen. Het is
figuren
van de toe te passen frequentie en
stroomvorm afhankelijk of de eene dan
wel de andere methode de voorkeur verdient^ In het algemeen is
magnetische besturing bij lage frequenties in het voordeel, terwijl
voor hooge frequenties de electrische besturing het pleit wint. Men kan
ook gemengde magnetische en electrische besturing toepassen, b.v. voor
de verticale besturing magnetische en voor de horizontale electrische.

Fig. 49. Electro-statische besturingsplatcn

>

Het feit dat de kathodestraal ook gevoelig is voor magnetische velden
kan aanleiding geven tot een hinderlijke beïnvloeding van de werking
b.v. door het strooiveld van den transformator van het voedingsgedeelte. Dit kan een ernstige vervorming van het beeld veroorzaken
en bij den bouw van een televisie-ontvangcr moet hierop dan ook
terdege worden gelet. Het is zeer gewenscht om de geheele buis mag
netisch zoowel als clectrisch af te schermen. Voor electrische af
scherming (tegen electrostatische beïnvloeding) is in den regel reeds
gezorgd bij de constructie van de buis b.v. door het aanbrengen van
een geleidende laag op de binnen- of buitenwand.
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42. Schakeling van de kathodestraal-buis
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Fig. 50 toont de schakeling van een voedings-apparaat dat alle benoodigde spanningen uit het wisselstrooinnet levert. Behalve de ver
schillende anodespanningen (in deze buis zijn drie anoden geteekend)
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wordt de negatieve voorspanning voor de roosterelectrode geleverd;
de indirect verhitte kathode wordt gevoed door een gloeidraadwikkcling op den transformator op dezelfde wijze als dit bij moderne
ontvangtoestellen gebeurt. Van elk der twee paren besturingsplatcn
(electrische besturing), wordt in den regel één met de anode verbon
den terwijl de andere verbonden is met een hulpapparaat dat span
ningen van bijzonderen vorm levert die op een nader te beschrijven
wijze aan den electroncnstraal een zoodanige beweging geven dat beeld
analyse resp. synthese tot stand komt. Om verschillende redenen is

Fig. 50. Voedingsschcma voor kathodestraalhuis
het aan te bevelen de schakeling op een of ander punt te aarden, voor
namelijk om een stabiele werking te verkrijgen en de gevoeligheid
voor parasitaire spanningen te verminderen; in de practijk wordt
steeds de anode geaard, zoodat ook alle daarmede verbonden appa
ratuur eenpolig geaard wordt.
Bij voorkeur wordt ook een schakeling toegepast waarbij de spannin
gen op de besturings-platen symmetrisch zijn ten opzichte van aarde.
De levensduur van de buis wordt in hoofdzaak beperkt door die
van het fluorcsceerende scherm. Bij groote intensiteit van het beeld
gaat de lichtsterkte spoedig achteruit. Ten zeerste moet ook gewaakt
worden tegen het stilstaan van de lichtvlek op één plaats; hierdoor
kan zeer spoedig een gat in het scherm gebrand worden waardoor dit
onherstelbaar beschadigd wordt. Om deze reden is het aan te be-
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velen om bij instelling van een buis, de negatieve potentiaal van de
roosterclectrode zoo hoog te maken dat de lichtstip nog slechts juist
te zien is en er voorts voor te zorgen, dat een wisselspanning op
een der platenparen staat, zoodat de kathodestraal in voortdurende
beweging is.
43. Relaxatie-trillingen als tijd basis
Reeds eerder werd opgemerkt dat spanningen van een bijzonderen
vorm aan de besturingsplaten worden gelegd om een aftastende be
weging van de kathodestraal te veroorzaken. Het betreft hier de z.g.
zaagtandspanningen (stroomen), een bijzondere vorm van relaxatietrillingen, die zich in meerdere opzichten van de „normale”, sinus
vormige trillingen onderscheiden1). Behalve door hun sinus-vormigheid worden deze laatste trillingen gekenmerkt door de groote con
stantheid van frequentie, terwijl zij een scherpe resonantie vertoonen
indien zij door een anderen sinusvormigen stroom van gelijke frequentie
worden beïnvloed. Hun frequentie kan door uitwendigen invloed practiscli niet worden veranderd daar deze in het algemeen eens en voor al
bepaald wordt door de elasticiteit en de massa van den oscillator of
door de analoge grootheden, zooals bij electrische trillingen: capaci
teit en zelfinductie.
Anders is het met de relaxatic-trillingen; deze worden gekarakteri
seerd door een minder scherp constante periode, een gevolg van het
feit dat hun trillingstijd niet
bepaald wordt door een zelfinductie en een capaciteit,
maar door een laadtijd of al
gemeen physisch gesproken
door een opwarmtijd, vollooptijd, aflektijd. Hierdoor
wordt de naam „relaxatie
trilling” verklaard (ontspannings-trilling). Zij ontstaan,
wanneer door een of ander
mechanisme dat een energie
Fig. 51. Kipbakjc voor demonstratie
bron bevat, een aperiodisch
van relaxatic-trillingen
verschijnsel zich automatisch
x) Ontleend aan: Dr. Balth. van der Pol: „Pcriodische verschijnselen in de
natuur”.
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herhaalt. Op eenvoudige wijze kan het principe worden gedemon
streerd met een mechanische analogie. In lig. 51 is een bakje van bij
zonderen vorm geteekend, dat om het punt D kan draaien, terwijl de
slag begrensd wordt door de aanslagen A en B. Indien nu uit de
kraan C water loopt, zal het zwaartepunt van het bakje zich geleide
lijk verplaatsen tot het labiel wordt en tenslotte naar links omkipt
(Dui.: Kippschwingungen!), waardoor het water wegvloeit.
Vervolgens herhaalt zich deze gang van zaken met de rechterhelft van
het bakje, enzoovoorts. Het bakje zal dus heen en weer kippen met
een periode die bepaald wordt door den volloop tijd, die op zijn beurt
afhankelijk is van de wijdte van de toevoeropening van C, dus van
een weerstand en voorts van den inhoud van het bakje, dus een
capaciteit. Uit de wijze van hun ontstaan volgt ook de eigenaardige
stroomvorm die zij in electrische ketens veroorzaken. In lig. 52 is de
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Fig. 52. Ideale stroomvorm voor zaagtandstroom
ideale stroomvorm geteekend zooals die bij kathodestraalbuizen voor
televisie noodig is. Zij komt geheel overeen met den kromme-vorm
dien men verkrijgt indien men den inhoud van het als voorbeeld aan
gehaalde kip-bakje uitzet als functie van den tijd, echter met dit
kleine verschil dat er eenigen tijd noodig is voor het omkippen en
wegvloeien van den inhoud (lading) waardoor de kromme niet tel
kens steil naar benden valt maar iets geleidelijker. Hoe is nu de toe
passing bij Televisie?
Indien men het lichtende punt, de z.g. kathodevlek die in de practijk
een oppervlakte heeft van ca. 0,1 mm2 een zoodanige beweging wil
geven dat zij een beeldraster vormt is het noodig om de straal met
constante snelheid b.v. van links naar rechts te bewegen. Op deze
wijze wordt één regel beschreven; aan het eind van dien regel echter
dient de straal met liefst oneindig groote snelheid weer terug te sprin
gen naar het beginpunt om zoodoende den volgenden beeldregel te
kunnen beschrijven. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat een zaagtand-stroom in principe aan deze voorwaarden voldoet. Een sinus
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vormige trilling is minder geschikt, o.a. omdat bij faze-verschuiving
de opeenvolgende beeldregels ten opzichte van elkaar periodisch
verschoven zouden zijn.
Ook voor de verticale beweging van den straal is een zaagtand-stroom
noodig, die den straal met constante snelheid van boven naar beneden
verplaatst zoodat de opeenvolgende beeldregels onder elkaar komen.
Bij een 180-lijnen systeem met 25 beelden p/s b.v. heeft men dus
twee verschillende zaagtandstroomen noodig: een met een frequentie
van 25 X 180 perioden p/s = 4500 pp/s (lijnfrequentie) en een met
een frequentie van 25 perioden p/s.
Terwijl dus de straal in 1/25 sec. van boven naar beneden bewogen
wordt, wordt hij in dat tijdsverloop tevens 180 maal heen en weer be
wogen. Het lichtende punt bereikt daar bij een snelheid van ca. 1 km
per seconde. Op deze wijze komt dus het beeldraster tot stand. Het
televisie-beeld zal nu op het fluoresceerende scherm verschijnen in
dien de van den zender ontvangen modulatie de straalintensiteit be
ïnvloedt, hetgeen geschiedt door de modulatiespanningen op de roosterelectrode (Wehnelt-cylinder) te brengen. Het spreekt vanzelf dat
synchronisme en isochronisme goed moeten zijn; de wijze waarop
dit verkregen wordt zal nog nader worden toegelicht.
44. Terugloop (Fly back)
Nadat het lichtende punt onder den invloed van de horizontale besturingsspanning den laatsten horizontalen regel beschreven heeft
(bij horizontale aftasting),
loopt het onder invloed van
de beeldfrequentie weer
naar het begin van den eer
sten regel terug (fig. 53),
volgens een kromme lijn die
bepaald wordt door de wijze
van het terugvallen van de
relaxatie-trillingen voor lijn
en beeld-frequenties. Is dit
terugvallen niet zoo snel dat
de geheele af te leggen weg
tijdens het omkippen van
de regel-frequentie kan
plaats vinden, dan zal een
Fig. 53. Beeldraster met terugloop
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deel van den terugloop bij de teeZdsnelheid (in tegenstelling met de
omkip-snclheid) van de lichtstip plaats vinden en dus duidelijk zicht
baar worden. Een dergelijke terugloop is er natuurlijk ook tusschen
de opeenvolgende regels, maar aangezien deze zeer dicht onder elkaar
liggen en daar de snelheid bij de terugloop veel grooter is dan bij het
beschrijven van de bccldregel waardoor de lichtsterkte veel kleiner
is, is hiervan in het beeld niets te zien, te meer daar deze terugloop
door de lijn-synchronisatic-impuls wordt onderdrukt. Anders is dit
echter bij het terugloopen van den straal aan het eind van elk beeld;
ofschoon zwak, zal de het beeld kruisende kromme lijn storend
kunnen zijn. Deze teruglooplijn kan onzichtbaar worden gemaakt
door op het moment van optreden de negatieve spanning van de
cylinder zoo te verhoogen dat de straal geheel onderdrukt wordt. Dit
kan op eenvoudige wijze gebeuren door ook hiertoe gebruik te maken
van de door den zender uitgezonden synchronisatie impulsen.
Bij het instellen van een kathodestraalbuis-ontvanger is de plaats
van de terugloop een indicatief voor den al of niet juisten stand
van het beeldraster.

