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JOHN LOGIE BAIRD
de „tovenaar van Boxhill” en „vader der televisie”. Hoewel Baird niet de uitvinder
der televisie genoemd kan worden, is zijn naam onverbrekelijk verbonden met de
experimenten, die de stoot gaven tot de verdere ontwikkeling van het vèr-zien.

TELEVISIE
Wordingsgeschiedenis
en toekomst
DOOR

JAN D. REMPT

en

Ir CH. J. J. STAMM’LER

VS
NEDERLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ — LEIDEN
1949

'v

V’''

■-V É
.

*

I

INHOUD.

9

Ten Geleide
EERSTE DEEL
HOOFDSTUK I: Van het laboratorium naar het joumaallheater

11

HOOFDSTUK II: In en uit de doolhof
Televisie - directe en indirecte televisie - filmtelevisie - telecinematografie - radiobioscoop - radiovisie - noctovisie - beeldtelegrafie - telautografie - fototelegrafie - beeldradió - beeldomroep radiotelevisie.

22

HOOFDSTUK III: Ontwikkeling van de beeldtelegrafie .
Het principe der aftasting - De eerste proeven - Het Bain-Bakewell-apparaat - Andere toestellen, die in de practijk gebruikt
werden - Principes, waarop men heden ten dage nog voortbouwt
- Hipp - Ranger - Tschömer - Dieckmann - Gintl - Jenkins Kom - Bidwell - Karolus - Fulton - Bélin - Leishmann - Proe
ven en practijk in Nederland.

26

HOOFDSTUK IV: Lichtgevoelige cellen...................................
De ontdekking van Marconi - De telegraaf van Preece - Versterkerlamp van Von Lieben - Edison - Déloy - Selenium Berzelius - May - Von Mihaly - De foto-electrische cel - Hallwachs-effect - Hertz - Elster en Geitel - Stoletow - Burt Schriever - Toulon - Zworykin - Nakkin - Newton - Nevelcamera.

45

HOOFDSTUK V: Synchronisatie.................................................
Het rad van Lacour - De electrische stemvork - Wisselstroommotoren - Baird - Isochronisme - Synchronisme.

57

5
(X*

TWEEDE DEEL
HOOFDSTUK I: De geschiedenis der televisie............................
Duizend-en-één-Nacht - Atkinson in 1929 - De dagbladpers
in 1927/30 - Onvolledige voorlichting - De Melboume-race in
de cineac - Eerste demonstratie in 1926 - De tovenaar van Boxhill - Experimentele uitzendingen - Alexandra Paleis - Philips Televisiezender-Scheveningen - Televisie-theaters - Telefoonvisie in 1936 - Televisie-amateurs - Het wonder waar men op

65

wacht.
HOOFDSTUK II: De groei der televisie-techniek............................
De verdeelschijf van Nipkow - De neonlamp - McFarlan
Moore - Schaduwtelevisie in 1923 - Directe en indirecte belich
ting - Licht- of beeldpunten - Aftast- en beeldfrequentie - Verti
cale en horizontale beeldaftasting - De ontvanger.

94

HOOFDSTUK III: Televisie met behulp van mechanische aftasting
Televisie met indirecte transmissie - Jenkins - Weiller - Hollweck
- Spiegelrad van Baird - Brillouin - Rad van Weiller - Spiegelschroef en spiegelring - Filmtelevisie - Grofraster- en fijnrastertelevisie - Geïnterlinieerde aftasting - Indirecte daglichttelevisie Eerste begin van kleurentelevisie - Szczepanek - Stephenson en
Walton - Scophony - De radiobioscoop van Conrad - Barthélémy - Sanabria.

108

HOOFDSTUK IV: De kaihodestraalbuis.........................................
Kelvin en Wenhold - Stuurplaten - Luminescentie - Kathodestralen - Wehnelt-cylinder - Electronenkanon - Fluorescentiebeeld - Projectiekathodestraalbuis - Swinton - Rignoux Rosing - Bélin - Holweck - Valensi - Dauvillier.
DERDE DEEL
HOOFDSTUK I: Beeldopname-apparaat met niet-mechanische
(electronische) aftasting...............................................................
De Iconoscoop - Nadelen verbonden aan de toepassing ervan Middelen ter verhoging van de gevoeligheid - Vergroting van
het mozaïek-effeet - Het dubbelzijdig mozaïek - Aftasting door

6

Tl
-

'

5ÜÏ
Vt'&m

een electronenstraal met lage electronensnelheid - De orthicon Vermindering van ruisinvloeden - Electronenversterker (electronmuldplier) - Toepassing van beeldopname-buis met voorafbeel
ding - De Iconotron - De beeldorthicon - De image-dissector van
Famsworth
HOOFDSTUK II: Projectie van grote televisiebeelden . . .
Skiatron - A. H. Rosenthal - Hazeltine Corporation - Eidgenossische Technische Hochschule.

157

HOOFDSTUK III: Kleurentelevisie.................................................
Jan van Szczepanek - Stephenson - Walton - Scophony Kleurenanalysator.

170

VIERDE DEEL
BESLUIT: Wat gebeurde er in Nederland?...................................
Pioniers - Nederlands Televisie Instituut - Algemeen Televisie
Genootschap - Philips - Het rapport van de Televisiecommissie Financiële moeilijkheden - Toekomst.

177

'M
Mm

AANHANGSEL
De verlichting van de Philips televisie-studio .
Geraadpleegde literatuur...................................

.

.

195
197

i
•VF.■M

;y .

Si
SS
■

TEN GELEIDE
Televisie is geen utopie meer! Zij is reeds in de huiskamer te genieten,
ook al zij nog lang niet voor iedereen bereikbaar. Hoe ver die ontwikkeling
is voortgeschreden wordt in dit boek uiteengezet op een wijze, die het ook de
ontwikkelde leek mogelijk maakt kennis te nemen van een techniek, die binnen
afzienbare tijd voor het grote publiek geen wonder meer zal zijn.
Reeds vóór de oorlog waren er velen in ons land, die eigen gebouwde
televisietoestellen, zenders of ontvangers, hadden om zich te geven aan wat
pioniersarbeid heet. Hun demonstraties trokken veler belangstelling en ook
buiten deze kringen van radio- en televisie-amateurs leefde de wens in grotere
mate kennis te nemen van een ontwikkeling der techniek, die in principe de
mogelijkheid van het vèr-zien had aangetoond.
Wij hebben er ons daarom toe gezet een overzicht te geven van de histo
rische ontwikkeling der televisie en haar voorloopster, de beeldtelegrafie,
teneinde de lezer in de eerste plaats een algemene indruk te geven van het
grote werk, dat technici hebben verricht om zich te geven aan de verwerke
lijking van wat vroeger wel eens een waandenkbeeld is genoemd. Getracht
is, uiteraard binnen een beperkte omvang, de geschiedenis in grote lijnen vast
te leggen, zodat de lezers zich op de hoogte kunnen stellen van de vele ge
beurtenissen, die voor de ontwikkeling van de televisie van belang zijn geweest.
Op het gebied van de beeldtelegrafie is een grote mate van volmaaktheid
reeds bereikt. Naar analogie van de verbazingwekkend snelle ontwikkeling
der radiotechniek zou men redelijkerwijs ook de toepassing van de televisie in
de huiskamer binnen afzienbare tijd kunnen en mogen verwachten. Inderdaad
is naar onze mening dit ogenblik waarschijnlijk niet ver meer. In de Verenigde
Staten van Amerika heeft de televisie in de achter ons liggende jaren een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, die het uitspreken van deze ver
wachting een redelijke basis verleent, en zodra de economische omstandig
heden de industriële ontwikkeling in ons land vrije vleugelslag zullen geven,
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zal wel blijken welke grote ontplooiingsmogelijkheden zich op dit terrein
voordoen.
Welke ontwikkelingsgang de televisie verder beschoren is, valt moeilijk te
voorspellen, maar vast staat in elk geval, dat zij niet beperkt zal blijven tot de
huiskamer, doch zich ook zal uitstrekken tot de joumaaltheaters (cinéacs).
Indien wij in Nederland geleidelijk meer in aanraking zullen komen met
de televisie en de lezers van dit boek zich dan er al min of meer vertrouwd
mee hebben gemaakt, zal hun oordeel, dat er toch eigenlijk niets nieuws onder
de zon is, de verwezenlijking zijn van óns doel: U vertrouwd te hebben ge
maakt met een nieuw verschijnsel, dat deel gaat uitmaken van Uw maat
schappelijk leven.
Wij hebben van verschillende bronnen gebruik gemaakt om een zo volledig
mogelijk beeld te kunnen geven (binnen de beperkte omvang, die een boek
nu eenmaal stelt) van de ontwikkeling der televisie. Om het rustige lezen te
bevorderen, hebben wij afgezien van het plaatsen van voetnoten, die naar
de bronnen verwijzen, doch in het Aanhangsel een opsomming gegeven van
de literatuur. Deze wijst tevens belangstellenden de weg tot verdere studie.
JAN D. REMPT
Ir CH. J. J. STAMM’LER

*s-Gravenhage. Jan. 1949.
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HOOFDSTUK I
VAN HET LABORATORIUM NAAR HET
JOURNAALTHEATER
Vèr-zien is mogelijk. De techniek is er in geslaagd televisie te verwezenlijken.
Televisie in de huiskamer is evenmin een utopie als eertijds de radio, die
de mens al sinds een reeks van jaren aangename en leerzame uren heeft ge
schonken. In nog geen dertig jaar tijds heeft de techniek de mens in een
nieuw ontwikkelingsstadium gebracht door middel van de radio en hem zo
het genot ervan gemaakt tot een bijna onafscheidelijk deel van zijn dagelijks
leven.
Hoe zal het in dit opzicht de televisie vergaan?
Het antwoord op deze vraag is met in één woord te geven. Indien men zich
een beeld vormt van de ontwikkeling in de tijd, die achter ons ligt, zou men
aan de hand daarvan een voorspelling voor de naaste toekomst kunnen doen,
maar techniek is mensenwerk, dat wel toestaat grote verwachtingen te koeste
ren, doch de welverzekerde uitspraak van komende gebeurtenissen niet toe
laat. Deze zijn van tal van factoren, dus niet alleen technische, afhankelijk.
Hoewel men zich reeds ver vóór 1928 met experimentele televisie bezig
hield, werd de aandacht van het grote publiek plotseling op deze nieuwe
vinding gevestigd. Het was op een moment, waarop het „andere wonder**
van die tijd, de beeldtelegrafie, de gemoederen eveneens bezig hield. Het
behoeft dan ook niet te verwonderen, dat er verwarring ontstond bij de kran
tenlezers, die bijna dagelijks op nieuwtjes werden vergast, waarin de techniek
van beeldtelegrafie en die van televisie niet voldoende uit elkaar werden
gehouden.
Daar de practische toepassing van de beeldtelegrafie destijds veel verder
was voortgeschreden dan die van de televisie, werd het publiek in de waan
gebracht, dat het vèr-zien nog slechts een kwestie van enkele maanden, hoog-
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pioniers, hetgeen hierop neerkomt, dat men een televisie-ontvangtoestel zelf
moest bouwen en dat deden alleen de technici en radio-amateurs, die we
pioniers noemen.
Toch voorspelden vooraanstaande personen in de radio-wereld toen al een
spoedige ommekeer in het radio-omroepbedrijf. Ook zij waren door het nieuwe
wonder in een waan gevangen of werden door groot enthousiasme verleid tot
het doen van voorspellingen, waarvan zij de verwezenlijking op korte termijn
verwachtten. Weinig werd toen vermoed, dat de televisie met behulp van de
mechanische aftasting op een dood spoor zou lopen en dat pas jaren later de
electronische aftasting de ontwikkeling op een veel hoger plan zou brengen,
op basis waarvan thans wèl gezegd kan worden, dat de televisie in de huis
kamer — het wonder, waarop men wachtte — is bereikt.
Een kwart eeuw geleden werden grote bedragen gestoken in experimenten,
waarvan niet alleen resultaten werden verwacht — op korte termijn — die
winsten zouden afwerpen, maar waarvan men veronderstelde, dat zij op de
enige mogelijkheid berustten om televisie te verwezenlijken. De latere ont
wikkeling heeft aangetoond, dat er ook andere mogelijkheden zijn, die men
destijds kwalijk heeft voorzien.
Toch bleef er een waas van geheimzinnigheid hangen. De juiste stand van
zaken was in een sluier gehuld. Laboratoriumexperimenten zijn nu eenmaal
niet geschikt om ogenblikkelijk tot in de finesses wereldkundig te worden
gemaakt. Elke radiomaatschappij voor zich — en dit geldt voor alle onder
nemingen en elke nieuwe vinding — hoopte de sleutel tot het geheim in handen
te houden om zich een positie te verwerven, welke de toepassing van de televisie
ook economisch tot een succes maakt. Wel werden openbare proefnemingen
gehouden, waarbij vooraanstaande personen en de pers tegenwoordig waren,
maar de radiomaatschappij en behielden zich de gelegenheid voor om de ver
dere ontwikkeling te belichten op een moment, waarop haar dit het gunstigste
zou voorkomen. Intussen werden de mogelijkheden van het vèr-zien breed
uitgemeten. Waar de techniek tekort schoot, vulde de fantasie het ont
brekende aan.
Toen de eerste golven van enthousiasme waren weggeëbd, brak de critische
zin zich baan. Televisie in de huiskamer was wel mogelijk, maar zij beperkte
zich tot hen, die zich evenals in de radiotechniek, tot het experiment voelden
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aangetrokken en in staat waren zelf ontvangers of zenders te bouwen. Men
wilde steeds verder en brak zich reeds het hoofd over televisie in kleuren en
televisie over grote afstanden. Men waagde zich op ver gelegen gebieden,
zonder eerst het naastliggende terrein geheel te hebben geëxploreerd.
Een Engels blad liet dan ook omstreeks 1930 een nuchter geluid horen
door te schrijven, dat het beter ware te trachten practische televisie over een
afstand van 30—40 km te verwerkelijken dan het ideaal na te jagen de
oceaan te overbruggen. Het voegde eraan toe, dat het eveneens beter ware
behoorlijk goede zwart-wit beelden over te seinen dan het publiek nu al voor
te bereiden op de komst van televisie in kleuren. Niet alleen de wetenschap,
maar ook het publiek zou daarmee gebaat zijn. Het blad adviseerde om zich
eerst eens te bepalen tot het uitzenden van studio-tonelen, inplaats van lucht
kastelen te bouwen over het vèr-zien van gebeurtenissen in de open lucht.
Deze raadgeving is ter harte genomen, want in de loop der daarop volgende
jaren hebben de uitvinders zich inderdaad steeds meer toegelegd op televisie
van studio-tonelen. Vijf jaar later was men althans zover gevorderd, dat tele
visie van dergelijke, beperkte tonelen geen onaardige resultaten opleverde.
Dit betekende in vergelijking met het uitzenden en ontvangen van beelden,
die zich aanvankelijk beperkt hadden tot een enkel voorwerp of het hoofd en
de schouders van een mens, een belangrijke vooruitgang.
Het vèr-zien stond omstreeks 1930 nog pas in de kinderschoenen.
Intussen hadden de resultaten van de eerste proefnemingen in het buitenland
het publiek wakker geschud. Ook in wetenschappelijke kringen trokken zij
bijzondere aandacht. Toen echter niet met één slag de televisie tot werkelijk
heid werd, zoals men zich dit in zijn fantasie had voorgesteld, ontstond als
reactie een scepticisme ten aanzien van de resultaten, dat tot een openlijke uit
daging leidde van de Schotse ingenieur John Logie Baird om een
openbare demonstratie te geven, met als inzet duizend pond sterling, indien
hij er in zou slagen de toeschouwers van zijn succes te overtuigen. De geschie
denis vermeldt niet of Baird deze inzet geïncasseerd heeft, maar in elk geval
zou hij er recht op hebben kunnen doen gelden, want de Londense correspon
dent van een groot Nederlands dagblad, die deze demonstratie bij woonde,
schreef er over, dat Baird zich „op fijne wijze heeft gerehabiliteerd, na al het
kwaad, dat van hem gesproken was”.
De demonstratie verdiende alleszins een pluim. Dat was in 1928. Er valt
over te praten, zo schreef bedoelde correspondent, of Baird het toppunt der
mogelijkheden heeft getoond, voor zover deze binnen het bereik van zijn
systeem liggen, zodat op geen verdere vooruitgang mag worden gehoopt. Een
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verbetering blijft nog steeds veelszins onvermijdelijk , maar wat hij toonde,
was de moeite waard: „Wij zagen en hoorden gelijktijdig enige personen één
voor één voor het televisie-apparaat plaats nemen en wij aarzelen niet te ver
zekeren, dat ieders gelaat op volkomen en op het eerste gezicht te herkennen
wijze werd overgebracht”.
Dit getuigenis van een journalist, wiens taak uit niets anders bestaat dan op
critische wijze te beschrijven wat hij, als „oog en oor” van het publiek, aan
schouwt en hoort, werd bevestigd door de beschrijving van de Londense cor
respondent van een ander Nederlands dagblad over hetzelfde experiment. De
schildering geeft zo goed de sfeer van deze historische demonstratie weer,
dat wij haar onze lezers niet willen onthouden. Bij deze demonstratie werd
gebruik gemaakt van de Nipkowse schijf met neonlamp, die geen helder wit,
maar min of meer rood tot zacht-rose licht uitstraalt, waardoor de donkere en
lichtrode lijnen ontstaan, waarover de correspondent spreekt:
„Drie appartementen, door zware gordijnen donker gemaakt. In het
midden een groot radio-toestel, met de gewone knoppen, misschien een
paar meer. Het eenige, dat het toestel van een normaal apparaat doet
verschillen, is een rond gat van ongeveer 20 centimeter, waarin een
evengroote lens zichtbaar is. Naast deze lens is een tweede opening,
waarachter de luidspreker is opgesteld. Het zendstation is gewaar
schuwd, dat prof. Fleming er is, en plotseling klinkt uit den luidspreker:
„Is u daar, prof. Fleming? Kunt u mij zien?” De lens wordt verlicht
van het toestel uit. Een motortje bromt en over de lens teekent zich een
bewegende gebogen hand af, bestaande uit donker- en lichtroode lijnen.
Baird draait aan een knop, waarmee de snelheid van het motortje ge
regeld wordt en vrij plotseling staat de lichtende band stil en wij zien
een gelaat. Heel duidelijk zijn de gelaatsvorm, de oogen, de pupillen,
de sprekende mond te zien. Als wij den man kenden, zouden wij hem
herkennen. Maar even later vervaagt het beeld een weinig, de strepen,
waaruit het is samengesteld, staan niet stil, het beeld beweegt op en neer.
De synchronisering is niet goed, d.w.z. de motoren aan de zend- en
ontvangzijde loopen niet absoluut gelijk. En dat is volstrekt noodzake
lijk. Een draai aan den knop maakt alles weer beter. Maar als de getelevisionneerde man zich wat verder van het zendapparaat beweegt,
is het weer mis. Er zijn ook goede oogenblikken, waarop wij den man
het hoofd zien draaien, met de vingers door de haren strijken. Het
kijken er naar is echter zeer vermoeiend voor de oogen, erger dan het
kijken naar de film in haar kinderjaren. Het beeld is dan ook slechter
14

