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Precisie is een vanzelfspre
kende eigenschap bij meters
van klasse.
Permanente precisie is spe
cifiek voor AVO-meters.
Tien, twintig jaren van in
tensief gebruik deren een
AVO-meter niet. De prak
tijk bewijst het!
Permanente precisie van
AVO's Universele meters
schraagt op de robuuste
bouw en een doeltreffende
beveiliging.
Niemand werkt feilloos,
maar de unieke AVO „cutoutM let op Uw tellen! Bij
overbelasting onderbreekt
deze 't gehele meetcircuit,
direct bij de aansluitklem.
Shunt, voorschakelweerstand en transformator
zijn dus meebeschermd.

Afmetingen:

20.6 x 18,4 x 11,5 cm

Schaallengte:

12,5 cm, spiegelaflezing

Gelijkspanning:

25 mV,

Gelijkstroom:

0.5 // A,

.

Wisselspanning:

25 mV,
1 mA,

.
.

-15.
0

.
.

Wisselstroom:
db schaal:
Weerstand:

.

(laagste aanwijzing
0

.

2500 V
10 A
2500 V
10 A
+ 15 db
2000 .0
0.5 i?)
20000 i?
20 Mi?

0
.
(bij gebruik van een uitw. sp. bron
0
... 200 Mi?)

De AVO 8 heeft een gevoeligheid van 20.000 ohms per volt
op alle gelijkspanningsbereiken en 1000 ohms per volt op de
meeste wisselspanningsbereiken.
Een decihel-schaal is aanwezig voor metingen in het audiogebied. Voorts is een drukknop schakelaar aangebracht, die
de richting van de stroom door het meter>systeem omkeert
en zodoende het omwisselen van de testklemmen overbodig
maakt wanneer de stroom van richting verandert.
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VOORWOORD

Niet iedereen is in staat om m.b.v. wiskundige verhandelingen de geheimen van een nieuwe
techniek onder de knie te krijgen.
Op de fantastisch snelle ontwikkeling van de televisie-techniek dient een even snelle, maar
tevens grondige ontwikkeling te volgen van een ieder, die in de radio-techniek werkzaam is.
In deze uitgave is daarom getracht, zonder één wiskundige formule te gebruiken, op exacte
wijze de werking van alle voorkomende schakelingen te verklaren.
Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op de voor de radiotechnicus in het algemeen nieuwe
en onbekende gedeelten (Impulstechniek, synchronisatie, storingen van het TV signaal).
Door het optische karakter van de televisie kunnen we veel aanschouwelijk maken.
Het belangrijkste instrument van de TV-technicus is de oscilloscoop, zonder dat is hij om
zo te zeggen blind.
Door middel van de oscilloscoop kunnen we de spanning op elk willekeurig punt zicht
baar maken en nagaan in hoeverre zij aanleiding geeft tot vervorming.
In deze uitgave is dan ook om alles zo duidelijk mogelijk voor te stellen een uitgebreid
gebruik gemaakt van foto’s, oscillogrammen en tekeningen.
PETER MARCUS.

BUSSUM, september 1957
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A. Het beeldsignaal
1.

De omzetting van het beeld in elektrische spanningen.

Onder televisie verstaat met het langs elektrische weg overbrengen van optische gebeur
tenissen.
De opnameapparatuur moet het beeldprogramma zodanig in een elektrisch signaal omzet
ten, dat het draadloos kan worden uitgezonden.
De ontvanger versterkt dit signaal en zet het weer in een optisch beeld om.
Om de werking van de ontvanger te kunnen begrijpen, moeten wij weten, hoe het beeld
signaal, dat uitgezonden wordt, ontstaat, en welke vorm het heeft.
Wij kunnen ons het verloop van de overdracht voorstellen alsof wij van een uit een bepaald
aantal punten bestaand mozaïkbeeld (b.v. een bladzijde van een krant) de punten achter
eenvolgens naar een bepaalde plaats transporteren, waar iemand hen in ontvangst neemt
en weer aaneenvoegt (fig. 1 en 2).
Op de weg van zender naar ontvanger hebben wij het gehele beeld tot naast elkaar liggende
punten gerangschikt.
Omdat wij slechts de beschikking over één kanaal hebben moeten wij deze punten één
voor één overdragen.
Het is natuurlijk gewenst, dat bij de opbouw aan de ontvangzijde dezelfde volgorde als bij
de ontleding aan de zendzijde wordt aangehouden.
Men heeft afgesproken, dat de analyse (overdracht) van het beeldveld geschiedt van
links naar rechts en van boven naar beneden, dus in dezelfde volgorde, als waarin men
de letters van een bladzijde leest (fig 2b).

Fig. 1 Beeldontleding en beeldopbouw.

Heeft men een regel of lijn ontleed dan voegt men een bijzonder teken toe, dat dit aanduidt.
Hetzelfde doet men na de ontleding van het gehele beeld.
Aan de ontvangzijde kan men dan de punten naast elkaar leggen tot er een lijn- of
beeldteken arriveert, waarna men met de volgende lijn of met het volgende beeld begint.
Wanneer wij aan de beeldpunten afhankelijk van hun lichtsterkte, een bepaalde span
ningswaarde toekennen en afspreken dat de maximale spanning de waarde wit en 25%
hiervan de waarde zwart voorstelt, dan verkrijgen we bij het ontleden van de 1ste regel
in fig. 3 een spanningsverloop als door A aangegeven.
De spanningswaarde van 0. .25 % reserveren wij voor signalen die aanduiden, dat een ljjn
of beeld ten einde is, de z.g. synchronisatiesignalen of gelijklooptekens.
Met het beeldsignaal, dat dus nu een momentele spanningswaarde heeft, die overeenkomt
met de helderheid van het punt dat op dit moment beschouwd wordt, kunnen we.een ri.
draaggolf moduleren (zie ook fig. 4).
In fig. 5 zien we het blokschema van een zender, zoals die bij een diapositiefoverdracht
werkt.
In dit geval gebruiken we een elektronenstraalbuis en een fotocel, die tezamen het optisch
beeld in een elektrisch signaal omzetten.
Door de spoelen L wordt de elektronenstraal in de elektronenstraalbuis snel van links
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Fig. 2 Het verloop van beeldontleding en -overdracht.
a) Hier weet men aan de ontvangzijde niet hoe het beeld weer opgebouwd moet worden,
daar de ontleding willekeurig plaats vond.
b) Hier heeft de ontleding lijn vöor lijn plaats, terwijl het einde van een lijn wordt aange
duid door een zwart punt S.

naar rechts en langzaam van boven naar beneden afgebogen, zodat hij in een bepaalde
tijd het gehele scherm heeft afgetast.
De frequentie van de zaagtandstroom door de spoelen L wordt gesynchroniseerd door
de impulsgenerator die ook nog de z.g. onderdrukkingsimpuls levert, welke ten doel heeft
de elektronenstraal gedurende de terugslag te onderdrukken.
Dit gebeurt, doordat het rooster van de beeldbuis gedurende de terugloop een met de
waarde zwart overeenkomende spanning verkrijgt, die de buis afknijpt.
Door een lenzenstelsel wordt het op de elektronenstraalbuis verkregen „raster” op het
diapositief afgebeeld en dit wordt daardoor puntsgewijs doorgelicht.
Het licht dat er door valt treft een daar achter geplaatste fotocel, die in het brandpunt
van een lenzenstelsel staat.
De elektronenstraal treft met verschillende intensiteit, al naar gelang de lichtweerstand
die de straal van het diapositief ondervindt, het scherm.
Door de belastingweerstand R vloeit een stroom, die evenredig is met de momentele
helderheid van de lichtstraal.
Beeldpunt
|/|2|J|«|5|J|

Fig. 3 Beeldhelderheid en de erbij behorende spanningswaarde.
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Fig. 4 a) Televisiebeeld met 625 lijnen.
b) Gedeelte uit het beeld, de lijnstructuur is duidelijk zichtbaar.
c) Oscillogram van het bij een televisiebeeld behorende spanningsverloop.
Links: Vorm van de spanning tussen de horizontale gelijklooptekens.
Rechts: Vorm van de spanning tussen de vertikale gelijklooptekens.

Over de weerstand R ontstaat dus een spanning, die, na elke lijn en na elk beeld de
waarde aanneemt die ontstaat als er geen licht op de fotocel valt.
Daartussen is de spanning evenredig met de lichtweerstand van het diapositief.
Figuur 3 toont de over R ontstane spanning.
Deze wisselspanning wordt nu in de beeldversterker versterkt en komt in de impuls
mengtrap.
In deze trap worden de synchronisatie-impulsen met het door de fotocel geleverde beeldsignaal gemengd.
De ljjnimpuls-generator levert deze synchronisatie-impulsen altijd op de momenten dat
de elektronenstraal onderdrukt wordt.
Zij worden dus in het zwarte gedeelte van het beeldsignaal geplaatst, waardoor dit dus
niet kan worden gestoord.
Met het complete videosignaal wordt nu de r.f. draaggolf gemoduleerd.
Deze modulatie heeft zodanig plaats, dat de r.f. amplitude het grootst is bij de impulstoppen
en het laagst bij een wit beeldpunt. (Negatieve modulatie).
Het bijbehorende geluidsignaal wordt frequentiegemoduleerd en door een aparte antenne
uitgestraald. (Men gebruikt echter ook wel een gemeenschappelijke antenne.)
Er zijn natuurlijk ook andere elektrisch-optische beeldomzetters zoals Iconoscoop, Vidicon,
Orthicon enz. die worden ingebouwd in de camera.
De televisiecamera stelt ons in staat, directe opnamen over te dragen, zonder de omweg
over film of diapositief te maken.
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Fig. 5 Blokschema van een televisiezender
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Fig. 6

Blokschema van een televisieontvanger.

In de ontvanger heeft de omzetting van het televisiesignaal tot een beeld plaats.
In fig. 6 is het blokschema getekend.
De ontvanger bestaat uit:
le. De beeld-geluidversterker die het beeld- en geluid r.f.-signaal versterkt en vervol
gens in een spanning omzet.
2e. De beeldbuis.
3e. Het afbuiggedeelte, dat m.b.v. de in het signaal verwerkte synchronisatieimpulsen
de straal op de meetkundig juiste plaats het scherm doet treffen.
4e. De geluidversterker, die het geluidsignaal afscheidt en aan de luidspreker toevoert.
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2. Het Europese televisiesysteem (625 lijnen CCIR).
Bij een televisieuitzending moeten, in tegenstelling tot een normale omroepuitzending,
naast het geluidsignaal gelijktijdig nog twee signalen worden overgedragen n.1. het
helderheidsverloop van de afgetaste beeldpunten en de synchronisatieimpulsen.
Totaal moeten er dus drie signalen worden overgedragen.
Principieel zou men elk van deze signalen op een r.f. draaggolf kunnen moduleren, deze
gescheiden uitzenden en met drie ontvangers opnemen.
Het feit, dat alleen al het helderheidsverloop van het beeldpunt bij de tegenwoordig ver
eiste beeldscherpte frequenties van 0.. ca. 5 MHz bevat, (wat bij de uitstraling van beide
zijbanden overeenkomt met de bandbreedte van 1000 middengolfzenders maakte het nood
zakelijk de bandbreedte kleiner te maken en de drie televisiesignalen op de één of andere
wijze te combineren.
In diverse landen zijn onafhankelijk van elkaar verschillende mogelijkheden onderzocht
en, na het bereiken van een min of meer bevredigend resultaat, in de praktijk gebracht.
Helaas wijken ze echter, niettegenstaande principiële gemeenschappelijke kenmerken,
op bepaalde punten van elkaar af.
Daarom is voor elk systeem weer een andere ontvanger nodig.
In een op 31 juli 1950 in Genève gehouden conferentie werd daarom voorgesteld één
systeem te kiezen.
Behalve Frankrijk en Engeland die hun systemen handhaafden hebben alle vertegen
woordigde landen dit systeem aangenomen.
De landen achter het ijzeren gordijn waren niet op de conferentie aanwezig.
Hun systeem wijkt gedeeltelijk af van het Europese systeem.
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Fig. 7 Schema van een televisiekanaal.
Nu volgt het Europese CCIR systeem.
1. De breedte van het gehele televisiesignaal bedraagt 7 MHz.
In dit gebied moeten de drie televisiesignalen worden ondergebracht.
Theoretisch zou het mogelijk zijn ze door bijzondere modulatiemethoden op een gemeen
schappelijke draaggolf te moduleren, n.1. het helderheidsverloop van het beeldpunt als
amplitude- en het geluid als frequentiemodulatie.
In verband met een zo nuttig mogelijk gebruik van de beschikbare bandbreedte zou dit
een ideale oplossing zijn.
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Men heeft echter besloten, het geluid op een aparte draaggolf te moduleren en de hoogste
beeldfrequentie 5 MHz te kiezen.
Op deze wijze is by dit systeem een evenredige beeldontleding in horizontale en vertikale
richting mogelyk.
Voor de synchronisatie-impulsen is geen aparte frequentieband nodig, daar deze op de
beelddraaggolf gemoduleerd worden in de tijd, dat het beeld onder de zwartwaarde
ligt, tengevolge van de straalonderdrukking voor de terugvoering van het beeldpunt.
b

zwart

c

d

arm non ■ :

Helderheidsverloop

AAA /yy\

Spanningj.
verloop

Fig. 8 Beeldontleding en bovenste grensfrequentie.
a) De spanning kan niet sneller
stijgen of dalen dan de flank
van de grensfrequentie.
b) Zwart-wit variaties gelijk aan
S-grensfrequentie; de helderheid
waarden worden nog goed om
gezet.
c) en d) Zwart-wit variaties met
een frequentie hoger dan de
grensfrequentie; de helderheidswaarden naderen de bij grijs
behorende spanningswaarde.
e) Gedeelte uit een televisie-teslbeeld. Ontledingsgrens bij x (ca.
5MHz).

Het verband tussen bandbreedte en aantal beeldpunten kan men op de volgende wijze
vinden.
Laten we veronderstellen dat de elektrische spanning die wij in de plaats van een helderheidswaarde stellen, de verandering van deze laatste traagheidsloos kan volgen.
Dan moet een zwart-wit variatie of omgekeerd, een even snelle spanningsvariatie ten
gevolge hebben (fig. 8).
Elke elektrische schakeling heeft echter een maximum frequentie, die nog kan worden
doorgegeven.
Een helderheidsvariatie van zwart op wit zal dus geen plotselinge spanningsvariatie ten
gevolge hebben.
De spanning zal echter oplopen volgens de sinusvorm van de grensfrequentie.
Neemt de helderheid weer af voordat de spanning haar hoogste waarde bereikt, dan ont-
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Fig. 9 Bovenste grensfrequentie
bij een 625-lijnenbeeld.
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staat een verkeerde spanningswaarde, die de waarde grijs aanneemt als de zwart-witvariaties elkaar te snel opvolgen.
Indien het aantal zwart-wit variaties per seconde groter is dan 2 maal de grensfrequentie
zullen zij wat spaningsverhouding betreft niet juist worden doorgegeven.
De grensfrequentie bepaalt dus het maximaal aantal over te dragen beeldpunten.
Bij de vertikale weergave van het beeld in lijnen hebben bepaalde interferentieverschijn
selen ten gevolge, dat men bij 625 lijnen in werkelijkheid slechts %, dus 470 zwart-wit
variaties kan weergeven.
Hiervan gaan er echter nog 30 door de straal terugslag verloren (fig. 9), zodat er dus
440 zwart-wit variaties zijn te onderscheiden.
Indien we in horizontale richting hetzelfde scheidend vermogen willen hebben, dan
dienen we, rekening houdend met het beeldschermformaat van 4 :3 en het terugslaggedeelte van 18 %, 440.4/3 zichtbare + 0,18.440.4/3 onzichtbare dus 690 zwart-wit
variaties in deze richting te nemen.
Daar de beeldfrequentie 25 bedraagt zijn dit dus 625.690.25 = 11.000.000 punten per sec.
Daar voor elke zwart-wit variatie een halve periode van de grensfrequentie nodig is,
bedraagt deze dus 5,5 MHz.
In het oscillogram van fig. 10 zien we, dat de gemiddelde waarde van de spanning niet
steeds constant is.
Een donkere scène (witte letters op zwarte achtergrond) bevindt zich hoofdzakelijk in de

Helder beeld
met weinig
donkere plaatsen

Licht en donker
zi/n gelijkmatig
verdeeld

Donker Deetd
met weinig
heldere plaatsen

E

wil

t
T

zwart
A

i

wit
zwart
Impulsen
zwart
grijs wit
Serie verschillende beelden

grijs

zwart

B
Fig. 10 Gemiddelde beeld waarde en laagste grensfrequentie.
a) Alle lichte en donkere beeldpunten vormen tezamen een gemiddelde waarde, de z.g.
gemiddelde beeldhelderheid, die, al naar gelang de witte of de donkere beeldpunten over
heersen, dichter bij wit of bij zwart ligt.
b) De gemiddelde beeldwaarde verandert slechts langzaam en in het grensgeval is de ge
middelde beeldhelderheid constant.
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buurt van de zwartlijn, terwijl een lichte (zwarte letters op witte achtergrond) zich meer
bij de witgrens bevindt.
2. De draaggolf van de geluidzender ligt 5,5 MHz van de draaggolf van de beeldzender
verwijderd en wel
3. 0,25 MHz onder de hoogste grensfrequentie van de beeldzender.
De geluiddraaggolf is in frequentie dus hoger dan de beelddraaggolf.
4. De overdracht van het beeld heeft volgens de semi éénzijbandmethode plaats.
Wanneer de modulatiefrequentie 5 MHz bedraagt, heeft men wegens het optreden van
2 zijbanden een bandbreedte van 10 MHz.
Bij toepassing van de semi eenzijbandmethode, waarbij we één zijband, in het algemeen
de onderste, voor een groot gedeelte onderdrukken, kan men met een aanzienlijk klei
nere bandbreedte volstaan.
In fig. 7 zien we hoe de verdeling plaats heeft.
De frequentiebanden zijn als volgt vastgesteld:
Band I : 41..68 MHz (kanaal 1 tot 4)
Band II : FM geluidsomroep
Band Dl: 174..223 MHz (kanaal 5 tot 11)
Band IV: 470..585 MHz
Band V: 610..960 MHz
De twee laatste banden zijn nog niet verdeeld.
5. Het aantal beeldlijnen bedraagt 625 met interliniëring.
Het aantal lijnen wordt bepaald door de toegewezen bandbreedte en de eis hetzelfde
scheidend vermogen in horizontale en vertikale richting te bezitten.
Zou men het aantal lijnen bij een gegeven bandbreedte aanzienlijk verhogen dan zouden
bijzonderheden van het beeld in horizontale richting onduidelijk en wazig worden.
Een vermindering van het aantal lijnen zou de scherpte in horizontale richting weliswaar
verhogen, maar de uit lijnen bestaande beeldstructuur te opvallend en storend te voor
schijn brengen.
Dit zou de indruk geven, alsof we het beeld door een latwerk zagen.
Tenslotte houdt het lijnenaantal ook nog verband met de beeldfrequentie, daar men bij
een gegeven bandbreedte de één slechts ten koste van de ander kan vergroten.
Voor de beeldfrequentie geldt 16 beelden per seconde als ondergrens, omdat we bij een
lager aantal beelden bewegingen in de scene niet meer als continue waarnemen.
Deze waarde is echter geenszins voldoende daar bovendien nog een flikkereffect optreedt,
dat afneemt naarmate het aantal beeldwisselingen toeneemt.
Daar echter een hoger aantal beelden dan 16 per seconde niet meer tot verduidelijking
bijdraagt zou het nutteloos zijn het aantal beelden ten koste van de beeldscherpte te
verhogen.
Men heeft dit probleem als volgt opgelost.
Men tast elk beeld tweemaal af, de eerste keer neemt men de even en de tweede keer
de oneven lijnen.
Deze twee beelden met het halve lijnenaantal, elk 312%, worden tot één beeldindruk met het
normale lijnenaantal samengevoegd.
Men heeft dus schijnbaar de dubbele beeldfrequentie bereikt zonder het aantal lijnen te
verminderen.
6. De heeldwisselfrequentie wordt niet met de netfrequentie vergrendeld.
Vroeger deed men dit wel, omdat donkere strepen in het beeld en rastervertekening, het
gevolg van onvoldoende netbromafvlakking, geen bijzonder storende indruk maken, zo
lang zij zich niet bewegen.
Omdat de beide frequenties nu niet meer vergrendeld zijn, zullen we, om een storende
indruk door het „lopen” van deze strepen over het scherm te voorkomen, een meer
intensieve netbromafvlakking moeten toepassen.
Indien ontvanger en zender niet door hetzelfde net gevoed worden, is dit trouwens toch
reeds gewenst.
7. De lijnfrequentie bedraagt 15625 en mag hoogstens 0,1 % van deze waarde afwijken.
De beeldfrequentie bedraagt 50 Hz.
Om een meetkundig gelijkblijvende beeldpuntaftasting te verkrijgen moeten lijn- en
beeldfrequentie een vaste verhouding vormen.
De lijnfrequentie moet een gemakkelijk deelbaar veelvoud van de beeldfrequentie zijn,
om door frequentiedeling de vereiste heeldwisselfrequentie te verkrijgen.
De lijnfrequentie is daarom het 5x5x5x5 -v,oudige van de beeldfrequentie.
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8. De breedte en de lengte van de beeldscherm verhouden zich als 4 :3. Deze verhouding
komt overeen met de afmetingen van de normale bioscoopfilm (geluidstrook inbegrepen).
Men heeft deze afmetingen gekozen om een normale bioscoopfilm zonder beeldverlies
uit te kunnen zenden.
9. De aftasting van het beeldveld heeft in horizontale richting van links naar rechts en
in vertikale richting van boven naar beneden plaats.
In principe is de weg die het beeldpunt bij de beeldaftasting volgt van ondergeschikt be
lang, indien hij alle elementen maar periodiek aftast.
Uit de vele mogelijke variaties heeft men die aftasting gekozen, die overeenkomt met de
wijze waarop men de letters van een bladzijde uit een boek leest.
10. De beelddraaggolf wordt amplitude gemoduleerd met het videosignaal.
11. De modulatie is negatief, d.w.z., de beelddraaggolf heeft de kleinste amplitude bij de
witste beeldpunten.
Gehele li/npenode 100%

100% —r— Maximale draaggollspanning

Gelijkloopteken
75%-------- Zwart niveau

I

I Gelijkloop i
leken

I

\7t1%

1 '

17+rt

Onderdrukking} impuls
voor de horizontale
1 I terugslag

Helderheidsverloop
van het beeldelement

1 i

I

n-o+/2%
10%

Witniveau

Rest waarde van de draaggoll

Fig. 11 Gelijklooptekens voor de horizontale afbuiging.

Deze modulatiemethode heeft t.o.v. de positieve modulatie verschillende voordelen.
Zo is het b.v. zonder bijzonder ingewikkelde schakelingen mogelijk, uit de, van het beeldsignaal onafhankelijke, amplitude van het synchronisatieteken een regelspanning voor de
automatische sterkte-regeling af te leiden.
Een verder voordeel is, dat stoorimpulsen, die by de positieve modulatie als helwitte
punten optreden bij de negatieve modulatie als zwarte beeldpunten een minder storende
indruk geven.
12. De draaggolfamplitude bedraagt bij zwartmodulatie 75 % (±2% %) van de maximale
waarde, ongeacht de waarde van de momentele beeldinhoud.
13. De draaggolfamplitude bij witmodulatie bedraagt 10% van de maximale waarde.
Tussen deze waarden van 10%, de witlijn, en 75%, de zwartlijn, is het helderheidsverloop
van het over te dragen beeld ondergebracht.
De rest, 10 % wordt voor de interdraaggolfmethode, die vanwege zijn voordelen meer en
meer toepassing vindt, gebruikt.
De draaggolf van het geluid geeft nl. met de draaggolf van het beeld een verschilfrequentie
die onafhankelijk is van de oscillator in de ontvanger en die bovendien gemakkelyk kan
worden uitgefilterd.
_
De beelddraaggolf mag dan echter niet beneden een bepaalde waarde, in dit geval 10 % van
het maximum komen.
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14. De rest van 75..100% is gereserveerd voor de geljjklooptekens (zie fig. 11 en 12).
Een bespreking van de impulsschakelingen volgt later.
15. De modulatie van de geluiddraaggolf heeft plaats d.m.v. frequentiemodulatie.
De maximale frequentie-zwaai bedraagt 50 kHz.
16. De preëmfasis bedraagt 50 psec.
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Gelijklooptekens voor de vertikale afbuiging.

3.

Storingen van het beeldsignaal.

Het beeldsignaal dat door de beeldversterker van de ontvanger geleverd wordt, is niet altijd
identiek met de modulatie aan de zenderzijde.
Gedurende de overdracht kunnen zich immers ongewenste sloorspanningen bij het eigen
lijke signaal voegen, die het beeld of de synchronisatie, afhankelijk van het moment waarop
zij optreden, sterk kunnen storen.
We geven daarom nu een overzicht van de voornaamste uitwendige storingsoorzaken, die
zowel voor de helderheidsstoring als voor de synchronisatie van belang zijn.
Bij de behandeling van de diverse schakelingen zullen we dan naar het hiervolgende verwijzen.
a. Ruisen
De elektriciteit is niet continue, maar heeft een structuur.
Door de thermische beweging der ladingsdeeltjes ontstaan b.v. over weerstanden kleine
wisselspanningen.
Indien men deze voldoende versterkt verschijnen ze als een onregelmatig mengsel van alle
mogelijke frequenties, die zich in de luidspreker als geruis en op het beeldscherm van de
televisieontvanger als onregelmatig verdeelde, in voortdurende beweging verkerende, pun
ten en strepen van verschillende breedte openbaren (zie fig. 13).
Het spreekt vanzelf, dat een televisiesignaal, dat een antennespanning tengevolge heeft, die
in de grootte-orde van deze ruisspanning ligt, er min of meer door zal worden bedekt.
Beelddetails blijken pas goed te worden weergegeven indien de antennespanning 5 a 10 maal
de ruisspanning bedraagt.
Het is dus van belang, de ruisspanning zo klein en de antennespanning zo groot mogelijk te
maken.

Fig. 13 Storing door ruis. Beeld en oscillogram met veel ruis.
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b. Korte impulsstoringen.
Deze ontstaan hoofdzakelijk door bougievonken van auto’s en hebben een tijdsduur van
enige beeldpunten.
Omdat ze tengevolge van de modulatie-methode slechts negatief optreden, dus zwarter
dan zwart, zijn ze in het beeld als weinig storende zwarte strepen achtbaar.
Hierdoor kunnen ze een voortijdige beëindiging van de afbuiging veroorzaken en dienten
gevolge de gelijkloop verstoren, (fig. 14).
Tengevolge van hun meestal grote amplitude hebben ze nog meer storende invloed, b.v.
op de a.s.r.
Hierop komen we nader terug.
c. Impulsstoringen van langere tijdsduur.
Deze storingen worden opgewekt door b.v. collectormotoren, elektrische bellen en vonkinductoren. In het beeld zijn ze als hele series donkere strepen zichtbaar.
De synchronisatie wordt totaal uit de pas gebracht, terwijl bovendien de a.s.r. sterk wordt
beïnvloed.
In fig. 15 zien we welke storing een droogscheerapparaat tengevolge kan hebben.
d. Draaggolfstoringen.
Hieronder verstaat men storingen t.g.v. spanningen met een frequentie van 0. .5,5 MHz.
Zij kunnen ontstaan, of door directe inductie van draaggolven met deze frequentie, of door
interferentie van andere draaggolven onderling (b.v. zenders in het m.f. gebied en harmonischen van vreemde oscillatoren .
Zo kan b.v. de eigen geluidsdraaggolf door interferentie met de beelddraaggolf een 5,5 MHz
signaal geven, dat op het scherm een fijn raster van donkere en lichte strepen veroorzaakt.
Al naar gelang de frequentie van de draaggolf openbaart het zich als een vlak van meer
of minder brede parallel lopende strepen, dat onder een bepaalde hoek over het beeld
scherm beweegt.
Indien we de donker — licht afstand opmeten kunnen we de frequentie gemakkelijk
bepalen.

Fig. 14 Storing door korte impulsen, bv. vonkoverslag. Gedeelte uit het beeld en het oscillogram.
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Fig. 15 Storing door series impulsen, hier een droogscheerapparaat. Beeld en oscillogram.