{

45. Formaat
Daar de grootte der uitwijkingen van den kathodestraal bepaald wordt
door de grootte der aangelegde besturingsspanningen, volgt hieruit
dat het beeldformaat bepaald wordt door de verhouding der spanningen
voor regel- en beeldbesturing. Daar een slechts in gerings mate fou
tief beeldformaat aanleidinggeeft tot zeer ernstige vervorming, is het
gewenscht het formaat nauwkeurig en blijvend in te stellen. Hiervoor
bestaat een bijzondere schakeling, waarbij de verhouding tusschen
beide spanningen met behulp van een potentiometer eens en voor al
wordt vastgelegd.
46. Schakeling van oscillatorcn voor relaxatie-trillingen
Er zijn verschillende schakelingen bekend voor het opwekken van
trillingen van de juist beschreven soort, die moeten dienen voor het
verkrijgen van een lineairen tijdbasis. Wat met tijdbasis bedoeld
wordt zal na liet voorgaande reeds ongeveer duidelijk zijn; ter toe
lichting diene verder dat bij een lineairen basis de kathodestraal een
zoodanige beweging uitvoert dat gelijke afgelegde afstanden ook
met gelijke tijden overeenkomen. Is dit niet het geval dan zal een ver
vorming van het beeld het gevolg zijn. Een zeer eenvoudige schake-

:
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ling voor het opwekken van
relaxatie-trillingen met be
hulp van een gasontladingslainp (b.v. ncon-lamp) toont
lig. 54. De condensator
wordt door de spannings
bron via den weerstand
geladen. Parallel op den
condensator is de neon-lanip
geschakeld.
Tijdens het
laden van den condensator
oefent deze lamp geen in
vloed uit daar zij in nietontstoken toestand ver
keert. De spanning tusschcn
de electrodcn van den con
densator stijgt dus na het
aansluiten van de batterij
geleidelijk. Zoodra de
spanning de doorslagwaarde
bereikt heeft, treedt door Fig: 54. Zaagtandstroom-gcnerator met
slag van de neon-lamp op,
neon-lamp. Onder: stroomvorm
de condensator wordt plot
seling ontladen over de gasontlading, die een uiterst gcringen weer
stand heeft. De spanning valt dus terstond weg, de neon-lamp dooft
uit en het spel begint opnieuw. De frequentie van de aldus opgewekte
trillingen wordt bepaald door de waarden van C en R, door de doorslagspanning van de neon-lamp en door de batterijspanning. De for
mule hiervoor luidt bij benadering:
1
1

v.y

t

C R

Vd
Yb—Vm

Vd = doorslagspanning; Vb = batterijspanning; Vm = gemiddelde
spanning aan de klemmen van de neon-lamp.
De frequentie kan dus binnen wijde grenzen geregeld worden door de
waarden van C en R te veranderen. Daar het verschil tusschcn de
doorslagspanning en de doofspanning van de neonlamp in den regel
ca. 30 volt bedraagt, zal de amplitude der opgewekte trillingen ook
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ongeveer deze waarde bereiken en deze leent zich voor toepassing bij
de katliodcstraal-buis, ofschoon de amplitude voor bepaalde buizen
te klein is. De tijdbasis die op deze wijze verkregen wordt is echter
niet geheel lineair daar de laadstroom exponentieel kleiner wordt
naarmate de lading van den condensator vordert; daardoor verkrijgt
men een stroomvorm als in lig. 54 voorgesteld. Door slechts telkens
een klein deel van de lading te gebruiken wordt echter in een nagenoeg
lineair gedeelte van de kromme gewerkt; dit bereikt men door een
hoogerebatterijspanningtoe
te passen. Een volkomen
lineaire werking is echter
te verkrijgen indien men in
plaats van den weerstand
een diode gebruikt die in
het z.g. verzadigd gedeelte
van haar karakteristiek
werkt. De stroom door de
diode (is laadstroom van
den condensator) blijft daar
door constant, ongeacht va
riaties van de anodespanning, (fig. 55) zoolang deze
boven de verzadigingsspanning blijft. Bij voorkeur
dient men in deze schake
ling van een diode met wolframkathode gebruik te ma
ken daar deze in tegenstel
ling met een oxyd-kathode
Fig. 55. Zaagtandstroom-generator met een scherp gedefinieerde verncon-lamp en diode. Onder: stroomvorm zadigingsstroom heeft. Bij
deze schakeling wordt de
trillingstijd bepaald door:
Ya
t = C -r-