dan van de allereerste films. Toch is dit alles heel, heel interessant.
Het komt er niet op aan, dat de zender slechts een vijftig meter verder
staat. Het verbluffende is, dat ergens anders, ditmaal in een huis aan
de overzijde van de straat, een man spreekt, en zingt, en dat zijn stem
en zijn gelaat door den aether heen naar ons wordt overgebracht. „Het
is wonderbaarlijk”, zei prof. Fleming, „en ik ben blij het gezien te
hebben”. Intussen was hij het met ons eens, dat er nog heel wat aan de
televisie verbeteren moet, voordat zij goed is en algemeen toepassing
kan vinden.
Over de vraag of dit televisiesysteem een toekomst heeft, liet prof.
Fleming zich niet uit. Maar hij trok wel een zeer sceptisch gezicht! En
inderdaad heeft het er veel van weg, alsof deze resultaten van Baird
niet het begin, maar het einde van zijn stelsel beteekenen. De weg,
waarop dit televisie-systeem gaat, loopt dood. Het wordt een wanhopig
gevecht met den tijd en de snelheid, dat met de hedendaagse techniek
zoo goed als zeker niet is te winnen”.
De tijd heeft de schrijver van deze regelen, die een waarheidsgetrouw beeld
geven van wat hij heeft waargenomen, voor een groot deel in het gelijk gesteld.
Het systeem van toen is inderdaad doodgelopen, maar wat daarna door Baird
en anderen is bereikt op gewijzigde grondslag van het destijds gevolgde systeem,
geeft grond aan zijn bewering, dat hij geen onoverkomelijke hindernis zag
voor de ontwikkeling van de televisie tot een perfectie, welke die van de cinematograaf nabijkomt. Sinds deze gedenkwaardige demonstratie te Londen (26
September 1928) zijn nieuwe, wetenschappelijke vorderingen gemaakt, die
een zodanige volmaaktheid hebben gebracht, dat thans in Amerika en Engeland
op grote schaal televisie-uitzendingen voor de huiskamer worden gegeven.
Daarom mag de verwachting worden uitgesproken, dat op grond van het ver
leden schone beloften in de schoot der toekomst liggen verborgen. Want wat
de toekomst toenmaals voor Baird nog schuil hield, is thans al tot een perfectie
ontwikkeld, die verbluffende resultaten heeft geoogst. Daarom ook mag men
de taal van een uitvinder altijd met die mildheid beoordelen, welke ons de
waarachtigheid doet kennen van zijn ogenschijnlijk te fantastisch lijkende
voorspellingen. Beeldtelegrafie, draadloze televisie en het overbrengen van
filmvertoningen door de radio zijn tegenwoordig reeds werkelijkheid, schreef
de Amerikaanse uitvinder Jenkins in 1930! Zij hebben het stadium van grille
fantasiebeelden overwonnen en zijn de aankondigingen van een nieuw tijdperk,
waarin voor het menselijke gezichtsveld geen grenzen meer zullen bestaan.
In de Verenigde Staten was men te dien tijde reeds zover, dat de radio
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iedere avond twee uur lang een televisieprogramma uitzond, dat de „luisterkijkers” in de huiskamer konden volgen.
Wat onze televisietoestellen betreft, was Jenkins er in 1930 van overtuigd,
dat de middelen, met behulp waarvan wij in staat zullen zijn gedenkwaardige
gebeurtenissen op dezelfde tijd, dat zij plaats vinden, in onze huiskamer te
aanschouwen, reeds binnen ons bereik lagen: „De tijd is niet ver meer, dat
filmen direct vanuit Hollywood uitgezonden zullen worden”. Hier is Jenkins
welwat optimistisch in zijn verwachtingen geweest, hetgeen voor een belangrijk
deel valt te verklaren uit het feit, dat hij in de telecinematografie zelf een
belangrijke rol heeft vervuld en gemeend heeft op grond van zijn ervaringen
een dergelijke uitspraak te kunnen doen, waarbij de wens meer de vader der
gedachte is geweest. Tot het uitzenden van films rechtstreeks uit Hollywood
is het tot op de huidige dag niet gekomen en het is ook zeer de vraag of dit in
de naaste toekomst zal geschieden. Men moet immers rekening houden met
de commerciële belangen.
Ook op een ander punt heeft Jenkins zich vergist, al bedoelde hij het wel
licht niet zo stout als zijn verbeelding zich voor ogen toverde. De televisie, zo
schreef hij, zal ook in de handelswereld vele omwentelingen teweeg brengen.
De directeuren van grote firma’s, die zich op reis bevinden, zullen hun confe
renties door de radio kunnen houden. Men zal met behulp van de televisie
in staat zijn zich op duizende kilometers afstand bevindende klanten goede
renmonsters te tonen. De hiertoe benodigde televisie-apparaten zullen spoedig
even algemeen verbreid zijn als thans de telefoon!
Deze verwachtingen van Jenkins zijn tot nog toe beschaamd, hoewel de
televisie zich sindsdien wel dermate heeft ontwikkeld, dat een stadium, zoals de
Amerikaanse uitvinder zich voorstelde, is bereikt.
De televisie biedt voor de culturele en commerciële ontwikkeling onbeperkte
mogelijkheden, aldus schreef Jenkins verder. „Wij zijn thans nog bij lange na
niet in staat ons de omvang van deze mogelijkheden en de tijds- en geldbe
sparingen, welke eruit zullen voortvloeien, te realiseren. Zeker is evenwel,
dat de eerste stap reeds is gezet. Wij kennen de toestellen, die voor de ver
wezenlijking van al deze toekomstdromen nodig zijn, en dagelijks worden
nieuwe toestellen in gebruik genomen. Duizende particulieren houden zich
momenteel met het televisieprobleem bezig en hun belangstelling zal onge
twijfeld ook van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling”.
Televisie is een feit, maar hoe lang het nog zal duren voor en aleer de beel
den in onze huiskamers kunnen worden ontvangen op even grote schaal als
met de radio het geval is voor wat de ontvangst van het gesproken woord en
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Afb. 3. Het raster van een cliché. Het beeld komt duidelijker naar voren wanneer
men het op armslengte afstand houdt.
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Afb. 7. Een door Daventry uitgezonden
afbeelding met storing in Nederland ont
vangen. (Uit: „Radio-Wereld”)
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Afb. 8. Nog een voorbeeld van
gestoorde ontvangst van beeldtelegrafie. (Uit: „Radio-Wereld")

Afb. 9. Een door Daventry uitge
zonden en in Amsterdam opgevangen
tekening. (Uit: „Radio-Wereld”)
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Afb. 10. Een „radio-foto" van burgemeester
De Vlugt. (Uit: „Radio-Wereld”)

Afb. 11. Een „Beeldtelegram" (door middel van beeldtelegrafie van Indië naar Nederland
overgebrachte, getypte brief).

de muziek betreft, onttrekt zich op het ogenblik aan iedere beoordeling. Er zijn
zovele onzekere en ongekende factoren, dat het een slag in de lucht zou zijn
om te dien aanzien een voorspelling te geven. Elke profetie van die aard berust
op wankele basis, daar de gehele ontwikkeling weliswaar evolutionnair is, doch
er steeds nieuwe verrassingen zijn, welke de evolutie voor een ogenblik onder
breken en de techniek een krachtige stoot vooruit geven.
Dat de oplossing van het vraagstuk — op zichzelf geen probleem meer —
gezocht moet worden in de richting van de korte en ultra korte golf, wordt in
technische kringen als vaststaand aangenomen. Marconi heeft zelfs beweerd,
dat de oplossing ligt in de toepassing van de micro-golven, uiterst kleine golven
van slechts enkele centimeters.
Het oordeel van de Italiaanse uitvinder over de rol, die televisie in het
maatschappelijk leven zal vervullen, mag hier ter plaatse aan de vergetelheid
worden ontrukt, mede omdat zijn uitspraak lijnrecht staat tegenover die
van Jenkins.
„Naar mijn mening zal de televisie nooit de film verdringen!”
Marconi sprak deze woorden in 1929, toen de radiobioscoop in een ge
vorderd stadium scheen te verkeren en het er naar uit zag, alsof men spoedig
de „tele-kino” in huis zou hebben. Hoewel we thans, vele jaren later, nóg niet
zo ver zijn, heeft de stelling, die de grote uitvinder verkondigde, niets aan
waarde ingeboet:
„Tussen tele-kino” — aldus Marconi — „en bioscoop zal een derge
lijke verhouding ontstaan als tussen radio en gramofoon. De televisie
en de radio maken onze deelneming mogelijk aan gebeurtenissen van
het ogenblik, maar dat is op den duur niet ieders bedoeling. De meeste
mensen willen van tijd tot tijd hun lievelingsfilmsterren zien, hun lieve
lingsmuziek horen en zullen dus naar de bioscoop gaan of hun huisbioscoop laten draaien”.
Marconi heeft in de opwindende jaren van de televisie-ontdekkingen zijn
gezond verstand behouden en als nuchter beoordelaar gezegd in een persge
sprek met de correspondent van een groot Nederlands dagblad:
„Ik weet wat het publiek van mij vraagt. Het publiek wil even gretig als
wijzelf het prachtige nieuws weten, dat de wetenschap voor ons in reserve
houdt. Maar in een zoo delicate materie als van de radio, moet men niet te vlug
willen zijn. In sommige kranten heb ik sensationeele dingen gelezen. Men heeft
mij laten beloven, dat de menschen door dikke muren heen zullen kunnen zien,
dat gesprekken tusschen de aarde en de maan, tusschen de aarde en Mars
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zullen plaats hebben en nog heel wat meer fantasieën. Ge moet dat niet gelooven, maar wel is het waar, dat de draadlooze telegrafie sedert eenige jaren
zulke snelle vorderingen heeft gemaakt, dat wij spoedig iets heel belangwek
kends mogen verwachten, iets wat de wereld en de menschheid in verbazing
zal brengen, iets wat een ware omwenteling in ons leven zal beteekenen.
Het gaat tenslotte om de mogelijkheid elkaar op een afstand te zien, van het
eene eind der aarde naar het andere met elkaar van gedachten te kunnen
wisselen, niet alleen door middel van de stem, maar ook van het beeld, zoodat
men bijvoorbeeld te Parijs de telefoon van de haak neemt om met iemand te
New York of te Buenos Aires te spreken en elkaar tegelijk te zien. Misschien
zal men zelfs een film kunnen zien draaien zonder van zijn stoel te moeten
opstaan”.
Dat alles ligt niet alleen binnen het bereik der mogelijkheden, maar bevindt
zich reeds in een vergevorderd stadium van verwezenlijking, aldus zeide
Marconi in dit interview van 1934. Het gaat niet enkel om proefnemingen,
maar om practische toepassingen, waarvan de resultaten niet lang op zich
zullen laten wachten.
Het is duidelijk dat de televisie niet enkel een middel van vermaak behoeft
te zijn, maar ook een belangrijke hulp voor de wetenschap, zo vervolgde
Marconi. De dag zal komen, dat een medisch consult vergezeld zal gaan van
de draadloze aanwezigheid van de zieke, zodat patiënt en geneesheer, al
bevinden zij zich op ver uiteen gelegen delen der aarde, met elkaar kunnen
spreken als waren zij in dezelfde kamer. Men mag niet voorbarig zijn en het
publiek geen dingen beloven, welker verwezenlijking op commerciële basis
tijd vergt. Maar wij hebben de ruimte teniet gedaan voor zover het ’t horen
betreft, en wij zullen dit ook doen ten opzichte van het zien. Als dat bereikt is,
zal er een enorme stap vooruit zijn gedaan, niet alleen op wetenschappelijk
gebied, maar ook in de richting van beter begrip onder de mensen, in de
richting van de universele broederschap....
Hier werd Marconi filosofisch en daarom zullen wij het bij deze aanha
lingen laten. De voorspellingen van de Italiaan zijn niet alle uitgekomen. De
huisbioscoop maakt slechts een zeer klein onderdeel uit van ’s mensen ver
maak in het algemeen; de huiskamertelevisie is nog ver verwijderd van alge
meenheid, welke de radio tot een volksbezit kenmerkt; de bioscoop vervult
nog altijd de grote rol van het algemene publieke vermaak, dat zij al sinds meer
dan 30 jaar is.
Veeleer is dan ook te verwachten, dat de joumaaltheaters, in het bijzonder
de cineacs, met hun actuele vertoningen de belangstelling van de grote massa
18