De elektronenstraal doorloopt de breedte van een beeldbuis (b.v. 30 cm) in ongeveer
4/5 gedeelte van een lijnperiode tijd. (De eerste dient voor de terugslag.)
4
1
1
Dat is dus — x-----— ca
sec.
5
15625
20000
1
—----1 Om een afstand van 1 cm te doorlopen heeft hij een tijd van-^-.x - 1
sec.
jU

20.000

o00.000

nodig.
Strepen met een breedte van 1 cm duiden dus op een storende draaggolf met een fre
quentie van 600 kHz.
Indien de middelfrequentie 21,7 MHz bedraagt, kan elke frequentie binnen het gebied
van 21,7 ± 5,5 MHz (27,2 of 16,2) een zichtbare storing geven.
Daar dit weer harmonischen van andere draaggolven kunnen zijn strekt het gebied
zich van storende zenders tot in het middengolfgebied uit.
In fig. 16 en 17 zien we twee dergelijke draaggolfstoringen.
Is de draaggolf amplitude-gemoduleerd, dan zal hij in het ritme van de modulatie meer
of minder sterk optreden.
Is de draaggolf daarentegen frequentie-gemoduleerd, dan zal de draaggolffreqentie
variëren in het ritme van de modulatie.
Bij bestralingsapparaten, die een wisselspanning als anodespanning hebben, verschijnen
deze storingen slechts gedurende een halve beeldperiode, daar de oscillator gedurende de
resterende tijd niet werkt (fig. 18).
Is de draaggolfstoring aanzienlijk sterker dan het televisiesignaal, dan zal de ontvanger
overstuurd worden en de versterking van het beeldsignaal zal indien er automatische
versterkingsregeling aanwezig is, aanzienlijk verminderen.
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a

Fig. 16 Storing door ongemoduleerde ri. draaggolven.
a) Zwevingsfrequentie van 5,5 MHz (bv. eigen geluidsmiddenfrequentie)
b) Zwevingsfrequentie van 1 MHz.

e. Echo-beelden
Het televisiesignaal heeft een zekere tijd nodig om van zender naar ontvanger te komen.
Hierdoor ontstaat geen storing.
Omliggende gebouwen, bomen, heuvels en overvliegende vliegtuigen werken echter als
reflectoren.
Zo kan de ontvanger dus een directe en een gereflecteerde straal ontvangen, die
beide hetzelfde signaal overdragen, maar na elkaar aankomen.
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Fig. 17

Storing door gemoduleerde draaggolven.
a) Draaggolf frequentie-gemoduleerd.
b) Draaggolf amplitude-gemoduleerd.

b

Indien de indirecte straal een omweg gemaakt heeft van 300 m, zal hij, daar de voortplantings
snelheid 3 X 10s m bedraagt, 1 psec later aankomen.
Gedurende die tyd is de elektronenstraal bij een 30 cm buis ca. 5 mm naar rechts ver
schoven (zie fig. 19).
Op deze afstand zal dus een tweede beeld verschijnen.
Ook zal dezelfde tijd later een tweede synchronisatieteken arriveren.
In fig. 20 zien we de invloed van dit verschijnsel op het beeldscherm.
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Fig. 18 Storing door bestralings-(diathermie)apparatuur.

Zender
X

Directe straat

X

Ontvanger

Gereflecteerde
straat

Reflecterend voorwerp
Verschuiving

Fig. 19 Principe van het ontstaan van meervoudige beelden.

Fig. 20 Praktisch voorbeeld
van een beeld met reflecties,
zgn. echo- of geestbeeld.

B. Van r.f. tot v.f. signaal
1.

Overzicht

Tot nu toe werd verklaard hoe in de zender het optische beeld in elektrische spanningen
wordt omgezet en hoe deze in de ontvanger weer een beeld vormen.
In figuur 21 zien we het complete videosignaal met de gelijklooptekens. Het signaal wordt
in de modulatortrap van de zender op de r.f. draaggolf gemoduleerd en via de zendantenne uitgestraald.
Momenteel zijn er twee banden voor televisieuitzendingen in gebruik. Band I van
47.. 168 MHz en band II van 174..223 MHz. Band I heeft het voordeel, dat men zenders
met een groter vermogen kan houwen en dat bovendien bij gelijk vermogen de reikwijdte
van trillingen met deze frequenties groter is dan de reikwijdte van trillingen met een
frequentie van 200 MHz.

Fig. 21 Volledig videosignaal.
Het nadeel van het gebruik van band I is dat de sterkte van de vonkstoringen groter is
dan in band II. Wegens de hoge frequenties is de televisie-ontvanger gebouwd volgens
het superheterodyne principe. Er zijn, hoofdzakelijk in Engeland, wel rechtuitontvangers.
Daar in Europa echter het merendeel der TV zenders in de 200 MHz band ligt is het bijna
niet mogelijk een goede rechtuit-ontvanger te bouwen omdat:
le. Door de omschakeling van het ene kanaal op het andere, alle kringen omgeschakeld
dienen te worden, wat de constructie tamelijk gecompliceerd maakt.
2e.

De versterking per trap bij frequenties van 200 MHz laag is.

In fig. 22 zien we het blokschema van een gedeelte van een televisie-ontvanger. Via de
antenne komt het signaal in de voortrap, waardoor het versterkt wordt. In de mengtrap
wordt het r.f. signaal omgezet in een m.f. signaal. Dit m.f. signaal wordt door de m.f. ver
sterker op de vereiste spanningswaarde gebracht en in de beeldgelijkrichter gedetecteerd.
Antenne

Voor

versterker

Mengtrap

Oscillator

J ot 4 Iraps
m.f versterker

^ mi geluids
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Video ■
detector

Geluids
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Video
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Celuids
eindtrap

l
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beeldbuis
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atbuigschaketing

Naar de
luidspreker

Fig. 22 Blokschema van een gedeelte van een televisleontvanger.
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Het videosignaal wordt in de videoversterker zodanig versterkt, dat de beeldbuis kan
worden uitgestuurd.
Na de mengtrap, of na één van de m.f. trappen, wordt het geluidsignaal vrijgemaakt en
na versterking gedetecteerd in een fazediscriminator, b.v. een ratiodetector.
Via de ai. geluidversterker, die dikwijls tegengekoppeld is, wordt het signaal aan de
luidspreker toegevoerd.
De beeldversterker moet aan de volgende eisen voldoen:
le. De amplitudekarakteristiek dient recht te zijn.
2e. Er mag geen fazevervorming optreden.
Bij een televisieversterker dient de versterking, in tegenstelling tot een geluidsversterker,
fazelineair te zijn.
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat voor het oor de fazeverhoudingen tussen
de verschillende tonen van geen belang zijn, daar het oor de klanken apart waarneemt.
Het oog echter ziet het gecombineerde signaal.
In figuur 23 zien we hoe belangrijk een fazelineaire overdracht is.
Fazevervorming kan het beeld onherkenbaar maken, terwijl amplitudevervorming de
beelddetails doet vervagen.

Grondgoll

Som der hogere
harmonischer)

Grondgoll en hogere
harmonischen in la ze:
geen vervorming

_TLTL
Fazevervorming:
grondgoll ijlt na

w
Fazevervorming:
door hogere harmonischen

ruv
Amplitudevervorming

Amplitudevervorming:
(50%)
grondgolf te klein

run
A mp litu de ver vorming:
Te kleine amplitude van de
hogere harmonischen veroorzaakt
onscherpte

Fig. 23
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Vervorming van een vierkantsgolf door faze- en amplitudefouten, ontstaan tijdens de over
dracht.
De vierkantsgolf is ontbonden in een grondgolf en het gestreept aangegeven gedeelte, dat
door de hogere harmonischen wordt gevormd.

bij fig. 23:
Beeldstoring door faze- en
amplitudevervorming.

Beeld behorend bij fig. 23a

Beeld behorend bij fig. 23b

Beeld behorend bij fig* 23c
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2. Antennes en toevoerleidingen
De televisie-antenne voor 200 MHz heeft dezelfde vorm als een FM antenne.
De afmetingen van een dipool voor golflengten van 1,5 meter zijn zeer gunstig.
In het navolgende geven we een kort overzicht van de belangrijkste antennevormen.
De eenvoudigste televisie-antenne is de enkelvoudige dipool.
Twee staven, elk V\ X dus ca. 37 cm lang, worden in eikaars verlengde geplaatst, zodat zij
tezamen %.X zijn (X = golflengte in meters).
Op de plaats waar zij tegenover elkaar staan, wordt de toevoerleiding aangesloten.
De volgende eigenschappen van een antenne zijn zeer belangrijk.
Ie. De aanpassingsimpedantie.
2e. De richtingsgevoeligheid.
3e. De opslingering, in verhouding tot een normale antenne.
De aanpassingsweerstand wordt bepaald door de verhouding tussen spanning en stroom.
Voor een enkelvoudige dipool is dat ca. 70 ohm, terwijl het voor een gevouwen dipool ca.
300 ohm is.
Er zijn nog andere antennevormen met verschillende impedanties, zoals b.v de ruit- of
Rohmbusantenne. Ze worden echter niet veel gebruikt, daar ze nogal prijzig zijn.
Het richteffect van de antenne is belangrijk, omdat dit effect bepaald in welke mate
we een storend signaal t.o.v. het gewenste kunnen verzwakken.
Hoe scherper het richtingsdiagram van een TV antenne, des te kritischer de opstelling.

«HM-

)

Fig. 24 Gevouwen dipool.

X

ZENDER

X
ZENDER

Fig. 25 Achtvormige karakteristiek van een
enkele dipool met antennevlak naar
de zender.

De normale o£ gevouwen dipool heeft een z.g. achtvormige karakteristiek. Als het vlak
van de dipool naar de zender wijst, ontvangt men maximale energie, terwijl de ontvangen
energie minimaal is indien de dipool naar de zender wijst. Zet men in een richtingsdiagram de opgenomen energie uit t.o.v. de antenneweerstand, dan ontstaat een „acht”
(fig. 25).
Het richteffect van een antenne kan men nog vergroten door directoren en reflectoren
aan te brengen (fig. 26 en 27).
De ene zijde van de acht is door de invloed van de reflector verminderd, terwijl de punt
aan de andere zijde scherper is geworden.
Men kan natuurlijk nog meer directoren voor de antenne plaatsen. De bandbreedte zal
hierdoor echter verminderen. En een antenne moet toch immers constante eigenschappen
voor een band met een breedte van 42 MHz hebben.
In speciale gevallen kan men nog meer directoren aantreffen (de z.g. Yagi-antenne).
Deze vereist echter een speciale berekening van de antenne voor één bepaald kanaal.
In sommige gevallen, als men meer zenders wil ontvangen, dient de antenne voor alle zen
ders dezelfde spanning af te geven.
Men gebruikt dan twee gekruiste enkele of gevouwen dipolen. De opslingering of ver
sterking van de antenne wordt gegeven in vergelijking met een enkele dipool.
In tabel 1 zijn de belangrijkste antennes met hun karakteristieke grootheden aangegeven.
Op de antenne sluit men een leiding naar de ontvanger aan. Een gewoon snoertje is
natuurlijk ontoereikend, daar de toevoerleiding zekere elektrische eigenschappen dient te
bezitten, wil men zoveel mogelijk energie van de antenne naar de ingang van de buis
overdragen.

Fig. 26 Gevouwen dipool met reflector en director.

180*Fig. 27 Richtingskarakteristiek van een dipool
met reflector of met reflector en di
rector.

Tabel 1. Karakteristieke grootheden van de meest gebruikte antennes
impedantie
in ohm
70

Enkelvoudige dipool
Gevouwen dipool

300

Enkelvoudige dipool met
reflector
Gevouwen dipool met
reflector
Enkelvoudige dipool met
reflector en director
Gevouwen dipool met
reflector en director
Twee boven elkaar geplaatste
enkelvoudige dipolen
Twee boven elkaar geplaatste
gevouwen dipolen
Twee boven elkaar geplaatste
enkelv. dipolen, elk een
reflector
Twee boven elkaar geplaatste
gevouwen dipolen, elk een
reflector
Twee gekruiste gevouwen
dipolen
rwee gekruiste enkelvoudige
dipolen

60

250
25
80..120
40
150
25..30
100..120
35..40
150

Richtingskarakteristiek

Achtvorm ige kar.
(fig. 25)
Achtvormige kar.
(fig. 25)
Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)
Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)
Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)
Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)
Achtkar.
(fig. 25)
Achtkar.
(fig. 25)
Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)

Versterking in ver
houding tot enkele
dipool

IX

Odb

2 a 2,5 X

3 a4db

2 a 2,5 X

3 a 4 db

X

5 a 6 db

3a4 X

5a6db

2,5 X

4 db

2,5 X

4 db

5 X

7 db

5X

7 db

0,7 X

—1,5 db

0,7 X

— 1,5 db

13a4

Eenzijdige achtkar.
(fig. 27)
Cirkelvormige
richtingskar.
Cirkelvormige
richtingskar.

De golfweerstand is de belangrijkste karakteristieke grootheid. Deze bepalen we op de
volgende wijze:
We nemen een stuk van de leiding, waarvan de golfweerstand bepaald moet worden en
meten dan de zelfinductie bij kortgesloten en de capaciteit bij open einde.
Leiding
C-

Open einde

Meetbrug

Leiding
L-

ïr7| gesloten

tind'

Meetbrug

Z .yiO(ohtn) | L in henry

Cin larod

Fig. 28 Bepaling van de golfweerstand van een leiding.

Er zijn twee soorten kabels in gebruik, n.1. de symmetrische 240..300 ohm kabel en de
asymmetrische 50. .75 ohm-kabel. De symmetrische kabel kan men direct op een gevou
wen dipool aansluiten, indien tenminste de impedanties van antenne en toevoerleiding
aan elkaar gelijk zijn. Bij de asymmetrische 75 ohm-kabel zijn bijzondere maatregelen
vereist om op een dipool aan te kunnen sluiten. Men past dan z.g. transformatoren toe
(fig. 29).
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Fig. 29 Overgang van een symmetrische op een
a-symmelrische lijn en omgekeerd.
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Fig. 30 1/4 ). - aanpassing van
Z op Zo en omgekeerd.

In fig. 30 is een z.g. V\ aanpassingstransformator getekend. Uit de tekeningen blijkt,
dat deze transformatoren weer uit leidingen bestaan. Een andere mogelijkheid om de
juiste aanpassing te verkrijgen, is het plaatsen van kortsluitstaven op de leiding. Deze
methode wordt echter maar zelden toegepast, omdat zij de antenne een vergroot windoppervlak geeft. Een andere karakteristieke grootheid is de demping. Zij heeft betrekking op het
door de leiding veroorzaakte spanningsverlies en wordt uitgedrukt in db/km of neper/kra.
Vooral indien de toovoerleidingen een aanzienlijke lengte hebben is deze van belang.
Vele beeldfouten worden door de antenne veroorzaakt. Verkeerde aanpassing heeft b.v.
staande golven op de toevoerleiding ten gevolge. De antenne gedraagt zich dan als een
afstemkring met een scherpe resonantiekromme. In het beeld heeft dit plastiek (fig. 23b)
of, indien de hogere frequenties ontbreken, beeldonscherpte ten gevolge.
Ook kan het geluid ontbreken, indien de staande golf een bepaalde frequentie heeft.
Door aanraken of bewegen van de toevoerleiding kan, doordat de frequentie van de
staande golf verandert, het beeld zich wijzigen. Ook kunnen naburige ontvangers door
verkeerd aangepaste antennes gestoord worden, daar reflecties op de leiding uitstraling
ten gevolge hebben. De z.g. geestbeelden zijn meestal het gevolg van een verkeerde antenneopstelling.
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3. De ingangsschakeling van de televisie-ontvanger
De ingangsschakeling wijkt aanzienlijk af van die van een omroep-ontvanger. Bij een
omroep-ontvanger is het gebruikelijk de antenne los met een afgestemde kring te
koppelen. Bij een televisie-ontvanger is dit echter niet het geval. Hier geldt als voor
naamste eis, dat de ingang dusdanig aangepast dient te worden, dat er geen reflecties
optreden. Daar de antenne laagohmig is — maximaal 300 ohm — hebben afgestemde
kringen hier geen zin. Men moet daarentegen zorgdragen voor een juiste koppeling,
omdat anders energie verloren gaat. In tegenstelling tot de omroep-ontvanger is de uitrgangsruis een belangrijke factor. Verder hebben de ingangsweerstanden van de buizen een
grote invloed. Bij een omroep-ontvanger zijn deze 100 kfi en meer, terwijl ze hier slechts
enige honderden ohms bedragen. In tabel 2 zijn de waarden van de ingangsweerstanden
van enkele buizen bij verschillende frequenties aangegeven. In principe zijn er twee ingangsschakelingen, nl. ingangsschakelingen met twee symmetrisch geschakelde buizen en
ïngangsschakelingen met een enkele buis.

Tabel 2. Ingangsweerstanden van de meest gebruikte buizen bij verschillende frequenties.

EF 42
EF 80
ECC 81
PCC 84
6BQ7

50 MHz

100 MHz

200 MHz

300 MHz

10 kfi
30 kfi
40 kfi
50 kfi
40 kfi

1 kfi
3 kfi
5 kfi
7 kfi
4 kfi

950 fi
2 kfi
4,5 kfi
5 kfi
1,5 kfi

950 fi
1 kfi
3,5 kfi

I

Omdat elke televisie-ontvanger een aansluiting moet hebben voor het symmetrische
240/300 ohm kabel — vaak is er ook nog een tweede asymmetrische 70 ohm ingang —
gebruikt men soms een dubbeltriode als ingangshuis. De ECC 81 is speciaal voor dit doel
ontworpen. In fig. 31 zien we de schakeling van een dergelijke ingang. De antenne
wordt op Li aangesloten terwijl Ci haar van het chassis scheidt. L2 is inductief met
Li gekoppeld. De transformatieverhouding wordt bepaald door de weerstandsverhouding
van de toevoerleiding en de ingangsimpedantie van de trioden die in tegenfaze worden
gestuurd. De zelfinductie van Ls is groter dan die van Li. R en Co bepalen het werkpunt
van de dubbeltriode. Men kan ook elke buis een eigen katodeweerstand geven en één
daarvan variabel uitvoeren om op deze wijze de buizen een gelijke steilheid te geven.
De trimmers Ti en T2 (1 a 2 pF), dienen voor neutrodynisatie. Met de condensator C
stemmen we de anodekring op het gewenste kanaal af.

naar «J)lg«nd« trap
Anltno*

Fig. 31 Balansingangsschakeling in katodebaSis.

Lu is een koppelspoel, die meestal asymmetrisch is geschakeld. Ci dient eveneens om af
te stemmen; en is öf continue variabel óf omschakelbaar uitgevoerd.
L3, C, Li en Ci vormen tezamen een enigszins overkritisch gekoppeld bandfilter.
De koppelfactor tussen L3 en L4 is zeer belangrijk. Li en L2 zijn daarentegen zeer vast
gekoppeld.
Op deze schakeling zijn verschillende variaties mogelijk. In fig. 32 bv. is die als roosterbasisschakeling uitgevoerd; de condensatoren C dienen ter blokkering van de gelijk
spanning. Bij de roosterbasisschakeling heeft men geen- neutrodynecondensatoren nodig.
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Theoretisch heeft de ingangsschakeling met een. dubbeltriode enige voordelen. De ingangsweerstand is groter dan van een enkele pentode, maar de constructie vereist speciale
zorg. De spoelen in fig. 31 dienen zodanig opgesteld te zijn, dat er geen capacitieve over
dracht mogelijk is.
raar <J»
volgtnd* trap

5---II
C
c

)—II
AVR (automatisch» v»rst«rkingt
r«g«ling)

Fig. 32 Ingangsschakeling
in roosterbasis.

Fig. 33 Ingangsschakeling met een pentode.

Men kan b.v. L» in twee gedeelten scheiden, die tegengesteld gewikkeld zijn, en Li tussen
deze twee gedeelten plaatsen. Verder vormen de neutrodynecondensatoren bij de katodebasisschakeling nog een grote moeilijkheid, omdat de neutrodynisatie op alle kanalen
even goed dient te werken. Hoewel de ECC81 in de literatuur overal als ingangshuis
wordt genoemd, werd, voordat de PCC84 of 6BQ7 in cascodeschakeling werden gebruikt,
toch meestal een pentode als ingangshuis toegepast (fig. 33).
Via een antennetransformator, bestaande uit Li en La, komt de antennespanning op het
rooster van de pentode. Ook hier dient de koppeling tussen Li en La zeer vast te zijn
en dienen we goed te symmetreren. De transformatieverhouding van de antenneingangstransformator is niet erg groot daar de ingangsweerstand van een EF 80 bij 200 MHz on
geveer 1000 bedraagt.
In fig. 34 zien we een ingangsschakeling, die veel in de V.S. wordt gebouwd.

C?

Hl
Fig. 34 Symmetrische pentode-ingang. De symmetrering heeft
plaats tussen rooster en katode, die beide wisselspanning
ten opzichte van aarde voeren.
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Via Cs en Ca, die de gelijkspanning blokkeren, wordt de spoel Li gevoed, La en L3
vormen tezamen een symmetrische autotransformator en dienen voor de juiste aanpassing.
La en L3 worden meestal gevormd door de bedrading. De drie zelfinducties vormen met
de buisingangscapaciteit een ongeveer ohmse afsluiting. De regelspanning wordt via
Ra en C.i toegevoerd, terwijl Ri (ca. 30 ohm) tengevolge van de tegenkoppeling frequentiestabiliserend werkt.
Het grote voordeel van deze ingangsschakeling t.o.v. de schakeling van fig. 33 is de een
voudige constructie, omdat de anders zo hinderlijke zelfinducties van de toevoerleidingen
in de schakeling worden betrokken.
Verder is de koppelfactor ongeveer 1, dat betekent dus, dat de volledige antenne-energie
wordt gebruikt, wat zeer belangrijk is.
Zoals reeds eerder gezegd, wordt de antennekring dikwijls niet afgestemd, zodat de r.f.
voorselectie, die bepalend is voor de signaal-spiegel verhouding, bepaald wordt door de
schakeling tussen voorversterkeranode en mengbuisrooster.
Meestal neemt men een iets overkritisch gekoppeld bandfilter. In fig. 35 zien we een
dergelijke schakeling, voor de 200 MHz band.
.
Ci en Ca bepalen met C5 in de oscillatorschakeling het kanaal waarop men wil ^—temmen.
Bij vele ontvangers is het punt A zodanig in de afstemeenheid uitgevoerd, dat het gemait-
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Fig. 35 Schakeling voor de 200 MHz-band.

kelijk van buiten te bereiken is, omdat men op dit punt de resonantiekromme het gemakkeIjjkst kan meten.
Deze meting verloopt als volgt:
a. Op het rooster sluiten we een amplitude-gemoduleerde meetzender aan, terwijl de meetversterker tussen punt A en aarde wordt aangesloten.
Deze meetschakeling bestaat uit een versterker, die afgestemd is op de modulatiefrequentie (1000 a 10.000 Hz) van het r.f. signaal en een meter.
Het rooster van de mengbuis werkt hierbij als detector.
b. Zijn Ci, Ca en Cs als draaicondensatoren voor alle kanalen uitgevoerd, dan kan de
afregeling plaats vinden zoals dat bij een omroep-ontvanger met bandfilteringang
plaats heeft, nl. door serie- en parallelcondensatoren van een bepaalde waarde op te
nemen.
We dienen speciaal acht te slaan op de koppeling van het oscillatorsignaal via C<j.
Men moet Cc zo klein mogelijk maken, omdat de wederzijdse beïnvloeding van
oscillator- en afstemkring anders zodanig kan zijn, dat de merkwaardigste verschijn
selen op het beeldscherm ontstaan.
We dienen Co dus zo klein mogelijk te houden, wat tot gevolg heeft dat de oscillatorspanning groot dient te zijn.
Bij de ECC81 zijn de inwendige buiscapaciteiten reeds voldoende groot om de vereiste
koppeling te bewerkstelligen, zodat Cc dan niet meer in het schema voorkomt.
De oscillatorspanning dient echter ook weer niet zo groot te zijn dat er straling optreedt.
Naast de gebruikelijke bandfilterschakelingen heeft Grundig een werkelijk interessant
filter ontworpen. In dit filter z\jn de zelfinducties van de toevoerleiding opgenomen,
terwijl voor elk kanaal door druktoetsen andere trimmers worden ingeschakeld.
Deze oplossing is des te interessanter omdat op deze wijze de ingangsweerstand van de
ECC 81 aan de uitgangsweerstand van de EF 80 kan worden aangepast en verder zeer hoge
spiegelvoorselectie bij een voldoende groot blijvende bandbreedte bereikt kan worden.
CHOOp Cïxlp
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Fig. 36
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«-filter als afstemschakeling in een televisieontvanger.

In fig. 36 zien we het principe van dit z.g. «-filter. De kwaliteit van het filter is natuur
lek belangrijk wat betreft de signaal-ruis verhouding. Verondersteld mag worden, dat
oscillatorschakelingen bekend zijn uit de omroep- en U.K.G.-techniek. In televisieontvangers worden dergelijke oscillatoren gebruikt en ook hier dient men de straling zo
gering mogelijk te houden.
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We kunnen, dit behalve met afscherming bereiken door voorkringen van een goede
kwaliteit en indien we dubbeltriodes gebruiken, door goed te neutrodyniseren.
De EF 80 heeft een zeer kleine anoderoostercapaciteit, ( < 7.10-:1 pF) zodat vanuit dit oogpunt
een pentode gunstiger is dan een triode met neutrodynisatie.
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Fig. 37 Ingangsschakeling met 3 x ECC81 en afgestemde Lecherleidingen.

In fig. 37 en 38 zien we de schakelingen van deze twee mogelijkheden, nl. 3 X ECC 81
met een volledige symmetrische constructie en een afstembare Lecherleiding en een
EF 80 als voorversterker met de ECC 81 als oscillator-mengbuis.
In fig. 39 zien we een afstemmer die uitgevoerd is met druktoetsen.
Een grote mechanische stabiliteit van de r.f. afstemeenheid is een eerste vereiste.
Bovendien moet de afstemming voor elk kanaal optimaal zijn. Met spoelentrommels

ECC 81

EF80

■m.f.
0.3. lp

tOOp

lp

Fig. 38 Ingangsschakeling met EF80 als voorversterker en ECC81 als

oscillator-mengbuis.
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Fig. 39 Een met drukloelsen uit
gevoerde afstemmer van
Grundig.

(turret tuners) kan men aan deze eisen gemakkelijker voldoen dan met de z.g. inductieve
afstemmers en de afstemmers met draaicondensatoren.
Met de draaicondensator wordt steeds extra capaciteit geïntroduceerd, waardoor de
L/C verhouding ongunstig uitvalt en de impedanties van de voorkringen niet maximaal
zijn.
Bij de inductieve afstemmers heeft men dit nadeel niet, maar ze zijn mechanisch moeilijk
te vervaardigen en dientengevolge tamelijk duur.
Dat de gelijkloop bijzondere moeilijkheden oplevert is begrijpelijk, omdat men immers
twee, meestal drie of vier voorkringen gebruikt. Zolang men slechts in één band werkt,
is een afstemming op deze wijze mogelijk.
Indien men echter twee banden wil ontvangen, ontstaan er moeilijkheden tengevolge
van het grote aantal om te schakelen contacten.
Verder dienen we te bedenken, dat meestal bandfilters worden gebruikt. Om dan voor
elk kanaal optimale overdracht te hebben, dient de koppeling variabel te zijn. Om deze
reden gaat men steeds op spoelentrommels over, wat ook in de V.S. het geval is.
In fig. 40 zien we een moderne Amerikaanse turret tuner. In een stevig metalen huis,
waarin de buizen en de schakeling zijn ondergebracht, ligt de eigenlijke trommel, die aan
beide zijden door twee veren wordt vastgehouden. Door deze veren te verwijderen,
kunnen we de spoelentrommel eruit nemen.
Deze bestaat uit drie (of meer) ronde schijven, waarin gaten zijn aangebracht, zodat
we er spoelhouders, zgn. broodjes, kunnen plaatsen. Door een bladveerschijf worden deze
er vast ingedrukt gehouden.

Fig. 40 Moderne Amerikaanse
kanaalkiezer. zoals nu
ook in Europese ont
vangers wordt gebruikt.
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Een van de tussenwanden is ingedeukt èn in de indeukingen past een van een rol voor
ziene veer, die de trommel in elke kanaalstand vasthoudt. De vorm van deze indeukingen
en de grootte van de rol, maken een gemakkelijk en aangenaam schakelen mogelijk. In
teressant is de wijze, waarop de fijnregeling werkt. Uit het huis heeft men een gedeelte
weggelaten en hierin, geïsoleerd van de rest, een stuk metaal aangebracht.
Tegenover dit stuk metaal is een plaat aangebracht, die met het huis is verbonden.
Door nu in de tussenruimte (meer of minder) een schijfje keramisch materiaal te brengen
varieert de diëlektrische constante en daarmee de capaciteit. Op deze wijze verkrijgt
men dus een fijnregeling.
Van buiten af zijn slechts de schakelcontacten zichtbaar, terwijl de eigenlijke spoelen,
behalve L:-„ binnenin zijn gelegen.
Niettemin kunnen deze met behulp van kernen van buiten af nog worden bijgeregeld.
Meestal is dit alleen maar bij de oscillator nodig. De spoelkernen kan men door gaten
in de zijkanten met de trimsleutel bereiken.
De grote contactveren verzekeren ons van betrouwbare, zelfreinigende contacten.
Enige trimmers parallel aan de buiselektroden geschakeld, hebben slechts ten doel om
bij een eventuele buisverwisseling, capaciteitsvariaties te elimineren.
Een combinatie van deze afstemmer en een pentode als ingangshuis is tamelijk eenvoudig
Even eenvoudig, maar wat de ruis betreft nog gunstiger, is de in fig. 41 getekende
cascodeschakeling.
Hierbij zijn de beide systemen van een dubbeltriode in serie, of cascode geschakeld en
wel zodanig, dat het eerste als katodebasis- en het tweede als roosterbasisversterker
werkt.
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Fig. 41 Cascode-ingangsschakeling.