Is

C = capaciteit van den condensator; Va = anodespanning van de
diode; Is = verzadigingsstroom van de diode.
Inplaats van een diode kan ook een schermroosterlamp (tctrode of
penthodc) gebruikt worden, daar deze lampen zoodanig geschakeld
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kunnen worden dat de anodestroom in hooge mate onafhankelijk is
van de anodespanning.
47. Gloeidraad-relais generator
Daar de amplituden die te bereiken zijn met een schakeling met neon
lamp steeds zeer beperkt blijven, is het dikwijls gewenscht om een
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Fig. 56. Zaagtandstrooingcnerator met gloeidraadrelais
en diode
andere wijze van opwekking toe te passen waarmde grootere ampli
tuden verkregen kunnen worden. Dit is b.v. mogelijk door de toepas
sing van een z.g. gloeidraad-relaislainp (soms thyratron genaamd). Dit
is een gasgevulde buis waarin een roosterclectrode is aangebracht en
die de eigenaardigheid vertoont dat de doorslagspanning een bepaald
veelvoud is van de negatieve roosterspanning. Bij een bepaalde nega
tieve roosterspanning zal er dus geen anodestroom vloeien alvorens
de anodespanning een bepaalde critische waarde, bepaald door deze
roosterspanning overschrijdt. Dit gedrag is toe te schrijven aan het
effect van de negatieve ruiintelading van de kathode die door de roosterlading min of meer in stand wordt gehouden. Op deze wijze heeft
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men liet dus in de hand de doorslagspanning op een bepaalde waarde
in te stellen. De verhouding tusschen roosterspanning en doorslagspanning is een constante van de lamp; bedraagt deze bijv. 25, dan
zal bij een roosterspanning van -10 volt doorslag bij een spanning van
250 volt optreden. De schakeling van een dergelijk relais is in principe
gelijk aan die van een neon-lamp.
Een schakeling met verzadigde diode toont lig. 56. Tijdbasisschakclingen die gebaseerd zijn op het gebruik van gasgevulde lampen, lcencn zich echter minder goed voor televisie-doeleinden, daar bij hoogc
frequenties de amplitude snel afneemt terwijl bovendien de opgewekte
frequentie niet geheel constant is. Zoo is het bijv. bij gebruik van een
gloeidraad relais tijdbasis bij televisie noodig, het apparaat eerst geruimen tijd op temperatuur te laten komen, alvorens van voldoend
constante werking sprake kan zijn. Om deze reden wordt bij moderne
kathodcstraalbuis-ontvangers vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt
van tijdbasis-generatoren die met hoogvacuuinlampen werken.
48. Tijdbasis-gcnerator met koogvacuiiinlampen
Een bekende schakeling voor het opwekken van relaxatie-trillingen
met behulp van trioden is de z.g. Multivibrator van Abraham en
Bloch (fig. 57). Dit is een tweetraps weerstandversterker waarbij de
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Fig. 57. Eenvoudige multivibrator-schakeling. De tijd
constante wordt bepaald door de waarden van C en R
output aangesloten is op den input, waardoor een terugkoppeling
ontstaat. Merkwaardig is dat naar Dr. B. van der Pol heeft aangetoond,
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Fig. 58. Zaagtandstrooin-gencrator met m ui ti vibrator
de trillingen slechts onderhouden kunnen worden dank zij de uiterst
geringe zclfinductie of strooicapaciteit der verbindingsdraden. De
met een dergelijk systeem opgewekte relaxatic-trillingen kan men
vervolgens versterken met een lamp in welker anodekring een zelfinductic is opgenomen. Aan de klemmen van deze zclfinductie zullen
dan periodiscli zeer steile spanningspieken optreden. Deze span
ningspieken worden nu gebracht op het rooster van een tweede
lamp die met zooveel negatieve roosterspanniug is ingesteld, dat geen
anodestroom kan vloeien. Een condensator C (zie fig. 58) zal zich
daarom ongestoord via een diode lineair kunnen laden; indien de
spanningspiek echter op het rooster aankomt wordt de liooge nega
tieve roosterspanniug overwonnen en de condensator wordt door het
geleidend worden van den weg anode-kathode van de triode plotseling
ontladen. Op deze wijze kunnen practisch ideale zaagtandstroomen
tot frequenties van 500000 pps worden opgewekt.
Er zijn een groot aantal schakelingen met koogvacuumlampen be
kend, die het opwekken van zaagtandstroomen ten doel hebben;
vrijwel alle echter maken gebruik van de hoofdprincipes van de zoo
juist beschreven schakeling, t.w.: een zelfinductie in de anodekring
van een verstcrkcrlamp om zoodoende zeer steile spanningspieken te
verkrijgen en van een z.g. „afgeknepen” vcrsterkerlainp (hoogc nega
tieve roosterspanniug) in welker anodekring een condensator is op
genomen die eerst wordt geladen en die zich ontlaadt zoodra de posi
tieve spanningspiek op het rooster wordt gebracht.
Behalve het zoo juist beschreven type zaagtandstroom-gencrator,
Televisie 5
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waarmede spontaan en voortdurend trillingen worden opgewekt,
onderscheidt men nog een ander type waarbij de werking in zooverre
verschilt dat de zaagtandspanningen resp. stroomen pas ontstaan als
gevolg van de werking der synchronisatie-impulsen die door den
beeldontvanger geleverd worden. De principescliakeling is hierbij
als aangegeven in lig. 59. De condensator C wordt door de batterij
via de weerstanden R1 en R2 geladen. Het rooster van de lamp is
op een zoodanige negatieve potentiaal gebracht dat er geen anodestroom kan vloeien. Indien de condensator C geladen is, is de toestand
dus stationnair geworden. Indien thans echter aan het rooster een
sterke positieve impuls wordt toegevoerd (evenals bij de multivibra-

Fig. 59. Triodeschakeling voor het opwekken van
zaagtandstroomen
tor schakeling besproken) zal de condensator zich plotseling ontladen
waarbij de gewenschte stroomvorm ontstaat. Het verschil met de
eerder beschreven methode is, dat deze impuls gegeven wordt door
het synchronisatie-signaal. Een tusschenvorm is een schakeling waar
bij de impulsen geleverd worden door een zelfstandig werkenden gene
rator welks frequentie echter gecontroleerd wordt (op de in 49 beschre
ven wijze) door het synchronisatiesignaal. Deze methode heeft het
groote voordeel dat een uitmuntende synchronisatie verkregen wordt.
49. Synchronisatie
Voor de synchronisatie van kathodcstraalbuis-ontvangers maakt men
gebruik van een eigenschap van relaxatie-trillingen waarop reeds in
43 in het kort gewezen werd, namelijk dat hun periode niet rigoureus
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Fig. 60. Vorm van een televisiesignaal met lijn- en bceldiinpulsen die be
rusten op verschil in tijdsduur. De fig. stelt het einde van het eene en het
begin van het volgende signaal voor
constant is en gemakkelijk door een uitwendige oorzaak beïnvloed kan
worden. Indien in de eenvoudige schakeling van fig. 54 in serie met de
ncon-lamp een wisselstroombron wordt geschakeld, zal bet blijken
dat deze wisselstroom de frequentie van de relaxatie-trillingcn in
hooge mate beïnvloedt; zoo zal indien men deze hulpfrequentie op
een bepaalde waarde instelt bijv. 1000 pps en men verandert de
waarde van den condensator C geleidelijk zoodat een lagere frequen
tie verkregen moet worden, dan zal de frequentie der relaxatie-tril,
1000
1000
lingen sprongsgewijs veranderen in: —-— pps, —-— pps enz. Men
z
O
heeft op deze wijze een frequentie demultiplicatie, zooals dit verschijn
sel genoemd wordt, kunnen verkrijgen van 1 : 200. Indien het schema
van fig. 58 in een bepaalde frequentie oscilleert die iets afwijkt van
de hulpfrequentie, zal het toevoegen van deze laatste frequentie het
systeem dwingen nauwkeurig in de hulpfrequentie te gaan oscilleeren.
Dit principe wordt met allerlei variaties toegepast om de generatoren
voor lijn- en beeldfrequenties in prachtisch volmaakt synchronisme
.te houden.
Het synchronisme van den ontvanger wordt aldus verzekerd met
behulp van de impulsen die door den zender aan het eind van eiken
regel en aan het eind van elk volledig beeld worden uitgezonden.
Teneinde een scheiding van deze impulsen aan de ontvangzijde moge
lijk te maken wordt de tijdsduur van deze impulsen zeer verschillend
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gekozen, ofwel men geeft hen elk een zeer verschillenden golfvorm.
Bij moderne met een iconoscoop uitgeruste zenders worden lijn- en
bceldimpulsen met verschillende tijdconstante gegeven en wel op
de wijze zooals voorgesteld in fig. 60, ontleend aan een oscillogram
van een uitzending. Zooals hierin te zien is, is de amplitude van deze
signalen steeds grooter dan die van de video-component en meestal
„zwarter dan zwart”; op deze wijze wordt het scheiden van synchronisatic-impulsen en video-component zeer vergemakkelijkt en onder
linge storing voorkomen. In de fig. is de toestand weergegeven zooals
die is aan het eind van een beeld en bij het begin van een volgend.
Het scheiden van de synchronisatie-iinpulscn van het video-signaal
vindt plaats met een z.g. amplitudenzeef, (waarvan reeds melding
werd gemaakt in 24), waarvan fig. 61 het principeschema geeft. Het
rooster van de lamp verkrijgt hierbij een positieve potentiaal waar
van de grootte beperkt wordt door weerstand R., die zeer groot ge
kozen wordt ten opzichte van den weerstand rooster-kathode bij
positieve roostcrpotentiaal. Dientengevolge zal bij alle waarden van
positieve potentiaal tusschen de ingangskleminen het grootste deel
dezer spanning optreden tusschen de klemmen van R2. Indien echter
een negatieve potentiaal wordt aangelegd van een zoodanige grootte
dat de positieve voorspanning wordt overwonnen en het rooster
negatief wordt, dan wordt de weerstand van het pad rooster-kathode