blijven trekken en zich daarom te zijner tijd meester zullen maken van het
terrein der nieuwsverspreiding op nieuwe grondslag, n.1. die der televisie. Op
dit gebied zijn vooral in de laatste jaren belangrijke vorderingen gemaakt,
en de hier uitgedrukte verwachting mag worden uitgesproken op grond van de
aantrekkingskracht van het „actuele feit” voor het publiek. Hoe we de ontwik
keling van de televisie ook zien, het blijft desniettemin een onmiskenbaar feit,
dat het grote publiek in de afgelopen decennia — ondanks alle tegengestelde
verwachtingen — nog steeds niet heeft kunnen genieten van het grote wonder.
Zelfs de televisie-zalen, die vóór de laatste wereldoorlog in Berlijn werden
ingericht voor massabezoek, kunnen nog niet worden beschouwd als een
televisie-bioscoop. Ook hier geldt de regel, dat men niet verder moet reiken dan
zijn arm lang is. Daarvan nam Sir Oliver Lodge reeds nota in 1928, toen hij,
in tegenstelling tot vele andere, optimistischer uitlatingen, verklaarde, dat de
televisie in de huiskamer nog wel wat op zich zou laten wachten.
Dit alles neemt niet weg, dat de huiskamertelevisie thans werkelijkheid is
geworden. Men moet haar echter nog steeds zien als het begin van een ontwik
keling. De televisie-methode, die niet meer gebruik maakt van de mechanische
middelen, zoals ten tijde van Baird, en die pas in de laatste tien jaar tot ont
wikkeling is gebracht (de iconoscoop), heeft nieuwe verwachtingen gewekt
en de mogelijkheid althans meer binnen het bereik gebracht. Toch bleef men
ook vroeger aan het denkbeeld van de huiskamertelevisie vasthouden. Major
Herbert Frost was van mening, dat men er nog slechts enkele jaren op behoefde
te wachten. Prof. J. H. Morecroft daarentegen was zo pessimistisch, dat hij
sprak over „een paar zwakke lichtstraaltjes” en zelfs de voormalige directeurgeneraal van de Engelse Posterijen, Telegrafie en Telefonie, Sir Kingsley
Wood, zeide in 1934, dat hij de publieke opinie helaas zou moeten teleur
stellen, indien deze zich er op richtte spoedig van televisie-uitzendingen te
kunnen genieten, en hij gewaagde van „pessimistische resultaten”, die de com
missie tot onderzoek naar de stand en de toepassingsmogelijkheden der televisie
zou moeten publiceren.
Intussen hadden in Engeland vele mensen reeds in de handel gebrachte tele
visie-toestellen gekocht en menig zakenman had zijn geld gestoken in de fabri
cage van dergelijke ontvangers en verloren. Toch kondigde het Britse televisierapport van de commissie, waarop Sir Kingsley Wood doelde, de mogelijkheid
aan van experimentele uitzendingen met overheidssteun en in December 1934
werd de televisie-omroep aldaar aangekondigd. Ook aan de amateurzenders
in Engeland werd in dat jaar toegestaan met televisie te experimenteren, en wel
op golflengten tussen 9,375 en 10,7 meter. De proeven moesten zich evenwel
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beperken tot stilstaande objecten, of films gedurende hoogstens twee minuten
per keer. De Engelse B.B.C was reeds in Augustus 1932 met experimentele
uitzendingen begonnen.
Ook in andere landen legde men zich op de experimentele televisie-uitzendingen toe en op verschillende radiotentoonstellingen werden nieuwe vindingen
geëxposeerd of demonstraties gegeven. Men slaagde er evenwel niet in om
grotere afstanden dan ongeveer 60 km te overbruggen, waardoor men zich
voor het probleem ziet gesteld om een net van televisiezenders te bouwen, indien
men veel grotere oppervlakten wil bestrijken, teneinde alle luister-kijkers te
kunnen bereiken. Hoewel na 1933 een ogenblik scheen aangebroken, waarop
de televisie-omroep nog slechts een kwestie van economische ontplooiing zou
zijn, bleek toch spoedig, dat men met de ontwikkeling geen grote schreden
verder kwam. Na de uitvinding echter van de kathodestraalbuis heeft het
vèr-zien een nieuwe armslag gekregen. De stilstand in de techniek werd opge
heven en maakte plaats voor een nieuwe vlucht. In de laboratoria werkte men
verder aan de ontwikkeling van de iconoscoop en men mag het verloop daarvan
zeker als min of meer sensationeel aanduiden. Aan de oplossing van het pro
bleem om beelden van willekeurige grootte, bijvoorbeeld cinema-projectiegrootte en van dezelfde scherpte, te verkrijgen, wordt hard gewerkt, en niet
zonder succes. In enkele gevallen werd ook wel ontvangst op grotere afstand
dan 60 km geconstateerd, maar de kwaliteit van het ontvangen beeld is
meestal slecht.
In wetenschappelijke kringen blijft men daarom aandacht schenken aan de
enige mogelijkheid, die thans practisch goede resultaten oplevert, namelijk het
bouwen van verschillende zenders, die elk een actieradius van ongeveer 60 km
bereiken. Op die wijze is een heel net van televisiezenders nodig, waardoor de
televisie niet alleen een technisch, maar ook een financieel-economisch pro
bleem is geworden.
Amerika heeft met zijn grote economische mogelijkheden uiteraard niet
geaarzeld met het oprichten en in bedrijf stellen van televisiezenders. In 1939
was men er al zover, dat — met de particuliere zenders meegerekend — er
zeker dagelijks 25 „in de lucht” waren. Thans zijn er 24. Het aantal aanvra
gen voor nieuwe zenders neemt toe. Om een behoorlijke ontvangst mogelijk te
maken, zouden er niet minder dan 80 stations nodig zijn. Er liggen hier dus
wijde perspectieven. Het veld voor de economische ontplooiing ligt als het ware
braak. Een Amerikaans radiodeskundige voorspelde, dat in 1952/53 zeker
zeven tot acht milliard dollar in televisie geïnvesteerd zal zijn. In 1947 bedienden elf stations in de grootste Amerikaanse steden reeds 50.000—60.000 ont-
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vangtoestellen. In totaal zijn er thans 375.000. De gemiddelde prijs bedraagt
400 dollar. In Engeland kosten de ontvangtoestellen rond £ 100.
Een grote stoot werd aan de televisie-ontwikkeling gegeven op 18 Maart
1947, toen de Amerikaanse Federale Verbindingscommissie ten gunste van
het geperfectionneerde „zwart-wit”-systeem besliste en ten nadele van het nog
in een experimenteel stadium verkerende kleurensysteem. Het grootste ver
langen van het publiek en de fabrikanten gaat uit naar het grotere beeldscherm.
De Amerikaanse Television Manufacturing Company besteedt aan dit vraag
stuk bijzondere aandacht. Zij heeft een toestel in de handel gebracht, dat de
ontvangst toestaat van beelden van 63,5 X 76,2 cm, hetgeen al weer groter is
dan bij het toestel, dat zij in het laatst van 1947 uitbracht en een beeldschermafmeting had van 48,2 X 63,5 cm.
De ontwikkeling van de televisie zal in de naaste toekomst ongetwijfeld in
de eerste plaats van financiële factoren afhankelijk zijn. Ook al ontwikkelt
zich de techniek in de toekomst tot een zekere perfectie, dan nog blijft het
economische probleem een belangrijke rol spelen. Zullen de uitzendingen op
financieel verantwoorde basis kunnen plaats hebben? Zal het publiek koop
krachtig genoeg zijn om zich de ontvangtoestellen aan te schaffen? Deze vragen
staan niet aan ons om te worden opgelost. Wij constateren slechts feiten.
Wat de technische ontwikkeling zelf betreft, halen wij de mening aan van
Zworykin, een man, die met de televisie als het ware vergroeid is en ruim
schoots zijn sporen op dit gebied heeft verdiend. Hij — en zijn woord heeft
gezag — spreekt in zijn nieuwste publicatie „Television” als zijn mening uit,
dat er nog vele onopgeloste problemen bestaan in elke phase van het vèr-zien.
De oplossing hiervan zal veel werk eisen van een grote groep wetenschappelijk
gevormde en getrainde technici. Het in de handel brengen van goedkope ont
vangers zal pas mogelijk zijn bij massa-productie. Verschillende fabrikanten
zijn hiermee reeds bezig. Daarnaast mag men echter niet uit het oog verliezen,
dat de kostbaarste geschiedenis niet de fabricage van ontvangtoestellen is,
maar de bouw van zenders!
De culturele en opvoedkundige mogelijkheden, die in televisie liggen beslo
ten, zijn enorm groot. De gelijktijdige weergave van beeld en geluid is van
invloedrijke betekenis op het intens medeleven van de toeschouwer met de
weergegeven gebeurtenissen. De radio alleen al heeft zoveel bijgedragen tot
de geestelijke ontwikkeling van de mens, dat zij bij combinatie van geluid en
beeld, naar men mag aannemen in versterkte mate zal worden bevorderd.
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HOOFDSTUK II
IN EN UIT DE DOOLHOF
T e 1 e v i s i e omvat de techniek van het uitzenden en die van het ontvangen
beide. Zomin als in de radio-ontvang- en -zendtechniek wordt elk dier afzon
derlijke delen van de toegepaste wetenschap telkenmale afzonderlijk genoemd,
wanneer beide vormen ervan gezamenlijk in het betoog ter sprake komen. Zo
eenvoudig en vanzelfsprekend dit is, even verwonderlijk samengesteld en ver
warrend is de nomenclatuur, die in de literatuur op dit gebied wordt gevolgd.
Daarom wordt door ons gepoogd er enige ordening in te brengen tot goed
begrip van de in de hierna volgende hoofdstukken te behandelen verschijnings
vormen van beeldtelegrafie en televisie.
Naar gelang een vooraanstaand persoon in de wetenschappelijke wereld het
denkbeeld kreeg een bepaald onderdeel der televisie-apparatuur of het com
plete toestel met een door hemzelf bedacht woord naar zijn beste weten te
betitelen, deed zo’n benaming — zonder officieel te zijn vastgesteld of goed
gekeurd — uit het land van oorsprong de ronde over de wereld. Daardoor
ontstond tenslotte een mengelmoes van namen voor één en hetzelfde onderwerp
en keerde een of andere woordvorm dikwijls verbasterd naar het land van oor
sprong terug. Veelal ook werd de naam van een gepatenteerd product een
soortnaam, die geen onderscheid meer maakt tussen het oorspronkelijke fabricaat en de producten, die op andere grondslag berusten, maar toch voor het
zelfde doel bestemd zijn.
T e 1 e v i s i e betekent vèr-zien. Het omvat het langs electrische weg waar
neembaar maken van objecten (hetzij bewegingloze, dan wel bewegende) over
een afstand, die de mens belet het object met het blote oog direct waar te ne
men. Ook mag er, in tegenstelling tot de beeldtelegrafie (waarover straks
nader) geen tijd verlopen tussen het ogenblik, waarop het object zich
binnen de belichtingskring van het zendapparaat bevindt en het ogenblik,
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waarop het aan de ontvangzijde wordt waargenomen. Door middel van televisie
wordt het dus mogelijk gemaakt datgene te zien wat zich feitelijk buiten de
waamemingsgrenzen van het menselijk oog bevindt, en dan nog uitsluitend op
het moment, waarop een dergelijk object behoort tot een plaatselijk gebeuren.
Ter onderscheiding van de hierna te noemen filmtelevisie en de telecinematografie of radiobioscoop, duidt men de gewone televisie wel eens aan met
de naam directe televisie. Met dit woord wenst men er de nadruk
op te leggen, dat er directe transmissie plaats heeft van een gebeurtenis, die
zich afspeelt op hetzelfde ogenblik als waarop zij wordt ontvangen.
Een andere vorm van televisie is de filmtelevisie, waarvan we hier
onder een nadere verklaring zullen geven. Naast filmtelevisie staat de t e 1 ec inematografie of radiobioscoop, waarbij een reeds vroeger opge
nomen film door middel van een televisie-apparaat elders waarneembaar wordt
gemaakt dan waar zij wordt vertoond en wel op het ogenblik, waarop die
film wordt afgedraaid. De film, waarvan hier sprake is, kan dus meermalen
worden „uitgezonden”.
In tegenstelling hiermee staat de filmtelevisie, waarbij de film als
tussenstadium wordt gebruikt om televisie mogelijk te maken. De film is hier
middel en geen doel. In het geval van de radiobioscoop daarentegen is de
film het doel zelf, namelijk het object, dat door middel van televisie elders
waarneembaar wordt gemaakt.
Een ander veelvuldig gebruikt woord is radiovisieom televisie aan te
duiden. Hiertegen bestaat geen oveiwegend bezwaar, indien men slechts be
denkt, dat televisie niet langs draadloze weg behoeft te geschieden. Bij
radiovisie daarentegen geschiedt de overbrenging steeds langs draadloze weg.
De naam radiovisie kan men daarom gebruiken, als men duidelijk tot uiting
wil laten komen, dat er televisie langs draadloze weg plaats heeft. In het
dagelijks leven vermijde men de term radiovisie echter zoveel mogelijk, omdat
zij gemakkelijk tot verwarring aanleiding geeft.
Noctovisieis een vorm van televisie, waarbij gebeurtenissen, personen,
objecten in het algemeen, in het donker geplaatst zijn en elders — al of niet
langs draadloze weg — door middel van televisie waarneembaar worden
gemaakt.
Veel verwarring is ontstaan tussen de begrippen televisie en beeldtelegrafie. Een goede 20 jaar geleden ontwikkelde de beeldtelegrafie
zich in sneller tempo dan de televisie. Door de practische toepassing van beeld
telegrafie en de experimentele televisie, die toentertijd in de publieke belang
stelling kwam te staan, ontstond een misverstand omtrent beiderlei beginsel.
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Waar in het algemeen van beeldtelegrafie wordt gesproken, maakt men geen
onderscheid tussen telegrafische of radiografische overbrenging van foto’s
en telegrafische of radiotelegrafische overbrenging van tekeningen. Beeld
telegrafie wil niets anders zeggen dan het overbrengen van beelden (foto’s
of tekeningen in de ruimste zin van het woord) naar elders langs electrische
weg. Onder beeldtelegrafie valt zowel fototelegrafie als telautografie.
Fototelegrafie betekent het langs electrische weg overbrengen van
foto’s. Aan de ontvangzijde wordt dan een volkomen getrouwe copie weerge
geven van de foto, die zich aan de zendzijde bevindt. Het betreft hier dus —
zoals bij beeldtelegrafie steeds het geval is — een dood object, in tegen
stelling met de televisie, waar meestentijds sprake is of althans de mogelijkheid
bestaat van bewegende beelden.
De term telautografie, als onderdeel van de beeldtelegrafie, kan men
gebruiken, indien tekeningen langs electrische weg worden overgebracht. Tel
autografie zou men dus kunnen aanduiden met beeldtelegrafie in enge zin.
Indien men er de nadruk op wenst te leggen, dat het overbrengen van een
foto of een tekening plaats heeft langs radiografische weg, spreekt men wel
van beeldradio. Omstreeks 1930 werd beeldradio veelal in verband
gebracht met debeeldomroep, waarbij foto’s en tekeningen voor „luister
aars”, die in het bezit waren van een beeldtelegraafontvanger, werden „om
geroepen”, d.w.z. langs radiografische weg zichtbaar gemaakt op de beeldontvanger. Bij die beeldomroep, die korte tijd ook in ons land werd toegepast,
dacht men aan amusementsdoeleinden. Bij beeldradio daarentegen treedt
meer het persoonlijke of zakelijke element naar voren. Tegenwoordig spreekt
men meer algemeen van beeldtelegraaf. Zij vindt toepassing in het
krantenbedrijf en bij de politie.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat de beeldtelegrafie zowel langs draden
als draadloos kan geschieden, nu wij reeds aandacht schonken aan de term
beeldradio. Ook televisie kan (dit is nu wel duidelijk geworden) zowel draad
loos als langs draden plaats hebben. Toch verdient het geen aanbeveling te
spreken van radiotelevisie, naar analogie van radiotelegrafie. Wil men
de term radiotelevisie gebruiken, dan passé men deze toe op die vorm
van televisie, waarbij zowel beeld als geluid worden uitgezonden. Intussen
heeft de televisie al een zodanige ontwikkeling bereikt, dat televisie zonder
gelijktijdige geluidsoverbrenging als een verouderde vorm wordt beschouwd.
Wanneer we ons tot een overzicht willen bepalen van de verschillende
systemen, die we hierboven noemden, komen we tot de volgende indeling:
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BEELDTELEGRAFIE
langs draad of draadloos

beeldradio

beeldomroep

fototelegrafie
foto’s en tekeningen

telautografie
tekeningen

TELEVISIE
langs draad of draadloos

radiotelevisie
(beeld en geluid)

noctovisie
(zien in het donker)

radiovisie
(draadloos)

|
direct

telecinematografie
of radiobioscoop
(film als object)

indirect

filmtelevisie
(film als

hulpmiddel

Het bovenstaande schema zal ongetwijfeld er toe kunnen bijdragen het
begrip voor de verder te behandelen vormen van beeldtelegrafie en televisie te
verduidelijken. Aangezien de principes van beeldtelegrafie en televisie in
wezen gelijk zijn en de beeldtelegrafie als een voorloopster van het vèr-zien
mag worden beschouwd, nemen wij de lezer in het volgende hoofdstuk in
gedachten eerst mee in de droomwereld der uitvinders, die zich met de beeld
telegrafie hebben bezig gehouden.
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HOOFDSTUK III
DE ONTWIKKELING VAN DE BEELDTELEGRAFIE
De eerste proeven met beeldtelegrafie dateren van 1843, omstreeks de tijd,
toen Morse zijn telegrafisch alphabet bekend maakte en de eerste Europese
telegraafdienst met Morse-apparaten werd ingesteld (1848 Hamburg-Cuxhaven). Toen het Morsetoestel dus nog nauwelijks toepassing had gevonden
in de practijk, trachtten de technici reeds de beeldtelegrafie te verwezenlijken.
Deze beeldtelegrafie beperkte zich aanvankelijk tot het overbrengen van zwart
witte tekeningen zonder enige kleurnuances, letters, handtekeningen, enz. Men
duidt deze eerste phase in de ontwikkeling der beeldtelegrafie aan met de
naam lelautografie.
Wij zullen ons een ogenblik nader bezig houden met deze telautografie,
welke men kan rangschikken onder de beeldtelegrafie in enge zin.
In 1842^43 bouwde Alexander Bain een toestel, dat op electrolytische
grondslag berustte. (Electrolyse is het proces van ontleding van vloeistoffen
door een electrische stroom.) Op dit principe berustte de constructie van een
toestel, telautograaf genaamd, dat thans aangeduid wordt met de naam
B ain-B akewell-apparaaat, naar de beide uitvinders Bain en Bakewell. Tot op heden is het door hen gevolgde principe in alle apparaten voor
beeldtelegrafie nagevolgd. Het loont dus de moeite het systeem nader te bezien.
De installatie bestaat uit een metalen cylinder, waaromheen een vel papier
is gewikkeld, dat met een door Baggs in 1841 gevonden oplossing van bloedloogzout en salpeterzure natrium is geprepareerd. Door de hygroscopische
eigenschap van dit chemische mengsel — men noemt een stof hygroscopisch,
wanneer zij de eigenschap bezit vochtigheid uit de lucht op te nemen — blijft
het papier steeds vochtig, hetgeen voor de chemische omzetting (waarover zo
dadelijk meer) noodzakelijk is, maar waardoor later tevens het nadeel aan
het licht kwam, dat een dergelijk apparaat afhankelijk is van de vochtigheids
toestand der lucht.
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Een ijzeren stift A (afb. I) met de punt rustend op het papier, is met de
positieve pool van een leiding naar C verbonden.De negatieve pool wordt naar
de aarde geleid. Indien nu de contactsleutel van de zendinrichting wordt neergedrukt, wordt een stroom gesloten. Daardoor ontwikkelt zich op het papier
onder stift A een chemisch proces en ontstaat op het papier — wanneer de
cylinder ronddraait — een blauwe streep. Zodra de contactsleutel wordt
losgelaten en de stroom dus onderbroken, houdt het chemische proces op het
papier van de ontvangwals op en glijdt de cylinder onder naald A door,
zonder dat er enige chemische werking op het papier plaats heeft. Wanneer
elders met de contactsleutel geregeld een stroom wordt gesloten en verbroken,

A

UlllP
accu

vel papier

77TT777?

aarde

aarde
Afb. 1. Principe van Bain-Bakewell.

ontstaan er op het chemisch geprepareerde papier van de cylinder blauwe
strepen met overeenkomstige onderbrekingen, die wit blijven.
Op grondslag van deze chemische omzetting bouwde Frederic Collier
Bakervell in 1847 de eerste t e 1 a u t o g r a a f, het Bain-Bakewell-apparaat.
Hij maakte gebruik van een speciale inktsoort, die de electrische stroom niet
geleidt. Reeds doet zich hier de moeilijkheid der synchronisatie gelden, die
bij televisie zulk een grote rol speelt en waarover nog nader zal worden ge
sproken. Deze synchronisatie houdt in, dat de cylinders aan de zend- en aan
de ontvangzijde precies gelijk moeten lopen. Door ze gelijkmatig te laten ro
teren en de beide stiften (één aan de zend- en één aan de ontvangzijde) gelijk
matig zijdelings te laten bewegen, verkrijgt men bij de zender een algehele
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aftasting van de tekening, die met de niet-geleidende inkt geschreven is op een
metalen blad van staniol — zeer dun bladtin, dat over de cylinder gespannen is — terwijl bij de opvanginrichting de ontvang wals op dezelfde
wijze door een naald wordt afgetast. Deze laatste cylinder is met het chemisch
geprepareerde papier bedekt.
Wanneer de zenderstift over de staniol-oppervlakte strijkt, wordt — door
verbinding der beide apparaten met ingeschakelde batterij — een stroom ge
sloten, die op het papier van de ontvangwals een blauwe streep doet ontstaan.
Zodra de zenderstift echter over de m*e/-geleidende inkt loopt, wordt de stroom
onderbroken en ontstaat op de ontvangcylinder een witte plek (afb. 2). Er

Afb. 2. Proeve van telautografie.