De koppeling met de mengbuis is inductief. (Lö en Lg staan tamelijk dicht naast elkaar.)
De ECC 81 is ongeschikt als cascode versterker en daarom heeft men als aequivalent van
de 6BQ7 de PCC84 ontwikkeld. In de V.S. is men nog een stap verder gegaan.
Men gebruikt daar nl. z.g. „gedrukte schakelingen”. De afregeling is echter, vanwege
de vele parasitaire capaciteiten, tamelijk ingewikkeld.
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4. De middelfrequentversterker
Terwijl de r.f. versterker het totale door de zender uitgestraalde geluids- en beeldsignaal
evenredig moet versterken, dienen aan de doorlaatkromme van de m.f. versterker andere
eisen te worden gesteld.
Deze eisen zijn het gevolg van de toegepaste zendwijze, waarbij slechts één zijband
geheel uitgestraald wordt en de andere zijband maar voor een klein gedeelte, de z.g.
semi-één-zijband-methode.
In figuur 42 zien we de door de zender uitgestraalde frequentieband en in fig. 43 de meetschakelingen, waarmee men die frequentiekarakteristiek kan bepalen.
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Fig. 42 Indeling van een televisiekanaal.
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Praktisch wordt deze één-zijwand-uitstraling tot stand gebracht door een filter aan de
zendantennekant. Dit filter is tamelijk ingewikkeld en moet een aanzienlijke hoeveel
heid energie (ca. 1/3 der totale hoeveelheid) in warmte omzetten.
Bij de in fig. 42 weergegeven zendkarakteristiek behoort de in fig. 44 weergegeven
doorlaatkarakteristiek van de ontvanger.
Men ziet dus dat de beelddraaggolf slechts 50 % van de maximale versterking onder
vindt. Behalve de amplitudekarakteristiek van de m.f. versterker is ook de fazekarakteristiek zeer belangrijk.
Deze dient dezelfde vorm te hebben wat nog wil zeggen, dat, indien de amplitude
karakteristiek de juiste vorm heeft, dit ook met de fazekarakteristiek het geval is.
Beide krommen zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen verschillend zijn. Deze kromme
kan men het beste opnemen met een blokspanning, die een frequentie van 500kHz heeft
en waarmee men een r.f. draaggolf moduleert.
Daar de tiende harmonische hierin nog duidelijk is waar te nemen, geeft de uitgangsspanning een uitsluitsel over de amplitude- en over de fazekarakteristiek. Is de uitgangsspanning dus weer een blokspanning, dan is alles in orde.
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De m.f. versterker kan op twee manieren worden geconstrueerd.
1. Men kan hem als bandfilter-versterker uitvoeren, omdat men een zeer grote band
breedte nodig heeft.

\

2. Omdat een beeld-m.f. versterker drie, meestal echter vier m.f. trappen heeft, sluit men
op de m.f. buizen meer of minder gedempte kringen aan, waarvan de resonantiefrequenties t.o.v. elkaar verstemd zijn.
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Door de afzonderlijke doorlaatkrommen met elkaar te vermenigvuldigen vindt men de totale
doorlaatkromme (fig. 45).
Uit fig. 45 blijkt, dat er meer en minder sterk gedempte kringen zijn. De minst gedempte
sluit men aan de zijde der mengbuis aan.
I
I

l
Fig. 45

Doorlaatkromme van het m.f.-beeldgedeelte door
combinatie van vijf verstemde enkele kringen
(zonder traps).

Beelddraaggotf

In fig. 46 zien we een voorbeeld van de bekende RC koppeling, met de zelfinductie in de
anodeketen. Deze koppeling wordt maar weinig meer toegepast, omdat bij storingen
t.g.v. roosterstroom de koppelcondensator negatief wordt opgeladen. Dit heeft tot gevolg
dat de buis gedurende een bepaalde tijd wordt afgeknepen. De tijd gedurende welke de
buis afgeknepen raakt kunnen wij bekorten door zowel C als R te verkleinen.
Deze tijd is evenredig met het product R en C.

Fig 46 Koppeling tussen twee m.f.-buizen
(inductief gekoppelde trap).

De koppelcondensator dient echter een bepaalde waarde te hebben nl. minstens e
10-voudige van de roostercapaciteit van de volgende trap. Dit om een te grote spanningsval over de koppelcondensator te voorkomen.
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De kleinste waarde van R wordt bepaald door de demping en bedraagt 5 a 10 kfi.
Als uiterste grens van de R-C tijd vinden we dus een waarde van altijd nog 0,5 u sec.
een tijd dus, die vele beeldpunten in beslag neemt.
Een korte impuls (bv. door bougievonken van een auto opgewekt) die op zichzelf slechts
als een zwarte punt zichtbaar zou zijn, heeft nu een brede streep tengevolge (zie fig. 47).
Hierom, en ook vanwege de eenvoudige opbouw — men kan elke r.f. trap apart aarden —
gaat men over op bifilair gewikkelde spoelen, waartussen een koppelfactor bestaat die
praktisch 1 is.

Fig. 47 Storing doordat het rooster zich bij stoorimpulsen oplaadt.
De stoorimpuls heeft zelf slechts de duur van enige beeldpunten.

Deze bifilair gewikkelde spoel gedraagt zich als een enkele kring en wordt met een
kern of trimmer afgeregeld (zie fig. 48).
Hier kan geen storende lading op de roosters optreden en bovendien spaart men de
koppelcondensatoren, die dikwijls de oorzaak van storing zijn, uit.
In de V.S. wordt deze schakeling veel gebruikt. Behalve deze verstemde kringen vinden
wij in de m.f. versterker ook nog zuigkringen.
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Fig. 48 Bifilair gewikkelde m.f.-spoel.
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Fig. 49 Capacitief gekoppelde zuigkring.
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Deze zuigkringen dienen om storende frequenties uit te filteren, dit zijn de eigen geluiddraaggolf en de beeld- en geluids-draaggolven van de naastliggende kanalen.
Deze zuigkringen, ook wel „Traps” genaamd, kunnen op verschillende wijze in de scha
keling worden opgenomen. Soms worden ze inductief en soms capacitief met een hoofd
kring gekoppeld (fig. 49).
De zuigkringen dienen goed afgeregeld te worden, omdat anders fazevervorming in de
beeld- m.f. versterker optreedt.
Indien men alleen de amplitudekarakteristiek bij de afregeling van deze zuigkringen
opneemt, kan die fazevervorming aanzienlijk zijn, zonder dat men dit m.b.v. meetappa
ratuur merkt. Vooral de zuigkringen, die op de eigen geluidsdraaggolf zijn afgestemd,
zijn bijzonder kritisch en kunnen aanleiding geven tot fazeverschuiving voor de hoge
frequenties.
Het is daarom bij de bouw van een televisieontvanger aan te bevelen, de verzwakking
van de geluiddraaggolf tgv. de zuigkring met zo hoog mogelijke kwaliteit, niet te groot te
kiezen, maar deze in de video-versterker nogmaals uit te filteren.
De middelfrequentie is niet zo gestandariseerd als bij FM (10,7 MHz), maar ligt meestal
tussen 20 en 30 MHz. Indien mogelijk zal men hoger gaan om de spiegelselectiviteit
te vergroten.
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Fig. 50 Bifilaire spoelen en geluiduitfiltering in de beeldm.f. versterker.

Fig. 51 Moderne m.f.-versterker.

Door het beperkte aantal geschikte huistypen, de EF80 is het meest geschikt, wordt
hieraan een grens gesteld. Af en toe neemt men in schakelingen met de EF 80 een middelfrequentie van 30 a 40 MHz.
Bij ontvangst van de hoogste band geeft dit voordelen, maar bij ontvangst van de lagere
band liggen de mi. en de te ontvangen frequentie dicht bij elkaar. Verder is bij de keuze
van de mi. vooral de gevoeligheid voor zenders die op de mi. werken, belangrijk. Het is
te hopen, dat er binnenkort een frequentiegebied vrij gegeven wordt, waarop geen
kortegolfzenders werken en waarin men dan de mi. kan kiezen.
Bij de keuze van de m.f. zijn verder de z.g. van achter-naar-vorenfluitjes van belang.
Deze ontstaan, als een harmonische van de mi. gelijk is aan de ontvangen frequentie en
een spanning in de antenne induceert. Deze fluitneiging kan men verminderen door de
detectietrappen zorgvuldig af te schermen.
In fig. 50 zien we een schakeling van een m.f. versterker met bifilair gewikkelde spoelen
en geluidsuitfiltering na de mengbuis. Bij mi. versterkers, speciaal ontvangers met serie
gloeidraadvoeding, dient men de gloeidraden zorgvuldig te ontkoppelen. Ook de keuze
der aardpunten dient goed overdacht te worden.
Verder geldt algemeen, dat men de leidingen zo kort mogelijk moet houden, geen z.g.
aardleidingen gebruiken, maar alle aardpunten direct op het chassis bevestigen dat, in
dien mogelijk, verkoperd moet zijn. Men kan er dan goed op solderen. Dit zijn slechts
enige van de vele punten,, die men bij de bouw van een mi. versterker in acht dient
te nemen. In fig. 51 zien we een moderne mi. versterker.
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5. De videodetector en de video-eindtrap
Deze is op dezelfde wijze geconstrueerd als de detector van een normale omroepontvanger,
hoewel de waarden der componenten anders zijn vanwege de hoge frequenties. In fig. 52
zien we een eenvoudige detectortrap. Het product R1-C1 bepaalt de grensfrequentie.
Terwijl Ri bij een omroepontvanger groter dan 100 kQ is, is ze in deze schakeling 3 a 5 kn.
Ci wordt meestal gevormd door de parasitaire capaciteiten van de schakeling.
Als videodetector of beeldgelijkrichter neemt men de EAA 91, de EB 41 of een kristaldiode.
Op de videodetector wordt de z.g. videoversterker aangesloten.
Fig. 52 geeft hier een eenvoudig voorbeeld van. Het is een gelijkstroom-gekoppelde eindhuis, meestal een PL 83. De spoelen Li en L3 dienen ter verbetering van de amplitudekarakteristiek die anders door de parasitaire capaciteiten bij de hoge frequenties te veel
zou afnemen. Men kan dan Ri, de anodeweerstand van de eindbuis, groter maken. De
versterking is dan groter. Deze spoelen (Peaking-coils) zijn meestal gedempt om trillingsverschijnselen te vermijden.
I*

d* synchromsatw

I

Nw ft
bfttdbuis
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Fig. 52 Videodetector met gclijkspanningsgekoppelde videoversterker.

De spoelen vormen immers met de buiscapaciteiten en de eigen capaciteiten trillingskringen, die, indien ze aangestoten worden en niet voldoende zijn gedempt, uittrillen.
Op het beeldscherm uit zich dit als plastiek (zie fig. 23b) of een herhaling der beeldranden. C-> en Ra in de katodeleiding dienen eveneens ter bevordering van een lineair
frequentie- en fazeverloop.
Gebruikt men twee of meer versterkertrappen of past men geen gelijkstroom-gekop
pelde versterker toe, dan vormt de overdracht van de z.g. gemiddelde beeldhelderheid
en het fazeverloop van de lage frequenties een moeilijk probleem, dat we bij het zgn.
herstellen van de nulcomponent nog nader zullen bekijken.
Hier zij slechts opgemerkt, dat de grensfrequenties bij R-C koppelelementen in videoversterkers zeer laag moeten zijn. Het fazeverloop kan door een bepaalde keuze van de con
densatoren in de schermroosterleiding gecorrigeerd worden (in combinatie met de schermroosterweerstanden). De werking ervan komt overeen met die van Ra en Ca in fig. 52.
Deze R-C combinaties, die het amplitude- en fazeverloop verbeteren, berusten alle op het
feit, dat zij een frequentie afhankelijke tegenkoppeling vormen. Deze R-C combinaties kan
men ook in de toevoerleidingen opnemen.
De mate waarin gecorrigeerd wordt, is echter beperkt, omdat de versterking minder wordt.
De werking van een videoversterker kunnen we eigenlijk alleen goed testen m.b.v. een
blokspanning van voldoende flanksteilheid.
Verder verschaft de videoversterker ons nog de mogelijkheid het geluidssignaal van 5,5 MHz
uit te filteren, voordat we het videosignaal aan de beeldbuis toevoeren. Dit kan op ver
schillende manieren geschieden.
Bv. door in de katodeleiding een parallelkring op te nemen, die is afgestemd op 5,5 Mm.
Er ontstaat dan een tegenkoppeling, die het sterkst is bij 5,5 MHz, omdat dan de impedantie
van deze kring maximaal is. We kunnen echter ook een zeefkring toepassen, in fig- 5 ge
vormd door La er». Cs.
.
,
. j
Bij de videoversterker dienen we er verder nog op te letten, dat men het signaal
juiste polariteit aan de beeldbuis toevoert. Dus al naar gelang de impulsen pocheto n&tief zijn, het signaal aan de katode of aan de wehnelt-cylinder van de beeldbuis
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6. Bijzonderheden van de videoversterker
We hebben er reeds op gewezen, dat naast een rechtlijnig verloop van de amplitude karak
teristiek, wat ook bij de omroepontvanger vereist is, er geen fazevervorming op mag treden.
Dit is een gevolg van het feit, dat het oor het waargenomen klankbeeld weer ontleedt in
de grondtonen, terwijl het oog het geheel waarneemt, dus ook merkt, of er een fazeverschuiving is opgetreden.
Verder van belang zijnde functies van een videoversterker zijn de contrastregeling en het
herstellen van de nulcomponent.
a. Het contrast in het beeld komt ongeveer overeen met de verhouding tussen harde en
zachte passages bij een omroepontvanger.
Onder contrast verstaat men de verhouding van de helderheden van het witste en het
zwartste beeldpunt.

a

%

«1

<*

Fig. 53 Contrast en zwartniveau van het televisiebeeld.
a) Contrast te groot: er is slechts licht en donker.
b) Contrast te klein: licht en donker ontbreken.
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Een zeer klein contrast betekend dat zwarte en witte beeldpunten slechts weinig van grijs
verschillen (fig. 53a en b).
Het contrast van de beeldbuis is meestal nauwelijks voldoende om 10 helderheidsvariaties
van zwart naar wit te kunnen onderscheiden.
Het is daarom tamelijk moeilijk om bij de opname van het beeld de werkelijk voorkomende
helderheidsverschillen in dit kleine gebied van 10 variaties onder te brengen.
Geeft men aan de ontvangzijde te weinig contrast, dan vermindert men de verschillen nog
meer en vervalst daarmee het originele beeld tot een te zacht beeld. In het algemeen vormt
het door de zender geleverde contrast steeds een bepaalde ongeveer gelijkblijvende waarde,
die is aangepast aan de weergave mogelijkheden van een normale weergeefbuis in een „normale’’ huiselijke omgeving.
Met de contrastregelaar stelt men daarom éénmaal het door de beeldbuis en omgeving
bepaalde contrast in. Éénmaal ingesteld moet het dan een zo constant mogelijke waarde
behouden, die niet afhankelijk is van spanningsvariaties.

d

c) Zwartniveau le laag: er is geen licht.
d) Zwartniveau te hoog: er is geen zwart.
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In het bijzonder dient het onafhankelijk van de antenne-spanning te zijn.
Deze taak wordt door de automatische versterkingsregeling vervuld. De automatische ver
sterkingsregeling (AVR) werkt op dezelfde wijze als bij een omroep-ontvanger. M.b.v. een
signaal-afhankelijke gelijkspanning wordt de versterking door werkpuntsverschuiving ver
anderd. De eisen, waaraan deze regeling dient te voldoen, zijn anders dan bij een normale
omroepontvanger. Het blijkt dat het oog tamelijk overgevoelig is voor vervormen van de
helderheidsverhouding. Deze vervorming heeft een samenvallen van enkele helderheidsbereiken tengevolge. Als de donkere helderheidsverhoudingen b.v. sterk vervormd worden,
verdwijnen de details in de schaduwpartijen, waardoor het lijkt of het beeld met houts
kool is getekend. Om de werking van de ontvanger dienaangaande te controleren, dient
het grijs gedeelte van het testbeeld. Dit wordt door de zenders vóór het begin van het
eigenlijke programma uitgestraald. Het testbeeld is in 10 helderheidsgraden (van zwart
tot wit), die elk duidelijk zichtbaar moeten zijn, ingedeeld.
Door de ongevoeligheid van het oog t.o.v. vervorming der helderheidsverhoudingen zijn
we in staat sterk reagerende regelschakelingen in de ontvanger toe te passen.
Men gebruikt daarom in televisieontvangers steile regelbuizen met een sterk gekromde
karakteristiek, bv. de EF 42 en de EF 80. Het werkpunt kiest men dan in de kromming
van de karakteristiek.
Een kleine variatie in de regelspanning heeft dan een grote verandering in de versterking
tengevolge. Een belangrijk verschil met de automatische sterkteregeling van een omroepontvanger is, dat niet alleen de draaggolfamplitude constant moet zijn, maar bovendien
een bepaalde helderheidsgraad van het beeld, die met de waarde zwart overeenkomt, be
houden moet blijven.

Naar d* g»r*g»ld« buizon

Fig. 54 a) Schakeling met automatische versterkingsregeling m.b.v. een dubbeldiode. waarvan een
van de dioden als videodetector wordt gebruikt.
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Fig. 54 b) Contrastregeling m.b.v. een gelijkspanning, die opgewekt wordt door de
zaagtandgeneratoren.

Vooral bij de z.g. positieve modulatie is het moeilijk de regelspanning op te wekken, omdat
de draaggolfamplitude maximaal is tijdens de witste beeldpunten. In dit geval zijn speciale
schakelingen nodig. Bij de negatieve modulatie ligt de zaak eenvoudiger omdat hier de
maximale draaggolfamplitude bepaald wordt door de lijn- en beeldgelijklooptekens.
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Fig. 55 Overdracht van de gemiddelde beeldhelderheid.

We kunnen dan door topgelijkrichting, d.w.z. een grote R-C tijd van de detectieschakeling,
een regelspanning opwekken, waarmee de amplitude van de draaggolf constant gehouden
kan worden. De hiertoe dienende schakeling onderscheidt zich nauwelijks van de in een
omroepontvanger gebruikte schakeling. Fig. 54a toont een eenvoudiger maar goed wer
kende regelschakeling. Vooral de waarde van de tijdconstante, die bepaald wordt door het
product van Ri en Ca, is belangrijk. Ri dient zo groot mogelijk te zijn om de laatste m.f.
kring niet te veel te dempen. Meestal heeft Ri een waarde van 0,5 a 1 Mn.
Indien men Ci te groot kiest zal de automatische sterkteregeling te traag werken, zodat
slechts langzame variaties in de m.f. spanning geëlimineerd kunen worden. Kiest men hem
te klein, dan is de regelspanning afhankelijk van de beeldinhoud, wat natuurlijk ontoelaat
baar is. Men kiest de tijdconstante daarom zodanig, dat deze voor de frequentie van 16 kHz
van de lijnimpulsen nog als topgelijkrichter fungeert.
Een goed compromis is een Ci waarde van 10 a 50000 pF. De tijdconstante is dan: T—RC =
10°. 10-*
10-2 = 0,01 sec.
Daar deze tijdconstante kleiner is dan de periodetijd van eventueel aanwezige netbrom,
zal de invloed die deze op de versterking heeft, teniet worden gedaan. De instelling van
het gewenste contrast kan op verschillende manieren geschieden.
B.v. door de voorspanning van de diode regelbaar uit te voeren, waarbij men er dan echter
zorg voor dient te dragen dat de regelbaarheid niet te veel vermindert. Eleganter is de
in fig. 54b getekende contrastregelschakeling.
Door een spoel te koppelen met een hulpwikkeling wordt uit het horizontale afbuiggedeelte
een wisselspanning verkregen, welke na gelijkrichting in de regelleiding (meer of minder)
kan worden opgenomen. Een andere methode is de zgn. videocontrastregeling waarbij de
mate van tegenkoppeling in de katode van de video-eindbuis variabel is.
b. De gemiddelde beeldhelderheid en het zwart niveau.
Sommige scènes zijn over ’t geheel genomen licht, andere donker. Om dit nader te defini
ëren heeft men het begrip gemiddelde beeldhelderheid ingevoerd. Deze gemiddelde beeld
helderheid variëert in een zeer lage frequentie, zodat voor de overdracht hiervan een
gelijkstroomversterker of een schakeling die deze gemiddelde beeldhelderheid weer invoegt,
nodig is.
#
Laten we eerst eens veronderstellen, dat de amplitude van het m.f. signaal constant blijft,
wat bij een goed werkende regeling het geval is. Aan de hand van fig. 55 zullen we de over
dracht van de gemiddelde beeldhelderheid duidelijk maken.
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Van de laatste m.f. buis komt het gemoduleerde signaal op de videodetector. Op punt A staat
het in figuur 55b voorgestelde videosignaal. De spanning Eo komt overeen met de r.f. ampli
tude. In fig. 55b is het spanningsverloop van enige lijnen uit een helder, enige lijnen uit een
donker en weer enige lijnen uit een helder beeld weergegeven. Kenmerkend voor het spanningsverloop is, dat de impulsbodems dezelfde spanningswaarde hebben, ongeacht of de
beeldinhoud helder of donker is. Dit signaal is aangesloten op Ci en Ri in serie, waardoor
dus op punt B een spanning staat waarin het gelijkspanningsgedeelte niet aanwezig is. De
negatieve instelling -Eg van de videoversterker wordt opgewekt m.b.v. Ra en C2 in de
katodeleiding. In fig. 55c zien we het signaal op punt B. De impulsbodems bevinden zich dus
niet meer op een gelijk niveau maar het gehele signaal variëert om Eg. De impulsen van de
lichte beeldlijnen reiken nog tamelijk ver in het negatief, terwijl de impulsen van de donkere
beeldlijnen zich dichter bij -Eg bevinden.
De waarde Em is evenredig met de gemiddelde beeldhelderheid. Indien we de gemiddelde
beeldhelderheid weer in willen voeren, dienen we of aan het donkere beeld een spanning ter
waarde van Em toe te voegen, of het lichte beeld met een spanning ter waarde van Em te
verminderen. In ieder geval moet de in de spanning Em voorkomende beeldhelderheid weer
worden ingevoerd. Door het signaal gelijk te richten kan men de ontbrekende waarde Em
opwekken. Door combinatie van dit en het overgebleven signaal verkrijgen we weer het
oorspronkelijke signaal. Deze gelijkrichting kan op de normale wijze plaats vinden, dus als
diode- of als roostergelijkrichting. In fig. 56 en 57 zien we de principiële schakelingen.
Posilifv» en negatieve g edeette
zijn voorde c ondencator gelijk

Fig. 56 Het weder invoeren van de gemiddelde beeldhelder
heid d.m.v. roosler-gelijkrichting.
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Fig. 57 Het weder invoeren van
de gemiddelde beeldhelderheid d.m.v. diode-gelijkrichting.

Het herstellen van de nulcomponent heeft betrekking op het constant houden van het
zwart-niveau, onafhankelijk van contrast en beeldinhoud.
Er zijn twee oorzaken tengevolge waarvan het mi. beeldsignaal kan variëren. Het onvol
doende bijregelen van de variaties in de ingangsspanning door de automatische versterkingsregeling en een met de hand instelbaar contrast. In fig. 58a zien we een met fig. 55a
overeenkomende schakeling. Fig. 58b stelt weer het signaal gedurende enige beeldlijnen
voor, eenmaal met vol en eenmaal met half contrast (= versterking).
De spanning Ek is evenredig met de verandering in de' m.f. amplitude. Past men gelijkstroom-gekoppelde versterkers toe, dan moet bij een contrastvariatie de helderheid, dit is de
bij de zwartwaarde behorende spanning, opnieuw ingesteld worden met een met El
evenredige waarde.
De helderheidsregeling met de hand heeft meestal plaats door of de spanning op de katode
of op de wehneltcylinder van de beeldbuis te variëren; zie fig. 61. Fig. 58c toont ons. het
signaal na de herinvoering van de gemiddelde beeldhelderheid door gelijkrichting van de
impulstoppen.
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De spanning Ek wordt toegevoegd. Wij hebben hiermede reeds bereikt, dat wij, om de
waarde zwart te behouden, de helderheidsregelaar niet meer met het grote bedrag El, maar
slechts een met Es evenredige waarde behoeven na te regelen.
Het invoeren van de nulcomponent heeft echter niet ten doel de impulsbodems, maar de
zwartwaarden op eenzelfde spanningsniveau te brengen. We bereiken dit met de schake
ling van fig. 59. Door de grote R-C tijd van de linker gelijkrichtschakeling zal over Ra +
R^ een spanning ontstaan die gelijk is aan de maximale amplitude van het m.f. signaal.
De gelijkspanning die aan de onderzijde van R.i t.o.v. aarde aanwezig is wordt toegevoerd
aan de anode en katode van de rechterdiode, waardoor de detectiewerking hiervan geens
zins wordt beïnvloed.
Aan de hand van fig. 60 zullen we nu aantonen, dat door het toevoegen van deze gelijk
spanning het zwartniveau, ongeacht de amplitude van het mi. signaal, op een constante
waarde komt.
Veronderstel, dat bij vol contrast de amplitude van het m.f. signaal 10 volt is en dat
Ra en R.» zich verhouden als: 2,5 : 7,5.
Aan de onderzijde van R.j staat dan een spanning van + 7,5 V t.o.v. aarde. Deze gelijk-
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Fig. 59 Zwartsluring m.b.v. een dubbeldiode en een gelijkspanningsgekoppelde beeldbuis.
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Fig. 60 Verklaring van de werking van de nulcomponent-hersteller.

spanning van 7,5 volt wordt toegevoerd aan de katode en anode van de rechterdiode. Door
detectie ontstaat over de rechter R-C schakeling een spanning, die een verloop heeft zoals
in fig. 60c getekend. Doordat de 7,5 volt gelijkspanning hier bij komt, staat er dus t.o.v.
aarde een signaal waarvan het zwartniveau op 0 V t.o.v. aarde ligt.
Laten we nu veronderstellen, dat het contrast, dus de versterking, tot de helft wordt ver
minderd. De amplitude van het m.f. signaal is dan 5 volt. Er ontstaat dan aan de onder
zijde van R4 een gelijkspanning van 3,75 volt t.o.v. aarde en over de rechter R-C schakefing een videosignaal zoals getekend in fig. 60f.
Door sommering van deze twee spanningen ligt het zwartniveau dus ook nu weer op
0 volt.

1

Fig. 61 Met de hand instelbare helderheid.
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In fig. 61 wordt de helderheid geregeld door het werkpunt van de weergeefbuis te ver
schuiven. Deze moet zo ingesteld zijn dat de stuurspanning, die met de waarde zwart
overeenkomt, de beeldbuis juist donker laat. De gelijklooptekens zijn dan dus niet zicht
baar, omdat ze „zwarter dan zwart” zijn.
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C. De versterking van het bijbehorende geluid
Tot het volledige, door de zender uitgestraalde signaal behoort ook het geluid. Er zyn
twee methoden om het geluidssignaal weer te geven.
1. Schakeling met gescheiden beeld- en geluid m.f. versterkers
Hierbij filtert men na de eerste of een van de volgende beeld m.f. trappen het m.f.
geluidsignaal uit het totale signaal.
Het wordt dan op de normale wijze verder versterkt, gedetecteerd in een fazedetector,
omdat het frequentiegemoduleerd is, versterkt in een a.f.-versterker en aan de luid
spreker toegevoerd.

TV-geluidsdeel van Grundig.
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2. Interdraaggolf ontvangst
In deze schakeling worden geluid en beeld, hoewel niet in dezelfde mate, tezamen
versterkt.
Beide draaggolven komen, hoewel niet met dezelfde sterkte, op de videodetector. In
dit geval ontstaat, behalve het videosignaal, door menging van beeld- en geluidsdraaggolf een signaal met een frequentie van 5,5 MHz, dat zowel amplitude- als frequentiegemoduleerd is.
Dit signaal wordt soms nog verder versterkt in de videoversterker, omdat het weinig
hoger in frequentie is dan het videosignaal.
Voor de beeldbuis wordt dit signaal uitgefilterd en door één of twee begrenzertrappen
versterkt, die het signaal gedeeltelijk van de amplitude-modulatie ontdoen.
Dan wordt het gedetecteerd in een ratio- of fazedetector en via déemfasisschakeling
van 50 /<sec op de normale wijze verder versterkt en in geluid omgezet.
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Blokschema van een intercarrier-ontvanger.