Fig. 61. Schema van amplituden- en frequentiezeef
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Fig. 62. Dc lijn en bccldimpulsen zooals ze overblijven na het uitfilteren
van de beeldfrequenties
zeer groot zoodat vrijwel dc gcheele spanning dan verschijnt aan de
klemmen van Rj. liet resultaat is voorgestcld in fig. 62 en 63, waarin
na verwijdering van de video-component alleen de synchronisatieimpulsen van verschillende tijdconstanten voorkomen. Om deze te
scheiden, zoodat ze aan de generatoren voor beeld- en lijnfrequen
ties kunnen worden toegevoerd, wordt gebruik gemaakt van de
schakeling van

fig. 61. De laag
ste frequentie
wordt hierbij af
genomen van de
klemmen van
den condensator
die tezamen met
de zelfinductie
een kring vormt
die afgestemd is
op dc beeldfre
quentie. De
hoogste frequen
tie wordt afge
nomen van de
klemmen van
een weerstand
in serie met een
condensator die pjg< 53. j)c werking van dc amplitudenzeef volgens fig. 61
een
zoodanige Alleen dc sterke negatieve impulsen hebben een anodcstroomverandering tengevolge
waarde heeft dat
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in combinatie met de rest van de schakeling een resonantie bij de
lijnfrequentie optreedt. Bij liet later te bespreken schema van een
completen tclevisie-ontvanger zal men deze schakelingen terugvinden.
De vergrendeling van het beeld geschiedt op geheel analoge wijze als
beschreven in 25, n.I. door op het juiste oogenblik de synchronisatie^
spanning werkzaam te laten worden.

I

50. De iconoscoop
Bij een geheel electrisch systeem wordt ook voor het opname instru
ment een bijzondere vorm van de kathodestraal-buis gebruikt. De
uitvoeringsvorm waarmede
de beste resultaten bereikt
zijn en waarover de meeste
gegevens bekend zijn is de
z.g. iconoscoop die na tien
jaren expcriinëhtceren door
Zworykilil werd gcperfectionneerd. De grondgedachte is,
dat de elementen van een
foto-electrisclie kathode
waarop een beeld geprojec
teerd wordt, elk een aantal
electronen zullen emitteeren
dat evenredig is met de
iconoscoop-elementje. De aftastende cleclichtsterkte
van het beeldtronenstraal wordt voorgcsteld door K
element dat er op geprojec
teerd wordt. Deze electronen laden een uiterst kleinen condensator,
zoodat tusschen de bekleedsels hiervan, een spanningsverschil
ontstaat dat proportioneel is met de belichting. In de iconoscoop
wordt als foto-kathode een dun inicaplaatje gebruikt, dat aan de
eene zijde verzilverd is en waarop aan de andere zijde langs chemi
sch en weg een zeer groot aantal zilverbolletjes zijn aangebracht die
met cacsium gesensibiliseerd zijn.
Elk zilverbolletje vormt met de zilverlaag aan de andere zijde van de
micaplaat een minusculen condensator, die in principe geschakeld is
als aangegeven in fig. 64. Bij beschouwing van de complete iconoscoop
schakeling van fig. 66 zal blijken dat deze een getrouw equivalent is.
Als anodespanning voor de foto-kathode fungeert de spanning op de
eerste anode (lens-electrode) van het kathodestraal-systeem dat in
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Fig. 65. Een iconoscoop. In de ballon ziet men de mozaïek-plaat
principe geheel overeenkomt met dat, hetwelk voor ontvang-buizen
gebruikt wordt. De hiermede geproduceerde electronenstraal wordt
nu onder den invloed van horizontale en verticale deflectie over de
foto-kathode gevoerd, die aldus wordt afgetast. Door deze aftastende
electronenstraal (K in hg. 64), wordt elk elementair foto-celletje op zijn
beurt ontladen over den weerstand R. De aan de klemmen van dezen
weerstand veroorzaakte spanningsverschillen die proportioneel zijn
met de lading van de kleine condensatoren en dus met de lichtsterkten
van de betreffende beeldelementen worden toegevoerd aan het rooster
van een verstcrkerlainp en na voldoende versterking naar den zender
geleid. De maximum amplitude die op deze wijze direct van de icono
scoop verkregen wordt bedraagt pl.m. 0,001 volt tusschen de klem
men van een weerstand van 10.000 ohm. Een 2000-voudige spanningsversterking is dus reeds voldoende om een bruikbare 2-volt modulatiespanning te verkrijgen. Zulk een versterker wordt met de iconoscoopbuis samengebouwd in een opname camera.
liet bijzondere voordeel van de iconoscoop waardoor ze geschikt is
voor opname van tafrcelen onder natuurlijke belichting, is gelegen in
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het feit dat elk condensator-elementje gedurende den geheelen tijd
tusschen twee opeenvolgende aflastingen gelegenheid krijgt om geladen
te worden. De belichtingstijd per beeldelement is hierdoor minstens
duizend maal zoo groot als bij equivalente aftasting met een Nipkowsche schijf. Berekening heeft aangetoond dat bij gebruik van een
schijf voor 70.000 beeldelementen en een foto-cel met een gevoelig
heid van 10 /(A/lm per beeldelement maximum slechts 63 electroncn
vrijkomen. De hierdoor veroorzaakte stroom is veel te zwak om nog
voor practisch gebruik versterkt te kunnen worden. De foto-kathode
van de iconoscoop echter wordt evenals bij een fotografische plaat
gedurende de gehcele expositietijd over haar geheele oppervlakte
belicht, waardoor het aantal electroncn dat tusschen opeenvolgende
aftastingen vrijkomt zeer veel grooter is, dan bij ds uiterst korte
belichting met Nipkow’sche schijf.
De beeldfijnheid die met de iconoscoop te bereiken is, wordt practisch
begrensd door de diameter van de kathodevlek (in de practijk 0,2 mm),
en is grooter dan de rest van het systeem bij den liuidigen stand der
techniek veroorlooft.
De besturing van de aftastende electronenstraal bij de iconoscoop kan
evenals bij de kathodestraalbuis voor ontvangstdoeleinden langs
electrischen zoowel als langs magnetischen weg plaats vinden. Bij

i
Fig. 66. Principeschakeling van de iconoscoop. M = inozaïck-plaat V cn
H = verticale en horizontale deflectie-spoelen

I

I

75
dc practische toepassing wordt gebruik gemaakt van magnetische be
sturing. Hiertoe worden de benoodigdc spoelen aangebracht in een
vierzijdig ijzeren juk, dat over de hals van de buis wordt geschoven
(fig. 67). Ofschoon beide spoelsystemen op dcnzelfden kern zijn aan-