heeft daar dan namelijk geen chemische omzetting plaats. Als resultaat ver
krijgt men een witte figuur, die des te zuiverder gedetailleerd zal zijn naarmate
de aftasting op de zender in een nauwere spiraal plaats heeft.
Volgens hetzelfde principe en met slechts enkele ondergeschikte afwijkingen
in de constructie vervaardigde Caselli in 1855 een telautograaf, die, in 1863,
hoewel voor slechts korte tijd, officieel in gebruik werd genomen tussen ParijsAmiens en Lyon-Marseille.
De thans in gebruik zijnde apparaten berusten in beginsel bijna alle op
het Bain-Bakewell-systeem, althans op electrolytische of electrochemische
grondslag, o.a. de apparaten van Thorne Baker, waarmede in Engeland
proeven werden genomen, óók voor het overbrengen van foto’s.
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Naast de electroc h e m i s c h e methode van Bakewell, staat de electromechanische, welke in 1851 door Matlhias Hipp werd toegepast;
hierbij is geen chemisch geprepareerd papier nodig, maar wordt gebruik
gemaakt van een pen, die langs electromagnetische weg wordt opgeheven en
neergelaten, terwijl voor een geregelde automatische toevoer van schrijfinkt
wordt gezorgd.
Van de nieuwere apparaten noemen we dat van R. H. Ranger, waarmede
de eerste „radio-chèque” van Amerika naar Engeland werd gezonden. Ver
der wist Ludrvig Tschömer tijdens de oorlogsjaren 1914—1918 goede
resultaten te bereiken met het overbrengen van kaarten, die de gevechtsstellingen weergaven. Van München uit werden vóór de tweede wereldoorlog
geregeld weerkaartjes uitgezonden volgens een op hetzelfde principe be
rustend apparaat, dat door Prof. Max Dieckmarm was ontworpen.
De Amerikaanse uitvinder C. Francis Jenl(ins> die zich op velerlei gebied
verdienstelijk maakte, experimenteerde in 1926 met een speciale zendinrichting voor dergelijke kaartjes en bouwde in zijn laboratorium tevens een
ontvanginrichting, die later toepassing vond aan boord van de Amerikaanse
vloot. Het kaartje werd zichtbaar op de ontvangwals in rode inkt op bruin
papier.
In 1850 construeerde de Oostenrijker Gintl een „electrochemische tele
graaf” (berustende op het Bain-Bakewell-principe). In 1853 deed zij tussen
Amsterdam en Berlijn dienst. Wegens de gevoeligheid voor de vochtigheids
toestand van de lucht kon deze „telegraaf” echter slechts korte tijd in gebruik
blijven. Bovendien vond men juist in die jaren een beter werkende telegraaf
uit, n.1. het Morse-toestel, dat het destijds nog primitieve reproduceren van de
gewone lettertekens overbodig maakte.
Zo verdrong de nieuwe techniek de oude toestellen en scheen het er zelfs
naar uit te zien, dat de oude telautograaftoestellen voor goed naar het museum
konden worden verwezen. De geschiedenis laat ons echter zien, dat de ver
beterde toepassing van een oud principe de nieuwe vinding kan overvleugelen.
De Morse-telegraaf heeft zich langs geheel eigen banen tot grote hoogte
ontwikkeld, en de beeldtelegrafie opende wijdere perspectieven van gans
andere aard.
De hier beschreven methoden tot overbrenging van tekeningen zijn niet
geschikt om foto’s direct uit te zenden en over grote afstand elders zichtbaar
te maken. Indien men met deze telautograafmethode foto’s wil overbrengen,
kan dit slechts geschieden langs indirecte weg, d.w.z. dat de foto’s daartoe
vooraf geschikt moeten worden gemaakt. Dit laatste kan gebeuren door middel
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van een kruisraster (drukraster), waarmee de foto in een zwart-wit beeld
wordt omgezet, m.a.w de foto wordt verdeeld in een groot aantal witte en
zwarte punten, die men het beste kan vergelijken met de ontelbare punten van
een cliché, zoals gebruikt wordt in de druktechniek bij kranten. Men bezie
zo’n krantencliché eens door een vergrootglas. Er komt dan een raster te
voorschijn, bestaande uit zwarte en witte stippen of kleine vierkantjes. Op
enige afstand van het oog gehouden, vloeien zij ineen en geven tezamen de
indruk van een zwart-witte of zwart-grijze tekening (afb. 3).
De grootte der punten hangt af van de helderheid van de desbetreffende
plaats, d.w.z. een lichte of donkere plek der foto. Het komt er bij de beeldtelegrafie nu op neer die punten in zwart of wit over te brengen van de
plaats waar zij zich bevinden naar elders, dus opnieuw zichtbaar maken. Bij
deze kruisraster-, cliché-, of autotypie-methode is de foto teruggebracht tot
een beeld, dat slechts uit de nuances zwart en wit bestaat en waarvan de
overbrengingsmethode reeds hiervoor, bij de telautografische apparaten, is
besproken.
Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt, dat de reproductie van zo’n
in zwart-witte vlekken verdeelde foto op deze wijze niet al te zuiver kan ge
schieden. Toch wist Prof. Arthur Kom (tot 1908 buitengewoon hoogleraar
aan de universiteit van München) in 1909 foto’s over te seinen van Parijs
naar Berlijn.
Naast deze kruisrastermethode staat de lijnrastermethode, die vrijwel op
hetzelfde neerkomt. In plaats van in punten, wordt het beeld echter verdeeld
in lijnen, waarvan de dikte varieert met de helderheid van het beeld.
Bij de telautografie is steeds sprake geweest van het overbrengen van
tekeningen door middel van electrische stroom en door het over te seinen
beeld te laten aftasten met behulp van een de electrische stroom geleidende
naald, waarbjj tevens gebruik wordt gemaakt van een bepaalde inktsoort.
Bij fototelegrafie komt het echter vooral aan op nuances, die bij tekeningen
niet voorkomen of verwaarloosd kunnen worden. Het aftasten van foto’s
moet daarom veel nauwkeuriger geschieden dan bij tekeningen. Daarom ge
bruikt men in de plaats van een stift een lichtstraal. Deze methode kan evenwel
pas succes opleveren, indien daarbij een selenium- of fotocel wordt ingescha
keld. Over de eigenschappen en de constructie van selenium- en fotocellen
wordt in het hoofdstuk over lichtgevoelige cellen nader gesproken. Hier is
het voldoende op te merken, dat met behulp van deze cellen lichtenergie kan
worden omgezet in electrische energie.
De foto nu wordt door een lichtstraal bestreken, afgetast. Het terugkaat-
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sende licht valt op zo’n selenium- of fotocel, waardoor lichtenergie wordt
omgezet in electrische energie en aan de ontvangzijde gebeurt het omge
keerde: de electrische energie wordt omgezet in'lichtenergie. Deze in sterkte
variërende lichtenergie laat men inwerken op fotografisch papier, waardoor
aan de ontvangzijde de oorspronkelijke foto wordt weergegeven.
Een beknopte beschrijving van enkele op dit beginsel berustende practische
toepassingen kan deze methode verduidelijken.
In 1881 vond Bidwell een apparaat uit, waarbij hij de over te brengen
foto als een doorzichtige film over een glazen cylinder liet roteren. Binnen in
deze cylinder was een seleniumcel geplaatst (afb. 4). Vóór de cylinder staat
een lens L met een lichtbron P; deze lichtbron bevindt zich op zodanige af
stand van de lens, dat de stralen — na door de lens te zijn gegaan — in een

<o
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A

Afb. 4.

bepaald punt op de doorzichtige foto worden geconcentreerd. Het wordt nu
duidelijk, volgens welk principe Bidwell te werk ging: door een helder punt —
beeldteken — van de (doorschijnende) foto valt veel licht, dat op de binnen
de cylinder geplaatste en in een electrische stroomkring ingeschakelde selenium
cel inwerkt. De weerstand van de cel wordt door het erop vallende licht ver
minderd; zij laat daardoor een evenredig sterkere stroom door. Valt het
licht daarentegen op een donker gedeelte der (doorschijnende) foto, dan
heeft het omgekeerde plaats: weinig licht, grotere weerstand, zwakke
electrische stroom.
Door het draaien en gelijktijdig zijdelings verplaatsen van de cylinder
wordt de gehele foto op de geschetste wijze spiraalvormig door de lichtstraal
afgetast. Bij de ontvanginrichting laat men een cylinder — voorzien van een
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fotografisch papier — synchroon (d.w.z. gelijk en gelijktijdig) lopen met die
aan de zendzijde, waar óók een lichtbron is opgesteld. Met behulp van een
speciale apparatuur werken de bij de ontvanginrichting opgevangen stroomwisselingen op deze lichtbron in, waardoor de lichtstralen in gevarieerde
sterkte — overeenkomende met de nuances van de uitgezonden foto — op
het fotografisch papier inwerken, als bij een camera. Het fotografisch papier
moet na de belichting worden ontwikkeld om het resultaat der foto te kun
nen waarnemen.
Prof. Arthur Kom bouwde op dit principe voort. Met enkele kleine wijzi
gingen en door toepassing van een snaargalvanometer, verbeterde hij de appa
ratuur, waarmede tamelijk goede resultaten werden geboekt, o.a. bij de
overbrenging van foto’s tussen Berlijn en München. Enkele grote dagbladen
in Parijs, Londen en New-York stelden zelfs een speciale fotodienst in, doch
op den duur bleek de methode niet bedrijfszeker genoeg te zijn, daar atmos
ferische storingen een zuivere ontvangst bemoeilijkten.
De snaargalvanisator van Kom werkt als volgt.
Een zeer fijne metaaldraad wordt tussen de polen van een magneet ge
spannen. Leidt men een electrische stroom door de draad, dan buigt hij zijde
lings uit. In rusttoestand bevindt de draad zich vóór de openingen, die Kom
in de magneetpolen had aangebracht, zodat de doorgang voor het licht is
afgesloten. Tengevolge van de stroomvariaties — zoals deze volgens de boven
omschreven wijze ontstaan en uitwijkingen van de draad veroorzaken —
kunnen de lichtnuances door de dan „openvallende” openingen in de magneet
polen vallen en aldus op een daarachter geplaatst fotografisch papier inwer
ken. Dit papier is om een cylinder gespannen, die zowel om zijn eigen as
roteert, als in één richting zijdelings wordt verschoven. Op die wijze wordt
de nodige spiraalvormige aftasting verkregen.
Bij deze methoden van beeldoverbrenging moest het over te seinen beeld
vooraf doorzichtig worden gemaakt. Men zocht daarom naar een methode,
waarbij dit overbodig zou zijn. Daarin slaagde o.a. Prof. Karolus. Zijn
systeem werkt als volgt:
Het over te brengen beeld wordt op een cylinder (C) gespannen (afb. 5).
Vóór de cylinder is een speciaal geconstrueerde halfbolvormige fotocel ge
plaatst. De in de tekening dik aangeduide delen vormen een lichtgevoelige
laag natrium of kalium, die een electrische stroom doet ontstaan wanneer er
licht op valt. De dunne zijde is vlak en doorzichtig. Bij O is een opening
voor het laten invallen der stralen van de lichtbron L. Het licht, dat aldus
dóór de fotocel gaat en op de foto valt, wordt diffuus teruggekaatst, werkt
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Afb. 13. Minister Kan (originele foto). (Uit:
„Radio-Wereld”)

Afb. M. Minister Kan (radio-foto). (Uit:
„Radio-Wereld”)

Afb. 17. Radiotelegrafisch overgebrachte foto van de aankomst van de Negus van Abessinië
te Djiboeti in 1933.
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Afb. 19. Ook op deze radiografisch overgebrachte foto zijn de beeldlijnen duidelijk zicht
baar. De foto toont ons Eduard Herriot bij zijn aankomst als buitengewoon gezant van
Frankrijk te New Jersey in 1933.
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op de lichtgevoelige laag in en veroorzaakt daardoor electrische stroompjes,
m.a.w. het lichtenergie wordt omgezet in electrische energie. Aan de ontvangzijde vindt het omgekeerde proces plaats: electrische energie wordt omgezet
in lichtenergie.
Ook volgens het systeem van Bélin kan men foto’s overbrengen, maar deze
moeten eerst in reliëfvorm worden gebracht. Dit geschiedt met behulp van een
lichtgevoelige gelatineplaat, waarop de foto wordt gecopiëerd en die daarna
in het water wordt gedompeld. De gelatine neemt water op en wordt dikker
waar de foto het sterkste is belicht. De relieffoto wordt vervolgens door middel
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Afb. 5. Beeldoverbrenging volgens het systeem van Prof. Karolus.

van een fijne naald, waaraan een microfoon is bevestigd, afgetast. De heldere
plekken van de foto komen overeen met de verhoogde plekken, de donkere
plekken van de foto met de minder hoge plaatsen in het relief. De meer of
mindere samenpersing van het koolpoeder in de microfoon, als gevolg van
het feit, dat de naald over het relief „huppelt”, doet de electrische stroom,
die er doorgaat, voortdurend in sterkte wijzigen. Immers, ook de weerstand
van het koolpoeder verandert tengevolge van het relief gedurig. Aldus worden
de nodige stroomwisselingen verkregen, die corresponderen met helderheidsnuances der foto.
Het ontvangen van het beeld geschiedt op iets andere wijze dan bij de
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vorige systemen, en wel volgens de oscillograafmethode. Deze komt op het
volgende neer.
In een magnetisch veld tussen twee magneetpolen wordt de methode van
de snaargalvanometer toegepast, doch met twee snaren in plaats van één.
Tussen beide snaren wordt een spiegeltje bevestigd. Gaat er een stroom door
de beide snaren, dan draaien ze in tegengestelde richting en doen aldus het
spiegeltje draaien. Elke stroomverandering, hoe klein ook, brengt wijziging
in de stralen, die door 'het steeds van positie veranderende spiegeltje worden
teruggekaatst. De teruggekaatste stralen worden fotografisch geregistreerd
door ze via een lichtfilter door een lens te leiden, die de stralen op het foto
grafisch papier (dat over een cylinder is gespannen) werpt en hierop doet
inwerken (afb. 6).
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Y

Afb. 6. Beeldoverbrenging volgens de oscillograafmethode.

Van de talrijke in de fototelegrafie gebruikte systemen stippen we nog dat
van Captain Oscar Fulton aan, met wiens apparaten in Oostenrijk, Engeland
en Duitsland de eerste goede resultaten werden bereikt. De ontvanger, die
men fultograaf heeft gedoopt — naar de naam van de uitvinder — wordt in
Frankrijk sphérograaf genoemd. Volgens dit systeem werden in 1928 o.a.
van het radiostation Daventry uit plaatjes uitgezonden, die ook in ons land
goed konden worden ontvangen. Men sprak toen al van een „beeldomroep”.
De Deense radiotijdschriften „Radiolytteren” en „Populaer Radio” orga
niseerden op 29 Mei 1928 de eerstte officiële draadloze beeldomroep. Op
1 October 1928 volgde de Oostenrijkse Ravag-maatschappij, die een contract
met de Fultograph-Gesellschaft afsloot. Gedurende enige tijd werden ook
beelduitzendingen gegeven door de Rosenhügelzender en de zenders van
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Graz, Klagenfurt, Innsbrück en Linz. In Duitsland Hongarije en Frankrijk
werden met de Fultograph-Gesellschaft overeenkomsten getroffen om tot
een draadloze beeldomroep te komen. De practische mogelijkheid daartoe
bestond zeer zeker, maar toch is deze „plaat jesomroep” geen lang leven be
schoren geweest. Het ontvangen van plaatjes bleek op den duur weinig interes
sant te zijn en de kosten waren, ook aan de zendzijde, zeer hoog.
Niettemin is de tijd van de beeldomroep een belangwekkende periode
geweest in de ontwikkelingsgeschiedenis van de beeldtelegrafie. Het loont
de moeite even in herinnering te brengen welk een sensatie de „beeldomroep”
in ons land destijds veroorzaakt heeft.
„IVij hebben hedenmiddag", zo schreef een redacteur van het „Algemeen
Handelsblad” op 31 October 1928, de wonderlijke gewaarwording beleefd,
die ool( degeen ondervonden moet hebben die het eerste telefoongesprek
meemaakte, die de eerste electrische lamp zag branden of de eerste gramofoonplaat zijn stem hoorde verheffen".
En inderdaad: „het was sensationeel", voegde de redactie van het blad
„Radiowereld” van 8 November 1928 eraan toe: „Zoo zelfs, dat al het vele,
dat wij hebben meegemaakt, niet bij machte was ons onbewogen te laten toen
de door Daventry verzonden afbeeldingen zich langzaam maar zeker op de
beeldwals afteekenden. In 25 minuten werden vier beelden verzonden en
aan de ontvangzijde gereconstrueerd. Tijdens een volgende uitzending konden
door atmosferische storingen slechts twee van vier uitgezonden beelden wor
den opgenomen. Bovendien was een daarvan door een fout in den zender ten
deele uitgezonden”.
Afb. 7 laat één dier ontvangen afbeeldingen zien. Tengevolge van atmos
ferische en tramstoringen was de synchronisering herhaaldelijk verstoord,
zodat het beeld zwaar verminkt overkwam.
Ook afb. 8, voorstellende een uit Daventry overgeseinde afbeelding,
kwam ten dele verminkt over door de hierboven genoemde fout aan de zender.
Afb. 9 geeft eveneens een uit Daventry overgeseind beeld weer, een teke
ning, waarbij heel duidelijk de lijnen zijn te onderscheiden, waaruit dit
plaatje bij de ontvangst werd opgebouwd.
In ons land zijn herhaaldelijk proeven genomen met het uitzenden van
afbeeldingen en het ontvangen ervan, o.a. door Hilversum, dat plaatjes
uitzond volgens het Deense systeem van Pedersen en Bruun. Het weekblad
„Radiowereld” organiseerde proefuitzendingen en -ontvangsten. In vijf dagen
bezochten niet minder dan 5.000 mensen een demonstratie, waarbij men
rekening moet houden met het feit, dat slechts een gering aantal personen
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tegelijkertijd een ontvangen afbeelding kan waarnemen, omdat de toeschouwers zich rondom de apparatuur moeten scharen en het plaatje zich aftekent
in een omvang van niet meer dan zes bij zes of zes bij tien centimeter.
Wij drukken een proeve van de afbeeldingen in origineel en in de vorm
van een z.g. „radiofoto” af (afb. 10, 13 en 14).
Bij deze demonstratie, die in October 1928 werd gehouden, werden ruim
200 foto’s overgeseind, zonder dat de zender een ogenblik haperde, een voor
die tijd opmerkelijk succes.
Evenals in het buitenland zagen de leidende personen aldra in, dat de
belangstelling voor dergelijke „plaatjes-uitzendingen” bij het publiek, voor
zover het over een ontvangapparaat beschikte, spoedig zou beginnen te tanen.
Na korte tijd werden de uitzendingen voor amateurs dan ook, zowel hier te
lande, als in het buitenland, gestaakt. Het aantal amateurs, dat beeldontvangers bezat, was trouwens zeer gering.
Het doel van de beeldomroep — het brengen van amusement — kon niet
worden bereikt. Men had zich daarvan aanvankelijk een te grote voorstelling
gemaakt. Een bekende radio-publicist uit die tijd, Ir Mak, heeft eens gezegd,
dat „de muziek, welke per radio binnenkomt het voordeel heeft vanzelf, a la
seconde te vervliegen, terwijl de producten van de beeldomroep, als min of
meer geslaagde amateurfoto's blijven rondwaren, tot de. papiermand er zich
over ontfermt”. Inderdaad moest elke beeldomroep, hoe geperfectionneerd
ook, tot deze erkenning leiden, temeer daar het publiek zich al min of meer
voorbereidde op de huiskamertelevisie en zijn verwachtingen in dit opzicht
hoog had gespannen! Dat het mindere zelfs de kleine schare radio-amateurs
niet bevredigde, behoeft ons nauwelijks te verwonderen.
* *

De fultograaf werkt niet zo nauwkeurig als de k a r 1 o g r a a f, die door
Prof. Karolus is ontworpen. Bij deze laatste methode wordt de foto op een
cylinder gewikkeld, waaromheen een lichtdichte bak is aangebracht; in de
wand bevindt zich een fotocel. Laat men nu door één punt een lichtstraal
vallen, die nog geen oppervlakte van een vierkante millimeter heeft (nauw
keuriger gezegd bedraagt ze een 25ste deel van een vierkante millimeter),
dan tast bij de ronddraaiïng de lichtstraal de foto af, weerkaatst op de foto
cel en doet een gevarieerde electrische stroom ontstaan.
Belangwekkender wordt de methode van Karolus bij zijn ontvangtoestel,
waar hij een z.g. Kerr-cel of Karoluscel toepast. De Engelse natuurkundige
36
.