De naam „intercarrier” zal nu wel duidelijk zijn, als men bedenkt dat het tussen-draaggolf betekent. Wat de geluidsversterking betreft kunnen we dit gedeelte van het toestel
als een dubbelsuper beschouwen. De eerste frequentietransformatie vindt in de mengtrap, de tweede in de videodetector plaats. In fig. 62 is het blokschema en in fig. 63 is een
voorbeeld van een intercarrierschakeling getekend. Typisch bij deze schakeling is de bij de
videoversterker toegepaste gelijkstroomkoppeling, waardoor een nulcomponent-hersteller kan vervallen, evenals een fazecompensatie voor de lage frequenties.
De spoelen Li t/m L4 dienen ter verbetering van de frequentie- en fazekarakteristiek
van de videoversterker, L3 en L4 dienen bovendien nog om de 5,5 MHz draaggolf uit te
filteren. Buis 4 is als begrenzer geschakeld. In het algemeen is één begrenzer voldoende,
maar in goede ontvangers past men twee begrenzers met daarop volgend een ratiodetector toe.
De dimensionering is net zo als bij een goede FM-ontvanger. De filterschakeling L3-L4
kan echter aanleiding geven tot verschillende variaties.
Het 5,5 MHz signaal kan door inductieve (fig. 63) of door capacitieve koppeling (fig. 64)
uit het totale signaal worden verkregen. Beide manieren zijn gelijkwaardig. Zij eisen een
zeer zorgvuldige keuze van L3 en L4 en hun koppeling, die zodanig moet zijn, dat de
amplitudekarakteristiek van de videoversterker geen grotere afwijking dan 3 db heeft, en
dat de demping van de tweede m.f. geluidsdraaggolf aan de beelduitgang voldoende groot
is, (ca. 30 db), om geen draaggolfstoring in het beeld te veroorzaken.
Fig. 65 toont de juiste kromme.
A. aan de videouitgang.
B. aan de geluidsingang bij een constante spanning op het rooster van de videoversterkerbuis.
Om de juiste doorlaatkrommen te verkrijgen, dient men de kringimpedantie van L4-C1
niet te hoog te nemen, maar aan Ra aan te passen door Ci een waarde van 60 a 80 pF
te geven. In fig. 66 zien we een ander soort uitfiltering. Het 5,5 MHz signaal wordt van
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het schermrooster afgenomen. Hier is de dimensionering van de spoelen eenvoudiger,
daar de wederzijdse beïnvloeding van geluid- en beeldversterker gering is. Het nadeel
is echter een kleine schermroostersteilheid, dit is de reden waarom deze schakeling dan
ook weinig toepassing vindt.
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Fig. 63 Intercarrierschakeling.

Fig. 64 Aankoppeling bij de intercarrier-methode via
een capaciteit.

De videodetector fungeert bij de intercarriermethode als mengtrap, omdat hij m.b.v. de
eerste geluidsmiddelfrequentie en beeldmiddelfrequentie de tweede geluidsmiddelfrequentie vormt. De rol van oscillatorsignaal wordt hier door de beeldmiddelfrequentdraaggolf vervuld. Zoals waarschijnlijk bekend, dient bij elke mengschakeling, wil men
a) Ea aan de beelduitgang
b) Ea aan degeluidsingang
£o
i

a

b

v
5,5MHz

I

Fig. 65 Frequentiekarakteristieken van de videoversterker
en de geluidaankoppeling.
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vervormingsvrije menging krijgen, de oscillatoramplitude groter dan de amplitude van
de gemoduleerde draaggolf te zijn.
Deze verhouding ligt bij de intercarriermethode tussen 5:1 en 10:1.
Uit deze eis en de eisen door de eenzijbandmethode gesteld, volgt de amplitudekarakteristiek van de m.f. versterker. In fig. 67 is deze aangegeven. Deze kromme kan in een ont
vanger als volgt worden opgenomen. We sluiten op de antenne een constante spanning aan,
de automatische versterkingsregeling wordt buiten werking gesteld en in plaats daarvan
wordt een negatieve spanning van 3,5 a 4 V aan de geregelde buizen toegevoerd. Vervol
gens neemt men de stroom door Rd (fig. 63) als functie van de frequentie met een microampèremeter op. Door menging van oscillator- en antennesignaal ontstaan m.f. beeld- en

Fig. 66

Geluidaankoppeling op het schermrooster.

♦

m.f. geluidsdraaggolf. Daar het antennesignaal constant is, zullen dus bij het afstemmen
van de ontvanger de m.f. draaggolven over de kromme van fig. 67 schuiven. Hierdoor wordt
nu duidelijk hoe de afstemming van een intercarrierontvanger verloopt. Men stemt af op
de juiste amplitudeverhouding van de beeld- en geluidsdraaggolf. Daar deze verhouding
niet erg kritisch is, zal de afstemming breed zijn. Fig. 68 toont het verloop van de afstem
ming. Omdat een afstemfout van ca. 200 kHz in het beeld nagenoeg niet opvalt, is bij dit
soort ontvanger geen fijnregeling nodig. Een mechanische arretering voor elk kanaal is
voldoende. Fig. 69 toont als functie van de frequentieafwijking van de oscillator, de
geluidsweergave bij enkele ontvangers.
a. Een normale ontvanger, waar het geluid na de eerste mengtrap wordt uitgefilterd!
b. Een intercarrierontvanger met één begrenzertrap.
c. Een intercarrierontvanger met twee begrenzertrappen.
Uit kromme c blijkt dat de geluidsinstelling minder kritisch is, naarmate de begrenzer
trap beter werkt. De oorzaak hiervan is gemakkelijk in te zien. Door de grote versterkingsreserve van de 2e hegrenzerbuis wordt een beeld-geluidsverhouding van 20:1 nog
op een constant niveau gehouden.
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Fig. 68 Bij het afstemmen ontstane krommen.
a) Ligging van de m.f.-kromme bij het afstemmen van de oscillator.
b) Verhouding van de beide draaggolven aan de videodetector-ingang.

Een intercarrierontvanger kan men dus m.b.v. het beeld instellen, terwijl men een nor
male ontvanger m.b.v. het geluid in moet stellen, wat veel kritischer is.
Uit het voorgaande volgt het grote voordeel van een intercarrierontvanger, nl. de onge
voeligheid voor frequentiedrift van de oscillator, waarvan de frequentie ca. 200 MHz is.
Frequentievariaties van 0,01 % bij een normale ontvanger zijn reeds storend, terwijl
men bij een intercarrierontvanger een frequentievariatie van 0,15 % kan toelaten. Men
kan de m.f. doorlaatkromme tamelijk symmetrisch kiezen, daar de onderdrukking van de
eigen geluiddraaggolf geringer is, waardoor er tevens minder aanleiding is tot fazevervorming.
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Fig. 69 Geluidsweergave bij juiste en verkeerde afstemming.
a) Normale ontvanger.
b) Intercarrier-ontvanger met een begrenzertrap.
c) Intercarrier-ontvanger met twee begrenzertrappen.
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Bij het intercarriersysteem dient de zender echter aan de volgende eisen te voldoen.
1. De frequentieafstand tussen geluids- en beelddraaggolf mag niet meer dan 10 kHz
van 5,5 MHz afwijken.
2. De modulatie van de beelddraaggolf mag de 90 % niet overschrijden. Deze eis is echter
al in de normen opgenomen.
3. De frequentiemodulatie van de beelddraaggolf moet zeer gering zijn, omdat hiervan
de geluidskwaliteit van de intercarrierontvanger afhankelijk is.
Wat is nu het gevolg van frequentiemodulatie van de beelddraaggolf en wat is de toe
laatbare waarde.
Voor een goede geluidsweergave moet het stoorsignaal 40 db onder het gewenste signaal
liggen (1:100). Deze eis houdt in, dat de maximaal toelaatbare frequentiezwaai van de
beelddraaggolf 500 kHz is, als die van de geluiddraaggolf 50 kHz bedraagt.
Een foutieve geluidsweergave van een intercarrierontvanger kan het gevolg zijn van
vervorming in het a.f. gedeelte, de fazedetector of de begrenzer, waarop we hier niet
verder zullen ingaan.
Zijn de zojuist genoemde trappen in orde en is niettemin geen geluidsontvangst mogelijk,
dan onderzoeke men eerst de koppeling tussen L3 en Lq (fig. 63), door via een conden
sator een frequentie-gemoduleerd signaal op het rooster van de videoeindbuis aan te
sluiten.
Is bij een ingangsspanning van ca. 0,1 volt een zuivere a.f. toon hoorbaar, die bij groter
signaal niet verandert, dan is de koppeling in orde. Is dit niet het geval, dan dient deze
onderzocht te worden (fig. 65). Is de koppeling juist en is er toch nog geen geluid hoor
baar, dan moet het m.f. gedeelte nageregeld worden.
Een veelvuldig voorkomende fout is het optreden van een 50 Hz ratel. Dit kan komen,
behalve dat de zender te diep gemoduleerd wordt, door een videoversterkerbuis, meestal
met een sterk gekromde Ia-Vg karakteristiek, welke door de beeldsynchronisatieimpulsen
wordt afgeknepen, zodat dus op het rooster van de begrenzer geen signaal komt. De fout
wordt verholpen, door het werkpunt van de betreffende buis goed in te stellen.
Volledigheidshalve dient er nog op te worden gewezen, dat er nog meer mogelijkheden
zijn om het geluid over te dragen, o.a. de z.g. duplex methode. Hierbij wordt één draaggolf zowel amplitude- als frequentie gemoduleerd met respectievelijk video- en geluids
signaal. In de normale televisieomroep is dit echter nog niet toegepast.
Indien nien grote waarde aan een goede geluidsweergave hecht, dan verdient het aanbe
veling, een aparte m.f. geluidsversterker te gebruiken. Het intercarriersysteem is echter
eenvoudiger en voldoet goed, vooropgesteld, dat de zenders aan de gestelde eisen be
antwoorden.
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D. Van video-signaal tot beeld
1. Overzicht
De versterker levert ons een videosignaal van voldoende grootte. Wij moeten nu weer
met dit signaal het beeld opbouwen.
Het spreekt vanzelf, dat een juiste samenstelling van het aan de zenderzijde ontleedde
beeld slechts dan wordt bereikt, als aan de ontvangzijde de beeldpunten op dezelfde
meetkundige plaats als bij de ontleding verschijnen.
De afspraak punt aan punt, respectievelijk lijn aan lijn te voegen is slechts dan vol
doende, als dit in de ontvanger met hetzelfde tempo geschiedt als in de zender. Men
heeft als eenvoudige en gemakkelijk te controleren beweging de reeds eerder vermeldde
eenparige beweging gekozen, ofschoon deze elektrisch niet gemakkelijk is te verwezen
lijken.
Het aftastverloop heeft een zaagtandvormig karakter, waarbij de langzame stijging de
afbuiging van links naar rechts, respectievelijk van boven naar beneden betekent en de
snelle afneming de korte terugslag.
De beweging van de straal van links naar rechts en van boven naar beneden over het
beeldscherm heeft met constante snelheid plaats. Is één afbuigperiode beëindigd, dan
schiet de straal in een klein gedeelte van de voor de heenloop benodigde tijd terug. Daar
de afbuiging in horizontale richting 312V2 x sneller plaats heeft dan in vertikale richting,
zal de straal na het beschrijven van een lijn 1/312,5 gedeelte van de lijnafstand naar be
neden zijn verschoven. Op deze wijze ontstaat een het gehele beeldscherm bedekkend
raster. Het zou voor de hand liggen, dit zaagtandvormige verloop op de één of andere
wijze mee uit te zenden, zodat dus elk beeldpunt van een positiebepaling voorzien is.
Vanwege de moeilijkheden, die dit met zich zou meebrengen, wordt dit systeem niet
toegepast.
Indien we echter alleen het einde van een lijn- of beeldperiode meedelen, zijn we in
staat, deze op die beeldplaats onder te brengen die zonder meer met de waarde zwart
overeenkomt. Daar dus volgens deze methode slechts synchronisatietekens voor de af
buiging ter beschikking staan, moet men in de ontvanger de vereiste afbuigstromen zelf
opwekken.
Men gebruikt daarvoor oscillatoren die met de gelijklooptekens gesynchroniseerd worden,
en die in de aangesloten afbuigspoel een zaagtandvormige stroom .doen lopen. Of een
spanning afgeven die in een dergelijke stroom kan worden omgezet. Een zaagtand vor
mige spanning is voor een magnetische straalafbuiging onbruikbaar. Dit omdat een zaag
tandvormige spanning aangesloten op een spoel, hierin geen zaagtandvormige stroom
doet vloeien.
Hoe precies overigens de synchronisatie dient te zijn, volgt uit de overweging dat reeds
de verschuiving van een beeld t.o.v. het vorige over een afstand van een beeldpunt, dus
ca. 0,2 %, een scherpteverlies van 50 % geeft.
Het beeld doet dan denken aan een foto waarop het object tijdens de opname heeft
bewogen. Fig. 70 stelt schematisch een afbuigschakeling voor, die we even in het kort
zullen bespreken. Het van de versterker komende televisiesignaal wordt, al naar gelang
de polariteit, aan de wehneltcylinder of aan de katode van de weergeefbuis toegevoerd.
Hiermee is reeds de scheiding van videosignaal en lijn- en beeldimpulsen tot stand ge
bracht, daar de impulsen, die in het zwarte gedeelte vallen, niet te zien zijn. Het video
signaal stuurt dus de beeldbuis.
Om de impulsen van het videosignaal te scheiden is een speciale scheidingstrap vereist.
We kunnen hiervoor een buis nemen, die zodanig is ingesteld, dat slechts de impulsen een
buisstroom tengevolge hebben. Na deze scheidingstrap zijn dus alleen nog de lijn- en
beeldimpulsen aanwezig.
Door dit signaal te versterken, met één of twee als begrenzer geschakelde buizen, elimi
neren we variaties in de impulsamplitude.
De volgende stap is de scheiding van beeld- en lijnimpulsen in een schakeling, die meest
al een hoog- en laagdoorlaatfilter bevat. De werking hiervan berust op het feit, dat een
condensator meer of minder geladen wordt door een uit impulsen bestaand signaal waar
van de impulsbreedte variëert. Dit komt dus neer op een omzetting van een impulsduur
in een spanningswaarde.
De beeldsynchronisatieimpulsen worden verkregen d.m.v. het laagdoorlaatfilter.
Een oscillator, die ongeveer in de beeldwisselfrequentie oscilleert, wordt dan met deze
gelijklooptekens gesynchroniseerd en levert aan zyn uitgang, m.b.v. enige componenten
die voor een lineair verloop zorgdragen, de stuurspanning voor de afbuigtrap. Deze zet
samen met een afbuigspoel de stuurspanning om in een met de tijd lineaire stroom.
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De lijnimpulsen worden bij de klassieke methode d.m.v. het hoogdoorlaatfilter verkregen.
Tegenwoordig is dit niet meer nodig, omdat bij de automatische lijn-frequentieregeling
de gehele impulsbreedte wordt gebruikt en niet meer de voorflank alleen.
Met de lijnimpulsen wordt een oscillator, die ongeveer in het ritme der lijnfrequentie
oscilleert, gesynchroniseerd.
Gedurende de terugslag van de lijnafbuigstroom ontstaan over de afbuigspoel buiten
gewoon hoge spanningen, die, verder omhooggetransformeerd en gelijkgericht, de voor
de beeldbuis benodigde hoogspanning van 8 tot 18 kV leveren.
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Fig. 70 Schematische voorstelling van de afbuigschakeling van een televisieontvanger.
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2. Impulsscheidingstrap en begrenzer
De scheiding van beeldsignaal en impulsen geeft, wat de beeldbuissturing betreft, geen
moeilijkheden. Is het signaal positief, dus witte beeldpunten hoogste spanning, dan voeren
we het aan de wehneltcylinder toe. Is het echter negatief, dan sturen we de katode met
dit signaal, wat dan hetzelfde resultaat geeft. Daar de synchronisatietekens „zwarter dan
zwart” zijn. blijven ze onzichtbaar.
Voor de afscheiding van de lijn- en beeldsynchronisatietekens uit het videosignaal
maakt men in het algemeen gebruik van een versterkerbuis (fig. 72). Het televisie
signaal moet aan deze schakeling negatief worden toegevoerd. Indien de instelling plaats
heeft door gelijkrichting van het ingangssignaal, dan dient dit zo groot te zijn, dat de
roosterruimte met de impulsen wordt volgestuurd. Het verdient daarom aanbeveling een
buis met een kleine roosterspanning te nemen. Het pentodedeel van een ECL80 is hier
voor uitermate geschikt, want deze heeft bij een schermroosterspanning van 10 volt een
roosterruimte van ongeveer 1,5 volt. Dit betekent dus dat de impulsscheiding slechts
indien het ingangssignaal kleiner dan 6 volt wordt, niet meer werkt, omdat de impuls
waarde 25% is van het totaal (fig. 73).
♦
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zwart
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Fig. 71 Uitsturing van de beeldbuis bij negatief en positief signaal.

Fig. 72 Scheiding van impuls en videosignaal.

Bij van automatische sterkteregeling voorziene toestellen is dit nooit het geval, omdat
hier bij vol contrast de output 60 volt bedraagt. Als we een contrastvariatie van 5:1
nemen, is de spanning altijd nog 2 maal groter dan de minimumwaarde van 6 volt.
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Fig. 73 Voorbeeld van een synchronisatie-scheider.
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Spanningsverloop op punt A
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Fig. 74 Werking van de schakeling van fig. 73.
Door via een condensator het signaal a
op het stuurrooster van de scheldingstrap te koppelen gaat de gelijkspanningscomponent verloren. Er ontstaat
een spanningsverloop als getekend in
b. Door roostergelijkrichting kan men
de verloren gegane gelijkspanning weer
aan de wisselspanning toevoegen,
waardoor een spanningsverloop ont
staat, nagenoeg gelijk aan het oor
spronkelijke. evenwel zonder positieve
voorspanning.
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De koppeling van deze trap met de versterkeruitgang heeft meestal plaats door middel
van een R-C schakeling. Deze dient om het variëerende gelijkspanningsgedeelte van het
videosignaal te elimineren, en door roostergelijkrichting de impulstoppen met 0 volt roosterspanning te laten overeenkomen. De werking van de schakeling moet men zich voor
stellen, zoals in fig. 74 is aangegeven.
Wij willen in dit verband nog de invloed van stoor-impulsen bespreken. Zijn deze groter
in amplitude dan de synchronisatieimpulsen, dan heeft dit tengevolge, dat het gehele
signaal ver onder de nullijn komt te liggen. De ontlading tot het oorspronkelijke niveau
verloopt verhoudingsgewijs langzaam. Gedurende deze tijd is de buis, zoals uit fig. 75
blijkt, afgeknepen. Er ontstaat dan een leemte in de serie impulsen, die de oscillator
synchroniseren, wat tot gevolg kan hebben, dat de frequentie gaat verlopen. De invloed
van deze storing op de oscillatorfrequentie kan enigszins verminderd worden, door de
roostercondensator en roosterweerstand zo klein mogelijk te nemen.

Fig. 75 Oplading van de roostercondensator door
stoorimpulsen.
a) Schematische voorstelling.
b) Diagram.
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Fig. 76 Stoorbegrenzing m.b.v. een versterkerbuis. (geen roosteroplading).
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Indien we een voorversterker toepassen kan een aanzienlijke beperking van deze storing
worden verkregen (fig. 76). Daar bij deze buis echter de impulstoppen niet op een be
paald niveau worden vastgelegd, maken variaties in de ingangsspanning de uitvoering
enigszins ingewikkeld.
Principiëel zou het mogelijk zijn de in de scheidingsbuis verkregen impulsen direct voor
de synchronisatie te gebruiken. Daar echter, vooral bij draaggolfstoring en ruis, een zeker
gedeelte op de impulstoppen is achtergebleven, begrenst men deze eerst in een volgende
versterkerbuis.
Ook hier kan men de impulsleemten, die door het bovengenoemde opladen ontstaan
t.g.v. stoorimpulsen, verminderen door de roosterspanningsweerstand op de anodespanning aan te sluiten. Op de anode van deze buis staat dan een grotendeels ontstoorde
impulscombinatie ter beschikking.

Negatieve begrenzing
van het signaal

Door ruis gestoord signaal

Fig. 77 Dubbele begrenzing ter eliminering
van de zich nog op de impulsen be
vindende slorresten.

Hel gedeelte dat door de
tynchromsatiescheider
wordt atgekapt

w

Positieve begrenzing
Afgescheiden impulsspanning

VV

Rooslerruimte van de
tweede begrenzer

De impulsspanning na de tweede
begrenzer zonder ruisstoring

Tot nu toe hebben we verondersteld, dat het videosignaal, wat betreft de spanningsniveau’s, aan de gestelde norm voldoet, dus dat 30 % van de amplitude voor de gelijklooptekens is gereserveerd. Helaas is dat bij sommige zenders niet het geval, zodat hier
door storingen ontstaan, omdat spanningsgedeelten die tot de beeldinhoud behoren, in het
gebied van de gelijklooptekens liggen. Met de beste begrenzer is er dan geen volledige schei
ding mogelijk en de synchron.satie wordt dan af en toe ernstig gestoord.
In fig. 78a en b zijn de meest voorkomende storingen en hun gevolgen op het beeld
aangegeven.
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Fout

I

Conclusie

Fout II
Conclusie

Fout III

Conclusie

Fout IV
Conclusie

Fout

1. Impulsaandeel te klein.
2. De impulsen zijn gemoduleerd met de beeld
inhoud.
Bij ontvangst van een dergelijk signaal is het
onmogelijk door begrenzing een ongestoord im
pulsgedeelte af te scheiden.

Gesuperponeerd met een bromspanning.
Kan geëlimineerd worden door het gebruik
van zeer kleine RC-tijden bij capacitieve kop
peling van de synchronisatiescheider.

1. Impulsaandeel te klein.
2. Gesuperponeerd met een zaagtandspanning van
50 Hz.
Als bij II en door vermindering van de posi
tieve en vermeerdering van de negatieve be
grenzing.

De lage beeldfrequenties zijn gesuperponeerd op
het totale signaal.
Op te heffen als bij II en door vergroting van
de negatieve begrenzing.

V De amplitude van de beeldimpuls is verminderd.
(oversturingsverschijnsel) Treedt hoofdzakelijk
op indien de ene zijband van de zender niet vol
doende is onderdrukt.

Conclusie

Op te heffen door vermindering van de antennespanning en door vergroting van de positieve
begrenzing.

Fout VI Te grote amplitude van de hoge frequenties of
modulatie van het zwartgedeelte met de beeldspanning.
Conclusie
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Deze fout is aan de ontvangzijde niet op te
heffen.

Fig. 78 a)

Fig. 78

Oscillogrammen van foutieve TV-signalen, zoals die nog veelvuldig worden uitgezonden.
Aan de door de norm voorgeschreven niveauverhoudingen is niet voldaan. Hierdoor storen
de tot het beeldgedeelte behorende spanningen de synchronisatie.

b) De TV-beelden die ontstaan indien de impulsen niet voldoende zijn afgescheiden.

Fout I en VI komen tot uiting in een verschuiving
van het beeld naar links of rechts, wanneer aan
de rechterkant van het beeld afwisselend zwarte en
witte partijen voorkomen. Sommige AFR-systemen
veroorzaken evenwel ook deze afwijkingen wan
neer de witte en zwarte partijen zich aan de lin
kerkant van het beeld bevinden.

Fout II openbaart zich al? een zich lang
zaam verplaatsende verschuiving van het
beeld naar links.

Fout I en VI zoals boven, doch bU ontvan
gers met een niet effectief werkende auto
matische frequentieregeling. (kleine regellijdconstante) De golfvormige verschuivingen
zijn evenwijdig aan de zwartpartUen van de
rechter beeldrand.
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Fout IV heeft tot gevolg dat donkere beeldgedeelten verschuivingen geven die evenredig zijn met dc
gemiddelde helderheid van deze gedeelten.

Fout V en fout I t/m IV, voor zover de beeldimpuls in een signaalminimum ligt, verhinderen de af
scheiding van de beeldimpuls. De beeldoscillator wordt dan niet gesynchroniseerd en het beeld beweegt
zich in vertikale richting over het scherm.
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3. Scheiding van de impulsen
Daar wij ons bezig gaan houden met de scheiding van beeld- en lijngelijklooptekens,
moeten we nader op de structuur van het gezamelijke impulssignaal ingaan.
De in fig. 79 voorgestelde impulsserie, waarin ook de beeldimpuls voorkomt, lijkt enigszins
onoverzichtelijk, maar bij nadere beschouwing wordt de bedoeling duidelijker. De lijn
impulsserie wordt door een beeldimpuls,die een tijdsduur van drie lijnen heeft, onder
broken. Dat de beide rijen van de lijnimpulsserie een halve lijnafstand zijn verschoven,
staat in verband met de interliniering, waarbij zoals bekend steeds een lijn wordt over
geslagen, die dan bij de volgende aftasting aan de beurt komt. Sluiten we een conden
sator via een weerstand op een gelijkspanningsbron aan, dan duurt het een zekere tijd
voordat de condensator is opgeladen. Een grote condensator heeft een langere tijd nodig om
zich op te laden dan een kleine. De tijd waarin een condensator zich via een weerstand
Lijnimpulsen
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Fig. 79 Schematische voorstelling van de synchronisatiesignalen.

tot 2/3 van de eindwaarde oplaadt, heet de tijdconstante. Deze wordt berekend door het
product van R en C te nemen (x = R. C.). Kiest men dus deze R-C tijd zo, dat de lange
beeldimpuls de condensator voor 2/3 oplaadt, dan is het duidelijk dat de korte lijnimpuls
de condensator slechts weinig oplaadt.
Er ontstaat dus een impulsmengsel met een groot amplitudeverschil. Dit amplitudeverschil kan men door enige malen dit proces te herhalen zo vergroten, dat de lijnimpulsen
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nagenoeg verdwenen zijn. Men heeft dan de vertikale synchronisatie-impuls afgezonderd,
Deze schakeling waarbij de spanning over de condensator wordt afgenomen, heet R-C
integrator.
Als wü het begin van de beeldimpuls nauwkeurig bekijken, dan blijkt dat er van de
voorafgaande lijnimpulsen nog iets over is,dat al naar gelang welke van de twee mogelijke serie’s optreedt, een verschillende hoogte heeft.
Enkelvoudige integratie

Dubbele integratie

a

Zonder egatiseerimpulsen:
Verschillende begin toestand
voor de beeld Impuls per raster.\t

b
AE

Fig. 81 Scheiding van de vertikale synchronisatie-impulsen.
a) Werking van de integrator.
b) Invloed van de egaliseer-impulsen.

c) De beide rasters grijpen precies in elkaar.
d) De beide rasters zijn t.o.v. elkaar een halve tussenruimte verschoven.
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e) De beide rasters bedekken elkaar.

Het is niet veel, maar toch nog genoeg om het moment van beeldaanvang zozeer te ver
schuiven, dat er een „gepaard” raster ontstaat. Om de rasters niet te laten paren (samen
vallen), maar om de lijnen tussen elkaar te laten vallen, moet de beginvoorwaarde voor
elke vertikale synchronisatie-impuls dezelfde zijn. Dit wordt bereikt door de frequentie
van de horizontale synchronisatie-impulsen tijdelijk te verdubbelen en wel 3 (of 2^2 lijn)
vóór het begin van de vertikale synchronisatie-impuls. (Bovendien is de impulsbreedte maar
de helft van een normale horizontale synchronisatie-impuls). Gedurende de tijd van de
vertikale synchronisatie-impuls moet ook de horizontale afbuiging gesynchroniseerd blijven
teneinde nare frequentie-afwijkingen van de horizontale oscillator tegen te gaan. Hiertoe
zijn de zgn. serrated impulsen toegevoegd, welke, ook om paren tegen te gaan, de dubbele
lijnfrequentie hebben. Na de vertikale synchronisatie-impuls geven wij nog eens 6 egalisatie
impulsen, deze dienen weer om paren tegen te gaan. Na deze laatste impulsen hopen wij
dat de vertikale afbuiging weer opnieuw gestart is en niet beinvloed is door die bewuste
verschuiving over de afstand van de halve lijn.
Sluiten we deze impulscombinatie op een condensator en een weerstand met een kleine
R-C „tijd” aan, dan zal de spanning over R piekvormig zijn. (fig. 80). Met behulp van
deze methode, die wij differentiëeren noemen, beschikken wij aldus over een continue
serie lijnimpulsen.
Gelijke a/s/and ook gedurende de beeldlmpuls
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Fig. 82 Scheiding van de lijngelijklooptekens d.m.v. differentiëren.
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4. Oscillatoren en hun synchronisatie
a. De beeldoscillator
Om de voor straalafbuiging benodigde spanningsvorm op te wekken, maakt men meestal
gebruik van de blokkeeroscillator omdat deze stabieler en niet zo gevoelig voor storingen
zijn als b.v. multivibratoren.
De in fig. 83 getekende blokkeeroscillator, is in feite niet anders dan een normale, maar
zeer sterke teruggekoppelde oscillator.
Door gelijkrichting van de sterk toenemende trilling wordt de in de roosterkring op
genomen condensator C snel negatief opgeladen, waardoor niet meer aan de oscilleervoorwaarde wordt voldaan en de trilling snel afneemt. Na een bepaalde tijd, als de conden
sator zich over R voldoende ontladen heeft, wordt opnieuw aan de oscilleervoorwaarde
voldaan en het verschijnsel herhaalt zich.
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Fig. 83 Voorbeelden van vaak toegepaste blokkeeroscillatoren.
Principieel kan elke bekende oscillatorschakeling door vergroten van de terugkoppeling en
het toevoegen van een RC-combinatie in een blokkeeroscillator worden veranderd.