Fig. 67. Magnetisch juk met deflectic-spoclen zooals dit
voor dc iconoscoop gebruikt wordt
gebracht wordt door symmetrische opsteUing en juiste keuze van den
zin der windingen onderlinge koppeling vermeden. Een voordeel van
deze opstelling is dat de horizontale en verticale deflectie-velden op
hetzelfde punt aangrijpen.
51. Het trapezium- of sluilstecneffect
De opstelling van het kathodestraal-systeem onder een scherpen hoek
ten opzichte van het mozaïek heeft een eigenaardige vervorming van
het beeld tengevolge. De aftastende kathodestraal beschrijft in de
buis een vierzijdige pyramide; aangezien de mozaïek plaat een scher
pen hoek maakt met de as, zal dc snede een trapczium-oppervlak vertoonen. Het uitgezonden beeld zal daarom ook trapezium-vormig zijn.
Er zijn twee principieel verschillende middelen bekend om dit storen-
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de verschijnsel bij de iconoscoop te ontgaan. Het eerste bestaat in een
optische compensatie en wel door gebruik van een lenzensysteem dat
het uit te zenden beeld in precies denzelfden trapeziumvorm op het
mozaïek projecteert zoodat het geheele beeld ondanks den trapezium
vorm wordt afgetast. Het andere middel is een electrische compen
satie die tengevolge heeft dat de amplitude van de horizontale besturingsspanning geleidelijk toeneemt zoodat de regelbrecdte constant
blijft. Voor deze methode is dus een periodisch toenemen en afnemen
van de lijnfrequentie-amplitude noodig. Dit kan op eenvoudige wijze
bereikt worden door de laatste met de beeldfrequentie zwakjes te moduleeren. Bij een juiste instelling kan < p deze wijze een volledige
compensatie worden verkregen. Omgekeerd kan natuurlijk ook bij
ongewenschte modulatie van de lijnfrequentie door de beeldfrequentie
trapezium-effect optreden, ook bij kathodestraalbuizen.
52. Het Farnsworth-systccm
Een ander geheel electrisch systeem is dat uitgewerkt door de
American Television Laboratories, meer algemeen bekend als het
Farnsworth systeem, dat als opname instrument gebruik maakt van
de z.g. „image dissector” (beeld-ontledcr) in combinatie met de z.g.
„ehctron multiplier”, (electronen-verinenigvuldiger) een bijzondere
versterkerbuis.
Bij het opname instrument wordt uitgegaan van de grondgedachte dat
indien een beeld geprojecteerd wordt op een vlakke foto-electrische
kathode van voldoende oppervlak, deze kathode hel beeld in electronen zal emitteeren, d.w.z. elk punt van de kathode emitteert een
aantal electronen evenredig met de verlichtingssterkte. De anode die
op een voldoend hooge potentiaal gebracht wordt om de electronen
voldoende versnelling te geven, is zoodanig geconstrueerd dat zij
geheel is afgeschermd met uitzondering van een zeer kleine opening
ter grootte van een speldeknop. De aftasting van het eleclronenbeeld
komt nu tot stand, door evenals dit bij andere electrische systemen
het geval is, door magnetische of electrische velden de samengestelde
electronenstroom zoodanig heen-en-wcer en op-en-neer te bewegen
dat achtereenvolgens de electronen door elk beeldelement geëmit
teerd, door de opening in de afscherming, de anode kunnen bereiken.
Terwijl bij de iconoscoop de aftastende electronenstraal over het
beeldmozaïek ivordt bewogen, wordt bij het Farnsworth-systeem als
het ware een electronenbeeld voor een zeer kleine anode beivogen,
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waarmede naar men zich kan voorstellen in principe eenzelfde effect
bereikt wordt. Een belangrijk verschil met de iconoscoop is echter ge
legen in het ontbreken van een electrisch „geheugen” waardoor tusschen opeenvolgende aftastingen elk beeldelement gelegenheid krijgt
electronen te accumulceren. Dientengevolge is de image dissector
belangrijk minder gevoelig zoodat de later te beschrijven spe-
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Fig. 68. principc-schakeliugvandeFarnsworth opnaine-buis en clcctronenvcrsterker
ciale versterker noodig is om haar practisch bruikbaar te maken.
De besturing van den foto-electronenbundel kan zoowel met magne
tische als met electrische velden plaats vinden. In fig. 68 is de principeschakeling van een buis met aangebouwden versterker voorgesteld,
waarbij de besturing electromagnetisch gedacht is (deflectie spoelen).
De foto-kathode is op de voorwand van de buis aangebracht, zoodat
het beeld hierop geprojecteerd kan worden; zij bestaat uit een zeer
dunne laag caesium-zilver oxyde. Deze foto-kathode gaat geleidend
over in een op den buisbinnenwand door verdamping neergeslagen
nikkellaagje, dat eveneens in verbinding staat met de van een cen-
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trale opening voorziene metalen plaat aan het einde van de buis.
Deze metallisatie van de binnenwand beeft ten doel om vervorming
van het electroncnbeeld dat op de metalen ëindplaat geprojecteerd
wordt, tengevolge van ladingen op den glaswand en van ongelijk
matige veldverdeeling, te ontgaan. Met eenzelfde doel en tevens om
de electronen een groot ere snelheid te geven wordt een solenoïde om
de buis aangebracht waarmede een axiaal gericht concentratie-veld
wordt opgewekt. Door de stroomsterkte door deze spoel te regelen
wordt de scherpte van het beeld beïnvloed. Bij de buis zonder versterker
wordt de anode via een passend koppelelcment met een normalen
versterker (voor video-frequenties) verbonden; zooals reeds opge
merkt is de gevoeligheid van de buis voor matig verlichte tafreelen
dan niet voldoende om een nog bruikbaar te versterken signaal te
verkrijgen.
53. De electron multiplier
Om dit bezwaar te ontgaan wordt de buis samengebouwd met een
electron multiplier, d.i. een versterkerbuis met z.g. koude kathode en
waarvan de werking berust op het optreden van secundaire emissie.
Onder secundaire emissie verstaat men het verschijnsel dat indien
een electron met voldoend groote snelheid een metaaloppervlak treft
hieruit een of meer nieuwe electronen worden vrijgemaakt. Deze
secundaire emissie die vroeger in gewone radiolainpen somtijds ongewenschte verschijnselen veroorzaakt heeft, is min of meer een eigen
schap van alle metalen. Het metaal caesium vertoont het effect bij
zonder sterk zoodat door secundaire emissie zesmaal zooveel elec
tronen vrijkomen als waarmede het beschoten wordt.
De constructie en de schakeling van deze electron multiplier zijn
eveneens schematisch aangegeven in fig. 68.
Ook bij dit gedeelte van de buis wordt een axiaal gericht magnetisch
veld toegepast om de primaire zoowel als de secundaire electronen
voldoende snelheid en de juiste richting te geven. De electronen af
komstig van de foto-kathode in het andere deel van de buis treden
door de opening in de anode, vervolgens door de aftast opening in
voorste kathode van het versteker-gedeelte van de buis. Zij vliegen ver
volgens door de in het midden opgestelde ringvormige anode en treffen
met groote snelheid de achterste kathode. Nu zijn deze beide kathoden
met een laagje caesium-zilvcr oxyde bedekt zoodat zij een zeer groote
secundaire emissie geven indien ze met electronen worden beschoten.