Kerr heeft ontdekt, dat, indien b.v. nitro-benzol — een destillatieproduct van
steenkoolteer — tussen twee polariserende nicol-prisma’s wordt gebracht,
de polarisatie-hoek gewijzigd kan worden door een electrisch veld aan
te brengen. Als de nicols nu zo werden geplaatst, dat er geen licht
doorheen kon gaan, en men daarna een potentiaal gaf aan twee in de
nitro-benzol geplaatste platen, dan ging het licht er wèl onmiddellijk doorheen.
Van enige inertie is dus geen sprake. Dit principe is in de Kerr-cel verwerkt.
Door deze cel nu leidde Prof. Karolus een lichtstraal van dezelfde grootte
als bij de zender. De door de zender uitgezonden electrische stroom werkt
verschillende spanningen in de cel op, waardoor het doorvallende licht over
eenkomstig die spanningen wordt beïnvloed. Deze spanningen corresponderen
met de in de zender-fotocel opgewekte stroompjes, die weer — wat de sterkte
betreft — verband houden met de nuances van het uitgezonden beeld. Grotere
spanning van de Kerr-cel betekent meer doorgelaten licht, en omgekeerd.
Dit licht, geleid naar het lichtgevoelige papier, doet de foto ontstaan, waarvan
het origineel zich aan de zendzijde bevindt. Een foto van honderd vierkante
centimeter grootte kan op deze wijze in twintig seconden worden overgeseind.
Karolus experimenteerde volgens dit systeem o.a. met proeven tussen
Londen en Berlijn vice versa, tussen Berlijn en Wenen, Berlijn—Rome en
Londen—Manchester. Het Karolus-systeem werd spoedig ook gevolgd bij
de beeldtelegraafdienst tussen ons land en Indië.
De beeldtelegrafie is namelijk niet alleen van groot nut bij het overbrengen
van bepaalde foto’s of tekeningen, maar ook in het telegraafverkeer in ge
vallen, waarin het overseinen van letters te veel tijd in beslag zou nemen. De
toepassing van de beeldtelegrafie heeft in dit opzicht een goede oplossing voor
dergelijke gevallen aan de hand gedaan. Het oceaanschip „Bremen” maakte
er gebruik van door gehele pagina’s van kranten te laten uitzenden en tijdens
de reis op het schip op te vangen. Deze pagina’s, die vooraf fotografisch ver
kleind waren, werden na ontvangst op de beeldtelegraaf geclicheerd, om te
worden gebruikt voor de samenstelling van het nieuwsblad van de oceaan
stomer. Dit nieuwsblad kon op die manier in zijn geheel worden afgedrukt
zonder het tijdrovende zet- en corrigeerwerk voor een normale krant.
Op 26 Maart 1934 werd het beeldtelegrafische verkeer tussen ons land
en Frankrijk ingevoerd, (afb. 15) maar dit was alweer een nieuwe schakel
in het reeds bestaande net, want op l Juni 1931 was de beeldtelegrafie tussen
Nederland en Indië al begonnen, en anderhalf jaar later, op 1 Augustus
1932, het beeldtelegraafverkeer met Berlijn geopend. Ook andere landen
zijn er daana toe overgegaan de benodigde installaties aan te schaffen, zodat
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Afb. 15. Beeldtelegramformulier zoals dit in 1934 bij de Franse P.T.T. werd ingevoerd.
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deze wijze van telegraafverkeer mogelijk werd, behalve met Indië, Duitsland
en Frankrijk, ook met Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië,
Amerika, Italië en Vaticaanstad.
Van het hoofd telegraafkantoor te Amsterdam uit werden tot aan het uit
breken van de tweede wereldoorlog met Indië (Bandoeng) rechtstreeks per
radio de beeldtelegrammen uitgeseind en ontvangen (afb. 16 en 18) ; voor alle
overige landen geschiedde de uitzending langs lijnen via Berlijn, dat de tele
grammen na ontvangst doorzond. De oorlog heeft aan dit prachtige commu
nicatiemiddel tussen ver van elkaar verwijderde plaatsen een ontijdig einde
gemaakt, dat, naar gehoopt mag worden, van slechts tijdelijke aard is en
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eerlang hersteld kan worden. Ook vond rechtstreekse overbrenging tus
sen ons land en Kopenhagen, Parijs, Londen en enige andere steden in
Duitsland plaats.
Voor de telegrafische verzending van foto’s maakte het wel verschil of
van lijnen dan wel van radio (draadloze overbrenging) gebruik werd ge
maakt. Beeldtelegrammen via Berlijn overgeseind, brachten namelijk de
nuances tussen zwart en wit duidelijk in beeld, terwijl die, welke langs radiotelegrafische weg overkomen, uitsluitend zwart-wit uitbeelden. Uiteraard
werd, althans met de dichtbij liggende landen, geen druk gebruik gemaakt
van de beeldtelegrafie, omdat het luchtverkeer een snelle verbinding mogelijk
maakte. In Indië daarentegen werd beeldtelegrafie in de laatste jaren dikwijls
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voor zakendoeleinden gebezigd, aangezien het gewone telegramtarief hoog
was en het voor de firma’s vaak voordeliger uitkwam een brief of een andere
mededeling in code als beeldtelegram naar ons land of elders te verzenden,
dan in de plaats daarvan de gewone telegraaf te gebruiken.
Bij de beeldtelegraafverbinding Amsterdam—Berlijn werden afbeeldingen
van allerlei aard toegelaten, waaronder begrepen: fotografieën, tekeningen,
plannen, documenten, cheques, stenogrammen, e.d., in het kort dus alles wat
door middel van beeldtelegrafie kon worden overgebracht, met inbegrip van
geschreven of gedrukte mededelingen, al of niet gecombineerd met andere
afbeeldingen.
Volgens de door de P.T.T. tot aan het uitbreken van de tweede wereld
oorlog geldende richtlijnen voor het publiek — hoofdzakelijk zakenlieden,
grote firma’s, e.d. — mocht het over te brengen beeld slechts op één zijde
van het telegram staan (hetgeen begrijpelijk is, als men bovenstaande uiteen
zettingen heeft gevolgd), terwijl bij voorkeur gebruik diende te worden ge
maakt van formulieren, die daartoe aan de telegraafkantoren waren te ver
krijgen. Aanbieding van telegrammen op ander papier werd weliswaar niet
verboden, maar het papier moest dan in elk geval stevig zijn en kunnen worden
opgerold (denk aan de cylinder!).
Voor de tekst gebruikt men bij voorkeur een lettergrootte, overeenkomende
met die van een normale schrijfmachine. Diepzwarte of rode beelden of in
diep-zwarte inkt of Oost-Indische inkt op witte ondergrond geschreven of
gedrukte mededelingen kunnen het best worden overgebracht De kleuren
blauw, lila, groen, geel, en ook druk in goud zijn voor de overbrenging niet
geschikt (afb. 11 en 12).
Het in ons land geldende tarief bedroeg bij een maximum afmeting in cm
van 13 X 18 tot en met 120 cm2 oppervlakte van het over te brengen beeld
f. 11,35 en boven 120 t/m 234 cm2 oppervlakte van het over te brengen beeld
f. 13.90, alles voor zover het verkeer met Berlijn betrof. De beeldtelegrammen,
bestemd voor de plaats waar het beeld werd opgenomen (Amsterdam en
Berlijn), werden door de telegraafdienst op dezelfde wijze af geleverd als
gewone telegrammen. Beeldtelegrammen, bestemd voor plaatsen in Duitsland,
die beeldtelegrafisch met Berlijn waren verbonden (Frankfort am Main en
München) werden voor zover de duidelijkheid van het beeld daardoor niet
aanmerkelijk minder werd, tot aan de plaats van bestemming per beeldtelegraaf overgebracht. De overige beeldtelegrammen werden van Amsterdam
of van Berlijn uit rechtstreeks als expresse-brief, of per luchtpost aan geadres
seerde toegezonden indien dit bespoediging opleverde.
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Zó was de toestand vóór de oorlog. Ongetwijfeld mag men verwachten,
dat in de economische opbouw van Europa op den duur ook het volledige
herstel van de beeldtelegraafdienst en zelfs uitbreiding daarvan is begrepen.
Tussen Londen en New-York bestond vèr voor de oorlog reeds sinds
lange tijd een fotodienst. Een fotogram (beeldtelegram), dat in New-York
ontvangen wordt, kan bovendien nog per lijn worden doorgezonden naar
tal van plaatsen, zoals Boston, Cleveland, Atlanta, Chicago, St Louis, Los
Angelos en San Francisco. Een fotogram, dat van Londen uit draadloos
verzonden wordt aan iemand in een van deze steden, wordt te New-York
opgevangen en daar overgezet op de z.g. lijn-foto-dienst.
Via de Nederlandse dienst met Berlijn konden trouwens ook beeldtelegrammen naar New-York worden verzonden. De formulieren waren negen
bij twintig centimeter groot. Grotere beelden konden wel worden overgeseind,
maar in gedeelten.
In Frankrijk wordt het systeem Bélin toegepast door middel van de z.g.
bélinograaf, genoemd naar de uitvinder Edouard Bélin. Parijs, Lyon,
Straatsburg, Marseille, Nice en Bordeaux waren de eerste steden, die een
dergelijke dienst kregen ingevoerd. Deze bélinograaf werd ook in ons land
gebruikt, maar de apparatuur werd tijdens de bezettingsjaren door de Duit
sers geroofd.
Bij het systeem-Bélin werkt de ontvanger volgens de spiegelmethode (met
oscillograaf). De grootte van het beeld, dat na de fotografische ontwikkeling
te voorschijn treedt, is tien bij vijftien centimeter. De overbrenging duurt zes
en een halve minuut.
In de zomer van 1948 heeft Philips-Eindhoven te Genève gedemonstreerd
met een zogenaamd facsimilé-toestel, dat zestig maal sneller werkt dan
de gebruikelijke apparaten. Terwijl men voor de overbrenging van een kwarto
vel van 22 X 28 cm normaal acht minuten nodig heeft — een zeer snelle
machine doet het soms in drie minuten — doet het nieuwe Philips-apparaat
het in acht seconden. De ontvanger geeft het overgeseinde document (foto,
krantenpagina, weerkaartje, brief, enz.) niet dadelijk weer zodra het overge
bracht is, maar legt het beeld eerst zesmaal verkleind vast op een filmpje,
dat men later in enkele ogenblikken kan reproduceren op normale grootte
zo vaak men wil.
Er bestaan uiteraard vele andere systemen, doch alle berusten zij min of
meer op hetzelfde principe. Prof. Max Dieckmann ontwierp in Berlijn appa
raten, die gebruikt werden voor het overbrengen van weerkaartjes.
Ook vingerafdrukken kunnen tot in de kleinste details worden gereprodu-
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ceerd. In Amerika vindt deze methode sinds lang toepassing voor het op
sporen en indentificeren van misdadigers. In Oostenrijk werd een derge
lijke dienst 20—30 jaar geleden reeds officieel ingevoerd. In 1930 werd eens
een advertentie van een kwart pagina, de uitgifte van een lening betreffende,
van New-York naar Londen overgeseind. Vandaar werd het ontvangen beeld
per vliegtuig naar Parijs gebracht, zodat de in Parijs verschijnende Ameri
kaanse bladen bijna tegelijkertijd met die te New-York de aankondiging der
lening konden publiceren. Het was een „journalistieke** gebeurtenis van be
lang! Nadien heeft deze beeldoverbrenging zich tot een grote perfectie
ontwikkeld.
Ook Prof. Dr Arthur Kom maakte zich voor de beeldtelegrafie buiten
gewoon verdienstelijk. Hij gebruikte bij zijn methode voor ontvangst de
meergenoemde snaargalvanometer. Hieraan zijn echter grote bezwaren ver
bonden, in verband met de temperatuur en de vochtigheidstoestand van de
lucht, die van invloed zijn op de lengte der snaar. Ludrvig Tschörner, die
wij al eerder noemden bij de telautografie, Freund, Nesper, Bell en vele
anderen hebben zich eveneens in de beeldtelegrafie een naam verworven.
* *

Naast de bovenomschreven directe methoden van fototelegrafie, bestaan
de indirecte methoden, waarbij men de foto eerst in vakken verdeelt en deze
met tekens, cijfers en letters aanduidt, die achtereenvolgens worden overgeseind.
Aan de ontvangzijde moet het beeld op basis van deze tekens geheel opnieuw
worden opgebouwd. Elk teken, elke letter, elk cijfer duidt een nuance aan.
Deze methode werd in 1897 door Walter toegepast. In 1910 werd zij in
Amerika in practijk gebracht.
In 1922 paste Leishmann een methode toe in dezelfde geest. Hij verdeelde
de foto in vijf grote vakken. De helderheid van elk vak werd aangeduid met
de letters x, f, i, k en m, respectievelijk voorstellende wit, lichtgrijs, donker
grijs en zwart. Aan de ontvangzijde werden overeenkomstig de binnenko
mende telegrammen de omtrekken dezer vakken getekend en met de over
eenkomstige kleur bestreken.
Kom bereikte met deze methode eveneens behoorlijke resultaten en over
brugde o.m. de afstand Rome—New York. Toch is deze methode niet alleen
omslachtig, maar ook onnauwkeurig en practisch vrijwel onbruikbaar.
Omstreeks deze jaren waren de proefnemingen echter toch al zodanig
gevorderd, dat elk ogenblik de volmaakte phase kon worden bereikt.
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De beeldtelegrafie, die in de vorm van een „beeldomroep” jammerlijk
fiasco leed, heeft zich inderdaad in korte tijd zodanig geperfectionneerd, dat
zij in het telegrafische verkeerswezen onmisbaar is geworden. Men behoeft
daarbij niet alleen te denken aan politie en justitie — waar het overseinen
van portretten en vingerafdrukken een welkom hulpmiddel is gebleken in de
strijd tegen de misdaad — maar vooral ook aan de moderne journalistiek;
voornamelijk bij de grote krantenbedrijven en internationale fotopersbureaux
wordt het telegrafisch overseinen van foto’s van wereldgebeurtenissen zo
veelvuldig toegepast, dat men van deze vorm van foto-journalistiek kan zeg
gen, dat zij tot een kenmerkende actualiteit der dagbladreportage behoort.
Aanvankelijk waren de resultaten met het radiografisch overseinen van
foto’s betrekkelijk gering. De foto’s — telefoto’s of radiofoto’s genoemd —
kwamen in de regel verminkt over, of waren onduidelijk en misten derhalve
de illustratieve kracht, welke een eerste vereiste is voor publicatie in de dag
bladen. De techniek is nadien evenwel zoveel gevorderd, dat geen gebeurtenis
van belang wordt overgeslagen — in de vooroorlogse jaren — om in de kortst
mogelijke tijd in de pers te worden gereproduceerd.
Voor wat ons land betreft, bedenke men daarbij, dat met een enkele uit
zondering wellicht geen der dagbladen een eigen beeldtelegraafdienst bezit
en zij dus afhankelijk zijn van de grote fotopersbureaux, die voor de versprei
ding der foto’s onder de kranten zorg dragen. Tussen het tijdstip van ont
vangst per beeldtelegraaf en de ontvangst van de radiografisch overgebrachte
foto’s op de redactiebureaux verloopt dus nog de tijd, die nodig is voor ver
zending per post. De Nederlandse pers heeft desniettegenstaande tal van
radiografisch overgebrachte foto’s gepubliceerd en met ere! (afb. 17, 19, 20,
21,22 en 23).
Het Schotse dagblad „The Scotsman” te Edinburg is een der eerste bladen
geweest, die een speciale lijnfoto-dienst in gebruik nam. Andere buitenlandse
bladen hebben dit voorbeeld later gevolgd.
Ter voorlichting van het publiek inzake de stand van de ontwikkelings
mogelijkheden van beeldtelegrafie heeft het weekblad „Radio Wereld” in
1928 enkele demonstraties gegeven op het gebied van de beeldontvangst,
toen „Daventry” plaatjes uitzond. De belangstelling hiervoor was zeer
groot, maar vermocht toch niet — ondanks alle mooie voorspellingen —
het initiatief wakker te roepen tot een permanente draadloze beeldomroep,
om al eerder uiteengezette redenen. Voor louter amusement alléén wordt
meer vereist dan „verwondering over het wonder”. In de allereerste plaats is
actie nodig. De mens uit de twintigste eeuw, verwend als hij is door film-tot-
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in-de-perfectie, is op dat gebied veel-eisend en aanvaardt wel de publicatie
van een radiografisch overgebrachte foto van een wereldhistorische gebeurtenis,
omdat hij de actualiteit op prijs stelt, maar vergt voor amusement het bewe
gende element in het beeld.
Dit laatste kan alleen televisie hem geven!
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HOOFDSTUK IV
LICHTGEVOELIGE CELLEN
De lichtgevoelige cel vormt een der belangrijkste onderdelen van een
televisie-installatie of van een moderne beeldtelegraaf.
Met de uitvinding van dit merkwaardig kleine onderdeel werd een grote
stap gedaan naar de perfectionnering van het overbrengen van foto’s en
tekeningen langs electrische weg. Met behulp van de lichtgevoelige cel is het
namelijk mogelijk lichtenergie om te zetten in electrische energie. Als die
electrische energie aan de ontvangzijde nu maar weer kon worden omgezet
in lichtenergie, zou niet alleen de beeldtelegrafie, maar ook de televisie slechts
een kwestie van economische aard zijn, en wel in hoeverre de ter beschikking
staande financiële middelen de verwezenlijking ervan mogelijk maken.
Voor beeldtelegrafie betekende de ontdekking van de lichtgevoelige cel een
verbetering van de techniek, voor de televisie was zij véél meer: zij werd het
hart van deze technische wetenschap, zonder welke haar geen leven beschoren
zou zijn. Dat er nog vele moeilijkheden moesten worden overwonnen, be
hoeft geen betoog, maar de eerste stap naar een snellere ontwikkeling van
het vèr-zien was gezet.
Sinds de Italiaan Marconi (zie afb. 24) in 1896 de electrische golven van
Hertz wist te gebruiken voor het overbrengen van berichten over een afstand
van enkele mijlen, werden de „fantasten” versterkt in hun geloof, dat ver
zien eenmaal werkelijkheid zou kunnen worden door van deze ontdekking
gebruik te maken. Toen de lichtgevoelige cel haar intrede deed, werd dit
geloof versterkt.
Sinds het merkwaardige experiment van Marconi ontwikkelde de radiotelegrafie, die de overbrugging van onmetelijke afstanden mogelijk maakte,
zich met grote sprongen Weliswaar had Morse reeds in 1848 een draadloze
verbinding tot stand gebracht tussen de beide oevers ener rivier en gelukte
het William Preece — toen de onderzeese telegraafkabel onklaar was ge45