Het spanningsverloop op de verschillende punten is getekend in fig. 84. Meestal is de onder
breking tengevolge van het opladen van C na één periode bereikt. De condensator C is dan
zover opgeladen dat de buis is afgeknepen.
Een blokkeeroscillator is dus daardoor gekenmerkt, dat hij gedurende een tijd tj, geleidt,
en gedurende een tijd t2 is afgeknepen. Deze periodetijd is dus ti +t2.
In geleidende toestand staat de condensator C parallel aan de roosterwikkeling van de
transformator, omdat we de rooster-katoderuimte dan kortgesloten kunnen denken. Dit
heeft tot gevolg, dat de frequentie van de trilling afneemt. Ook is deze dan sterk gedempt.
De demping kan zo groot zijn dat er een aperiodische trilling ontstaat. In dit geval is dus
behalve de eigen frequentie ook de demping maatgevend voor de tijd gedurende welke de
buis geleidt.

Spanningsverloop op
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Fig. 84 Het spanningsverloop op de diverse punten van de blokkeeroscillator.
In afgeknepen toestand neemt de trilling tengevolge van de eigen demping snel af, de
trillingsfrequentie is dan hoger. De duur van de tijdsruimte tussen twee oscilleertoestanden wordt hier door de tijdconstante van de-R-C schakeling bepaald. Op de blokkeer os
cillator zijn een aantal variaties mogelijk.
De multivibrator werkt als volgt.
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Indien beide buizen in fig. 85 op dezelfde wijze zijn ingesteld, is dit een labiele toestand.
Immers op een gegeven moment kan de stroom door buis II door een bepaalde oorzaak
afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de anodespanning stijgt, want Va = Vb — Ia • Ra
De condensator C2 wordt dan via Ra verder opgeladen .waardoor dus over Ro een positieve
spanning ontstaat, die tengevolge heeft, dat de stroom door buis I toeneemt. Dit zal ten
gevolge hebben, dat de anodespanning daalt, waardoor Ci zich via Ri gaat ontladen en er
over Ri dus een negatieve spanning ontstaat, die tenslotte de stroom door II nog verder
doet afnemen, waardoor dus de spanning nog meer daalt, enz.
Dit zal doorgaan tot II niet meer geleidt en de anodespanning gelijk is aan de batterij spanning. Dit overgaan van geleidende in niet-geleidende toestand heeft zeer snel plaats.
De buis II zal in deze toestand blijven, tot Ci zich zover heeft ontladen, dat de spanning
over Ri lager wordt dan de afknijpspanning.
X
Fig. 85
Normale multivibratorschakeling.

Katodegekoppelde mullivibrator. (De terugkoppeling en de
fazedraaiing hebben plaats d.m.v. een gezamenlijke katodeweerstand.)

Transitron. (Schermrooster en remrooster maken een tweede
buis overbodig.)

Als dat moment aangebroken is, zal het gehele proces zich in omgekeerde volgorde af
spelen en zal de anodespanning dus dalen naar een bepaalde minimumwaarde. De duur
van een gehele periodetijd is evenredig met R1C1 +R2C2, terwijl de delen van een periodetijd door elk afzonderlijk worden bepaald.
Fig. 86 toont het spanningsverloop. De overgangstijd is zeer kort, zodat we kunnen zeggen
dat de buizen afwisselend geleidend en afgeknepen zijn. De anodespanning is dus een be
paalde tijd gelijk aan Vb en een bepaalde tijd gelijk aan een zekere spanningswaarde.
Er zijn nog verschillende varianten op deze multivibrator mogelijk, zoals b.v. de
katode gekoppelde multivibrator en het transitron. Het principe van al deze schakelingen
is steeds het gebruik van een frequentiebepalende R-C of R-L schakeling in de roosterleiding van een buis en de terugkoppeling van de op een elektrode aanwezige spanning.
Uit het oogpunt van stabiliteit vertonen de oscillatoren van het multivibratortype bepaalde
nadelen.
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b. Dc synchronisatie
Hoe is het mogelijk de bovengenoemde oscillatoren in een frequentie te laten werken, die
ongelijk is aan de eigenfrequentie?
Als we het spanningsverloop van een blokkeeroscillator bekijken, zien we in fig. 87 dat
de trilling bij een bepaald niveau begint.

(Buis a/geknepen)

Q) Buis

(Buis geleidt i

I

Spanning constant door
rooster stroom begrenzing

b) eg

Buis

n

Ï^rTci
er

•

X Kan,ell,in
Ir

(Begin van de anodestroom)

irr
d>,f /

Fig. 86 Spanningsverloop van de multivibratorschakeling.
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Wij kunnen op drie manieren het snijpunt van de spanningslijn met deze kantellijn en daar
mede dus de periodetijd wijzigen en wel:
a.
b.
c.

Door de verandering van de tijdconstante, door b.v. R variabel uit te voeren.
Door de verandering van de voorspanning.
Door een plotselinge spanningssprong in het normale spanningsverloop, waardoor de
trilling voortijdig aanvangt.
Kantellijn

Fig. 87

Mogelijkheden waarop de frequentie van de
biokke?roscillator gewijzigd kan worden.

O

1. Door verandering van de tijdconstante,
'(bv. R).

b

2. Door verandering van de roosterinstelspanning.

C

3. Door sprongsgewijze
(impulsen)

d

spanningsvariatles.

Wanneer men de onder c genoemde methode toepast, spreekt men van synchronisatie.
Wij voeren daartoe het voor de beeldwisseling bestemde gelijkloopteken op de één of andere
wijze naar het rooster en dwingen daarmee de oscillator te oscilleren in het ritme van deze
gelijklooptekens.
Men dient er natuurlek zorg voor te dragen, dat het teken arriveert voordat de oscillator
uit zichzelf begint.
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De eigenfrequentie dient dus steeds iets lager te zijn dan de frequentie van de gelijkloop^
tekens.
De onder punt a genoemde regelmogelijkheden gebruikt men om de eigenfrequentie van de
oscillator op een bepaalde waarde in te stellen.
Van de onder b genoemde regelmogelijkheid maakt men bij de beeldoscillator geen gebruik.
Een geringe verandering in de bedrijfsspanning heeft verschuiving van het snijpunt en een
naar verhouding sterke frequentievariatie tengevolge. Dit is dan ook de reden, waarom dit
soort oscillatoren niet de frequentiestabiliteit van sinusoscillatoren bereiken.
Laten we nu eens de invloed van verschillende stoorbronnen op de synchronisatie bekijken.
lo.
Impulsstrie

'o>f,

Fig. 88 Synchronisatie.

- Oicillalorspanning

b) Het beeld beweegt op en
neer zolang de beeldoscilla
tor nog niet synchroon loopt.
Een beeldverschuiving per
seconde betekent een frequentieafwljking van 2 %.

a.

Ruis
De ruis is opgebouwd uit wisselspanningen met vnl. hoge frequenties, die door de
integratieschakeling bijna volkomen worden onderdrukt, zodat ruis de synchroni
satie dus zelden in de war stuurt.

Fig. 89 Ruisstoring wordt geëlimineerd door integratie.

b.

Impulsstoringen van bougievonken
Als deze optreden kort voor het intreden van de synchronisatie kunnen ze, ondanks
meervoudige integratie, nog een zodanige amplitude hebben, dat de vertikale terugslag voortijdig start.
Daar echter de kans dat ze op deze wijze optreden, maar klein is, zal deze storing zoals
uit fig. 90 blijkt, slechts zelden optreden.

Fig. 90 Afzonderlijk optredende stoorimpulsen storen de ge
lijkloop als ze binnen het bereik S optreden door een
voortijdig bereiken van de kantellijn.
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c.

Impulsstoringen door motoren
Storingen van deze soort passeren de integrator en hebben dezelfde uitwerking als
beeldimpulsen.
Indien ze optreden in de nabijheid van het kantelpunt zullen ze de oscillator ongetwij
feld uit het juiste ritme brengen.

n üi ua I in in m i ml g

Fig. 91 Lang aanhoudende impulsgroepen kunnen de gelijk
loop volkomen in de war sturen.

d.

J*L

Draaggolfstoringen
Een periodieke storing kan de synchronisatie-impuls verzwakken, of versterken, al naar
gelang van de faze. Versterkt zij de synchronisatie-impuls, dan is er geen kou aan de
lucht. In het tegenovergestelde geval echter wordt de synchronisatie-impuls als het ware
opgeheven en gaat de oscillator in z’n eigen frequentie trillen. Is de frequentie van de
draaggolfstoring zo hoog, dat er per impuls meer perioden voorkomen, dan zal de ge
lijkloop in het algemeen niet gestoord worden.
Fig. 92 Draaggolfstoringen en ook netbrom kunnen de beeldimpuls
buiten het uitsturingsbereik van de synchronisatiescheider
brengen.. Daar de impuls dan niet doorkomt werkt de beeldoscillator ongesynchroniseerd.

e.

Reflecties
Deze hebben slechts dan invloed op de beeldsynchronisatie, als ze in tegenfaze aan
komen en de impuls verzwakken. Dit komt echter slechts zelden voor.
Omdat stoorimpulsen pas dan invloed hebben als ze boven de kantellijn uitkomen, is de
blokkeeroscillator gedurende het grootste gedeelte van de tijd voor storingen ongevoelig.
Zoals uit fig. 93 blijkt kan slechts binnen het tijdsbestek S de trilling voortijdig aan
vangen. Om de stoorgevoeligheid te verminderen, moet dit tijdsbestek zo klein mogelijk
worden gemaakt.

S = 3% van t

Fig. 93 Slechts impulsen die boven
de kantellijn uitkomen beïn
vloeden de synchronisatie.
Gedurende het grootste ge
deelte van de tijd is de os
cillator voor storingen ge
blokkeerd.
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De groohtmogeliike
verschuiving van het beeld
door een stoorimpuls bij
een synchronisatie gebied

o 4j%

Qi van 3*/»

-er
Kantellijn

Vereiste impuls hoogte

bi van 50%

Als wij een bedrijfsspanningsvariatie van 1% en een variatie in de beeldherhalingsfrequentie van ± 1% aannemen (tezamen dus 3%), dan is de op t*» bestaande afstand tussen
spanningslijn en kantellijn de laagste waarde van de synchronisatie-impuls die nodig is
om de oscillator in de pas te houden.
Elke vergroting van de procentuele variatie vergroot ook de stroomgevoeligheid door
voortijdig aanvangen van het kantelproces. Een oscillator, waarbij deze procentuele
variatie 50% is, (er zijn zulke apparaten) zal door het optreden van een stoorimpuls
het televisiebeeld over de halve beeldafstand doen verschuiven, terwijl in het bovenge
noemde geval de verschuiving slechts 3% bedraagt. Hierbij is de stabiliteit van de oscillator
niet in beschouwing genomen.
In dit geval moet nog de aandacht gevestigd worden op een schakeling, die zo af en toe ge
bruikt wordt, (fig 94).
De weerstand van de R-C combinatie wordt niet, zoals tot nog toe gebruikelijk, met chassis,
maar met de anodespanning verbonden. Het gevolg hiervan is, dat de condensator zich
tot dit niveau wil opladen. De waarde nul, waarboven de roosterspanning niet uit komt.
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Ladingsverloop overCbij
verschillende anodespanning
Kantellijn

Fig. 94

De oscUtalortrequentle wordt sterk
beïnvloedt

Schakeling waarmede een lineaire spanningstoename kan worden verkregen.

omdat dan het doorslagproces al heeft plaatsgevonden, wordt dus na een verhoudings
gewijze korte tijd bereikt.
Het spanningsverloop is bijna rechtlijnig en levert dus een ideale zaagtand voor de
sturing van de afbuigtrap. Ook hier schuilt een addertje in ’t gras, in de vorm van een
grotere gevoeligheid voor storing. Elke anodespanningsvariatie wordt immers naar het
rooster overgedragen, waardoor het hiervoor genoemde stoorgebied S wordt vergroot.
De hier gemaakte overwegingen gelden ook voor multivibratoren, maar zijn voor elke buis
verschillend, omdat de roosterspanningsvormen niet identiek zijn. (fig 86 b en d). Bij de
multivibrator kan zowel bij a als bij b een storing een voortijdig inzetten van de oscillatie
tengevolge hebben.
Een verschuiving van de kantellijn wijzigt de duur van beide periodegedeelten.
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Fig. 95

Stoorgevoeligheid van de multivibrator

Kantellijn
Rooster van
buts 2

c. De lijnoscillator
De voor de sturing van de lijneindbuis benodigde spanning wordt m.b.v. soortgelijke
schakelingen opgewekt als voor de vertikale afbuiging gebruikt worden. Laten we nu eerst
eens de storingen, die de werking van de lijnoscillator beïnvloeden, bekijken.

Fig. 96 Beeld bij ongesynchroniseerde of
sterk van de lijnfrequentie afwij
kende
lijnoscillator.
(afwijking
ca. 1.5 %)

a.

Ruis.
De ruisfrequentie ligt doorgaans in de grootte-orde van de impulsfrequentie. Z\j kan
dus niet door een of ander filter worden verzwakt. Daar ruis- en impulssignaal ge
sommeerd worden, zal het totaal verlopen als getekend in fig. 97. Al naar gelang een
ruisimpuls de impulsflank versterkt of verzwakt zal deze een bepaalde afstand naar
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links of rechts verschuiven, (fig. 98). Hierdoor worden dus de beeldlijnen t.o.v. elkaar
verschoven en er ontstaat een sterk getande beeldrand. Loodrechte lijnen ver
schijnen nu als zig-zag lijnen.
b.

Impulsstoringen door bougievonken
Daar deze impulsen ongeveer dezelfde grootte als de lijnimpulsen hebben, kunnen ze,
wanneer ze juist voor het einde van een afbuigperiode optreden, deze voortijdig be-

Cemiddelde waarde tijdens
een impulsterie

Aparte impuls
Ruis aandeel
ca. 15 %
Iran het video signaa

Kante!
lijn

1

■Flankonscherpte
Ruis aandeel
ca. 15%

Stoorrrij gedeelte, dat
d/ny dubbele begrenzing
'kan worden uitgelilterd(Dit is slechts mogelijk in dien
het ruitaande el niet groter
is dan *20%)
Indien de impuls!lanken
niet snel toenemen gaat
het stoorvrije gedeelte
verloren terwijl de
llankonscherpte toeneemt.

Flankonscherpte
Ruis aandeel
ca. 30%

I!

I!

Door begrenzing is geen sloorvrij gedeelt te verkrijgen.

a

}
1

Beeld ongestoord

'—Een lijn telaat beëindigd
Beeld gestoord door llankonscherp te van de lijnimpulsen(Ruis)

••■'TVv

j-|«- Flankonscherpte

Fig. 97 Storing in de horizontale synchronisatie t.g.v. ruis.
a) De mate van flankonscherpte is afhankelijk
van de amplitude van de ruis.

b) Invloed op het beeld, (gedeelte)

ëindigen. (fig 99). Het verschijnsel treedt echter niet zo veelvuldig op. Hierdoor liggen
er nooit meer dan twee of drie lijnen verkeerd. De invloed van deze storing op de
synchronisatie scheider is echter veel erger. Omdat door de roosteroplading 10 a 20
lijnen uit kunnen vallen, is deze storing erg hinderlijk, (fig. 100).
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Fig. 98 Synchronisatieverloop bij aanwezigheid
van ruis.

L ijnperiode een tijdsdeel
AS lelaat geëindigd

i

Kantel lijn

c.

Impulsstoringen door motoren
Hiervoor geldt hetzelfde als het onder b. genoemde, maar dan in versterkte mate.

d.

Draaggolfstoringen.
Vooorzover de lijnimpulsen hun steile flank tot en met de te synchroniseren oscillator
behouden, zal het storingsvrije synchroniseerbare gebied met toenemende amplitude
van de storingen afnemen. Als de storingen een amplitude hebben die gelijk is aan de
synchronisatie-impuls, zal de flank gaan verschuiven en de beeldrand een golfachtig
verloop vertonen. Is de impulsflank reeds schuin dan zal dit golvend verloop altijd
optreden, omdat een stoorimpuls daar het snijpunt met de kantellijn verandert.
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Lijnperiode te vroeg
geëindigdt.g.v. een stoorimpuls
Het grootste gedeelte der
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Fig. 99 Storing door impulsen, (bv. bougievonken)
a) Enkele lijnen worden voortijdig beëindigd.
b) Invloed op het beeld, (gedeelte)

e.

Reflecties
Deze beïnvloeden het synchronisatieniveau en hebben een uitwerking als in fig. 78a
I en II is aangegeven. Het blijkt, dat de lijnoscillator aanzienlek gevoeliger is voor sto
ringen dan de beeldoscillator. Het stoorgebied kan weliswaar door stabilisatie van de os
cillator nog meer beperkt worden, maar het zwakke punt is de door de zender bepaalde
lijnfrequentie. Er zijn namelijk zenders, waarbij de beeldfrequentie gelijk is aan de netfrequentie, waardoor bromstoring minder hinderlijk is, indien de ontvanger tenminste
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door hetzelfde net wordt gevoed. Omdat de lijnfrequentie weer in een vaste verhouding
tot de beeldfrequentie staat om de juiste interliniering te verkrijgen, zal dus de lijn
frequentie evenredig met de netfrequentie variëren

I I

Een serie lijn impulsen
waarop enige stoorimpulsen
Vervorming door storing
t.g.v. roosterstroom
begrenzing
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Aan de anode onder,
brohen synchronisatiesignaal
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Fig. 100 Impulsstoringen die door de roosteroplading van de synchronisatiescheider het beeld onher
kenbaar maken.
a) Door een stoorimpuls worden hele series gelijkloop tekens onderdrukt. Gedurende deze
onderdrukking is de lijnoscillator ongesynchroniseerd.
b) Invloed op het beeld.

b

Aandeel van de
draaggoll ca 15%
Stoorvrij gebied ca 10ï
< Ooor dubbele begrenzing
Ie verkrijgen)

Flankonscherpte

Fig. 101 Draaggolfstoringen hebben dezelf
de invloed als ruisstoringen.
De flankonscherpte is afhankelijk van de
amplitude van de storing.
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Fig. 102 Invloed op het beeld.

Omdat deze nogal kan variëren, is de lijnfrequentie verre van constant en dus dienen we
de amplitude van de synchronisatie-impulsen groter te maken, daar het anders zou kunnen
voorkomen, dat, indien de synchronisatie-impuls eerder intreedt, ze niet boven de kantellijn
uitkomt. Maar indien we de impulsamplitude vergroten maken we tevens de stoorimpuls

Pvriuoi

l/Vl/Vl

Fig. 103 Gestabiliseerde oscillator. Rechts het
spanningsverloop over de LC-kring.
De eigenfrequentie is hoger dan de
lijnfrequentie.

Variatie van <le
kantellijn

Fig. 104 Spanningsverloop met en zon
der stabilisatie.

Spannings
verloop op
het rooster
zondet-

met gesuperponeerde sinusvormige trilling

groter, waardoor dus het stoorgebied toeneemt. Fig. 103 en 104 tonen hoe een trillingskring
stabiliserend kan werken. De trillingskring wordt aangestoten door de stroomimpulsen en
trilt uit. De totale roosterspanning is nu de som van deze en de over het R-C filter staande
spanning. Indien we de L-C waarde dusdanig kiezen, dat een spanningsverloop ontstaat,
zoals aangegeven in fig. 104, zal de steilheid van de ontladingslijn in de nabijheid van de
kantellijn aanzienlijk toenemen. Dit heeft tengevolge, dat de frequentieafwijking aanzienlijk
vermindert. Omdat ook multivibratoren op deze wijze zijn te stabiliseren, worden ze op
deze wijze wel als lijnoscillator gebruikt, zie fig. 105. De herkenbaarheid van de details in
het beeld is veel meer afhankelijk van de juiste meetkundige ligging der beeldlijnen, dan van
de grensfrequentie. Het oog is voor meetkundige fouten veel gevoeliger dan voor storingen in
de helderheidswaarde. Het beeld is b.v. indien het overdekt is met 10% ruis nog duidelijk
zichtbaar. Zelfs wanneer ruis en beeldsignaal gelijke amplitude hebben, is het beeld nog te
herkennen. Indien echter de afstand tussen twee beeldpunten 10% varieert, ontstaat een
sterke vervaging van het beeld. In fig. 106 t/m 108 zien we beeldgedeelten bij gelijk ruisaandeel. Het beeld van fig. 106 is sterk gestoord. In fig. 107 zien we het beeld dat ontstaat bij toe-
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passing van de stabilisatie van fig. 103, terwijl het tamelijk duidelijke beeld van fig. 108 ont
staan is, door toepassing van een speciale hieronder beschreven schakeling. De reikwijdte van
een zender, respectievelijk gevoeligheid van een ontvanger, is dus minder beperkt door het
ruisaandeel in het beeld, dan door de invloed van de ruis op de synchronisatie.

L

fVioflt

Fig. 105 Een met een LC-kring gestabiliseerde
multivibrator.

SM'VtngswrlooD OvtrLC
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De zijdelingse verschuiving is bij een ruisaandeel van 20 % ca. 1 a 2 cm op een 30 cm buis.
Bij een beschouwing van door storingen voortijdig of te laat beëindigde lijnen, zien we dat
de afwijkingen evenals de helderheidswaarde om een gemiddelde waarde variëeren. (fig. 109).
Als het ons gelukt een soort vliegioieloscülator te maken, waarvan de frequentie niet door

Fig. 106 t/m 108 Gedeelten uit een door ruis gestoord beeld.
De ruis bedraagt bij alle beelden ca 30 %.

■>>

Fig. 106 Hier werd een niet gestabiliseerde multivibrator met impulsen gesynchroniseerd.
Fig. 107 Hier werd onder dezelfde omstandigheden een blokkeeroscillator gebruikt.
Fig. 108 Hier werd gebruik gemaakt van een automatische frequentie-regelschakeling en een gestabili
seerde blokkeeroscillator.

momentele impulsen maar door de gemiddelde waarden van de impulsen wordt bepaald,
zal de invloed van de stoorimpulsen dus sterk verminderen. Zulk een elektrisch vliegwiel
is b.v. een L-C kring. Als deze door periodieke impulsen in z’n eigen frequentie wordt aan
gestoten, zal hij een toenemende sinusvormige trilling uitvoeren, die pas na vele perioden de
hoogste amplitude bereikt. Indien er geen impulsen meer toegevoerd worden, zal de kring
blijven trillen; de amplitude zal echter geleidelijk aan afnemen.
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Gemiddelde waarde
Elankonscherpte
( max. afwijking van
lynichronisatic)

I

•I

Fig. 109 De afwijkingen van de lijnen variëren om een con
stante gemiddelde waarde, (zie ook fig. 97b)

De oscillator moet met een
vliegwiel worden uiig eruit
waardoor afwijkingen van
de gemiddelde waarde
worden begremd

Becldrond

Hel gedrag van een LC kring die
door impulsen wordI aangesloten.
Hoe hoger de krmgkwalileil
des Ie langzamer wordt de
eindtoestand bereikt.

De invloed van
een enkele impuls

wordt verminderd tot hel kleine gedeelte a.

'/
Fig. 110 Het gedrag van een
LC-kring die door
impulsen wordt aan
gesloten.

Een vroeg (tl)of laai(t2) aankomen,
de impuls heeft bijna geen invloed-

Het gedrag is dus als van een vliegwiel, dat ook eerst na een bepaald aantal omwentelingen
z’n eindsnelheid bereikt, daarna echter een tijd lang doorloopt, zonder dat energie wordt
toegevoerd.
De vliegwielmassa komt dan overeen met de kringkwaliteit. Hoe hoger deze is, des te langer
het duurt voordat het maximum is bereikt. Een enkele impuls heeft dan nagenoeg geen in
vloed meer. Begint de ene impuls iets vroeger en de ander iets later, dan zal de gemiddelde
frequentie niet veranderen. Wij kunnen dus gerust enkele impulsen weglaten, zonder
dat de trilling stopt. De door de ruis veroorzaakte storingen, waarop de blokkeeroscillator
ogenblikkelijk reageert, zullen hier dus nagenoeg geen invloed hebben. Wij hebben dan dus
een sinusoscillator, die een frequentie, gelijk aan de gemiddelde frequentie van de stuurimpulsen, heeft. Daar we voor de sturing van de afbuigtrap geen sinusvormige stroom kunnen
gebruiken, moeten we met behulp hiervan weer een zaagtandvormige stroom opwekken.
Er bestaan een aantal methoden die alle meer of minder snel dit doel verwezenlijken, zoals
uit de figuren 111 t/m 118 blijkt.
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p
Fig. 111 Het weder opwekken van de
impulsen m.b.v. een vliegwielschakeling met LC-kring.
t

In fig. 112 zien we hoe de trilling, die sinusvormig is, door positieve en negatieve begrenzing
een blokspanning op de anode tengevolge heeft. Dit bereiken we door de buis een kleine
roosterruimte te geven. M.b.v. een differentiator wekken we nu een piekspanning op, waar
mee de laatste buis wordt gestuurd.

77

Door dubbelt
begrenzing .ui! gemeden* gedeelte.

I

Fig. 112 Spanningsverloop van de schakeling
uit fig. 111.

I
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Fig. 113 Blokkeeroscillator
met LC-vliegwielsynchronisatie.
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b
Door dubbele
begrenzing.uilgcsneden'gedeelte

C

d
Fig. 114 Spanningsverloop van de schakeling uit
fig. 113.
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Fig. 115 Bijzonder eenvoudige vliegwielsynchronisatie bij een blokkeeroscillator.
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Periode
Fig. 116 Synchronisatieverloop van de scha
keling uit fig. 115.
Spanningsverloop op het rooster
van de LC-gestabiliseerde blokkeeroscillator. Gearceerd: spanningsgedeelte dat erbij komt tengevolge
van de synchronisatie-impulsen. (a)

n

l

E. =
Synchronisatie en
oscillatorimpuls
in taie

(a)

Alleen het synchronisatie-spanningsgedeelte (zoals het in een LCkring door het vliegwieleffect ont
staat). (b)
Door de veranderde gezamenlijke
trilling heeft de oscillator de nei
ging sneller te trillen totdat het
fazeverschil teniet is gedaan, (ver
korte periode T-AT). (c)

V

De synchronisatieimpuls, /
is een hoekpvoor E2

De oscillator heeft de neiging lang
zamer te trillen (verlengde periode
T-fAT). (d)
Oe synchronisatielmpuls /
is een hoek <p na

Op de anode van deze buis ontstaat nu het, van storingen onafhankelijke, synchronisatiesignaal. In fig. 113 zien we eenzelfde schakeling. Hier wordt echter de gedifferentiëerde
impuls gebruikt om een blokkeeroscillator te sturen. In fig. 115 ligt de oscillatorkring direct
aan het rooster van de blokkeeroscillator. De schakeling is vooral interessant omdat op de
trillingskring gelijktijdig twee impulsen inwerken, n.1. de synchronisatie-impuls en de eigen
impulsen van de oscillator, zie fig. 116. Als beide impulsen in faze zijn, ontstaat een ge
synchroniseerde trilling met een bepaalde amplitude. Indien de faze verandert, wijzigt zich
de amplitude dusdanig, dat de freqentievariaties worden tegengewerkt. De kringkwaliteit kan
door ontdemping willekeurig opgevoerd worden, waarbij dus de invloed van een enkele
impuls steeds minder zal worden. Daar tenslotte de zelfoscillerende kring niet alleen onaf
hankelijk van de stoorimpulsen wordt, maar ook van de echte impulsen, zal dit moeten worden
vermeden. In fig. 117 zien we hoe men door terugkoppeling kan ontdempen. De kringkwaliteit
en daarmee dus het vliegwieleffect worden door het volgende beperkt. Indien de zender met
het net vergrendeld is, zal met de netfrequentie ook de lijnfrequentie variëren. Indien
de frequentievariatie niet onmiddelijk gevolgd wordt, zal er dus in het beeld een lijnver
schuiving optreden, die des te groter is naarmate de vliegwieloscillator moeilijker te
beinvloeden is, dus bij hogere kringkwaliteit. Het beeld kan dan zoals uit fig. 118 blijkt,
een halve beeldafstand verschuiven. De frequentieafwijking die nodig is om dit verschijnsel
op te wekken, is des te geringer naarmate de kringkwaliteit groter is. Het blijkt dat, terwijl
bij een frequentievariatie van ± 0,1 % nog een kringkwaliteit van 500 bruikbaar is, deze
bij variaties van 3 % niet hoger dan 15 mag zijn. Dit dient dus om geen hinderlijke verschui
vingen te krijgen. Er zijn daarom schakelingen ontwikkeld, die de verschuivingen van
het beeld sterk beperken. Het principe van deze schakelingen is betrekkelijk eenvoudig.
Op de te synchroniseren trilling wordt, ongeacht de vorm, het synchronisatiesignaal gesuperponeerd. De beide signalen hebben dezelfde frequentie. In fig. 119 zien we het zo

Fig. 117 Vliegwielschakeling met ontdempte LC-kring.

c
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ontstane spanningsverloop bij een zaagtandspanning. Door gelijkrichting ontstaat een
spanning, die afhankelijk is van de momentele plaats van de synchronisatie-impuls. We ver
krijgen dus een fazeafhankelijke gelijkspanning. Zoals bekend, is de frequentie van een
blokkeeroscillator van de roosterspanning afhankelijk. Voeren we de in fig. 119 ver
kregen gelijkspanning toe aan het rooster, dan zal de frequentie van de oscillator verminderen
als de spanning negatief en vermeerderen, als de spanning positief wordt. Als nu de impuls
en zaagtandfrequentie van elkaar gaan afwijken, zal door de verschuiving van de impuls
op de zaagtand de gelijkspanning en daarmee weer de zaagtandfrequentie veranderen.