79
Bovendien wordt tusschen beide kathoden door een hoogfrequentgenerator een hoogfrequente potentiaal (50 Mc; 6 nieter) onder
houden met een amplitude van ca. 50 volt. Het gevolg is, dat bij de
eerste botsing der primaire electronen een grooter aantal secundaire
uit de getroffen kathode worden vrijgemaakt, die onder den invloed
van het hoogfrequente potentiaal naar de tegenoverliggende kathode
vliegen en ook daar een wederom grooter aantal secundaire electronen
vrijmaken. Dit spel wordt in hoogfrequent tempo herhaald zoodat het
begrijpelijk wordt dat op deze wijze enorme versterkingsgraden te
bereiken zijn. Om van de aldus versterkte electronenstroom een nuttig
gebruik te kunnen maken wordt de ringvormige anode op een regel
bare positieve potentiaal gebracht. Bij een bepaalde waarde hiervan
die door instelling gevonden wordt, zullen de langzamere electronen
van de heen en weer vliegende wolk worden aangetrokken en een
anodestroom vormen. De grootte van de te bereiken versterking is in
hooge mate afhankelijk van de intensiteit van het concentratie veld.
liet blijkt namelijk dat de wolk van secundaire electronen na opeen
volgende botsingen zich in radiale richting uitzet (tengevolge van de
onderlinge afstooting), zoodat de aantrekking door de positieve
anode gaat overheerschen en zij hierdoor worden aangetrokken. Hoe
sterker nu het concentratieveld is, hoe langer de clectronenwolk langs
de as geconcentreerd blijft (alvorens zij gaat uitzetten) en hoe meer
botsingen kunnen optreden. Naar door den uitvinder wordt medege
deeld was het met dit versterkingsysteem mogelijk een photo-electrische versterking te verkrijgen van 50 000 000 maal (Journal
Franlin Inst., 218, Oct. 1934).
Behalve de zoo juist beschreven toepassing zijn er nog andere metho
den om de electron multiplier toe te passen. Hieromtrent zijn echter
tot dusverre nog niet voldoende gegevens gepubliceerd.
Het Farnsworth opname-systeem wordt toegepast door de Baird
Television Cy. naast de systemen met tusschcnfilm en met puntlicht
aftasting.
54. Schema van een completen televisie-ontvanger
Het schema van een completen televisie-ontvanger, samengesteld
naar de gegevens gepubliceerd omtrent een experimenteel systeem
van de Radio Corporation of America, toont fig. 69.
Reeds bij oppervlakkige beschouwing van dit sterk vereenvoudigde
schema (tallooze belangrijke details zijn weggelaten om het geheel
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niet onoverzichtelijk te maken) blijkt dat zulk een ontvanger zeer
gecompliceerd is en dat dientengevolge, althans bij den huidigcn
stand van de techniek zulk een toestel buitengewoon kostbaar
moet zijn.
De moeilijkheden die in de practijk overwonnen moeten worden zijn
nog grooter dan het schema doet vermoeden. Zoo is bijvoorbeeld de
constructie van den video-frequent versterker een probleem op zich
zelf dat nauwkeurige bestudeering vereischt; theoretisch moet deze
zender in staat zijn alle frequenties tusschen nul en 1200 000 perioden
p/s gelijkmatig en zonder fazenverschuiving te versterken!
Het vermijden van wederzijdsche beïnvloeding tusschen de vele
stroomkringen vereischt ook een zorgvuldigen ophouw en tailooze
maatregelen voor afscherming en ontkoppeling. Men kan gerust
zeggen dat bij zulk een toestel gegaan wordt tot aan de grenzen der
mogelijkheden die de hedendaagsche physica en techniek geven.
Intusschen leent dit schema zich voortreffelijk om een kort overzicht
te geven van een deel van het besprokene en van de practische toe
passing hiervan.
In de eerste plaats onderscheidt men den geluidontvanger en den
beeldontvanger. Beiden zijn superheterodynes, die door een gemeen
schappelijke antenne (voor ultra-korte golfontvangst een z.g. dipoolanteime met voedingsleiding) en ingangskringen worden gevoed. Bij
het toegepaste zendsysteem waarbij de goflengten der beeld- en geluiduitzcndingen slechts betrekkelijk weinig verschillen en door het
gebruik van verschillende middelfrequenties voor beide supers (beeldmf = 7Mc, geluid-mf = 8Mc), is het mogelijk slechts één oscillator
te gebruiken waardoor op eenvoudige wijze eenknop-bediening voor
de afstemming van het tweevoudige radio-gedeelte kan worden ver
kregen. De geluidontvanger bezit vier trappen middeifrequent-versterking, waarmede een 10 000-voudige versterking verkregen wordt.
De breedte van de doorgelaten frequentieband bedraagt 130 kc. Na
den tweeden detector volgt een push-pull eindtrap waarop de luid
spreker is aangesloten. Een automatische volumeregcling zorgt voor
constante amplitude op den tweeden detector en geeft zoodoende
fading compensatie. De beeldontvanger is tot den tweeden detector
in principe gelijk, echter met dit verschil, dat de doorgelaten frequentie
band 1200 kc bedraagt. Dit is o.a. bereikt door de middelfrequcnt
transformatoren met weerstanddraad te wikkelen!
Na den tweeden detector volgt de video-frequentversterker die recht-
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strccks op de roosterelcctrode van de katkodestraalbuis is aangesloten
en die zoodoende de straalintcnsiteit regelt. Een vaste voorspanning
van deze electrode maakt een regeling van de lichtsterkte mogelijk.
Van de anode van den tweeden detector gaat tevens een verbinding
naar de amplitudenzeef. Zooals in 49 beschreven, heeft separatie van
video- en synchronisatie-impulsen plaats in de roosterkring van deze
lamp. De scheiding van lijn en beeldimpulsen komt in de anodekring
tot stand; de laagste frequentie wordt toegevoerd aan den zaagtandstroom-generator voor de beeldfrequentie, de hoogste aan die voor de
lijnfrequentie.

y

Fig. 70. Verschillende vormen van zaagtandstroomen
zooals ze moeten zijn om zaagtandspanningen te ver
krijgen tusschen de klemmen van een weerstand, een
zclfinductie en een combinatie van zclfinductie en
weerstand
De werking van beide generatoren is als die beschreven in 48.
De eerste trap is een generator van relaxatie-trillingen; in de anode
kring van de volgende lamp is een condensator opgenomen die door
de batterijspanning geladen wordt; de positieve impulsen op het
rooster van deze lamp veroorzaken plotselinge ontlading van den
condensator; de schakeling is dus in principe gelijk aan die van
fig. 58.
Zooals het schema toont worden de synchronisatie-spauningen in
serie geschakeld met de zelfinducties in de roosterkringen van de
zaagtandstroomgeneratoren. De derde en vierde lamp van de
Televisie 6
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de lijnfrequentic-gencrator en de derde van die voor de beeldfrequen
tie dienen voor verdere versterking, terwijl de koppelnetwerken ten
doel hebben den juisten stroomvorm voor clectrischc resp. magne
tische dcflcctie zooals die hier te worden toegepast, verkrijgen. In
fig. 70 is voorgesteld hoe de vorm van de zaagtanetspanning moet zijn
om een zaagtandsïroom te verkrijgen resp. door een weerstand, een
zelfinductie en een combinatie van zelfinductie en weerstand. In de
uitgangsketen van den beeldfrequentiegenerator is tevens een in
richting voor verticale centreering van het beeld opgenomen; deze
berust op de regeling van den constanten gelijkstroom door de deflectiespoelen. Een dergelijke inrichting, echter met speciaal voor dit doel
aangebrachte spoelen zorgt voor de horizontale centreering.
De schakeling van de diverse hulpelectroden van de kathodestraalbuis
is ter vereenvoudiging weggelaten. Zooals men weet wordt de concen
tratie van den electronenstraal (focusseering) verkregen door het in
stellen van de verhouding der
spanningen van lenselectroden
en anode (electronen-optiek).
In de hier toegepaste buis ko
men behalve de lenselectrode
nog twee anoden voor, waar
van de laatste is aangebracht
in den vorm van een geleidende
laag op de binnenzijde van de
buis. Deze extra anode dient ter
verdere volmaking van de electronenoptiek op geheel analoge
wijze als de beschreven lens
electrode (zie ook 50).
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55. Complete tclevisicontvangers

Fig. 71. Philips experimenteel televisie
toestel

De fig. 71 en 72 toonen het
uitwendige resp. het inwendige
van een door het Philips Labo
ratorium te Eindhoven ont
wikkelden fijnraster televisie
ontvanger. Deze ontvanger is
geconstrueerd voor 180 becld-
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Fig. 72. Inwendige van Philips experimenteel televisie-toestel
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Fig. 73. De kortcgolfzendantennes voor den cxperiinenteelen Televisie
zender te Eindhoven. De eene antenne is voor het beeld-signaal, de andere
voor het geluid-signaal.
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Fig. 74. Iconoscoop opname-camera met tijdbasis cn contrölc-apparatuur
in het Philips Laboratorium. Dc verschillende kathodcstraalbuizcn in het
apparatcn-rck dienen voor controle van het uitgezonden beeld en van de
bcsturingsspauningcn.
lijnen en 25 beelden per seconde hij kan echter op eenvoudige wijze
geschikt gemaakt worden voor 240 en zelfs een nog grooter aantal
beeldlijnen. In fig. 72 ziet men onder in het chassis het voedingsgcdceltc dat de verschillende spanningen levert voor ontvangers,

■ T v»