raakt — een draadloze telegrafische verbinding tot stand te brengen tussen
Engeland en het eiland Wight, maar de eerste werkelijke toepassing van de
draadloze telegrafie in de praktijk kan zonder voorbehoud worden geschreven
op rekening van Marconi. In 1897 slaagde hij erin een afstand van twaalf
mijl te overbruggen, en al spoedig daarna verschenen de eerste zend- en ont
vangapparaten voor telegrafie op de markt.
In 1900 werd de Marconi-maatschappij opgericht met een eigen radio
station. In 1913 kwam de eerste radiotelegrafische verbinding tot stand
tussen Amerika en Duitsland. Drie jaar later werd het station Nauen gehoord
op Java, een afstand van 11000 km, en in 1919 kwam de nachtverbinding
Nederland—Indië tot stand.
Van werkelijk grote practische resultaten in de draadloze telefonie kon
eerst worden gesproken in 1910, toen Robert von Lieben de z.g. versterkerlamp uitvond. Weliswaar hadden andere onderzoekers vóór Von Lieben hun
aandacht aan de radiolamp geschonken, maar Von Lieben is de man geweest,
die de in 1904 uitgevonden radiolamp dusdanig van constructie veranderde,
dat er plotseling wijde perspectieven werden ontsloten voor practisch gebruik
in de radiotelefonie. Dank zij deze versterkerlamp, „Liebenlamp” genoemd,
nam de draadloze telefonie een grote vlucht.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de ontwikkelingsgang,
die de radiotelefonie mede dank zij Edisons uitvindingen heeft doorlopen.
Edison (afb. 25) leefde van 1847—1931. Deze „tovenaar van Menlo Park**
heeft een groot aantal uitvindingen op zijn naam staan, o.a. de electrische
gloeilamp (1879), fonograaf (1888), cinematograaf (1891), cinetophone,
een combinatie van filmbeeld en geluid (1912) en de verreschrijver (1914).
De eerste wereldoorlog heeft de ontwikkeling van de radio eensdeels vertraagd,
anderdeels de gelegenheid geboden practische ervaringen van verstrekkende be
tekenis op te doen. Nadien heeft de radiotechniek een dusdanige technische
hoogte bereikt, dat men thans kan spreken van een nagenoeg volmaakte radio
telefonie. Zij zal zeer wel van pas komen bij een toekomstige televisie-omroep,
waarbij het overbrengen van zowel het bewegende beeld als geluid terzelfder
stond, de hoogste perfectie heet.
Een derde niet minder belangrijke rol speelt de korte golf.
In de tijd van de opkomst der radiotelefonie werd de korte golf, waarmede
golven beneden 200 meter worden bedoeld, door de wetenschappelijke wereld
min of meer als stiefkind behandeld. Aanvankelijk was men van mening,
dat grote afstanden alleen door lange golven konden worden overbrugd.
Voor de radio-amateurs uit vroeger dagen (wij bedoelen hier de amateurs,
■
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die eigen toestellen bouwden en proefnemingen verrichtten met zenden en
ontvangen, de z.g. Radiobastler) was dit gebied echter een dankbaar arbeids
terrein, juist omdat de wetenschappelijke wereld hun het gebied boven de
200 meter voor experimenten had verboden. Wonderlijk genoeg ontdekten
juist die amateurs het eerst, dat op die „korte golf** belangrijke resultaten
konden worden bereikt. Zo verging het de Fransman Léon Dêlo)), die er in
1922 in slaagde zijn station op een golflengte van 190 meter hoorbaar te
maken aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Door dit succes aangemoedigd, bracht hij het zelfs zo ver, dat hij in het laatst van 1923 op een
golflengte van 100 meter met succes in Amerika werd gehoord: „20 feet
from phone”, zoals toenmaals het in enthousiaste termen gestelde rapport
over deze ontvangst berichtte.
de Kennelly-Heaviside-laag, die zich op ongeveer 70— 100 mijl
hoogte in de atmosfeer bevindt. Deze laag kaatst korte radiogolven onder
een bepaalde hoek terug, zodat zij zich als het ware om de aarde heen buigen.
Bewijst de bedoelde laag aan de ene zijde dus een onschatbare dienst,
planten, wordt toegeschreven aan een bijzondere gaslaag in de dampkring,
De eigenschap der korte golven om zich over grote afstanden voort te
waar het betreft het overbruggen van afstanden, aan de andere kant zijn er
factoren, die een ongunstige invloed uitoefenen op het geluid. Wij hebben
hier het „s 1 u i e r - e f f e c t” (de „f a d i n g”) op het oog, die bij radio het
geluid doet wegzakken en bij televisie het beeld dikwijls doet vervormen.
Ook onstaan onder invloed van deze Kennely-Heaviside-laag de dode
zones, waar de radio-ontvangst geheel onmogelijk blijkt te zijn.
Belangrijke resultaten zijn geboekt met golven beneden 50 meter, in het
bijzonder voor wat betreft het overbruggen van afstanden van meer dan
12.000 kilometer, zoals van ons land naar Indië. De Philips experimentele
kortegolfzender PCJ, die in Juni 1926 werd gebouwd en sinds 11 Maart
1927 tot het begin van de tweede wereldoorlog over de ganse wereld werd
gehoord, werkte op ca. 30 meter, de Phohi-zender (Philips Omroep Holland
—Indië) op ca. 16 meter.
De verschillende golflengten worden als volgt verdeeld
3000
3000
200
50
10

meter en meer .
tot 200 meter .
tot 50 meter .
tot 10 meter .
meter en minder

lange golven
middengolven
grensgolven
korte golven
zeer korte golven; ultra-korte golven.
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Volgens Dr A. Hoyt Taylor zijn — in verband met de benedenwaartse
verschuivingen van de Kennelly-Heaviside-laag — golflengten beneden twaalf
meter niet geschikt voor omroepdoeleinden. Toch zijn met succes radio
programma’s uitgezonden op golflengten van tien en zeven meter. Ook zijn
proeven genomen tussen vliegtuigen en de vaste grond met golven van 3,2
meter lengte. De reikwijdte bedroeg daarbij nog 76 tot 100 kilometer.
Bij televisie heeft men geëxperimenteerd met golflengten van 6 meter voor
visie (beeld) en 6,25 meter voor geluid. Het is dus wel duidelijk, dat in de
radiotelefonie practisch gesproken geen golflengte onbenut blijft.
* *

De omzetting van lichtenergie in electrische energie, de radiotelefonie en
in het bijzonder de korte golf vormen de factoren, die ons het vraagstuk der
televisie in zijn volle omvang voor ogen stellen. Er zijn nog andere problemen,
die daarmee samengaan, o.a. de synchronisatie. Wij zullen haar nog nader
bespreken.
* x

De omzetting van lichtenergie in electrische energie geschiedt, zoals reeds
eerder opgemerkt, met behulp van de lichtgevoelige cellen, waarvan er verschillende soorten bestaan.
Onder de naam „lichtgevoelige cellen” vat men samen de scleniumcellen
en de fotocellen, die beide voor hetzelfde doel, de omzetting van lichtenergie
in electrische energie, worden aangewend.
In de fototelegrafie is, zoals we gezien hebben, niet alleen sprake van het
telegrafisch overbrengen van zwarte en witte beelden of delen daarvan —
zoals bij telautografie — maar ook van tussenliggende nuances. Toen men
bij het overbrengen van foto’s de methoden, die in de telautografie gebruike
lijk zijn, wilde toepassen, stiet men op moeilijkheden, zodra de nuanceringen
tussen zwart en wit moesten worden overgeseind. Wel wisten Prof. Arthur
Kom volgens het autofypie-principe, — d.i. het vooraf omzetten van een
beeld in een aantal punten van verschillende grootte — en Baker, die de lijnrastermethode volgde — waarbij een foto in een grijs-wit beeld werd „ver
deeld” — resultaten van niet onbelangrijke betekenis te boeken, maar deze
experimenten beperkten zich tot de schakeringen wit en zwart.
Ook werd wel de indirecte methode toegepast, waarbij de foto in
kleine oppervlakken van verschillende nuances wordt ingedeeld, elk gedeelte
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Afb. 21. Radiografisch (cadiotelegrafisch, draadloos) overgebrachte foto van de vliegeniers
Codos en Rossi na hun tocht over de Oceaan van Parijs naar New York. De foto werd ge
nomen op 28 Mei 1934 te 19.30 uur, onmiddellijk naar Londen overgeseind en vandaar per
vliegtuig naar Berlijn gebracht, waar zij op 29 Mei, zestien uur na de aankomst der vliegeniers
dus, arriveerde. Let ook bij deze foto op de duidelijk zichtbare beeldlijnen, waaruit het beeld
is opgebouwd.

X

Afb. 22. Radiografisch overgebrachte foto van dc ondertekening van het Duitse Concordaat
met de Paus van 20 Juli 1933. Deze foto leende zich uitermate voor draadloze overbrenging
door dc contrasterende werking van de zwart-wilte kledij der afgeheelde personen.

Afb. 23. Een beeldtelegrafisch (radiotelegrafisch) overgebrachte foto van Roosevelt btj zijn
inhuldiging als president van de Verenigde Staten van Amerika m 1933.

■

Afb. 24. Het echtpaar Marconi.

Afb. 25. Thomas Alva Edison.

Afb. 27. Heimich Hertz,

Afb. 28. Prof. H. A, Lorentz.

van een bepaalde nuance met een letter wordt aangeduid om aldus in tele*
gramvorm te kunnen worden overgeseind. Aan de ontvangzijde moet het
beeld dan worden gereconstrueerd met behulp van de ontvangen lettertekens.
Het is een vrij lastige en langdurige methode, die in de practijk niet tot enig
behoorlijk succes heeft geleid. Van te voren immers moet vast staan welke
nuances door een bepaald letterteken wordt weergegeven. Men zou het systeem
min of meer kunnen vergelijken met „telegrafisch schaken**. Het heeft met
werkelijke telautografie weinig overeenkomst.
De ontdekking van het metaal selenium en zijn eigenschappen bracht de
gewenste middelen tot directe overbrenging van foto’s in al haar nuances. In
1873 bevond de Engelsman IVilloughby May tijdens zijn werkzaamheden
aan het eindpunt van de transatlantische telegraafkabel te Valencia, dat een
bepaalde modificatie van selenium — in 1817 door de Zweedse hoogleraar
in de chemie Berzelius (1779—1884) ontdekt — de electrische stroom
beter geleidt indien het belicht wordt, dan wanneer dit niet het geval is. In
donker bleek de electrische weerstand van dit bijzondere metaal groter te zijn
dan wanneer men er lichtstralen op liet vallen. Gebruik makende van deze
eigenschap bereikt men door licht op selenium te laten vallen, dat — naar
gelang van de sterkte ervan — een electrische stroomstoot ontstaat. Toen deze
eigenschap eenmaal bekend was, ging het er slechts om dit metaal in de juiste
vorm te brengen om er profijt van te kunnen trekken bij de fototelegrafie.
Bidxvell en de Weense physicus Thirring hebben zich in het bijzonder op de
constructie van seleniumcellen toegelegd, evenals de Hongaar Denes von
Mihaly. Enkele vormen van seleniumcellen vindt men afgebeeld in afb. 26.
Op den duur bleek het selenium één nadeel te hebben, en wel de i n e r t i e,
de traagheid in het reageren op de belichting. Als een selenicumcel wordt be-

Afb. 26. Vormen van seleniumcellen.
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licht registreert een stroommeet-instrument niet dadelijk een verandering in
de stroomsterkte, en daar het in de televisie nog meer dan in de fototelegrafie
vooral aankomt op onmiddellijke overbrenging van duizende kleine beeld
punten —- waarbij vertraging van een fractie ener seconde het beeld aan de
ontvangzijde zou doen vervormen — is een seleniumcel voor televisiedoeleinden minder geschikt.
In de televisie geeft men daarom de voorkeur aan de foto-electrische cel,
die de nadelige eigenschap der inertie niet vertoont.
Hoe werkt zo’n cel?
De toepassing van de foio-electrische cel, kortweg fotocel genaamd, berust
op het foto-electrische effect. Dit ontstaat wanneer de cel wordt
belicht; in de cel is een lichtgevoelige substantie (natrium of kalium) aange
bracht. Valt er licht op, dan worden electronen (negatief geladen electrische deeltjes) geëmitteerd. Door de cel te belichten, ontstaat er dus een
electrische stroom.
De electronen-theorie van de Leidse professor H. A. Lorentz (afb. 28)
(1853—1928) werd in 1892 opgesteld. Zij gaat o.m. uit van de hypothese,
dat zich in elk lichaam een onnoemelijk groot aantal kleine deeltjes bevindt,
die een negatieve electrische lading bezitten. Een deel hiervan kan zich vrij
bewegen. Wanneer deze vrije deeltjes door een of andere oorzaak in beweging
geraken, ontstaat een electrische stroom.
Het foio-electrische effect of Halhvachs-effect is genoemd naar Hallwachs.
Reeds vóór 1888 had Heinrich Hertz, (hoogleraar te Karlsruhe, later te
Bonn, en ontdekker van de electrische golven, in *t bijzonder van de ultra
korte golven van 5—7 meter (afb. 27) langs experimentele weg vastgesteld, dat
bepaalde metalen platen een hoeveelheid negatieve electriciteit snel verliezen,
indien ze vooraf met een bepaalde hoeveelheid negatieve electriciteit waren
geladen en vervolgens met het ultra-violette licht van b.v. een booglamp
belicht; óf dat deze platen, indien niet geladen, snel een positieve electrische
lading verkrijgen.
Hallwachs heeft dit verschijnsel nader onderzocht. Elster en Geitel, die de
proefnemingen voortzetten, ontdekten in 1889, dat zinkamalgaam beter werkt
dan alleen zink. Bovendien bleek bij het gebruik van alkali-metalen, in het
bijzonder natrium en kalium, het foto-electrische effect groter te zijn. Het
duurde echter tot 1890 eer zij een natriumamalgame foto-electrische cel con
strueerden. Bekend is hun fotocel, waarvan de ene electrode bestaat uit een
aluminium- of platinadraad in een kogelvormig glas. De binnenkant van dit
glas is gedeeltelijk bedekt met een kaliumlaag als tweede electrode. Ter ver50
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groting van het nuttige effect werd de gehele binnenkant van de glazen buis
op een klein gedeelte na met kalium bedekt; de gevoeligheid werd vergroot
door de cel te vullen met een edelgas.
Stoleioiv gebruikte voor zijn fotocel een metalen schijf, waarvoor zich op
een afstand van ongeveer twee millimeter een fijn roostertje bevindt, dat met
de positieve pool van een anodebatterij van circa 150 Volt verbonden is.
Wanneer er nu op dit rooster licht valt, ontstaat een electrisch stroompje
van de kathode naar anode, welke stroom door een galvanometer kon
worden aangetoond. Lichtenergie was dus omgezet in electrische energie.
Nog beter resultaat werd verkregen bij het gebruik van een zinken rooster
en een schijf van verzilverd koper. De anodebatterij bleek toen zelfs overbodig
en alleen door de inwerking van het licht ontstond al een stroompje, hoewel
dit zeer zwak was. Een volgende stap was, dat de electroden in een luchtledig
glazen bolletje werden gesmolten. Dit werd de eigenlijke fotocel, zoals wij
die thans kennen: het electrische oog.
Behalve kalium en natrium, zenden ook de metalen rubidium, caesium,
litium en strontium electronen uit, wanneer zij aan de inwerking van het licht
worden blootgesteld. In hun gewone vorm zijn deze metalen niet geschikt
voor de in de fototelegrafie gestelde doeleinden; evenmin voor televisie, door
dat zij zouden oxyderen, wanneer zij aan de lucht worden blootgesteld. Men
heeft daarom gezocht naar een constructie, die wèl aan de nodige eisen vol
deed. De fotocel, waarbij — zoals reeds vermeld — het lichtgevoelige metaal
aan de binnenzijde van een glazen vacuumbuis wordt aangebracht, leverde
toch nog weer moeilijkheden op. De kathode, d.i. het lichtgevoelige
metaal, dat onder invloed van het licht electronen uitzendt, kon door zijn
oxyderende werking niet aan de lucht worden blootgesteld en dan in de cel
worden gebracht. Daarom ging men er toe over het metaal te verdampen,
deze damp in de cel te brengen en haar op de juiste plaats tot een vaste massa
te doen condenseren.
Burt ontwierp een fotocel, waarbij het natrium aan de binnenzijde van het
bolletje is aangebracht door middel van electrolyse. De fotocel van Schriever
vindt toepassing in de beeldtelegrafie-apparaten van Dr Karolus. Deze cel
is rond van vorm en met neongas gevuld. De binnenzijde is, ter grootte van
ongeveer 8,2 cm2 voorzien van gehydreerd kalium. De anode bestaat uit een
nikkelen draad, die in zig-zag vorm vóór de kaliumlaag is aangebracht. Ook
Toulon gebruikte voor zijn fotocel een edelgas, namelijk argon (edelgassen
zijn o.a. helium, neon, argon, krypton en xenon).
Bij al deze cellen zijn de opgewekte stroompjes heel zwak. Zij moeten
51