Juiste lijnfrequentie

Amplitude-

verloop

/l\

/l\

/T\

00
01
El

Fare.
verloop

Frequentie

E

rfaximale-

lareverictwivinq

Fig. 118 Fazeverschuiving tussen fi en f2 = plus en min 90° = een halve beeldbreedte. De kringkwaliteit dient zo te worden gekozen, dat de mogelijke afwijking plus en min £fL van de lijn
frequentie fi_ een maximale fazeverschuiving van plus en min 10° tengevolge heeft.

De zaagtandfrequentie zal dan weer gelijk worden aan de synchronisatiefrequentie. Frequentieafwijkingen worden op deze wijze geëlimineerd tot de hoogste, respectievelijk de
laagste waarde van de spanning is bereikt. Heeft b.v. een roosterspanningsvariatie van
1 volt in de blokkeeroscillator een frequentievariatie
tengevolge dan zal als de detector
een maximale spanning Es levert, een frequentieverloop
E s geëlimineerd kunnen
worden. Voor de regeling is slechts één flank van de zaagtandspanning bruikbaar, daar de
spanningsverandering van de andere tegengesteld is. Hierdoor kan een grotere frequentieafwijking dan Es
niet geëlimineerd worden. De mogelijke fazeafwijking wordt
dus met behulp van deze schakeling teruggebracht tot het gebied van de regelflank (fig. 120).
Door een geschikte impulsvorm kan men de zijdelingse beeldafwijking, die bij de L-C vliegwielsynchronisatie een halve beeldafstand kan bedragen tot enige procenten beperken.
Bij deze methode wordt de rol van vliegwiel vervuld door de tijdconstante van de detectieschakeling. Dit omdat de over de condensator aanwezige spanning bepalend is voor de
frequentie van de oscillator.
Indien men de tijdconstante van dit E-C filter groot genoeg kiest, zal een enkele stoorimpuls de ladingstoestand niet merkbaar beïnvloeden, (fig. 121). Afwijkingen van de ge
middelde frequentie t.g.v. ruis zijn daarom gering. Zelfs langdurende stoorimpulsen,
b.v. van een bougie, veroorzaken geen noemenswaardige afwijking. Evenals de kringkwaliteit bij de blokkeeroscillator, is de tijdconstante door twee oorzaken beperkt. Zolang
de regelspanning snel elke frequentievariatie volgt/, is de evenwichtstoestand tussen
regelspanning en oscillatorfrequentie stabiel.
Vergroten we de tijdconstante aanzienlijk, dan zal de faze van de impuls op de zaag
tand sneller veranderen als de bijbehorende spanning op de condensator. Deze heeft immers
een bepaalde tijd nodig om zich op te laden. Heeft de condensator de voor de tot standbrenging
van de gelijkloop benodigde spanning bereikt, dan is de impuls ondertussen een bepaalde
afstand op de juiste faze vooruitgelopen. De spanning over de condensator zal dus nog meer
toenemen en veroorzaakt dus een naar de andere richting afwijkende frequentie. Dat be
tekent dus een teruggaande beweging van de impuls op de zaagtand, tot deze een faze bereikt
heeft, waarbij de condensator niet verder opgeladen maar juist ontladen wordt. Hfj loopt
echter nog verder terug, tot de spanning over de condensator weer de voor de gelijkloop
benodigde waarde heeft. Omdat nu de impuls naar de andere kant over de juiste faze heen
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is gegaan, wordt de condensator verder ontladen enz. De impuls heeft dus z’n grootste
ahyijkmg op de zaagtand, als de regelspanning de oscillator de juiste frequentie heeft gegeven
De gehele schakeling heeft dus bij een frequentievariatie een schommelend beeld ten
gevolge, waarbij de schommel frequentie door de R-C schakeling wordt bepaald. Hoe groter de
tijdconstante, des te groter is de afwijking, terwijl zelfs bij voldoend hoge waarde de
schakeling in deze frequentie kan gaan oscilleren en er een beeld als in fig. 122b ontstaat.
Hoe hoger de regelsteilheid, dat is de bij een bepaalde fazeverandering behorende frequen
tieverandering, des te groter is de frequentieafwijking bij een bepaalde fazeafwijking en des
te sneller is deze genereertoestand bereikt. Maakt men echter de regelsteilheid gering, dan
gaat dat tenkoste van de fazegelijkheid, omdat een kleine frequentieverandering dan een
grote fazeverschuiving tengevolge heeft.

Synchronisatie impuls

Vergelijkings impuls

Jt

De groots! mogelijke faze al wijking
van de oscillator l.o.v. dt synchronisatie
Impuls.

constant
^Gelijkspanning

De amplitude van de
gezamenlijke spannings vorm is afhankelijk van
de onderlinge faze.
verhouding

Gelijkspanning*-

8lokk»*roscilU(or
Emdirap voor de afbuiging

Fig. 119 Principeschakeling van een faze-afhankelijke lijnregeling.

Wij staan hier dus ook weer voor de keuze, of de invloed van storingen onderdrukken, of
een slechts geringe verschuiving van het beeld toelaten. Het synchronisatiesignaal van de
met het net vergrendelde oscillator, is helaas doorslaggevend, zodat we, tenminste voor
lopig, het laatste kiezen. Het is niet gemakkelijk het juiste compromis te vinden, omdat een
slechte automatische frequentieregeling storingen niet elimineert, maar verergert, terwijl
bij de flanksynchronisatie een sterke stoorimpuls het beeld slechts gedurende de impulsduur
beinvloedt. Hier ontstaat echter bij onvoldoende vliegwieleffect een langdurige aanhoudende
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verschuiving van de oscillatorfaze, die aanzienlijk langer dan de storing duurt en het beeld
vervormt, (fig. 123b en c).
Nu zullen we enige schakelingen bespreken, waarin het principe van de fazevergelijking
wordt toegepast.
Bij de sinusoscillator van fig. 124 is een directe frequentieregeling door de gelijkspanning
niet mogelijk. Door de in de detector opgewekte gelijkspanning aan het rooster van een
zich als capaciteit gedragende, aan de oscillator geschakelde buis toe te voeren, is dit
wel mogelijk. De door de sinusoscillator opgewekte wisselspanning heeft door spanningsdeling een spanning op het rooster van de reactantiebuis tengevolge, die 90° voorijlt op
de anodespanning. Er zal nu door de buis een wisselstroom lopen, die 90° op de anodespanning voorijlt en waarvan de amplitude afhankelijk is van de steilheid, dus uiteinde
lijk van de instelling van de reactantiebuis. De buis gedraagt zich dus als een capaciteit
Door Ep op te hel/en frequentie
F_____j
afwijking=Al .E$
^_&I = Frequentieverandering per 1vott

I

Ivoll
O)

Fig. 120 Verband tussen regelsteilheid en faze bij de auto
matische frequentieregeling.

fjïM« regelspanning

Grootil mogelijke
faievertchuiving

+

Af -Faieverandering per Ivoll

V1

b)

E3
en is dus mede bepalend voor de door de oscillator opgewekte frequentie. De spanning,
die langs deze weg de frequentie beinvloedt wordt opgewekt in een jazedetector.
In de detectorspoel worden twee, t.o.v. het midden in tegenfaze zijnde spanningen, ge
ïnduceerd. Deze spanningen worden beide met het synchronisatiesignaal gesommeerd en
gelijkgericht door de diodes Di en Da. Indien nu het synchronisatiesignaal optreedt tijdens
de nuldoorgang, zullen de door de diodes opgewekte gelijkspanningen elkaar opheffen en
er is dan dus geen regelspanning.
Indien nu op een gegeven moment de frequentie van het synchronisatiesignaal toeneemt zal
de plaats van de synchronisatie-impulsen veranderen. Er ontstaat dan een negatieve ver
schilspanning, die op het rooster van de reactantiebuis komt. Het capacitieve gedrag van
deze buis neemt daardoor af en de frequentie neemt toe. De ligging van de synchronisatieimpulsen op de oscillatorspanning zal een bepaalde verschuiving ondergaan. En wel zo
. dat er een spanning op het rooster van de reactantiebuis ontstaat, die het capacitieve ge
drag dusdanig wijzigt dat de oscillatorfrequentie gelijk is aan de synchronisatiefrequentie.
De tijdconstante zal, indien de lijnfrequentie van de zender constant is, zeer groot kunnen
zijn. De stoorgevoeligheid is dan zeer gering. Indien dit niet het geval is, vervalt een van de
grote voordelen van deze schakeling. De door de oscillator opgewekte trilling is niet direct
bruikbaar voor de sturing van de horizontale afbuiggenerator maar dient m.b.v. van andere
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Fig. 121 Vliegwielwerking
van een RC-schakeling.
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Fig. 122 Regeloscillaties (hunting).
a) Ontstaan.
b) Invloed op het beeld.
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Fig. 123 Verband tussen regelstcilheid en regeltijdconstante.
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Fig. 123a Schematische voorstelling.
a) Tijdconstante en regelsteilheid te groot: er ontstaan regeloscillatics.
b) Tijdconstante groot, regelsteilheid klein: de zijdelingse uitwijking van het beeld bij
een frequentieverschil '_i tussen oscillator en lijnimpulsen is te groot.
c) Tijdconstante klein, regelsteilheid groot: kleine zijdelingse uitwijking. Aparte impulsen
en impulsgroepen veroorzaken trillingsverschijnselen.
d) Directe impulssynchronisalie: een enkele impuls stoort de gelijkloop slechts gedurende
de tijd dat hij optreedt. Indien ^_f klein is, is b) de geschikte methode. Dient men met
een grotere A f rekening te houden, dan moet een compromis tussen b) en c) worden
gekozen.

Fig. 123b Goed geconstrueerde automatische
frequentieregeling.
De
loodrechte
beeldlijnen blijven behouden. Het
beeld zelf beweegt niet heen en weer.

'Fig. 123c Te grote regelsteilheid.
Korte storingen hebben gedurende
een lange tijd invloed.
De beeldrand is golfvormig.
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Fig. I23d Regeltijdconstante te groot.
De loodrechte lijnen in het beeld bui
gen enigszins door. Het beeld beweegt
heen en weer met een bepaalde snel
heid en uitwijking.

e

f

Fig. 123e Regeltijdconstante en regelsteilheid te groot.
Elke storing veroorzaakt een langzaam afnemende golfvormige beweging van de loodrechte
beeldlijnen.
Fig. 123f Vergelijking met directe impulssynchronisatie onder dezelfde stoorcondities. Zolang geen
hele lijngroepen ontbreken, is elke storing slechts tot enige lijnen beperkt.

buizen in de juiste spanningsvorm te worden omgezet. Een andere soortgelijke schakeling
vinden we in fig. 127. Deze bestaat uit een katode-gekoppelde multivibrator, die door een
trillingskring wordt gestabiliseerd. De frequentie is mede afhankelijk van de aan het
rooster van de linkertriode toegevoerde regelspanning. Deze regelspanning is hier afkomstig
van een fazedetector, waarin de vergelijking plaats vindt met behulp van een zaag
tandvormige spanning en de synchronisatie-impuls. De werking komt nagenoeg overeen met
die van de vorige schakeling en onderscheidt zich daarvan alleen, door dat nu het synchronisatiesignaal in twee tegengestelde spanningen wordt omgezet. Bij fazevariatie zullen de door
de detectoren geleverde spanningen tegengesteld veranderen. Schakelt men de spanningen
tegengesteld, dan is de uitgangspanning nul, indien ze even groot zijn.
Dat is het geval als de synchronisatie-impuls op het midden van de regelflank is gelegen. De
spanning wordt positief, als de oscillator langzamer en negatief als hij sneller gaat oscilleren.
De regelspanning wordt via een R-C schakeling aan de multivibrator toegevoerd. De sym
metrische AFC schakeling voor het opwekken van regelspanning heeft tegenover de
asymmetrische het voordeel, dat de eigen frequentie van de oscillator samenvalt met het
midden van het regelgebied. Slechts kleine frequentieafwijkingen behoeven te worden
gecorrigeerd. Een veel in Amerika toegepaste schakeling toont fig 129. Hier wordt aan de
synchronisatie-impuls een van de oscillator afgeleide spanning toegevoegd. Deze heeft een
vorm zoals in fig. 130 is getekend. Afhankelijk van de faze zal zich een bepaald deel van de
impuls op de top van deze spanningsvorm en daarmee dus in de roosterruimte van de
versterkerbuis, bevinden. Op de katode ontstaat daardoor een impuls, waarvan de breedte
van de faze afhankelijk is. Zoals bekend, wordt een condensator door impulsen van ver
schillende breedte verschillend opgeladen. Over de in de katodeleiding opgenomen R-C
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b) Door een RC-schakeling in faze verschoven
gedeelte (90° achter) wordt aan het rooster
van de reactantiebuis toegevoerd.
c) Versterkte. 180° in faze verschoven trilling,
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amplitude de oscillatortrilling vergroot tot
een evenwichtstoestand is bereikt. De oscillator werkt langzamer. T.g.v. de geringe regelsteilheid zijn de fazeverschuivingen zeer
groot.
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faienfout kan heel groot iTjn
(kleine regelsleilheid)
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schakeling ontstaat dus een van de faze afhankelijke gelijkspanning, die wordt toegevoerd
aan een blokkeeroscillator.
Er zijn nog tal van variaties op de hierboven aangegeven schakelingen, die dienen om de
regelspanning op te wekken. Ze kunnen alle met willekeurige oscillatoren worden gecom
bineerd
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f ƒ = Gemiddelde waarde van de
spanning op de laadcondensator

Fig. 130 Fazevergelijking met
impulsbreedte.

I Begrenzing tengevolge van
ligging in het a/kni/pgebled
van de regetbulsltiet gestreepte
gedeelte heeft geen anodestroom
tengevolge en wordt dus afgesneden)

De gemiddelde waarde van de spanning
op de laadcondensator

De sinusoscillatoren zijn tengevolge van hun frequentie-constantheid erg ongevoelig voor
storingen,maar hebben als stuurorgaan een reactantiebuis nodig. Ook is de opgewekte
sinusspanning niet direct bruikbaar, maar dient eerst in de juiste spanningsvorm te worden
omgezet. Door het grote aantal onderdelen wordt de schakeling nogal kostbaar. Blokkeeroscillatoren zijn minder stabiel maar kunnen direct door de gelijkspanning worden gestuurd.
Indien deze m.b.v. dioden wordt opgewekt moet men voorkomen, dat de negatieve, op het
stuurrooster van de oscillator aanwezige, spanning de gelijkrichter blokkeert. Door de vari
ërende lijnfrequentie wordt men tot het gebruik van grotere regelgebieden gedwongen.
Hierdoor komt het voordeel van de sinusoscillatoren, een grote frequentiestabiliteit, niet
zozeer tot uiting. Een groot regelgebied betekent echter, zoals we reeds zagen, geringe
regelsteilheid met grote regeltijdconstante en dientengevolge een groot fazegebied. Hierdoor
vertoont het beeld grote zijdelingse uitwijkingen of een grote regelsteilheid met een kleine
regelconstante en een klein fazegebied, waardoor storingen vervorming van de beeldrand
tengevolge hebben. Ook hier is het al of niet voldoen van de schakeling afhankelijk van de
wijze waarop een compromis wordt gevonden.
In dit verband dienen we nog op een verschijnsel, dat de werkzaamheid van de regelschakelingen beperkt, in te gaan. Zijn synchronisatie- en oscillatorfrequentie gelijk, dan kan
de laatste een bepaalde waarde naar hogere of lagere frequenties afwijken, waarbij syn
chronisatie niet meer mogelijk is.
De nu niet meer gelijke trillingen hebben een zweving, gelijk aan de verschilfrequentie,
tengevolge. Is de tijdconstante van de regelschakeling zeer klein, dan zal de spanning op de
condensator de zweving volgen en bij vermindering van het frequentieverschil de oscillator
weer op de grens van het regelgebied vasthouden. Is de tijdconstante erg groot, dan volgt
Zwevings periode

Gemiddelde spanning
I op de gelijkrichter

Fig. 131 Verband tussen
houd- en vang
gebied.

^

\\
EC2

\\
\\
fy = Maximale regelspanning op de gelijkrichter.
( bepaalI de grens van het houd gebied)
LSpanning na deRC schakeling.
(bij lage zwevlngsfrequenlle of een kleine
tijdconstante)
— Eq2 - Spanning na de RC schakeling.
.
(bij hoge zwevlngs/requentie of een grote
---tijdconstant)
(Eq Bepaalt de grenzen van het vanggebied.)
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De lading van de grote condensator verandert
61
slechts langzaam, maar volgt daardoor frequentievariaties over een groot bereik.
De kleine condensator volgt daarentegen de snelle variaties over kleiner bereik. Praktisch
bereiken we daarmee, dat ondanks een grote tijdconstante de gemiddelde spanning Es bij
kortstondige storingen zich steeds in het midden van het vanggebied bevindt.

de spanning op de condensator de zwevingsamplitude vertraagd, omdat de spanning niet
meer stijgt als de afnemende zwevingsamplitude de ladingswaarde van de condensatoren
weer heeft bereikt.
Deze spanning is dus des te kleiner naarmate de oplading langzamer plaats vindt, d.w.z. hoe
groter de tijdconstante is. (fig. 131).
Gaat het frequentieverschil nu tot de grens van het regelgebied, dan is de condensatorspanning niet in staat om de gelijkloop te bewerkstelligen. Het verschil in frequentie moet
zover verminderd worden, dat de met afnemende zwevingsfrequentie groter wordende
condensatorspanning gelijkloop kan bewerkstelligen. De frequentieafstand, waarbij dit het
geval is, noemen we het vanggebied. Het blijkt dus, dat met groter wordende tijdconstante
het vanggebied zich steeds meer van het Jioudgebied onderscheidt, en kleiner wordt. Ge
raakt dus een oscillator door één of andere oorzaak uit de pas, dan zal hij alleen dan door de
regeling gevangen worden, als z’n eigen frequentie binnen het vanggebied ligt. Om de invloed
van de tijdconstanteschakeling enigszins te verminderen, verdeelt men deze in een kleine
en een grote tijdconstanteschakeling, die men dan in serie plaatst. De werking van deze
schakeling berust op het feit, dat de ladingstoestand van de grote condensator slechts
langzaam verandert. Voor snelle spanningsvariaties vormt de R-C combinatie met grote
tijdconstante praktisch een kortsluiting, zodat deze over de R-C combinatie met de kleine
tijdconstante staan. (fig. 132). De invloed van storingen wordt door beide beperkt, daardoor
zijn zowel de zijdelingse uitwijking bij frequentievariatie, als de beeldrandvervorming bij
sterke stoorimpulsen, minder. In fig. 133 zien we een bijzonder interessante en eenvoudige
schakeling.
^(nng t»r wrknjgmg van impulsiymmatrit
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Fig. 133 AFR-schakeling met symmetrische synchronisatie-impuls.

Ook hier wordt de regelspanning opgewekt, door de synchronisatie-impuls met een uit de
oscillator afkomstige impuls te sommeren, en gelijk te richten. De synchronisatie-impuls be
staat echter uit een positief en een negatief gedeelte en heeft een amplitude, gelijk aan of
kleiner dan de vergelijkingsimpuls.
Zolang de beide impulsen niet samenvallen, is de vergelijkingsimpuls overheersend. Schuift
de synchronisatie-impuls van links naar rechts tegen de vergelijkingsimpuls, dan zal
bij een fazeverschuiving het positieve gedeelte met de vergelijkingsimpuls samenvallen
en de amplitude zal een maximum bereiken. Bij een verdere verschuiving era valt het
negatieve gedeelte met de vergelijkingsimpuls samen, waardoor de amplitude een minimum
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Fig. 135 Regelniveau van de schakeling uit fig. 133.
Regetgebied

waarde verkrijgt. Bij een nog grotere verschuiving ontstaat weer de normale amplitude.
Richten wij het positieve gedeelte van de impulsspanning gelijk, dan krijgen we een spanningsverloop als functie van de fazeverandering zoals getekend in fig. 135. Bij fazegelijk
heid is de regelspanning, dat is de afwijking van de gemiddelde waarde, nul. Niettegen
staande het gebruik van slechts één gelijkrichterdiode wordt dus een naar beide zijden
invloed uitoefenende regelspanning verkregen.
Daar verder de diode door een negatieve voorspanning niet in haar werking wordt be
lemmerd, kan de regelspanning direct via de tijdconstanteschakeling, aan het rooster van de
blokkeerschakeling worden toegevoerd. De regelsteilheid is buitengewoon groot, zodat de
verschuiving van het beeld niet groter dan ca. 2% is.
De benodigde symmetrische synchronisatie-impuls wordt opgewekt in een gedempte trillingskring, waarvan de frequentie overeenkomt met de dubbele impulsbreedte. Deze kring
wordt aangestoten door de impulsflanken, (fig. 136).
A/nemende rmpulstlank geeft een negatiet gaande halve golfToenemende impulstlank geelt een positie! gaande halve golf
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Fig. 136 Het ontstaan van de
symmetrische synchronisatie-impulsen in een ge
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5. Eindtrappen voor de afbuiging
De in het voorgaande besproken oscillatoren geven soms impuls- of zaagtandvormige
spanningen af met de juiste frequentie en faze. Voor een met de tijd evenredige straal afbuiging is echter een constant toenemend magnetisch veld, dat in een spoel wordt op
gewekt, nodig. Daar echter bij zelfinductie en capaciteiten het verloop van de stroom niet
evenredig is met de spanning, zal, indien men dit niet steeds voor ogen houdt, het volgende
enigszins onoverzichtelijk lijken, (fig. 137).
De opbouw van het magneetveld verloopt op dezelfde wijze als de opbouw van het statisch
veld van een condensator (zie fig. 138). Sluit men via een weerstand R, die een altijd in de
kring voorhanden zijnde verliesweerstand voorstelt, een constante spanning op een spoel of
een condensator aan, dan gaat in de beide ketens een stroom vloeien waardoor in de spoel
een magnetisch en tussen de condensatorplaten een statisch veld wordt opgebouwd.
De stroom- respectievelijk spanningstoename, verloopt steeds langzamer, tot tenslotte
l(E)

a\

J2l

\

At

Fig. 137 Verband tussen stroom en spanning tussen condensatoren en spoelen.
Bij elke spanning behoort een bepaalde toename van de stroom in de spoel en bij elke
stroom een bepaalde toename van de spanning over de condensator.
Maximum stroom = kortslwtingl begrensd door R )
J Maximum spanning = open stroomketen.______
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Fig. 138 Verloop van stroom en spanning t.o.v. de tijd. De kromme kan men opgebouwd denken uit
kleine tijdsbestekken. Het steeds vlakker wordende verloop is een gevolg van het afnemende
spanningsverschil.

de maximale waarde is bereikt. Het bereiken van een bepaalde stroom of spanningswaarde
is afhankelijk van de waarde van de componenten.
Het blijkt, dat de stroom door de spoel en de spanning over de condensator na een tijd t,
die berekend kan worden uit t = ” resp. t = R.C,

2/s van de maximale stroom resp.

spanning hebben bereikt.
In fig. 139 zien we het verloop van stroom en spanning bij verschillende tijdconstanten
aangegeven.
a. Eindtrap voor de horizontale afbuiging.
Wij zullen deze verschijnselen nu in verband brengen met de straalafbuiging in de beeld
buis.
We sluiten op het moment ti, via een weerstand Ri een spanning op een spoel aan, waaraan
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Fig. 139 Stroom- respectievelijk spanningstoename bij spoel en condensator bij verschillende tijd
constanten. De stroom wordt m.b.v. de spanningsval over R gemeten.
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een weerstand Ru parallel is geschakeld. Nu zal tengevolge van de toenemende stroom een
regelmatig toenemend veld ontstaan. Dit is het geval indien de beschouwende tijdsruimte .
ti . . . .t2 klein is t.o.v. de tijdconstante ^ (fig. 140a).
De toenemende stroom veroorzaakt over R een eveneens toenemende spanningsval, die de
over de spoel werkzame spanning vermindert. Hierdoor wordt dus de stroomtoename steeds
minder.
Is de tijdconstante zo klein, dat in de tijd ti . . . . t> de spanningsval over R aanzienlijk groter
wordt, (fig. 140b), dan zal dit desondanks geen invloed hebben op de stroomvorm, indien
we de spanning van de spanningsbron in dezelfde mate verhogen als de spanningsval over R.
De tussen de uiteinden van de spoel aanwezige spanning zal dan constant blijven. Bij de
horizontale afbuigspoel kan, in tegenstelling tot de vertikale, de tijdconstante dusdanig
groot worden gekozen, dat de aangegeven correctiemethode niet noodzakelijk is.
Met deze lineair toenemende stroom kunnen we de elektronenstraal van de beeldbuis op de
juiste wijze afbuigen.
Onderbreken we op het moment to de spanning, dan zal het opgebouwde magnetische veld
afnemen met een snelheid die bepaald wordt door de tijdconstante

Fig. 141 Beeld dat ontslaat bij een nietlineairc stroomtoename in de af
buigspoel.

;.vXv

De tijd to . . . . t3, gedurende welke de elektronenstraal terug gaat naar z’n uitgangspunt,
mag niet meer bedragen dan 1/io van de tijd t] .... f3. In dit tijdsbestek dient dus de mag
netische energie te zijn verdwenen, wat gemakkelijk bereikt zou kunnen worden door een
grote weerstand te nemen. Door de onvermijdelijke eigencapaciteit ontstaat echter een door
Ra gedempte trilling. Indien Ra groot is, zal de demping gering zijn en de trilling langer aan
houden dan het tijdsbestek to . . . . ts.
Voor een juist verloop dienen we dus aan de volgende voorwaarden te voldoen.
a.

De dempweerstand dient enerzijds zo klein te zijn, dat de ontstane trilling voor het
tijdstip t3 gedempt is. Anderzijds echter zo groot, dat de tijdconstante — een dusdanige
i<2

waarde heeft, dat voor het tijdstip t3 weer de energieloze toestand is bereikt.
b.

De spoel moet een zo hoog mogelijke zelfinductie en een zo laag mogelijke ohmse
weerstand bezitten, om de stroom lineair te doen toenemen. De eigenfrequentie,
bepaald door zelfinductie en eigencapaciteit, dient zo hoog te zijn, dat de op het
tijdstip fa aanvangende trilling op het tijdstip t3 is gedempt. Men kan echter de zelf
inductie niet onbeperkt vergroten, omdat dan, mede door het toenemen van de eigen
capaciteit, de eigenfrequentie te laag wordt.

Over het geheel genomen is deze methode onbevredigend, mede daar de omzetting van het
in de tijd ti.... fa opgebouwde veld, in warmte in R2 een aanzienlijk energieverlies betekent.
Indien we deze energie gebruiken, om een condensator op te laden, zullen we een nagenoeg
energieloze sturing van de beeldbuis bereiken.
In fig. 143 zien we de schakeling van deze methode.
De spoel is gesplitst in twee delen Li en La, die we kunnen beschouwen als een autotransformator. Tussen de beide wikkelhelften bestaat een bepaalde transformatieverhouding.
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Fig. 142 Gedrag van een spoel, waarin een bepaalde hoeveelheid elektrische energie is opgehoopt,
bij verschillende tijdconstanten.

Is de schakelaar S2 gesloten, en sluiten we op het tijdstip ti de schakelaar Si, dan zal de
stroom door Li, en tengevolge van de transformatie, ook de stroom door La lineair toenemen.
De spanning over Lo is afhankelijk van de transformatieverhouding en de condensator C zal
worden opgeladen.
De capaciteit van C is zo groot, dat de lading die er gedurende één lijnperiode opgebracht
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de schakeling met spaarcondensator.