Fig. 75. Iconoscoop opname-camera in liet Philips Laboratorium
(geopend). In het verrijdbare voetstuk bevinden zich de noodige
voedingsapparaten. De camera is in alle richtingen verstelbaar.
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generatoren en kathodestraalbuis. Daarboven zijn verticaal opgesteld
de chassis van de beeld- en geluidsupers voor ultra-kortegolf ont
vangst. Geheel bovenaan zijn de tijdbasisgeneratoren geplaatst.
Zooals uit beschouwing van de kathodestraalbuis blijkt wordt hier
het type met dubbele electrische besturing toegepast.
De foto laat zien dat op deze wijze een compact apparaat met een
fraai uiterlijk verkregen kan worden. Het aantal bedieningsknoppen
is hierbij tot een minimum beperkt.
Dit toestel dat uitsluitend voor onderzoekingsdoeleinden werd ge
construeerd, heeft bij beproevingen in den werkingssfeer van den
Berlijnschen televisiezender zeer goede resultaten opgeleverd. De
beeldkwaliteit die hierbij verkregen wordt kan het best worden ver
geleken met die van een goede smalfilmprojectie. Uitgezonden films
worden zoodanig weergegeven dat men met spanning naar de hande
ling kijkt en het apparaat vergeet.
Op de groote Duitsche Radiotentoonstelling die in Aug. 1935 te
Berlijn gehouden werd, werden op grooten schaal televisie-demonstraties gegeven met toestellen geconstrueerd door a.o. Fernseh A.G.,
Lorenz, Locwe, C. H. F. Muller A.G., Telefunken. Deze demonstraties
hebben wederom op overtuigende wijze aangetoond dat goede tele
visie tot de technische mogelijkheden behoort. Denzelfden indruk
wordt gevestigd door de demonstraties van de E.M.I. en Baird Cy.,
beide te Londen en die van de R.C.A.-laboratoria te Camden. Of het
mogelijk zal zijn deze resultaten naar de praktijk over te brengen is
een vraag die naar men verwacht ten deele beantwoord zal worden
door het resultaat van de proefuitzendingen die naar men hoopt in
het begin van 1936 te Londen zullen aanvangen. De hiervoor bestemde
zenders zullen worden geplaatst in het Alexandra Palace, een der
hoogst gelegen punten van Londen.
Men verwacht dat in vrijwel geheel Londen televisie-signalen van vol
doende sterkte te ontvangen zullen zijn.
Ook in de Yereenigde Staten zal men binnenkort met een proefneming
op grootere schaal beginnen.
56. Gegevens omtrent het Baird fijnrastcr-syslccm
Hieronder laten wij een zoo nauwkeurig mogelijke vertaling van de
officieele gegevens volgen, die eind October 1935 gepubliceerd werden
omtrent het Baird 240-lijnen-systcem, dat begin 1936 zal worden ge
bruikt bij de experimenteele uitzendingen van de B.B.C. uit het
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Alexandra Palace te Londen. Bij het bestudeercn raadplege men de
fig. 76.
„De fig. geeft volledige détails van den golfvorm voor beeldmodulatie
en synclironisatie-impulsen. Hieruit is te zien dat bij gebruik van
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Fig. 76.
Diagram behoorende bij de beschrijving van het Baird 240-lijnen systeem
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Fig. 77.
Diagram behoorendc bij de beschrijving van. het Marconi-E.M.I. 405lijnen systeem
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arbitraire eenheden van 0 tot 100 voor den antennestroom, de totale
modulatie voor synchronisatie (zwart) ligt tusschen de tolerantie
limieten 0—5 en 37,5-42,5 terwijl de beeldinodulatie (zwart tot wit)
ligt tusschen de tolerantie limieten 37,5—42,5 en 100.
Alen zal opmerken dat de hoogfrequente synchronisatie-impuls een
rechthoekigen vorm heeft en onderhouden wordt voor 8% van den
totalen tijd die vereischt wordt voor het beschrijven van een lijn, en
optreedt tusschen opeenvolgende lijnen. De laagfrequente synchronisatie-impuls, die eveneens een rechthoekigen vorm heeft, wordt
onderhouden gedurende den tijd waarin 12 lijnen worden afgetast, en
treedt op tusschen opeenvolgende beelden. Deze beelden zooals ze
door den waarnemer gezien worden, worden van links naar rechts
(lijn) en van boven naar beneden (beeld) afgetast.
Het diagram toont eveneens dat behalve de reeds genoemde 8% van
den regel aftast-tijd die door de synchronisatie-impuls in beslag wordt
genomen, nogmaals 2% gemaskeerd wordt om een zwarten rand te
verkrijgen. Op dezelfde wijze worden 8 extra regels gemaskeerd bij de
laagfrequente synchronisatie-impuls en wel voor hetzelfde doel.
Het totale aantal lijnen in het volledige beeld bedraagt 240 en deze
worden in volgorde en horizontaal afgetast bij 25 beeld-aftastingen
per seconde. De lijn-frequentie bedraagt zoodoende 6000 impulsen
per seconde en de beeld-frequentie 25 impulsen per seconde.
De afmetingen van het waargenomen beeld hebben een verhouding
van 4 horizontaal tot 3 verticaal. Er wordt amplitude-modulatie
toegepast, waardoor lichtintensiteit-modulatie in het waargenomen
beeld ontstaat, waarbij de amplitude van de draaggolf toeneemt
voor het wit.
De lijn- en beeld-synchronisatie signalen zijn in tegengestelden zin als
de toename van de beeld-modulatie. De maximum frequentie-band
die bij de uitzendingen gebruikt wordt is 2 megacycles, en de gemid
delde helderheid van het beeld wordt uitgezonden; een zwarte plek
wordt uitgezonden als zwart en een witte als wit, overeenkomstig de
bovenvermelde modulatie percentages.”
57. Gegevens omtrent het Marconi-E.M.I. fijnraster-systeem
Van de hieromtrent gepubliceerde officieele gegevens laten wij hier
eveneens een vertaling volgen:
„Het Marconi-E.M.I. televisie-systeem zendt 25 volledige beelden per
seconde uit, elk van 405 lijnen in totaal. Deze lijnen worden geïnter-
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linicerd, zoodat dc frequentie van het beeld en van het flikkeren 50
perioden per seconde bedraagt. De zender zal signalen uitstralen met
zijbanden die zich tot ca. 2 megacycles ter weerszijden van de draaggolflrequentie uitstrekken. Goede beelden kunnen ontvangen worden
indien slechts een fractie van de uitgestraalde band gebruikt wordt,
maar de kwaliteit van het ontvangen beeld zal natuurlijk afhangen van
den graad waarin het ontvangtoestel van de uitgezonden bandbreedte
gebruik maakt. De uitgezonden golfvorm wordt getoond in fig. 1.
1. Lijnfrequentie.
10 125 lijnen per seconde, van links naar rechts afgetast, indien men
naar het beeld kijkt.
2. Beeldfrequentie.
50 beelden per seconde, afgetast van boven- tot onderzijde van het
ontvangen beeld.
3. Type van aftasting.
De aftasting is geïnterlinieerd. Twee beelden elk van 202,5 lijnen wor
den geïnterlinieerd zoodat zij een totaal van 405 lijnen geven met een
snelheid van 25 volledige beelden per seconde. De lijncomponent en de
bceldcomponcnt van de aftasting keeren regelmatig terug, terwijl de
intcrlinieering ontleend wordt aan de verhouding die bestaat tusschen
lijn en beeldfrequenties. Een verklaring van de methode van interlinieering wordt aan het eind van deze specificatie gegeven.
4. Interval tusschen de lijnen.
Er zullen intervallen tusschen de video-signalen van opeenvolgende
beeldlijnen zijn, waardoor tijd gegeven wordt voor het uitzendeu van
een lijnsynchronisatie-signaal en tevens voor het terugkeeren van den
kathodcstraal tot het begin van den volgenden regel. Het minimum
interval tusschen het video-signaal van opeenvolgende lijnen zal 15%
van dc totale lijnperiode (1/10 125 seconde) zijn, waarbij dc eerste 10%
van dit interval tusschen de lijnen in beslag genomen wordt door het
lijn-sychronisatie-signaal en de resteerende 5% door een signaal met
een intensiteit overeenkomende met „zwart”. De overblijvende 85%
van dc totale lijnperiode is beschikbaar voor het uitzenaen van video
signalen.
5. Interval tusschen de beelden.
Er zullen intervallen tusschen de video-signalen van opeenvolgende
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beelden zijn. Het minimum interval tusschen de beelden zal 10 lijnen
zijn waardoor een maximum van 192,5 werkzame lijnen per kader
overblijft, of 385 werkzame lijnen in het volledige beeld.
6. Beeldformaat.
liet beeldformaat zal zijn 5 : 6, d.w.z. de afstand die afgetast wordt
gedurende de actieve 85% van de totale lijnperiode zal 5/4 maal den
afstand die gedurende de 192,5 actieve lijnen van het beeld afgetast
wordt, bedragen.
7. Gelijkstroom modulatie.
De becldhclderheid-component (of de gelijkstroom modulatie-component) wordt uitgezonden als een amplitude-modulatie zoodat een
bepaalde draaggolf-ainplitude overeenkomt met een bepaalde hel
derheid. De output van den radio-zender wordt in het volgende op
gegeven als een percentage van de maximum output. Dit percentage
wordt benoemd in stroom (spanning) waarden en niet in energiewaarden.
8. Yideo-modulatie.
De video-modulatie wordt in zulk een zin toegepast dat een toename
van de draaggolf een toename van de beeldhelderhcid voorstell.
Video-signalen hebben waarden van 30% tot 100% van de maximum
draaggolf. Het bedrag dat de uitgezonden draaggolf deze 30% over
schrijdt, stelt de helderheid voor van het punt dat afgetast wordt.
9. Synchronisatie-modulatie.
Signalen onder 30% van maximum draaggolf zijn synchronisatiesignalen. Alle synchronisatie-signalen zijn rechthoekig van vorm en
strekken zich uit van 30% van maximum draaggolf, naar beneden
tot nul.
10. Lijn synchronisatie-signalen.
De lijn synchronisatie-signalen hebben een tijdsduur van 1/10 lijn
en worden gevolgd door een minimum van 1/20 lijn „zwart” (30%
maximum) signaal.
11. Beeld synchronisatie-signalen.
De beeldsynchronisatic-signalen omvatten een serie van
pulsen per lijn, elk 4/10 van een lijn in beslag nemend en
gescheiden door een interval van „zwart” (30% maximum)
van 1/10 lijn. Aan het eind van de even beelden, begint
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beeld-impuls gelijktijdig met wat een lijn-iinpuls zou zijn geweest.
Aan het eind van de oneven beelden begint de eerste beeld-mpuls een
halve lijn later dan het voorafgaande lijn-signaal. Minstens 6 beeld impulsen zullen worden uitgezonden aan het eind van elk beeld,
maar hun aantal kan worden vergroot tot elk aantal tot 12 impulsen
(6 lijnen). Gedurende de rest van de intervallen tusschcn de beelden
zullen normale lijn synchronisatie-signalen worden uitgezonden met
„zwarte” (30% maximum) signalen gedurende de resteerende 9/10
van de lijn. Men zal opmerken dat gedurende het geheele interval
tusschen de beelden (zooals gedurende de geheele uitzending), de
draaggolf regelmatig in de lijnfreqnentie en in faze met het begin
van de normale lijn synchronisatie-impulsen van 30% tot nul terug
valt.
12. Veranderingen van den uitgezonden golfvorm.
De 15% interval tusschen de video-signalcn van opeenvolgende lijnen
en de 10 lijnen interval tusschen opeenvolgende beelden zijn de mini
mum intervallen die bij den zender gebruikt worden. Tijdens de eerste
ontwikkeling van den zender, kunnen zekere uitzendingen grootere
intervallen tusschen de lijnen en de beelden hebben, welke vergroote
intervallen overeenkomen met het uitzenden van een zwarten rand
rond het beeld.
De 30% van de draaggolf is het „zwart niveau” waaronder geen video
signalen voorkomen en waarboven zich geen synchronisatie signaal
uitstrekt. Het gemiddelde „zwart niveau” van elke uitzending zal
30% ± 3% van maximum draaggolf bedragen. Het zwart-niveau
tijdens elke uitzending zal niet meer dan 3% van maximum draaggolf,
afwijken van de gemiddelde waarde bij deze uitzending. De resteeren
de draaggolf tijdens de uitzending van een synchronisatie-impuls zal
zwakker zijn dan 5% van maximum draaggolf. De lijnfrequentie en
de beeldfrequentie zullen vergrendeld worden met ket50-perioden net,
en zullen daarom onderworpen zijn aan de frequentievariaties van
het net.
13. Verklaring van interlinieerings-methode.
De methode van interliniecring wordt getoond in de teekening van
fig. 2 die de boven- en onderzijden van het afgetaste oppervlak voor
stelt, waarbij de afstanden tusschen de lijnen zeer sterk vergroot zijn.
De lijnen toonen het pad van het aftastende punt dat zich beweegt
onder invloed van een regelmatige neerwaartsche beweging (beeld-
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aftasting) met snellen terugloop en een regelmatige beweging van links
naar rechts (lijn-aftasting), met zeer snellen terugloop (in de teekening
niet te zien). De combinatie van deze bewegingen veroorzaken de licht
hellende aftast-lijnen. Beginnend bij A, niet noodzakelijkerwijs aan
het begin van een lijn, voltooit het punt de lijn A B, keert terug naar
links en volgt lijn C D, dan E F, enz., langs de gestippelde lijnen in de
teekening. Aan de onderzijde van het beeld gaat het punt langs lijn
G II en begint dan bij J en gaat naar K. Op dit punt begint de terug
loop van de beeld-beweging en brengt het punt terug naar L boven
aan het beeld. Een volledige aftasting van het becldoppervlak is nu
gemaakt sedert A verlaten werd, zoodat 202% lijnen voltooid zijn,
en het punt L is een halve lijn van A verwijderd. De neerwaartsche
bceldbeweging begint opnieuw en laat het punt langs L M gaan waar
bij een enkele lijnbeweging, J K L M voltooid wordt. Het punt keert
daarna naar links terug en volgt de lijn N O, die, daar L een halve lijn
vóór A ligt, tusschen de lijnen A B en C D zal liggen.
Evenzoo zal de volgende lijn P Q halverwege tusschen CD en E F
liggen.
Het punt zal nu de streep-stippellijn volgen naar R S en volgt ten
slotte T U, op welk laatste punt de beeld-terugloop, het punt weer
naar de bovenzijde doet teruggaan. Indien het punt de bovenzijde be
reikt heeft zal het twee volledige beeldoppervlakken voltooid hebben
sedert het A verlaten heeft, en, daar twee beelden den tijd van precies
405 volledige lijnen in beslag nemen, zal het punt precies in A terugkeeren, waarna de kringloop opnieuw begint. Na het voorgaande zal
het duidelijk zijn dat het volledige beeld, in twee kaders (frames)
afgetast wordt, maar aangezien elk kader een geheel aantal lijnen
plus een halve bevat, zullen de twee beeldoppervlakken interliniceren.
Het systeem vereischt niet de korte terugloopt ij den die getoond zijn
voor de lijn- en beeldaftastingen, evenmin als de lijnen in de ge
toonde standen dienen te beginnen. Mits de lijn- en beeldbewegingen
regelmatig terugkeeren en de juiste frequentie-verhouding vertoonen
(twee beelden = oneven aantal lijnen), zal een geïnterlinieerd beeld
verkregen worden.”
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TABELLARISCH OVERZICHT
(Ontleend aan: „Tclcvision”)
SYSTEEM
BIJZONDERHEDEN
BAIRD