worden versterkt om er profijt van te kunnen trekken. Zrvorykin, ingenieur
bij de Radio Corporation of America, die zich op televisiegebied zeer ver
dienstelijk maakt en over wiens belangrijke werkzaamheid nog nader zal
worden gesproken in het hoofdstuk over televisie, en Nafyfyin namen in Ame
rika proeven met fotocellen, waarbij het kalium tegelijkertijd deel uitmaakt
van een drie-electrodenlamp om de zwakke stroompjes te versterken, een
soort versterker dus gecombineerd met fotocel. Ook rubidiumcellen, gevuld
met helium, schijnen goede resultaten op te leveren, maar over het algemeen
schenkt men de voorkeur aan de vacuumfotocellen, luchtledige cellen dus.
Gasgevulde cellen zijn weliswaar gevoeliger, maar vacuumcellen werken
nauwkeuriger en zijn duurzamer in het gebruik.
De General Electric Company fabriceerde twintig jaar geleden een cel,
die veel op een kunstoog geleek. Zij had de vorm van een bol en bestond vooi
een deel uit kwartsglas, dat zeer transparant is voor ultraviolet licht. De Ame
rikaanse Pilot Electric Manufacturing Company sloeg het record — wat
omvang betreft — toen zij voor bepaalde proeven met het televisiestation
WRNY te New York drie reusachtig grote cellen liet maken, die bij het
bolvormige gedeelte ruim twintig centimeter in doorsnee waren en een lengte
hadden van ongeveer veertig centimeter. De kosten van deze cellen bedroegen
enige honderden dollars per stuk (zie afb. 29).
De foto-electrische cel van Philips (afb. 30) bestaat uit een luchtledig
glazen ballonnetje met verspiegelde wand, waarop de lichtgevoelige laag als
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Afb. 30. Schema van een foto-electrische cel van Philips.
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kathode is aangebracht. Een cirkelvormig venstertje maakt het mogelijk het
licht in de ballon te doen vallen. De anode is ongeveer in het midden van het
bolvormige gedeelte geplaatst. Wanneer tussen kathode en anode een span
ning wordt aangelegd, waarbij de anode positief is ten opzichte van de kathode,
zal een electronenstroom ontstaan, waarvan de sterkte variëert met die van
het invallende licht.
* *

Als men (wit) licht door een glazen prisma laat vallen en de uittredende
lichtbundel op een scherm opvangt, ziet men geen witte, maar een gekleurde
lichtvlek. Newton (1642—1727), die dit verschijnsel het eerst opmerkte,
nam aan, dat het witte licht is samengesteld uit verschillende lichtsoorten, die
ieder afzonderlijk een andere indruk op het netvlies van het menselijk oog
teweegbrengen en tezamen de indruk van wit licht geven. De bedoelde licht
vlek heet het spectrum. Het is een kleurenband met als voornaamste kleuren
rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Daartussen liggen vele nuances.
Daarbuiten liggen de infrarode en ultraviolette stralen, die onzichtbaar zijn,
maar waarvan het bestaan door respectievelijk warmte- en fluorescerende
werking is aangetoond.
In het hoofdstuk over televisie wordt melding gemaakt van noctovisie, de
door Baird toegepaste methode van „zien-in-het-duister”, dat mogelijk werd
door toepassing van de hier bedoelde infrarode stralen. Gebleken is, dat bij
belichting (bestraling ware een beter woord, omdat infrarode stralen voor
het menselijk oog onzichtbaar zijn) met infrarode stralen, caesiumcellen (foto
cellen, waarbij het metaal caesium als kathode is gebruikt) het beste voldoen,
ook voor wit licht; bij de violette en ultraviolette verlichting voldoet de natriumcel het best; de kaliumcel zou dan speciaal toepassing moeten vinden bij rode,
gele, groene en blauwe verlichting, dus voor het zichtbare spectrum.
Niet bij iedere willekeurige belichting scheiden de electronen zich af. Uit
experimenten is gebleken, dat, indien de frequentie (het trillingsgetal) van de
uitgezonden lichtgolf minder is dan een bepaald bedrag, de lichtgevoelige laag
van de fotocel er in het geheel niet op reageert, ongeacht de duur van de be
lichting of de intensiteit van het licht. In dit verband moet dan ook melding
worden gemaakt van de in 1932 op de Leipziger Messe voor de eerste maal
verschenen selenium-fotocel, welke dat bezwaar niet vertoont.
Behalve de reeds genoemde selenium- en fotocellen verdient de koperoxyduulcel aandacht. Zij bestaat uit twee koperen plaatjes, waartussen een laag
koperoxyduul, of één koperen plaatje en een laagje goud of zilver, met tussen
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deze beide het laagje koperoxyduul. In verbinding met een galvanometer geeft
deze cel een behoorlijk sterke stroom aan, wanneer het licht er opvalt. De
grootte van de cel bedraagt drie vierkante centimeter.
De secundaire emissiecellen berusten op een geheel ander principe. Zij wor
den ook wel eleclronenvermenigvuldigers genoemd, welke vinding van veel la
tere datum is dan de eerstgenoemde soorten. Het beginsel komt er op neer, dat
wanneer een vrij electron tegen een anodeplaat aanbotst, meer dan één electron
uit de plaat vrijkomt. Voor het ene oorspronkelijke electron krijgt men bij
speciaal bewerkte oppervlakten soms wel vijf nieuwe electronen. De electronen
zaaien zich als het ware uit, wanneer men dit verschijnsel met de nieuwe electro
nen zich laat voortzetten. Eén electron kan dus een gehele electronenlawine ver
oorzaken. Zo werkt de secundaire emissiecel, waarbij de gebundelde electronenstroom achtereenvolgens naar verscheidene op elkaar volgende anodeplaatjes
met steeds hogere spanning wordt geleid. Bij een bepaald Philipstype met drie
plaatjes wordt op deze wijze de gevoeligheid meer dan honderd maal vergroot.
Er schuilen grote mogelijkheden in typen — zoals door het Philips Labo
ratorium vervaardigd zijn — met elf van deze trappen, waarbij een versterking
wordt verkregen van driehonderd millioen. Om een nog aanwijsbaar stroompje
van een duizendste mico-ampère te verkrijgen, is het licht van een kaars op
10 km afstand reeds voldoende, een gevoeligheid dus, die meer dan groot
genoeg is om er in principe ook het sterrenlicht mede te kunnen meten!
* *

Behalve in de fototelegrafie en in de televisie maakt men van de lichtge
voelige eigenschap der foto-electrische cellen ook in ander opzicht gebruik.
In de regel geschiedt die toepassing tezamen met de infrarode stralen, die voor
het menselijk oog onzichtbaar zijn. Infrarode stralen doordringen natuurlijk
ook mist en nevel, waardoor men dus kan waarnemen wat zich achter een
mistbank afspeelt, indien men een televisiezender met infrarode belichting ge
bruikt om aldus het achter de mist verborgene op het ontvangscherm van een
televisie-ontvanger op te vangen.
Nog eenvoudiger is het om met behulp van deze infrarode stralen datgene,
wat zich in de mistbank bevindt, te fotograferen. Immers, infrarode stralen
zijn weliswaar onzichtbaar voor het menselijk oog, maar op een fotografische
plaat werken zij wel degelijk in. Nu mist voor infrarode stralen geen beletsel
vormt, kan het in de mistbank verborgene dus worden gefotografeerd. Dit
gebeurt met de nevelcamera. De plaat wordt ontwikkeld en aldus kan op
;
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indirecte wijze worden waargenomen, wat voor het blote oog verborgen bleef
(afb. 32 en 33).
Maar ook in het gewone dagelijkse leven worden de infrarode stralen ge
bruikt Het aantal toepassingen van foto-electrische cellen is zeer groot,
en nog steeds wordt de rij uitgebreid. Bij de eerste ontwikkeling kwamen
de meest voor de hand liggende gebruiksmogelijkheden naar voren, zoals
het automatisch tellen van willekeurig met tussenruimten op een transportband
geplaatste voorwerpen in de massafabricage, het beveiligen van onder span
ning staande delen van electrische verdeelstations, het uitschakelen of ver
grendelen van machines, b.v. excenterpersen, als de lichtstraal door enig
lichaamsdeel is onderbroken, e.d. Daarnaast ontwikkelde zich geheel afzon
derlijk de toepassing van de foto-electrische cel in de geluidsfilmtechniek,
waarbij een hoge graad van volmaaktheid werd bereikt. Een speciale, met
behulp van een prisma en spiegels ingerichte fotocel-installatie wordt toegepast
in de sigarettenindustrie om de sigaretten „in spiegel” te leggen, d.w.z. met
de opdruk (het fabrieksmerk op de sigaret) naar boven. Voorts wordt zij
toegepast bij het sorteren van defecte aluminium tubes. Tubes met een gaatje
van b.v. 0,05 mm brengen het sorteermechanisme reeds in werking, hetgeen
de gevoeligheid van de foto-electrische sorteerapparatuur voldoende duide
lijk illustreert.
Men past de fotocel en de infrarode stralen toe om deuren „door onzichtbare
hand” te openen. Degene, die door de deuropening wil gaan, bevindt zich
op een bepaald ogenblik op een plek, die bestraald wordt door een infrarode
lichtstraal. Onderbreking van deze bestraling — dus op het ogenblik, waarop
iets of iemand zich er doorheen beweegt — heeft tot gevolg, dat de fotocel,
waarop de bestraling gericht is, geen stroom meer uitzendt. Doordat de ge
sloten stroomkring wordt onderbroken, wordt een relais in werking gebracht,
en aldus de deur langs electrische weg geopend (afb. 31).
Op deze wijze kunnen bankgebouwen (afb. 34) worden beschermd tegen
ongewenste nachtelijke bezoekers, doordat alarmsignalen in werking worden
gesteld, zodra de infrarode stralen worden onderbroken.
Bekend zijn de etalages, waarvan een grage kijker zelf de lichten kan ont
steken door zijn hand op een bepaalde, met een circeltje op de ruit aangegeven
plek te leggen. Al deze toepassingen berusten op het hier beschreven principe.
Het electrische oog waakt!
Als lichtveranderingen electrische veranderingen teweeg kunnen brengen
op de hierboven omschreven wijze, is het als het ei van Columbus om massa
producten op gemakkelijke wijze te tellen. Immers, als het zo geregeld kan
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worden, dat elk product een infrarode straal passeert, dan zal de daardoor in
de fotocel opgewekte electrische verandering, overgebracht op een telapparaat, zonder mankeren de aanwezigheid van dit product verraden. Men kan
de voorbeelden van de practische toepassing van het electrische oog tot in het
oneindige aanvullen.
Zó helpt de foto-electrische cel mede om het schijnbaar wonderlijke tot
een nuchtere zaak van alledag terug te brengen.
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Afb. 34. Amerikaanse banken beveiligen hun kas met behulp van het electcische oog. Op het
ogenblik, waarop iemand zijn hand door het loket steekt, wordt een infrarode straal, die op een
fotocel is gericht, onderbroken, waardoor een relais in werking wordt gesteld, dat een ijzeren
scherm omhoog doet schieten (zie zwarte achtergrond).

Afb. 39 cn 40. Een
positief (links) en een
negatief (rechts) ontvangen televisiebeeld.
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Afb. 42. Dit moderne televisie-ontoangapparaat, dat enige jacen vóór dat wat op afb. 30 te
zien is, werd geconstrueerd, mag er heden ten dage nog zijn.
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Afb. 44. Televisie van Londen naar Glasgow in 1927. De primitieve ontvanger tijdens hel
experiment.

Afb. 45. Een televisie-ontvangapparaat, zoals dit vijftien jaar geleden in Duitsland in gebruik
was (telecinematografie).
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HOOFDSTUK V
SYNCHRONISATIE
Beeldtelegrafie en televisie hebben in haar technische eisen onder meer met
elkaar gemeen, dat zend- en ontvangapparatuur nauwkeurig op elkaar dienen
te zijn afgestemd. Bij enige afwijking, hoe gering ook, zal een verwrongen,
onduidelijk of in ’t geheel niet te definiëren beeld aan de ontvangzijde het
resultaat zijn.
De eerste onderzoekers hebben reeds met dit probleem geworsteld. Het
behoeft nauwelijks te worden opgemerkt, dat bij beeldtelegrafie de beide
cylinders (één wals aan de zend- en één wals aan de ontvangzijde) volkomen
gelijk moeten roteren, terwijl bij televisie volgens de mechanische methode
met de Nipkowse schijven, die voor het aftasten van het beeld aan de'zendzijde en voor het opbouwen ervan aan de ontvangzijde zorgen, precies gelijk
moeten draaien.
Bij de telautograaf van Bakewell kwam het gelijkmatig roteren van twee
cylinders reeds ter sprake. Ogenschijnlijk loopt dit gelijkmatige draaien —
de synchronisatie — gemakkelijk van stapel, maar met de eenvoudige hulp
middelen van vroeger was het een minutieus werk. Dank zij de toepassing
van de electriciteit kan aan deze eis niettemin worden voldaan.
Als een der eerste en ook nog der best geachte middelen voor een synchroniseerinrichting bij toepassing van mechanische hulpmiddelen in de televisie,
werd het zogenaamde Rad van La Cour toegepast, genoemd naar de uitvin
der La Cour. Hij gebruikte daartoe een electrisch aangedreven in constante
trilling verkerende stemvork. Men kan het apparaat vergelijken met een electrische schel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een electromagneet. Bij de
uitwijking naar binnen van de stemvork (afb. 35) raakt het bovenste been het
contact A, waardoor een stroomkring door de electromagneet wordt gesloten:
de polen trekken de benen der stemvork dus weer naar buiten en breken de
stroom af. De stemvork zal daardoor voortdurend blijven trillen en een regel57

,

[
)

B
[

y

(fffffffn
Afb. 35. Stemvork van La Cour.

matig onderbroken electrische stroom doen ontstaan. Hiervan wordt gebruik
gemaakt om die stroom naar een tweede electromagneet te leiden, die onder
een ijzeren tandrad is geplaatst, het rad van La Cour (afb. 36). Door de
draaiïngssnelheid van dit rad in de juiste verhouding te brengen tot de stroomonderbrekingstijden, krijgt het iedere maal, dat de electromagneet door de
plotseling gesloten stroom bewogen wordt, een stoot. Het rad zal daardoor in
een regelmatig tempo blijven doordraaien. Daar men zowel bij de zend- als
bij de ontvanginrichting van dezelfde stroombron gebruik kan maken, is een
volkomen synchroon lopen van twee dergelijke raderen verzekerd. De Ameri
kaanse Bell-maatschappij bereikte met dit systeem met haar beeldtelegrafie
tussen Amerika en Engeland uitstekende resultaten.
Baird paste bij zijn televisieproeven een andere methode toe, en wel wisselstroommotoren, die met een zeer bepaalde, met de aangewende wisselstroom
in samenhang zijnde snelheid lopen, terwijl eventuele afwijkingen automatisch
worden geregeld door vertragen of versnellen. Deze synchroonmotoren moeten
precies gelijk gebouwd zijn en met dezelfde wisselstroom worden gevoed. Dit
laatste kan ook langs draadloze weg geschieden.
Voorts zijn proeven genomen met kwartskristallen, waarmede wisselstromen
van buitengewone constantheid kunnen worden verkregen. Dergelijke kwarts
kristallen zijn bij sommige kortegolfzenders in gebruik om een constante golf
lengte te garanderen. Deze kristallen hebben de eigenschap om — wanneer
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zij eenmaal in mechanische trilling zijn geraakt — die trilling bijna volkomen
constant te houden. De frequentie (trillingsgetal) is afhankelijk van de dikte
van het kristal: een dun kwartsplaatje heeft een hogere frequentie dan een
dik plaatje.
Zonder een goede synchroniseerinrichting zijn noch in de beeldtelegrafie,
nóch in de televisie goede resultaten te verkrijgen. De geringste onnauwkeurig
heid in de synchronisatie veroorzaakt bij de ontvangst zodanige storingen,
dat het beeld bij beeldtelegrafie verminkt overkomt en bij televisie nauwelijks
herkenbaar is. Het valt dan uiteen in strepen.
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Afb. 36. Rad van La Cour.