Ei

wordt, bijna geen spanningstoename tengevolge heeft, wat een voorwaarde is voor een regel
matig toenemende stroom.
Onderbreken we op het tijdstip t-2, Si en Sa, dan zal de spoel in de eigen frequentie beginnen
te trillen. De stroom neemt af tot nul, keert dan van richting om, bereikt een maximum in
tegengestelde richting, enz.
Nu schakelen we echter op het tijdstip ts de condensator C parallel aan de spoel. Dit is het
moment waarop de stroom een maximum in tegengestelde richting bereikt heeft en de
spanning weer dezelfde waarde heeft.
De snelle trilling wordt daardoor onderbroken en de kring trilt verder met de door C be
paalde zeer lage frequentie. Omdat C, zoals we vooropstelden, erg groot is, verandert zijn
ladingstoestand maar weinig. De spanning over de spoel is, afgezien van de door de ohmse
weerstand van de spoel veroorzaakte verliezen, praktisch constant, terwijl de stroom
regelmatig afneemt.
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Fig. 144 Eindtrap voor de horizontale afbuiging (overzicht van de verschillende spanningen).

Op het moment t.j is de kringenergie overgegaan op de condensator. We zullen nu, om een
constante spanning te behouden, de spanningsbron weer moeten aansluiten.
Hiermede zijn we dus weer op het uitgangspunt teruggekomen.
De lading van de condensator zal tenslotte een waarde hebben, die een evenwicht vormt
tussen de energie van de trilling die hem oplaadt en de ontlading door verliesweerstanden.
Daar de spanning over C in serie staat met de spanningsbron, verkrijgt men op deze wijze,
afhankelijk van de transformatie-verhouding tussen Li en L*, een gelijkspanning, die een
veelvoud van de batterijspanning kan bedragen. Het gebruik van een spaarcondensator
heeft dus t.o.v. de hiervoor besproken methode de volgende voordelen.
a.

De eigenfrequentie van de spoel kan zover verminderd worden, dat de tijd t3 en tj
overeenkomt met een halve periode.
Daardoor is een aanzienlijke vergroting van de zelfinductie mogelijk.
b. We hebben verder geen ohmse demping nodig, want de gedurende de tijd ti .... ta in het
magneetveld opgehoopte energie gaat niet verloren, maar verschuift slechts van
spoel naar condensator en omgekeerd.
Het rendement van deze schakeling is ca. 90 %
c. Bovendien is het bij deze methode mogelijk de anodespanning voor de lijneindtrap
op eenvoudige wijze te verkrijgen, en wel door de spanning voor de eindtrap af te nemen
over batterij en condensator in serie.
In fig. 144 zien we de praktische uitvoering van de besproken schakeling.
Deze wijkt in zoverre van de besproken schakeling af, dat Li en L2 niet direct voor de af
buiging worden gebruikt. Ze vormen alleen de koppeling tussen eindtrap en afbuigspoel. De
werking verandert hierdoor in principe niet.
De pentode PL 81 dient als schakelaar SI.
Door deze met een dusdanige impulsspanning te sturen, dat hij gedurende de tijd ti---- ta ge
leidt, zal hij dan een lage weerstand van ca. 500 ohm vertegenwoordigen.
Gedurende deze tijd is de batterijspanning Eh op de spoel Li aangesloten.
Schakelaar Sa wordt gevormd door de schakeldiode PY81 resp. PY83.
Het openen en sluiten van deze schakelaar geschiedt automatisch, doordat de buis geleidt als
de katode negatief en blokkeert als de katode positief is t.o.v. de anode.
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Fig. 145 De afbuigspoel wordt op een aftakking
van de transformator aangesloten.

• Atbuigsporl
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De buis geleidt dus in het tijdsbestek t.3 . . . . t-i. Want dan veroorzaakt de eigen trilling een
negatief gaan van de katode.
Van ti tot t;* is de triode geblokkeerd.
Stel, dat we om de elektronenstraal af te buigen over de afbuigspoel een spanning van 300 V
nodig hebben en dat de batterijspanning Eb = 200 V. Laten we verder veronderstellen, dat
er in geleidende toestand 50 V over de PL 81 staat.
Dan staat er dus, indien we de spanningsval over de PY 83 verwaarlozen, 150 V over de spoel
Li.
De spanning over Ls dient 300 V te zijn en de transformatieverhouding moet dus 1 : 2 zijn.
De verhoogde spanning Eb + Ec (boost spanning) bedraagt dus 200 -f 300 = 500 V.
Dit klopt niet helemaal daar geen rekening is gehouden met verliezen.
Vaak worden spoel en diode niet op hetzelfde punt van de transformator aangesloten (fig. 145)
Dit heeft als voordeel, dat de spoelen gemaakt kunnen worden van minder windingen en
dikker draad, waarover dan geen spanningspieken ontstaan.
Het nadeel is echter, dat de diodeschakelaar de trillingen niet meer direct kortsluit, waardoor
deze niet geheel onderdrukt worden. Hierdoor kan een serie lichte en donkere strepen op de
linker beeldrand verschijnen.
Wat het rendement betreft is de in fig. 146 getekende transformatorschakeling bijzonder
gunstig. En wel omdat hier de energie d.m.v. een bandfilterschakeling direct op de afbuigspoel
wordt overgedragen.

Ec

Fig. 146 Transformatorloze koppeling van de af
buigspoel d.m.v. een bandfilter.
Li en Lo (afbuigspoelen) zijn op dezelfde
frequentie afgestemd en slechts via de
buiscapaciteit met elkaar gekoppeld.

Eb

De verhoogde gelijkspanning, dus Eb + Ec , wordt gebruikt als anodespanning voor beeldeindtrap, beeldoscillator en de eerste anode van tetrode-beeldbuizen.
Het ligt verder voor de hand de hoge spanning, die tijdens de terugslag ontstaat, verder op
te transformeren, gelijk te richten en als hoogspanning voor de beeldbuis te gebruiken.
Omdat de terugslagtijd minder dan 10% van de gehele periodetijd bedraagt, neemt het mag
neetveld in de spoel 10 X sneller af dan het bij de heenslag toenam.
Een 10 X snellere stroomverandering heeft een 10 X hogere inductiespanning tengevolge.
Daar bij de heenslag over de gehele transformator een inductiespanning ontstaat van 450 V
zal bij de terugslag dus een inductiespanning van 4500 V ontstaan.
Door spanningsverdubbeling of een extra transformatorwikkeling, kunnen we de benodigde
hoogspanning van 9 tot 14 kV bereiken.
We dienen echter wel te bedenken, dat deze extra wikkeling de eigencapaciteit vergroot.
Hierdoor vermindert de eigenfrequentie en daalt het rendement.
Men is dus gedwongen de zelfinductie aanzienlijk te verminderen. Hierdoor neemt de afbuiggevoeligheid af en dus dient de spanning over de spoel hoger te zijn.
In het algemeen is een afvlakfilter voor de hoogspanning overbodig, daar de beeldbuis
capaciteit tussen anode en uitwendige afscherming voldoende groot is bij deze hoge fre
quenties.
De inwendige weerstand van het hoogspanningsgedeelte is betrekkelijk groot, zodat de
spanning bij stromen groter dan 200 pA snel daalt.Dit kan storend zijn, indien we tamelijk
donkere beeldbuizen gebruiken. Men heeft dan de neiging ze door oversturing helderder in
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te stellen. Dit heeft tot gevolg dat bij een positief gaande spanning op de wehneltcylinder
het beeld onscherp en juist donkerder wordt.
De hoge inwendige weerstand beperkt verder het gevaar dat er in de ca. 14 kV hoog
spanning schuilt.
Slechts wanneer men ferrietkernen in de lijntransformator gebruikt, kan men schakelingen
van goede kwaliteit maken.
De stuurspanning voor de lijneindbuis wordt direct of indirect door de reeds eerder be
sproken lijnoscillator in de vorm van negatieve impulsen geleverd.
De vorm van deze impulsen is niet erg kritisch als men maar aan de volgende eisen voldoet.
1. Omdat de spanning over de afbuigspoel plotseling onderbroken moet worden, dient de
linker impulsflank scheip te zijn.
Wanneer deze afgerond of te vlak is heeft de onderbreking te langzaam plaats en dan is
de hoogspanning te laag.
2. De impuls moet de buis niet te vroeg openen, omdat er anders onnodig anodestroom
vloeit, die niet tot de afbuiging bydraagt.
Het juiste tijdstip is na ongeveer een halve periodetijd.
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Fig. 148 Een normale lijntransformalor — afb. links — zoals in schakeling 147a gebruikt.
Afbuigjukken met focusseermagneten — afb. rechts — De afgebogen sppelgedeelten
zijn nog duidelijk zichtbaar. Middenonder: Ionenvalmagneet.
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Fig. 151 Zelfoscillerende eindtrappen voor de horizontale afbuiging.
a) Schakeling met terugkoppeltransformator.
b) Schakeling met ruimteladlngsrooster.
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Indien er z.g. „Barkhausen-oscillaties” optreden is het gewenst de buis gedurende de
tijd ti .... t3 niet helemaal af te knijpen.
3. Gedurende de terugslag staat op de anode een inductiespanning van 5 kV.
Daar deze positief is moet op het rooster, om de buis afgeknepen te houden, een nega
tieve spanning staan.
De juiste vorm van de stuurspanning verkrijgt men door met de negatieve stuurimpuls een
condensator op te laden.
Om de negatieve stuurimpuls gedurende de hoge terugslagspanning op te wekken kan men
in serie met de condensator een weerstand opnemen. De spanning over deze weerstand zal
dan het gewenste pulsvormig verloop vertonen.
De schakeling zal duidelijk zijn, indien men de over elke component staande spanning apart
bekijkt, (fig. 150)

Fig. 152

Beeldfouten.
a) Zgn. „Barkhausentrilling". loodrechte scherp begrensde zwarte strepen op de linker
beeldhelft.
b) „Partiële trillingen", loodrechte licht-donker strepen aan de linker beeldkant. Dit lijkt
enigszins op vouwen in een gordijn. De afbuiging vertoont snelheidsvariaties.

Men gebruikt ook wel zelfoscillerende eindtrappen.
In fig. 151 a is er een getekend.
Het is bij deze schakelingen de grootste moeilijkheid een dusdanige impuls op het stuurrooster van de eindbuis op te wekken, dat aan de bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.
Een blokkeeroscillator kunnen we niet gebruiken, omdat de brede positieve impuls niet kan
worden opgewekt.
In fig. 151 a en b wordt het scbermrooster als oscillatoranode gebruikt.
In fig. 151 a gebruikt men een aparte koppeltransformator, terwijl in fig. 151 b de schermroosterwikkeling op de lijntransformator zit.
In het algemeen is de stabiliteit van deze schakelingen gering, reden waarom ze slechts in
goedkope apparaten worden gebruikt.
b. Eindtrappen voor de vcrtikalc afbuiging.
In principe is de vertikale afbuiging op dezelfde wijze als de horizontale tot stand te brengen.
En wel door een spoel met een bepaalde ohmse weerstand op een gelijkspanning aan te sluiten.
Deze afbuigspoel zou, tengevolge van de 312,5 X grotere tijdconstante, dus vermeerdering
E
Stuurspanning

h
Spanning
over de spoel

f~

Fig. 153 Stroom- en spanningsverloop indien de tijd
constante klein is.
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Spanningsverloop. nodig om door een spoel met een bepaalde ohmse weerstand een lineair
toenemende stroom te laten vloeien.
a) Constante spanning heeft een met de spanning E evenredige stroomtoename a, tot gevolg.
b) Door de toenemende stroom neemt van Ti tot
de spanning over R met £Ek toe,
waardoor Ei tot Ej afneemt. Bij deze kleinere spanning behoort een vlakkere stroom
toename a, enz.
c) Om de spanning over L en daarmee dus de stroomtoename constant te houden, moet
het over R ontstane spanningsverlies worden aangevuld. We h?bben daarom een stuurspanning E + LEu nodig.

van de zelf inductie (veel windingen) en vermindering van de ohmse weerstand (dikke
windingen), ontoelaatbare afmetingen aannemen.
We zullen dus ons doel dienen te bereiken met een spoel die een te kleine tijdconstante
heeft.
Sluiten we een serieschakeling bestaande uit L en R (fig. 153) aan op een gelijkspanning,
dan zal er een stroom vloeien, die door E en R bepaald snel de maximale waarde heeft bereikt.
Dit stroomverloop, dat dus het gevolg is van een te kleine tijdconstante, kunnen we niet
voor de afbuiging gebruiken.
Indien we de tijd ti___ta nader bekijken (fig. 154) zien we, dat de stroom gedurende deze tijd
A t met een bepaalde waarde, die we Cs I noemen, toeneemt
De spanning over R neemt daardoor toe met een waarde ^ Er = A I.R*
Daar de som van Er en El constant is, nl. de aangelegde spanning, zal dus tegelijkertijd
El A Er kleiner worden en de waarde Ea aannemen.
Van ta tot t3 zal de stroomtoename dus niet evenredig zijn met Ei, maar met Ei>. Dat betekent
dus dat de stroomtoename minder wordt.
Indien we de aangesloten spanning in dezelfde mate toe laten nemen als de spanningsval
over R zal de spanning over L constant blijven. De stroom zal dan lineair toenemen.
De aangelegde spanning zal het in fig. 154 c getekende verloop moeten vertonen.
Onderbreken we de spanning op het tijdstip tg, dan wordt de spanning voor R nul en we
houden de in het veld van de spoel opgehoopte energie over.
Deze energie wordt in Ro in warmte omgezet.
Hoe groter R2, des te kleiner de tijdconstante, en des te sneller heeft de energieomzetting
plaats.
Tengevolge van de eigencapaciteit van de spoel zullen er echter trillingen optreden.
Om deze trillingen voldoende te dempen in een tijd die 5% van de rastertijd bedraagt,
dient Ro echter een niet al te grote waarde te hebben.
We zullen ook hier, evenals bij de horizontale afbuiging, een compromis dienen te vinden
(fig. 140).
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In. dit geval is de situatie enigszins gunstiger, daar wegens de betrekkelijk geringe zelfinductie
en dientengevolge de eveneens geringe eigencapaciteit de eigen frequentie van de afbuigspoel voldoende groot is (fo =

1

2-t y'LC

) om gedurende de uitschakeltijd een hele serie

trillingen uit te voeren.
Om daarbij de spanning over de spoel niet te groot te laten worden dempt men zo, dat de
tijdconstante voldoende groot is om de energieloze toestand bij het begin van de volgende
periode bereikt te hebben.
De afbraak van het veld heeft dan 20 X sneller plaats dan de opbouw en de over de spoel
aanwezige inductiespanningen zijn ongeveer 20 X groter, dus ongeveer 1000 volt.
Indien de eigenverliezen niet voldoende zijn voor de demping brengt men een extra dempweerstand aan.
Als schakelaar gebruiken we weer een pentode (PL82 of het pentodegedeelte van de PCL82,
ECL80 of PCL81).
M.v.b. deze pentode sluiten we de anodespanning via de inwendige buisweerstand op de
afbuigspoel aan.
Door toepassing van een filter, bestaande uit een spoel en een condensator, verhinderen we
dat de anodegelijkstroom door de afbuigspoel vloeit. Dit zou een constante verschuiving van
het beeld veroorzaken.
FiU*r
Upoal ♦ condtnsater)

B—IdMCIÜJlM

Fig. 156 Eindtrap voor de vertikale afbuiging.

In fig. 156 zien we de schakeling getekend.
De beeldoscillator levert indirect de stuurspanning voor de beeldeindbuis.
De beeldoscillator (blokkeeroscillator of multivibrator) wekt immers een impulsvormige
spanning (zie fig. 157) op, die op zichzelf ongeschikt is om de eindbuis zodanig te sturen,
dat het stroomverloop door de afbuigspoel lineair is.
We gebruiken de impulsoscillator daarom als een soort schakelaar, waarmee we de batterijspanning op een condensator aansluiten, waarvan de toename van de lading dan overeen
komt met de gewenste spanningsvorm.
Laten we dit eens nader bekijken aan de hand van fig. 157.
Van ti tot to geleidt de buis en de condensator zal worden opgeladen met een snelheid, die
bepaald wordt door de tijdconstante Ri C, waarin Ri de inwendige weerstand van de buis is.
Van t’2 tot t3 is de buis daarentegen geblokkeerd, zodat de condensator zich nu gaat ontladen
met een snelheid die bepaald wordt door de grote tijdconstante R2C.
De ontlading verloopt dus langzamer.
Indien we deze tijdconstante zo groot kiezen, dat op het tijdstip t3 de condensator een klein
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Fig. 157

Omzetting van de impulsvormige spanning van
de oscillator in zaaglandspanning.
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gedeelte van z’n lading verloren heeft, zal het spanningsverloop nagenoeg lineair zijn.
We dienen tevens te vermelden, dat in principe ook de, over de in de roosterleiding aan
wezige R-C combinatie, staande spanning bruikbaar zou zijn.
We krijgen dan echter een zaagtandspanning met een amplitude die afhankelijk is van de
Spanningsverloop op hef rooster
(resp. over C zonder gearceerd gedeelte)

;
:
*
.

Kan fellijn
Kleine synchronisallespanning 5
(Oscillator frequentie nagenoeg
gelijk aan de synchronisatie frequentie)

l

r

Kanteltijn
Grote synchronisatie spanning 5
(Oscillator frequentie wijkt
sterk af)
r

Fig. 158 Amplitude en spanningsverloop over de roostercondensator van een blokkeeroscillator.
a) Bij een kleine
b) Bij een grote synchronisatiespanning.

c

.

frequentie v^n de oscillator, d.w.z. de amplitude is in al of niet gesynchroniseerde toestand
verschillend, (fig. 158) Bovendien is de zaagtandspanning dan sterk gekromd vanwege de
kleine tijdconstante van de in de roosterleiding aanwezige R-C schakeling.
Indien men deze condensator niet tot nul, maar tot anodepotentiaal ontlaadt door R op de
anodespanning aan te sluiten, wordt de situatie gunstiger. Dit als gevolg van de grotere
tijdconstante.
Het spanningsverloop isnu meer lineair zoals blijkt uit fig. 159.
Deze methode is echter zeer ongunstig wat betreft frequentiestabiliteit.
Dit is tengevolge van de galvanische verbinding rooster - anode door R2.
Om verschillende redenen koppelt men de beeldspoel via een transformator met de anodeleiding van de eindbuis (fig. 160a.)
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Men heeft dan geen gelijkstroomblokkering nodig en kan bovendien de beeldspoel vervaardigen van weinig windingen, gemaakt van dik draad.
De beeldspoel is op deze wijze gemakkelijker te construeren en in de juiste vorm te brengen,
dan een hoogohmige spoel met veel windingen van dun draad.
Een verder voordeel is dat er gedurende de onderbreking geen hoge spanningspieken over
de spoel komen te staan.
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Fig. 160 Koppeling van de afbuigspoel via een transformator.
a) Schakeling.
b) Verband tussen stuurspanning en afbuigstroom.
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De gebruikte transformator moet echter, behalve de grondfrequentie van 50 Hz ook de hogere
harmonischen tot 20 kHz, waarin we de zaagtandvormige kunnen ontbinden, onverzwakt en
zonder fazevervorming doorgeven.
Aan de eerste eis voldoet elke luidsprekertransformator.
Aan de tweede eis is in verband met de noodzakelijke oneindig hoge primaire zelfinductie
niet te voldoen.
We kunnen de moeilijkheid echter omzeilen door het primaire stroomverloop te voorzien
van een tegengestelde fazevervorming.
Dit bereiken we als volgt (zie fig. 160 b).
Door de eindbuis te sturen met de spanning van fig. 154 links ontstaat een lineair toenemende
stroom in de primaire spoel van de transformator. De lineair toenemende stroom heeft een
lineair toenemend magnetisch veld tengevolge.
In dit veld bevindt zich de secundaire spoel van de transformator, waarover op deze wijze
een gelijkspanning ontstaat. Deze heeft een waarde die afhankelijk is van de transformatieverhouding en fluxverandering per tijdseenheid.
L
Zoals we echter reeds weten zal alleen, indien de tijdconstante zeer groot is(t = r ) een ge
lijkspanning een lineaire stroomtoename tengevolge hebben. De beeldspoel heeft echter een
betrekkelijk kleine tijdconstante en gedraagt zich daardoor meer als een ohmse weerstand,
dan als een zelfinductie.
Om nu toch in de beeldspoel een lineair toenemende stroom te verkrijgen moet de secun
daire inductiespanning steeds groter worden.
Een toenemende inductiespanning kan alleen opgewekt worden door een meer dan lineair
toenemende stroom in de primaire spoel.
I.p.v. een zaagtandvormige- is daarom een paraboolvormige stuurspanning vereist, (fig. 154
rechts)
o

Grondgolf a en de som
van de hogere harmonischen
b waarin we de zaagtand
spanning kunnen ontbinden

b
Grondgolf en harmonischen in de Juiste taze

c

___ ________
Tmiirny

^1/1/
linear

Grondgolf achter ( -p )

d

/ISIS*
exponentieel
Grondgolf voor ( + <p )

e
paraboolvormig

Fig. 161 Vervorming van een zaagtandspanning t.g.v. amplitude- en fazefouten.

Deze hier beschouwde vervorming van de zaagtandspanning is in wezen een fazeverschuiving
van de grondfrequentie t.o.v. de hogere harmonischen, zoals blijkt uit fig. 161.
Bij het paraboolvormige spanningsverloop ijlt de grondfrequentie voor, bij het exponentiële
spanningsverloop ijlt ze na.
Door de paraboolvormige stuurspanning heffen we dus tevens de door de uitgangstransformator veroorzaakte fazevervorming op.
In fig. 162 a t/m f zien we welke beelden er ontstaan indien de afbuigstroom niet lineair toe
neemt.
Er zijn verschillende manieren om deze spanningsvormen te verkregen.
1. Door gebruik te maken van een integrerend netwerk, (fig. 163)
Indien we op de serieschakeling van een condensator en een weerstand een regelmatig toe-
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Fig. 162 a t/m f
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Beeldfouten tengevolge van het niet-lineaire stroomverloop in de spoel voor de
vertikale afbuiging.

nemende spanning aansluiten, dan zal de hoeveelheid lading, die zich per tijdseenheid op de
condensator ophoopt, steeds groter worden. Immers de n-voudige spanning verplaatst in een
bepaalde tijd een n-voudige hoeveelheid lading.
Hierdoor ontstaan over weerstand en condensator spanningen, die een verloop hebben als
getekend in fig. 164 a.
De spanning over R blijkt dan het gewenste verloop te hebben (fig. 161 e).
De spanning over C is paraboolvormig en de spanning over R is het verschil van de
aangelegde spanning en de spanning over C. Er = Ea — E<«.

Iedere aangelegde
spanning
heef! een bepaalde
spanningtloename
«*ƒ... ^2-over C
tengevolge.
+

SommeerI men deie spanningen E
lol een regelmatig toenemende
spanning dan ontstaal over C
een paraboolvormige spanning

Fig. 163 Het ontstaan van een paraboolvórmige spanning uit een zaag
tandvormige.
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In werkelijkheid blijkt de aangelegde spanning niet zaagtandvormig te verlopen.
We zouden dan door nogmaals te integreren de uitgangsspanning kunnen verbeteren. Dit
blijkt in de praktijk echter niet nodig te zijn.
In fig. 164b gebruiken we om hetzelfde doel te bereiken een weerstand, waarvan de waarde
vermindert, naarmate de aangelegde spanning toeneemt. Deze weerstanden noemt men wel
V.D.R. weerstanden (Voltage Dependent Resistance).
—j

Fig. 164 Het opwekken van een paraboolvormig ver
lopende zaagtandspanning.
a) M.b.v. een RC-schakeling.
b) M.b.v. een spanningsafhankelijke weer
stand. (VDR-weerstand)
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2. Indien we op het stuurrooster van de eindbuis voor de vertikale afbuiging een zaag
tandvormige spanning aansluiten, zal de spanning over de primaire spoel ook een zaagtand
vormig verloop hebben. Indien we een gedeelte hiervan via een R-C schakeling naar het roos
ter terugkoppelen, zal de resulterende roosterspanning bepaald worden door de som van
zaagtand- en teruggekoppelde spanning. Door de frequentieafhankelijke tegenkoppeling en
de verschillende fazeverschuivingen, die de harmonischen, waarin we de zaagtand kunnen
ontbinden, ondergaan, ontstaat een roosterspanning, die het gewenste verloop heeft. M.b.v.
de terugkoppelgraad kunnen we de spanning de juiste vorm geven. Bij deze methode dient
de stuurspanning onvoorwaardelijk van een spanningsimpuls te zijn voorzien omdat anders
door de terugkoppeling een demping optreedt, waardoor de energieloze toestand niet op
tijd wordt bereikt.
Tianitormator
Spanning op de anode
(Primaire wikkeling iran de
Iranslormalor)

£l
C,'rt »«n btokkwr condtntalor

0

9

venikat» afbuigspotl

Spanning over C,
ontslaan door oplading
mei de spanning E^via
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Rtijdconstante RC)
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Resulterende stuurspanning op
hel rooster, mei parabool vorm,
ontslaan door Eq enE$ Ie sommeren

Oorspronkelijke vorm van de
lineair toenemende spanning
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Fig. 1G5 Het opwekken van een paraboolvormige zaag
tandspanning d.m.v. tegenkoppeling.

3. Tenslotte noemen we als een enigszins onbevredigende oplossing het gebruik van de
kromming in de Ia-Vg karakteristiek van de eindbuis (fig. 166). Door de plaats van het
werkpunt is de kromming bepaald.
Deze methode heeft het nadeel, dat bij variaties in de netspanning het werkpunt verschuift
en dat bij variaties in de amplitude van de stuurspanning het gebruikte deel van de karakter-
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istiek verandert. En daarmee dus de vorm van de resulterende anodestroom.
In de schakeling van fig. 167 werd de tweede manier gekozen. Van de anode van de blokkeeroscillator komt de opgewekte impuls via een vormend netwerk op het rooster van de eindbuis.
Aan de bovenkant van de potentiometer van 200 kfi staat een enigszins gekromde zaagtandspanning, aan de onderzijde een paraboolvormige. De potentiometer zelf dient om de juiste
vervorming te verkrijgen. M.b.v. Ra geven we de stuurspanning op het rooster van de eind
buis de amplitude, welke nodig is om de juiste beeldhoogte te verkrijgen.
De negatieve voorspanning wordt hier via een R-C schakeling van het rooster van de lijnoscillator afgenomen. Zolang de oscillator gelijkloopt is deze spanning constant. De nega-
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Fig. 166 De vorm en de amplitude van de anodestroom zijn afhankelijk van de plaats van het
werkpunt.
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Fig. 167 Schakeling voor
de vertikale af
buiging.

tieve voorspanning kunnen we natuurlijk ook verkrijgen m.b.v. een katodeweerstand. We
dienen dan echter te ontkoppelen met een elektrolytische condensator van grote waarde:
anders zal wegens de lage grondfrequentie van 50 Hz, en de tamelijk kleine katodeweerstand
een ongewenste tegenkoppeling optreden. De buis krijgt haar anodespanning via een R-C
schakeling van de verhoogde spanning uit het lijnafbuiggedeelte. Het schermrooster is op de
normale gelijkspanning aangesloten.
De gekromde stuurspanning bezit t.o.v. de lineaire het voordeel, dat de gemiddelde anode
stroom aanzienlijk minder is. (fig. 168).

/
Gemiddelde anodestroom bij
gekromde stuurspanning.

Fig. 168 Verband tussen stuur
spanning en gemiddel
de anodestroom.

Bij lineaire stuurspanning
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Behalve gestuurde eindtrappen voor de vertikale afbuiging zijn er ook zelfoscillerende. Omdat
de vereiste vorm van stuurspanning hierbij niet kan worden bereikt, dienen we allerlei kunst
grepen toe te passen om de fouten die hierdoor zouden ontstaan teniet te doen. Dit gaat altijd
ten koste van de homogeniteit van het afbuigveld, waardoor er toch nog vervorming ont
staat. Daarom worden ze nauwelijks of slechts in goedkope apparaten gebruikt.
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6.

Weergeefbuizen en de sturing van de elektronenstraal

De weergeefbuis is de elektrisch-optische inrichting, die m.b.v. het signaal een twee-dimensionaal beeld opwekt. Om de werking van de buis te begrijpen, is het niet bepaald noodzake
lijk de ingewikkelde fisische verschijnselen, die in de buis plaats hebben, te kennen. In fig. 169
zien we enige moderne buizen en in fig. 170 het elektrische schema.
In principe is het enige verschil tussen een weergeefbuis en een radiobuis de constructie.

Rechthoekige beeldbuizen, zoals ze in de meeste ontvangers worden gebruikt. Schermdiameter
resp. 30 en 42 cm. De 42 cm-buis heeft een cilindervormig schermoppervlak ter vermindering van
reflecties en moet, om het gewenste effect te bereiken, enigszins (ca. 3. .5%) voorover worden
geplaatst.