MARCONI—E.M.1.

Aantal lijnen (nominaal)

240

405

Aantal lijnen (werkz.) .

220

385

Type van aftasting ...

opeenvolgend

geïnterlinieerd

Form.-breedte: hoogte .

4 : 3

5 :4

Kader en flikker fre
quentie ............................

25

50

Beeldfrequentie

25

25

Lijnfrcqucntic
Modulatiemethode

6,000

10,125

Amplitude, met draaggolf in verhouding tot
gelijkstr. component

Amplitude, met draaggolf in verhouding tot
gelijkstr. component

Draaggolf-amplituden
voor video-signalen .. . .

Ca. 40—100% van
draaggolf

Ca. 30—100% van
draaggolf

Draaggolf-ampli tuden
voor synchronisatie ...

Ca. 0—40% van
draaggolf

Ca. 0—30% van
draaggolf

Aantal lijn synchr. im
pulsen ............................

1 tusschen twee lijnen

1 tusschen twee lijnen.

Gedeelte v/d lijn ge
bruikt door synchr. im
puls ..................................

10%

15%

Aantal beeld synchr. im
pulsen ..............................

1 tusschen
twee beelden

6—12 tusschen
twee beelden

Deel v.h. beeld gebruikt
door synchr. impulsen..

8.3%

Ca. 5%

Maximum freq. band ..

2 mcgacyclcs

2 mcgacyclcs
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Fig. 78. Ongcretouchccrdc opname van het beeld (180 lijnen) op Philips
experimenteel ontvangtoestel. Dit beeld werd te Eindhoven opgenomen
met een iconoscoop camera en uitgezonden op een golflengte van ^ 7
meter. Het bewegende beeld geeft een nog veel gunstiger indruk.
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Fig. 79. Ongerctouchccrdc opname van liet beeld, verkregen met het
zelfde systeem als genoemd in lig. 78. De opname camera was hierbij
gericht op een venster, waardoor de binnenplaats van bet Philips labo
ratorium zichtbaar is.
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