;

Fig. 169 Enige moderne rechthoekige beeld
buizen.
Om bij grote beeldbuizen de lengte
te kunnen verminderen, werden
buizen met een afbuighoek van
90° ontwikkeld. Ze zijn aanzienlijk
korter, maar vereisen speciale afbuigmiddelen.
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Ook bij de weergeefbuis worden de elektronen door een katode geëmitteerd en aangetrokken
door een anode. In de anode zit echter een gat, zodat het grootste gedeelte van de elektronen
hier doorheen vliegt en terecht komt op een glazen scherm dat bestreken is met zinksulfide
Dit zinksulfide heeft de eigenschap op te lichten indien er elektronen tegenaan botsen en
wel in een mate die afhankelijk is van aantal en snelheid van de elektronen. De elektronen
verkrijgen de vereiste snelheid bij een anodespanning van 9 a 18 kV.
Tussen katode en anode bevindt zich, zoals in elke buis een stuurrooster. Hier in de vorm
van een cylinder met in de bodem een gat, de wehnelt cylinder. (Kathode, wehneltcylinder
en anode heten tesamen het elektronenkanon). De stroomwaarde en daarmee de lichtsterkte
zijn afhankelijk van de spanning op deze wehneltcylinder.
Ook hier mag het rooster niet positief worden. We dienen te zorgen, dat de elektronen het
scherm op één punt treffen.
Gloeidraden
Katode

Beeldscherm

Stuurelektrode (Wehiiell)
Focusseermagneet
A/buigspoel

Anode

Jk

fJ=

EtektronenstraaI

Tri ode

Fig. 170 Constructie van een beeldbuis.

i
Hulpanode

Tetrode

Hiertoe maken we gebruik van elektrostatische of magnetische focussering. Bij de elektro
statische focussering gebruiken we een metalen cylinder en bij de magnetische een con
centrische spoel. De magnetische focussering wordt in de televisietechniek het meest toe
gepast.
Een buis met elektromagnetische focussering is eenvoudig van opbouw.
Het focusseren geschiedt door regelen van een kort magneetveld, dat wordt opgewekt door
een spoel in een ijzeren doos, waarin een luchtspleet is aangebracht. In fig. 171 zien we enige
soorten getekend. Het veld kan ook door een permanente magneet worden geleverd. De
sterkte ervan kan dan worden ingesteld d.m.v. een variable luchtspleet of een hulpspoeltje.
Door de stroom door dit hulpspoeltje te regelen, wordt het veld van de permanente magneet
versterkt of verzwakt en daardoor op de juiste waarde gebracht. De laatste tijd worden
er echter ook weer buizen met elektrostatische focussering geproduceerd. Hier komt de
focussering tot stand door de elektronenstraal, die een spanning heeft van 150 tot 1500 V, door
een metalen cylinder te leiden. Door het elektrostatische veld van deze cylinder worden
de verschillende elektronenbanen naar één punt gebogen. Dit punt dient in het vlak van het
scherm te liggen daar het beeld dan het scherpst is. De spanning op de cylinder bepaalt
natuurlijk mede de plaats van dit brandpunt, zodat er bij netspanningsvariaties ook scherptevariaties zullen ontstaan. Bij een nieuwe veelbelovende constructie is de elektrostatische
lens zodanig met het elektronenkanon gekoppeld, dat automatisch de maximale scherpte
wordt verkregen indien de anodespanning tussen 9 en 16 kV ligt.
Normaal is de zinksulfidelaag erg dim en doorzichtig. Het licht wordt door deze laag, indien
het door elektronen wordt getroffen, niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen uitge
straald. Het naarbinnen gestraalde licht wordt weer teruggekaatst en verlicht het gehele
scherm, dus ook de plaatsen die zwart dienen te zijn. Hierdoor vermindert het contrast
sterk. Door een metallisering, .(dunne aluminimumlaag) direct achter het beeldscherm aan
gebracht, wordt een aanzienlijke verhoging van contrast en helderheid verkregen. Dit komt
omdat de metallisering wel elektronen maar geen licht doorlaat. Het door de elektronen
straal opgewekte licht wordt nu alleen naar voren uitgestraald, (fig. 172). Hierdoor blijven
de donkere plaatsen in het beeld werkelijk donker.
Dit geldt echter slechts zolang er ook geen licht van buiten op het scherm valt. In de weergeef
buis worden de beelden immers d.m.v. licht opgewekt. Als ze nu ook nog van voren wordt be-
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licht, krijgen we hetzelfde effect als wanneer we met wit krijt op wit papier schrijven. Ideaal
zou zijn een materiaal, dat slechts oplicht indien er elektronen tegen botsen en dat normaal
licht niet terugkaatst.
Een zekere oplossing is het contrastfilter, dat voor het beeldscherm wordt aangebracht. In
dien het licht dit filter passeert, wordt het tot op de helft verzwakt. Het van buiten op het
scherm vallende licht, dat teruggekaatst wordt, passeert het filter tweemaal. Het licht van
het beeld behoeft het scherm slechts één maal te passeren en ondergaat dus een 2x kleinere
verzwakking dan het storende licht. Ook hier zal het contrast dus weer toenemen, (fig. 173).
De metallisering heeft nog een tweede voordeel. In de weergeefbuis zijn ionen, die vele dui
zenden malen zwaarder zijn dan de aanwezig zijnde elektronen. In verband met hun gewicht
heeft een magnetisch veld bijna geen invloed op deze ionen en zij zullen dus steeds terecht
komen op het zelfde punt van het scherm. Hierdoor ontstaat een donkere z.g. ionenvlek. Men
zorgt er voor dat de oorspronkelijke straal gericht is naar een punt buiten het beeldscherm.
Door een hulpmagneet worden de elektronen nu afgebogen in de juiste richting. De ionen

Fig. 172

Invloed van de metallisering.
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Diffuse oplichting door naar
gezonden
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Fig. 173

Contrastfilter.
a) Werking.
b) Televisiebeeld, voor de helft met een contrastfilter bedekt.
De beeldbuis werd van voren sterk belicht.
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Fig. 174
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Fig. 175 De werking van de ionenval, zie
ook fig. 148, blz. 98.
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gaan echter door en komen niet op het scherm terecht. Deze hulpmagneet wordt ionenval ge
noemd. Bij een gemetalliseerde buis is geen ionenval nodig daar de ionen worden tegen
gehouden door de metallisering. *)
Deze velden worden opgewekt m.b.v. loodrecht op de buisas staande spoelen, (fig. 176).
In deze spoelen wordt de elektronenstraal dan afgebogen in een richting loodrecht op de
richting van de krachtlijnen. De meetkundige plaats van het brandpunt is nu een bol die
het midden van de spoel als middelpunt heeft. Het beeldscherm is ook een bolvormig vlak,
evenwel met een veel grotere radius, zodat dit dus aanleiding zal geven tot enige moeilijk
heden.
Een rechthoekig raster ontstaat indien de velden homogeen zijn. Is dit niet het geval, dan ont
staat een kussen- of tonvormig raster, (fig. 177).
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Fig. 177 Elektronen-optische beeldfouten.
a) Verkeerde plaatsing afbuigspoel.
b) Onscherpe gedeelten.
c) Vertekening van het beeld.

Het opwekken van homogene velden is niet gemakkelijk, vooral indien de afbuiggevoeligheid groot dient te zijn. Slechts daar waar het brandpunt met het beeldscherm samenvalt
is de scherpte maximaal. Daar de doorsnede van de elektronenstraal echter verhoudings
gewijs klein is, blijft de weergave ook aan de randen van het beeld nog acceptabel. Weergeefbuizen met een cylindervormig beeldoppervlak, (ter vermindering van lichtreflecties)
geven een niet onaanzienlijke vertekening van het beeld. Deze vertekening kan worden op
geheven door hulpmagneetjes. Door deze hulpmagneetjes verandert echter de meetkundige
plaats van de brandpunten op ongunstige wijze, zodat bij spoelen met verkeerde velden
storende, onscherpe gedeelten kunnen ontstaan, (fig. 177b).
De moeilijkheid bij de vervaardiging van afbuigspoelen is gelegen in het feit, dat zo’n spoel
uit twee gedeelten bestaat. De gedeelten van de wikkelingen die parallel lopen, beïnvloeden
de elektronenstraal, terwijl het gedeelte van de wikkelingen loodrecht op de elektronenstraal
die niet beïnvloedt. Deze laatste wikkelingsgedeelten hebben echter een focusserende in-

Oeconcentratfe positief
nuI
negatief

Fig. 178. Invloed van die gedeelten van de windingen,
welke loodrecht op de elektronenstraal staan.

*) Dat in een gemetalliseerde buis geen ionenval nodig is, blijkt niet geheel juist te zijn. Door de
snelle elektronenstraal worden in de gasresten zowel positieve als negatieve ionen gevormd. De nega
tieve gaan naar het scherm en ondervinden de schermspiegel als barrière. De positieve ionen gaan
„tegen de stroom op" en vergiftigen de katode. De ionenval evenwel heeft het mogelijk gemaakt de
katode buiten de stralengang van de ionen te plaatsen en staat veilig (Ir. C. D.).
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Fig. 180 Afbuigjukken.
a) Rechts: spoel zonder omhulsel. De afgebogen spoelgedeelten zijn duidelijk te zien.
Links: compleet juk met focusseermagneten van ferroxcube.
b) Gedemonteerde toroidespoel. rechts ervoor de focusseermagneet met schijf voor straalverschuiving.
c) Cosinusspoelen. Om de wikkeldoorsnede van deze spoelen te tonen is een gedeelte van
de spoel gedemonteerd. Bij alle spoelen wordt een uit twee helften bestaande ferrietkern
gebruikt.

b
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vloed. Hierdoor ontstaat een vertekening, die het sterkst is wanneer de elektronenstraal het
dichtst bij de spoel is, dus in de randgebieden. Men probeert daarom door een bepaalde wikkeltechniek deze gedeelten zover mogelijk van de straal verwijderd te houden.
Bij beeldbuizen met een dikke straal zijn bijzondere spoelenconstructies nodig. (fig. 179).
In de eerste plaats noemen we dan de helaas oneconomische Toroide-spoelen. Hierbij zijn
de windingen om een ijzeren kern gewikkeld. Op deze wijze vermijdt men daar liggende
gedeelten. Verder kennen we de z.g. cosinusspoelen, waarbij de doorsnede van de wikkeling
een cosinusvormig verloop heeft, waarbij geen veldvorming optreedt. In fig. 180 zien we de
drie voorkomende spoelconstructies. Ook door de elektronenbundel smal te maken kunnen
we vertekening voorkomen. Dit is mogelijk door nog een paar elektroden op te nemen. De
straal kan dan weliswaar niet zo scherp worden geconcentreerd maar in de andere on
scherpe gedeelten wordt de situatie gunstiger.
Zo kan men dan, m.b.v. ferrieten en bepaalde constructies, ook voor normale ontvangers
een spoel maken, die een constante beeldscherpte over het gehele beeld geeft.
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E. De voeding van de televisieontvanger
In principe is er geen verschil tussen de voeding van een TV en een omroepontvanger. In
beide gevallen hebben we gloei- en anodespanning nodig. Ook bij de TV ontvangers treffen
we z.g. universeel- en wisselstroomapparaten aan. Bij het laatste type hebben we een nettransformator, waarvan de gloeispanning direct en de hoogspanning via een gelijkrichter
wordt betrokken. In Amerika kent men vrijwel alleen dit type, omdat men daar overal een
wisselspanning van 117 V heeft. In Europa waar men 220 V wisselspanning, 220 V gelijk
spanning en soms 110 V resp. 127 V wisselspanning heeft, worden universeelontvangers (GW
ontvangers) gebouwd. De gloeidraden worden in serie gevoed. De gloeistroom voor alle bui
zen, de weergeefbuis incluis, is 300 mA. De gelijkspanning wordt -erkregen d.m.v. een seleniumgelijkrichter of door gelijkrichtbuizen. Omdat er in een TV ontvanger ongeveer 20 a 30
buizen zitten, is 220 V voor de gloeidraadvoeding voldoende. De bromgevoeligheid bepaalt in
welke volgorde de buizen in serie worden geplaatst. Voorversterkers in het v.h.f. gedeelte,
diodes en gelijkspanningsversterkers zal men meestal zo dicht mogelijk bij de aardzijde hou
den. Eindbuizen e.d. komen meestal aan het „hete” einde. Of buizen voor de afbuiging een
kleinere bromspanning tussen gloeidraad en katode moeten hebben dan buizen uit het versterkergedeelte, wordt bepaald door de soort afbuigschakeling.
Bij de gloeidraadvoeding is r.f. ontkoppeling erg belangrijk.
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Fig. 181 Schakeling van een G/W-voedingsgedeelte.

In r.f. en m.f. gedeelte moeten de gloeidraadleidingen capacitief worden geaard met conden
satoren van ca. 500 en ca. 5000 pF. Tussen de verschillende gloeidraden dienen r.f. smoorspoeltjes te worden opgenomen. Het is afhankelijk van de economische overwegingen hoe ver deze
ontkoppeling wordt doorgevoerd. Vaak blijkt het voldoende te zijn één kant van de gloei
draad te aarden, of de gloeidraad te overbruggen met een condensator. Papiercondensatoren
zijn voor dit doel ongeschikt. Zij hebben een te lage eigen serieresonantie. Immers, hoe hoger
de frequentie des te meer invloed krijgt de zelfinductie gevormd door de wikkelingen van de
condensator. We krijgen dan het tegendeel van een r.f. kortsluiting. En op deze wijze kan er
dan terugkoppeling optreden. Meestal kiest men een condensator die een resonantiefrequentie
heeft gelijk aan de te ontkoppelen frequentie. De impedantie is dan minimaal. In het m.f. ge
deelte zijn dat dan de condensatoren van 5000 pF. en in het v.h.f. gedeelte condensatoren van
500 pF., beide in keramische uitvoering. Hiervoor zijn vooral de buis- en schijfvormige
keramische condensatoren geschikt omdat zij een zo klein mogelijke zelfinductie hebben.
Bij een TV ontvanger hebben we aanzienlijk meer buizen dan voor een normale omroep
ontvanger. Daardoor is de totale anodestroom dan ook ongeveer 300 a 400 mA bij 200 volt ge
lijkspanning.
Bij de constructie van het voedingsspanningsgedeelte moeten we vooral wederzijdse beïnvloe
ding zien te vermijden. Op de eerste plaats dienen we de inwendige weerstand zo laag moge
lijk te houden. In het bijzonder moeten we trachten koppeling van geluids- en beeldeindbuis
via de voeding te voorkomen. Want dan zouden we de spanningsvariaties van het geluid als
helderheidsmodulatie in het beeld te zien krijgen. (Lichte en donkere dwarsstrepen). De
beste oplossing om dit te voorkomen is het gebruik van meer netgelijkrichters. Dan zijn de
buizen slechts via het zeer laagohmige net met elkaar gekoppeld. Zijn geluids- en beeldeind
buis onvoldoende van elkaar ontkoppeld dan kunnen én geluids- én beeldinhoud de
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Fig. 182

Beeldvervorming t.g.v. magneetvelden.
Bij het onderste beeld werd een permanente magneet voor het scherm gehouden. Trans
formatoren hebben soortgelijke vervorming tot gevolg.

synchronisatie storen. Ook is het nog mogelijk dat geregelde versterkerbuizen de spanningsvariaties van het antennesignaal via de voeding in andere gedeelten van de ontvanger
koppelen.
Passen we in wisselstroomtoestellen een transformator toe dan wordt dit een tamelijke grote.
Om de afmetingen enigszins binnen de perken te houden doet men soms het volgende:
De hoogspanning (boostspanning) wordt van de transformator betrokken en de gloeidraden worden in serie, direct op de netspanning aangesloten. De voedingstransformator
dient goed te zijn afgeschermd, omdat anders het magnetisch veld de elektronenstraal
van de weergeefbuis beïvloeden zal. Beïnvloeding kan men voorkomen d.m.v. koperen strip
en voldoende afstand. Hetzelfde geldt eveneens voor de smoorspoelen en uitgangstransformatoren, die d.m.v. hun magnetisch veld het beeld kunnen vervormen, (fig. 182).
De GW ontvanger dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het niet mogelijk is het chassis aan
te raken. We zouden dan immers een flinke schok kunnen krijgen. De verhoogde boosterspanning kunnen we als gelijkspanning gebruiken voor buizen die een hoge anodespanning
nodig hebben.

Beeldnnd
Fig. 183

Invloed van
voeding.

verkeerd

Ratterrand

geconstrueerde

1. Netbrom door onvoldoende afvlakking
van de anodespanning.
2. Storing doordat de geluideindtrap niet
voldoende van de overige gedeelten
is gescheiden.
a; Begrenzer en AFR-trap. (De beeldrand golft in het ritme van de storing.
Beide beeldranden zijn op dezelfde
wijze vervormd. Rasterrand onge
stoord.)
b) Lijnoscillator en eindtrap voor de
horizontale afbuiging.
(Als onder a), beide beeldranden ech
ter tegengesteld vervormd. Rasterrand
eveneens vervormd).
c) Videoversterker. (Beeldrand goed. helderheidsmodulatie in ritme van de sto
ring).
d) Oscillator en eindtrap voor de vertikale afbuiging. (Beeldrand goed, lijn
afstand varieert in ritme van de sto
ring).
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Samenvattende kunnen we dus zeggen dat we bij de voeding drie punten in acht dienen te
nemen en wel:
1. Hoogfrequentontkoppeling van de gloeidraden. •
2. Het vermijden van bromspanning tussen katode en gloeidraad.
3. Door grondige ontkoppeling voorkomen dat geluids- en beeldeindtrap elkaar en de
overige gedeelten van de ontvanger beïnvloeden.

a

Fig. 184 Beeld met storing door netbrom.
a) Netbrom op de regelspanning van de lijnoscillator.
b) Netbrom op de helderheidsmodulatie.

f
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F. Aanvullingen
De ontwikkeling van de TV techniek heeft, als we de kleurentelevisie buiten beschouwing
laten, een zekere afsluiting bereikt.
Alleen twee onderwerpen, die tot nu toe slechts vluchtig waren aangetipt, dienen nog nader
te worden bekeken.
1. Uitgestelde regelspanning (Behorende bij hoofdstuk B6)
De ruis van de ontvanger wordt in hoofdzaak geproduceerd door de ingansschakeling en de
mengbuis. In het algemeen overweegt de eerste sterk. M.b.v. de automatische versterkingsregeling proberen we de uitgangsspanning, onafhankelijk van de waarde van het ingangs
signaal, constant te houden.
Voeren we de regelspanning aan alle buizen toe, dan bestaat de kans, dat de laatste m.f.
buizen bij een bepaalde waarde van de ingangsspanning worden overstuurd. Regelen we
Uilgeiteld» regeling
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Fig. 185 Uitgestelde regeling.
a) Alle trappen even sterk geregeld.
b) Slechts de r.f.-trap wordt geregeld.
c) R.f.-trap voluit, doch vertraagd geregeld. Ie en 2e m.f.-trap zwakker geregeld, 3e en 4e
m.f.-trap niet geregeld.
a) t/m c) Het principe.
d) Praktische schakeling.
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daarentegen alleen de r.f. buizen, dan is de versterking van het m.f. gedeelte constant maxi
maal. D.w.z. dat de ruis, opgewekt door de mengbuis, steeds een maximale versterking onder
gaat. Bij ontvangst van zwakke zenders is dit normaal, daar de versterking van het m.f. ge
deelte dan maximaal dient te zijn en de ruis, geproduceerd door de ingangsschakeling, over
heerst. Bij ontvangst van sterke zenders zal daarentegen door de automatische versterkingsregeling de versterking van het r.f. gedeelte afnemen. En dan zal de mengbuis sterk naar
voren komen.
Om steeds in alle gevallen zo weinig mogelijk ruis te hebben moet de automatische versterkingsregeling als volgt worden geconstrueerd. Bij toenemende ingangsspanning moet
eerst de m.f. versterking zover worden gedrukt dat de ruis opgewekt door de mengbuis ver
dwijnt. Pas dan mag de regelspanning aan de voorversterker worden toegevoerd. In de prak
tijk bereikt men dit door in de regelleiding een diode op te nemen die men een positieve voorspanning geeft, (zie fig. 185c en d). De diode geleidt dan en vormt een kortsluiting. Hierdoor
heeft de anode van de diode aardpotentiaal. De potentiaal op deze anode nu wordt als regel
spanning toegevoerd aan de r.f. versterkers. Wordt de waarde van de negatieve regelspanning
groter dan de voorspanning van de diode, dan geleidt de diode niet meer en de r.f. ver
sterkers krijgen een negatieve spanning toegevoerd, die het verschil is van regelspanning en
positieve voorspanning.

2. Gesleutelde regeling
Door versterking van de regelspanning kunnen we een output verkrijgen die, ongeacht de
waarde van het ingangssignaal, constant is.
De regelspanning wordt verkregen djn.v. topgelijkrichting van de beelddraaggolf. Omdat
stoorimpulsen een toename van de spanning tengevolge hebben, zal gedurende de tijd dat
zij optreden, de regelspanning groter zijn dan de gewenste waarde. De amplitude van het
uitgangssignaal zal dus afnemen. Kiezen we de tijdconstante groot, dan hebben korte stoor
impulsen geen invloed, omdat pas na een lang aanhoudende impulsserie een merkbare stijging
van de regelspanning het gevolg is.

Posilitvt impulsen vjn de
lijnlrensformator

C|

Signaal mei variërende amplitude
(amplitude a.b ene)
Slecht* de gedeelten T hebben Invloed, zodat storing gelegen tussen
de impulsen worden geëlimineerd

e x

v\/\

1

ZE

Oe negatieve lading
vanc is evenredig met
de hoogte van de im
pulsen op het stuurrooster

Regelspanning na het
uiltilteren van de imppulsen
door RC

Fig. 186 Gesleutelde regelspanning.

Snelle veldsterktevariaties worden dan echter niet meer geëlimineerd, waardoor onaange
name wapperverschijnselen in het beeld kunnen optreden wanneer vliegtuigen passeren.
Kiezen we ter voorkoming hiervan een kleine tijdconstante dan hebben reeds enige stoorim
pulsen een toename van de regelspanning en afname van de versterking tengevolge. In het
beeld is dit merkbaar door lichte onderbroken strepen. Met behulp van de gesleutelde
regeling omzeilen we al deze moeilijkheden.
By deze schakeling geleidt de regelspanningsversterker slechts gedurende de tijdsduur van
de lijnimpulsen. Het negatieve beeldsignaal wordt aan het rooster van de regelversterker
toegevoerd, terwyl op de anode de van de lijntransformator afkomstige impulsen worden
aangesloten. Daardoor geleidt de buis slechts gedurende de lijnimpulstijd. Hierdoor be
reiken we dat stoorimpulsen slechts gedurende deze tijd invloed hebben. Al naar gelang
de impulshoogte heeft een meer of minder grote oplading van Ci plaats. (De buis werkt
als een gestuurde diode). De regelspanning wordt via een filter afgenomen.

122

Het grote voordeel van de schakeling is gelegen in het feit dat de regelversterker gedurende
90% van de tijd is geblokkeerd. Hierdoor hebben de in deze tijd optredende stoorimpulsen
geen invloed op de regelspanning.
3.

Verbeterde synchronisatiescheiding (behorende bij hoofdstuk D2)

Bij capacitieve koppeling tussen twee versterkertrappen hebben impulsstoringen, indien het
rooster positief gaat, oplading van de roostercapaciteit tengevolge. Hierdoor kan de buis ge
durende vele lijntijden worden afgeknepen. Dit heeft tengevolge dat de synchronisatie wordt
verstoord.
4.

De noise-invertor

De werking van de noise-invertor (stoor-omkeertrap) is als volgt: (fig. 187).
Het beeldsignaal wordt hier tevens aan een extra-buis toegevoerd. Deze is dusdanig ingesteld
in klasse C, dat de positieve toppen van het signaal nog net geen anodestroom veroorzaken.
Indien er nu op het beeldsignaal stoorimpulsen aanwezig zijn, zullen deze wel anodestroom
tengevolge hebben. De storing wordt dus versterkt en komt in tegenfaze op de anode. Door dit
op de anode staande signaal aan het oorspronkelijke signaal toe te voegen, zal de resulterende
spanning de storing niet of juist tegengesteld vertonen. Dit laatste is het geval indien het door
de noise-invertor omgekeerde stoorsignaal groter is dan de oorspronkelijke storing. Deze
schakeling heeft één bezwaar. Het is n.1. erg moeilijk de noise-invertor de juiste instelling te
geven. Bovendien moet het beeldsignaal op het rooster van de noise-invertor, ongeacht
de waarde van het antennesignaal, een constante waarde hebben.

Enkel stoorimpulsen
Gestoord signaal
afkomstig van de
video-eindbuis i | |

Tinrui

/
Gecombineerd
signaal |[l I I

1°

m

Synchronsatifïignaal

Synchronisatie sche.de»

Fig. 187 Noise-inventor.
Fazedraaiei

Rooslerruimte

Oj

Rooslerruimte

Fig. 188 Noise-gate schakeling.
Signaal met gelfjkspannings
component Cd

Verkleind signaal tengevolge van roosterstroom
V
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5. De noise-gate (stoorblokkering)
In fig. 188 zien we de tweede schakeling getekend. Hiervoor is een speciale buis, nl. de EH 90
ontworpen. De EH 90 is een heptode en voorzien van twee stuurroosters. Aan het bovenste
stuurrooster, ga, voeren we het van de video-eindbuis afkomstige beeldsignaal toe, om de
synchronisatie-impulsen af te scheiden. In het normale geval zou ga, indien er stoorimpulsen
op dit videosignaal aanwezig waren, roosterstroom veroorzaken. De rooslercondensator zou
dan opgeladen worden met het gevolg dat de buis gedurende enige lijntijden zou zijn afge
knepen, waardoor de synchronisatie zou worden verstoord.
Dit is hier niet het geval en wel om de volgende reden:
Het videosignaal wordt ook aan gi, maar dan in tegengestelde faze toegevoerd, via een weer
stand van 50 kfi. Bovendien is gi via een weerstand verbonden met de voedingsspanning.
Het resultaat hiervan is dat de roosterspanning steeds positief is en variëert in het ritme van
het videosignaal. Daar we in het verzadigingsgebied werken heeft deze roosterspanning
geen invloed op de anodestroom. Treden er echter stoorimpulsen op, dan wordt de spanning
op het eerste rooster negatief. Hierdoor wordt de buis, zoals uit fig. 188 blijkt, afgeknepen. Er
loopt nu geen anodestroom meer en daarom kan g3 geen roosterstroom trekken ondanks dat
de spanning op g3 positief is t.g.v. de stoorimpulsen. Op de anode krijgen we i.p.v. de stoorimpuls twee kleine impulsen die de synchronisatie niet beïnvloeden.
De instelling van het eerste rooster is, evenals bij de noise-invertor, erg kritisch. Ook hier
dient de amplitude van het videosignaal, ongeacht de waarde van de antennespanning,
constant te zijn. Bij beide schakelingen is daarom een zeer effectief werkende automatische
sterkteregeling vereist.
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Fig. 189 Schakeling van een Duitse lelevisie-onlvanger (Grundig) met automatische naregeling van
de lijnfrsquentie. Intercarrierschakeling en balanseinatrap in het geluidsgedeelte.
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dr. Blan

schriftelijke
cursus

televisie
Deze tweede cursus uit de dr. Blan-serie is uitsluitend gewijd aan de televisie,
het wonder, dat ons in staat stelt met eigen ogen een gebeurtenis waar te nemen,
ook al speelt die gebeurtenis zich op honderden kilometers van ons af.
Naar het zich laat aanzien zal televisie zich nog sterker in ons dagelijks leven
dringen dan de radio dit in de laatste 30 jaren heeft kunnen doen; bovendien zal
deze veroveringstocht op de mensheid zich nog veel sneller voltrekken. Hoewel
de bedrijfszekerheid van de elektronische apparatuur steeds groter is geworden,
toch zullen onze moderne TV-apparaten stellig niet het eeuwig leven bezitten en
daarom is het noodzakelijk, dat een zeer grote groep radiotechnici zich op de
hoogte gaat stellen van hetgeen zich in en om de televisieontvanger afspeelt.
Een ieder die zich gevorderd radio-amateur kan noemen en naast zijn praktische
ervaring ook over een theoretische ondergrond beschikt met een voldoende dosis
normaal, gezond verstand, kan deze cursus volgen.
En ieder, die de Blan Radio Cursus heeft gevolgd, kan met een gerust hart zich
als cursist opgeven, want we gaan in dezelfde trant door.
Een uitvoerige prospectus wordt, na aanvraag, gratis toegezonden.
CURSUSDUUR: 12 maanden
CURSUSKOSTEN:
voor abonné’s op ons tijdschrift RADIO bulletin of HOBBY
bulletin
p. maand ƒ 6.50
in België „ „
110.- fr.
voor oud-cursisten van de dr. Blan RADIO cursus, die
12 lessen hebben gevolgd
p. maand ƒ 6.—
in België „ „
100.- fr.
voor niet-abonné’s op onze tijdschriften p. maand ƒ 7.50
in België „
130.- fr.
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