Eigenlijk is het een conditio sine qua non voor beeldtelegrafie in het alge
meen, dat de gebeurtenissen precies op elkaar zijn afgesteld, en bij de telautografie en de fototelegrafie in het bijzonder moeten zowel de zend- als ontvangcylinder met dezelfde snelheid roteren. In de praktijk, met name van de
beeldtelegrafie, is een absolute nauwkeurigheid bezwaarlijk te bereiken, waarin
evenwel voorzien is door toepassing van een automatische corrector, de syn~
chronisator.
Terzijde van de beeldwals, doch op dezelfde as bevestigd, bevindt zich
in de zender een ebonieten schijf, waarop een koperen segment is aangebracht.
Tegen de schijf rust onder lichte druk een metalen strip, die bij het begin van
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iedere omwenteling der beeldwals éénmaal contact zal maken met het koperen
segment. Hierdoor wordt de generator beïnvloed, die nu, zolang als het contact
duurt, een constante toon uitzendt, die in de ontvanger krachtiger zal worden
waargenomen dan de eigenlijke beeldtekens. De plaatstroom zal op dat ogen
blik dus ook iets sterker zijn en het gevolg is, dat het relais, hetwelk in serie
met de beeldwals is geschakeld, op deze impulsie aanspreekt en een stroom
kring sluit die een magnetische rem in werking stelt.
Deze rem is links van de beeldwals, die aan deze zijde van een klein voor
uitspringend nokje voorzien is, opgesteld en zal, daar de anker-hefboom

Afb. 37. Hoe de beeldwals „in toorn” wordt gehouden om synchronisatie te verkrijgen.
Bg ieder synchronisatieteken zal de ankerhefboom de wals een ogenblik in zijn
rotering vasthouden.

eveneens een nokje bezit, bij ieder synchroniseringsteken de wals een ogenblik
vasthouden; zó, dat het contact zich op precies dezelfde hoogte van het beeld
bevindt als de lichtpunt op de foto. De transport-as, die middels een slippende
koppeling de beeldwals drijft, ondervindt daarvan dus geen hinder en blijft
met constante snelheid roteren (afb. 37).
De snelheid van de ontvangwals dient uiteraard iets groter te zijn dan die
van de zendcylinder — een of twee toeren — daar anders een vertraging ge
ïntroduceerd zou worden.
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Bij de beeldtelegraafdienst Nederland—Nederlands Indië werd de electrische stemvork toegepast, die een zeer constante wisselstroom opwekt en daar
door de aandrijfmotor op de juiste snelheid houdt. De beide stetmvorken, één in
Indië en één in ons land voor zender en ontvanger, waren nauwkeurig aan
elkaar gelijk.
Bij andere beeldtelegraafinstallaties vindt men op de motoras van de zender
een onderbreker aangebracht, die voor de nodige wisselstroom zorgt. De
frequentie wordt tegelijk met de beeldtekens via de zender draadloos uitge
zonden naar de ontvanger. Deze methoden komen dus geheel overeen met
het principe van het rad van La Cour.

B
Afb. 38. Isochronisme (boven) en Synchronisme (onder).

Het is niet voldoende bij televisie de beide Nipkowse schijven of bij beeldtelegrafie de beide cylinders precies met gelijke snelheid te laten draaien, ook
de stand dezer onderdelen ten opzichte van elkaar moet op elk ogenblik precies
aan elkaar gelijk zijn, m.a.w. synchronisme sluit in: isochronisme. Bij
dit laatste alléén zou slechts de snelheid der delen gelijk zijn, bij synchronisme
bevinden de bewegende delen zich tevens in dezelfde phase, eenvoudiger
gezegd, op elk ogenblik in dezelfde stand (zie afb. 38).
Bij televisie doet zich soms het geval voor, dat men wel een beeld ontvangt,
een negatief beeld, m.a.w. wat zwart is in het uitgezonden object,
maar,
ziet men „licht” aan de ontvangzijde, en omgekeerd wat licht is ziet men zwart.
De elders afgebeelde illustraties van een negatief en een positief ontvangen
televisiebeeld dienen ter verduidelijking (zie afb. 39 en 40).
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Ook is het mogelijk, dat het beeld op zodanige wijze verschuift, dat men
het onderste gedeelte waarneemt aan de bovenzijde, en de bovenkant van het
beeld aan de onderkant van het scherm. In al deze gevallen zal door zuiver
op elkaar afstemmen van de verdeelschijven of zend- en ontvangwalsen het
euvel moeten worden verholpen.
Bij televisie is een tamelijk eenvoudige methode toe te passen door gebruik
te maken van de fotocel, welker eigenschap om lichtenergie om te zetten in
electrische energie op zo verschillend terrein reeds wonderen heeft verricht.
Hoewel de verdeelschijf, die bij de mechanische metode van televisie wordt
toegepast, hier nog niet is besproken — men zie daarover het Tweede Deel —
is het toch wel duidelijk, dat als een lichtstraal regelmatig, doch onderbroken,
op een fotocel valt (waardoor op eveneens onderbroken, doch regelmatige
wijze een electrische stroomstoot wordt opgewekt) de daardoor ontstane
electrische stroomstoot dienstbaar kan worden gemaakt om, na uitgezonden
te zijn, aan de ontvangzijde een electrische motor te beïnvloeden. Die motor
zal dan zijn de aandrijfmotor van de ontvangschijf. Daardoor wordt de snel
heid van de ontvangschijf eveneens beïnvloed, en wel overeenkomstig de
snelheid van de zendschijf. Deze snelheid vindt haar weerslag in de electrische
stroomstoten, die telkenmale bij een bepaalde stand van de schij f in de fotocel
worden opgewekt.
Zo wordt de kring gesloten.
Bij tal van andere televisiesystemen, zoals de spiegelmethode en de lenzen
schijf, vindt deze wijze van synchronisatie toepassing.
Bij gebruik van kalhodestraalbuizen worden, van een centrale bron uit,
impulsen opgewekt, die enerzijds het aftastmechanisme aan de zendzijde,
anderzijds, na overdracht, het aftastmechanisme aan de ontvangzijde besturen.
In het Tweede Deel komen we hierop terug.
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Afb. 29. Drie „monstcr-fotocellen", die 20 jaar geleden gefabriceerd werden voor het televisie
station WRNY te New York. De middelste persoon houdt een fotocel van normale grootte in
zijn linkerhand (zie ook afb. 159).

Afb. 31. De deur op de achtergrond wordt electrisch geopend doordat de man in de witte jas
de infrarode straling onderbreekt (zie stippellijn), waardoor een relais in werking wordt gebracht,

__

Afb. 32 en 33. De „nevel-camera" aan boord van het stoomschip „Manhattan” van de HamburgAmerika-lijn. Deze camera werkt met infra-rode stralen en maakt het mogelijk door mist en
nevel heen op de gevoelige plaat vast te leggen wat zich op 60 zeemijlen afstand afspeelt. De
negatieve plaat wordt langs automatische weg zo vlug ontwikkeld, dat de cameraman vrijwel
direct kan waarnemen wat hij "onzichtbaar" fotografeert.
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Afb. 46. Ben uil 1928 daterende televisie-ontvanger van de Pilot Manufacturing Company
(Verenigde Staten).

!

Afb. 47. Een door de „Baird Television Company Ltd” in 1930 in de handel gebrachte televisieontvanger met Nipkowse schijf. Rechts het „kijkgat" met beeldscherm.

Afb. 48. Televisie in 1928. Mevrouw Howe voor het zendapparaat.
Zij is de eerste vrouw, wier gelaat over de Oceaan werd gelelevisionneerd naar het oceaanschip „Berengaria”.

HOOFDSTUK I
DE GESCHIEDENIS DER TELEVISIE
Het idee van „zien-wat-er-gebeurt-op-onmetelijke-afstand” heeft de mens
heid bezig gehouden sinds het verlangen om te komen tot een overwinning van
de grenzen, die de natuur aan het oog heeft gesteld, Dat verlangen is zo
oud als de wereld zelve.
In de 27ste vertelling van „Duizend-en-één-Nacht” wordt verhaald van
een ivoren verrekijker, waardoor men alles — ook al was het vele duizende
mijlen verwijderd — duidelijk kon zien. Een Egyptische alchimist uit de
derde en vierde eeuw vertelt, dat Alexander de Grote in het bezit was van
een spiegel, waarin men zijn eigen toekomst kon zien.
In Dorotheos’ „Wereldgeschiedenis” wordt gesproken over een spiegel in
het keizerlijk paleis te Konstantinopel: wat op aarde leefde, gebeurde of wat
men voornemens was te doen, kon duidelijk in het glas worden waargenomen.
In de Westerse literatuur komen dergelijke toverspiegels eveneens voor, o.a.
in Spencer’s „Feeën-koningin”, waar een meisje door zo’n spiegel een verre
geliefde aanschouwt. Ook Jules Veme geeft in één van zijn boeken een be
schrijving van een scène, die op grote afstand van de plaats der waarneming
plaats greep.
De wetenschap heeft bij de verwezenlijking van al die verlangens niet ge
faald. De techniek heeft ons het vérzien gebracht. De weg er heen was lang
en moeilijk, de weg naar de volmaaktheid is nog langer en nog moeilijker,
doch de eerste schuchtere schreden zijn al lang gevolgd door stevige stappen
en bij het eindpunt — dat niet ver meer is — zal de kroon worden gezet op
dit wonderbaarlijke werk der mensheid.
Weliswaar is het toppunt van volmaaktheid thans nog niet bereikt, maar
dit was evenmin het geval in de vliegkunst, toen Von Lilienthal, Olieslagers
en Blériot de aandacht der wereld op zich vestigden. En toch meende men
toen al heel wat te hebben bereikt. Zij maakten geen aanspraak op het feit,
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dat zij de vliegkunst zouden hebben uitgevonden, of de eerste waren, die het
idee opperden zich gedurende geruime tijd van de grond te kunnen verheffen
en te vliegen als vogels in de lucht. Het denkbeeld en die wens zijn zo oud
bijna als de mens zelve, maar de verwezenlijking ervan kondigde zich pas asm
in de 18e en 19e eeuw. Na de eerste waaghalzen kwamen vele anderen, maar
het duurde toch nog meer dan een eeuw aleer men de vliegkunst werkelijk
machtig was.
Zo verging het ook de radio- en televisietechniek.
Marconi gelukte het in 1898 een draadloze verbinding tot stand te brengen
tussen Wight en Boumemouth en voor hem was het al een heel succes afstan
den van 20—30 km te overbruggen, of zoals in 1899 Het Kanaal. Later
zond hij zijn draadloze seinen dwars over de Atlantische Oceaan van Poldhu
naar New Foundland (1901), maar duizende jaren vóórdien streefde de
mens er reeds naar om mededelingen over onmetelijke afstanden naar anderen
over te brengen zonder noemenswaardig tijdverlies.
Met het verzien is het niet anders. De wereldliteratuur is er om het te be
wijzen. Televisie is thans mogelijk en daarmede is bereikt wat generaties
vóór ons als een utopie beschouwden.
Kort na Marconi's experiment in 1901 kwam Nederland met zijn proef
neming door een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen Hoek van
Holland en het lichtschip „Maas”.
Het duurde slechts zes jaren na Marconi’s transatlantisch experiment,
voordat de eerste draadloze dienst tussen de Oude en de Nieuwe Wereld
kon worden geopend. De voorspelling van de Italiaanse uitvinder in 1909,
dat destijds niet veraf zou zijn, dat men rondom de wereld zou kunnen seinen,
ging spoedig in vervulling. Nog geen 20 jaar na zijn voorspelling werd de
draadloze verbinding tussen Nederland en Indië tot stand gebracht.
Sinds de eerste openbare demonstratie met vérzien werd gegeven, zijn 20
jaren verlopen en nóg heeft de ontwikkeling der techniek in de laatste decade
het volmaakte niet gebracht, maar toch zal zij binnen kortere tijd aan de
mensheid worden dienstbaar gemaakt dan algemeen wordt verwacht. De ont
wikkeling, welke de laatste jaren voor de oorlog reeds te zien gaven, rechtvaar
digt deze verwachting.
In een in 1929 gehouden tentoonstelling te Londen werden verschillende
oude apparaten tentoongesteld, waarmede de physicus Atkinson zich op het
pad der televisie heeft gewaagd. Bij het aanschouwen ervan valt het primitieve
karakter van de toestellen op; het is een apparatuur, waarvan de onderzoekers
zich een halve eeuw geleden moesten bedienen om resultaten te verkrijgen,
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die zelfs een vergelijking met de zwakke morsesignaaltjes in de hoofdtelefoon
van de beginnende radio-amateur uit de jaren 1916—1918 niet konden
doorstaan, maar die tot een enthousiasme leidden voor wat het vérzien betreft,
een enthousiasme, dat de pionier nodig heeft om te slagen in zijn arbeid.
Plaatsen we tegenover deze verouderde apparaten het moderne apparaat voor
ontvangst van televisie en radio (zie afb. 41, 42, 44-47) dan blijkt duidelijk
welk een grote stap naar de perfectionnering is gedaan. Men is zelfs geneigd om
te zeggen: de televisie is volmaakt. Geneigd, omdat de volmaaktheid ook nu
nog niet is bereikt, al heeft datgene wat verwezenlijkt is de tevredenheid
gewekt van de mens, die weet, dat techniek bepaald wordt door hemzelf en
daarom bezien moet worden in het kader van de tijd. Een min of meer ge
brekkig resultaat van een nieuwe uitvinding wekt te allen tijde verwachtingen
en de mens, die een milde beoordelaar is, roemt spoedig het product van eigen
vernuft.
Er is een periode geweest, waarin het scheen alsof televisie met één slag de
wereld zou veroveren. Ellenlange, overigens niet on-interessante en het publiek
veelal in verbazing brengende persartikelen, die de eerste proefnemingen
uitvoerig beschreven, overstroomden de wereld. Bijna tegelijkertijd — het
was omstreeks 1927/30 — deed de geluidsfilm haar intrede in een ontwik
kelingsstadium, dat verwachtingen wekte ten aanzien van een spoedige invoe
ring van televisie. De filmenthousiasten en de dagbladpers konden niet inzien
waarom het vérzien — dat intussen nog slechts op resultaten kon bogen,
waarvan in de eerstvolgende jaren allerminst een metamorfose zou zijn te
verwachten, die deze nieuwe technische wetenschap practisch bruikbaar zou
maken voor de huiskamer — nog langer in de beslotenheid der laboratoria
zou moeten verwijlen.
Vele dag- en vakbladen, welker redacties overstroomd werden met buiten
landse literatuur op dit gebied van de jongste radiotechnische wetenschap,
profeteerden dan ook onder invloed van de propaganda een algehele om
wenteling in de radiotechniek. Deze voorspelling werd met graagte aanvaard,
daar tegelijkertijd de beeldtelegrafie een volmaaktheid had bereikt, welke de
beeldomroep (het uitzenden en ontvangen van plaatjes langs radio-telegrafische weg) mogelijk maakte. In het Eerste Deel memoreerden wij al de uit
zendingen van Daventry en Hilversum. Weliswaar duurde het enthousiasme
hiervoor slechts kort en verdwenen de plaatjes-uitzendingen des te vlugger,
naarmate de techniek van het vérzien voortschreed, maar daaraan droeg in
genen dele juist deze vooruitgang schuld. De oorzaak van de mislukking van
de beeldomroep moet gezocht worden in het feit, dat het ontvangen van
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plaatjes niet alleen een tijdrovende bezigheid is, maar ook weinig interessant
wegens het „dode” element, dat foto’s en tekeningen eigen is. Bovendien leek
de huiskamertelevisie zó dichtbij te zijn, dat de strijd van het dode tegen het
bewegende beeld reeds was aangevangen aleer de beeldomroep op het door
hem veroverde terrein zijn volle wasdom had bereikt.
De beeldomroep verdween; de beeldradfo daarentengen bleef: het amuse
ment, dat men van de beeldomroep had verwacht — zoals dit bij de radioomroep het geval is — bleek bij de luisteraars geen verpozing te kunnen zijn
voor immer; de beeld radio, d.w.z. de eigenlijke beeldoverbrenging, moest
zich dan ook beperken tot zakelijke doeleinden, zoals het overseinen van
brieven, handschriften, foto’s, vingerafdrukken, enz. (afb. 43). Maar in deze
beperking heeft de beeldtelegrafie intussen haar meesterschap getoond!
De beeldomroep dus verdween. Aller ogen richtten zich meer en meer op
het verzien, als „het grote wonder waar men op wachtte”. Hoe verder men
reikhalzend naar dit nieuwe wonder uitzag, des te groter werd echter de te
leurstelling, als een bevoorrechte enkeling eens getuige was van de resultaten
van deze nieuwe vinding.
Middelerwijl schoot een nieuwe plant van het menselijk vernuft omhoog
— de klankfilm — en geleidelijk zonk de televisie min of meer in de vergetel
heid, niet in die van de technici, maar van de grote massa, die resultaten
wilde zien en zich liever met een surrogaat tevreden stelde toen de televisie
nog niet aan de verwachting beantwoordde.
Langzamerhand verkregen de sceptische uitspraken van vooraanstaande
personen uit de radiowereld over de ontwikkeling der televisie de juiste waar
dering, die in den beginne bij het publiek had ontbroken. Extase en grote
verwachtingen maakten plaats voor ongeloof en onverschilligheid. Van de
ene vergeeflijke fout verzonk men daardoor in de andere.
Toen het publiek zich aan televisie weinig meer gelegen liet liggen, was
het technische laboratorium evenwel te meer de plaats waar onvermoeid aan
de verdere ontwikkeling van het vérzien werd gearbeid. Hoewel tot op het
uitbreken van Wereldoorlog II de practische toepassing van de televisie nog
niet als een volmaakt amusement mocht worden gerekend, had het groeiproces
niettemin voortgang gevonden en waren sinds 1928—1930 belangrijke resultaten geboekt. Wel waren zij uitsluitend van wetenschappelijke aard, maar
zij hebben toch op het grote publiek hun verrassende uitwerking niet gemist
en in ruime kring de aandacht getrokken. Herinnerd moge worden aan de
televisiestand op de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1935, maar ook ama
teurs hadden intussen goede resultaten weten te bereiken.
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Televisie betekent letterlijk verzien. Langs electrische weg worden objecten
waarneembaar gemaakt, die zich op een dusdanige afstand van de waarnemer
bevinden, of op een dusdanige plaats, dat zij met het blote oog niet kunnen
worden gezien. Het waarneembaar maken geschiedt op een scherm en neemt
practisch gesproken geen tijd in beslag, zodat hetgeen zich op een gegeven
ogenblik voor een televisiezender afspeelt, op hetzelfde moment door middel
van de televisie-ontvanger kan worden waargenomen op een plek, die daarvan
op meer of minder verre afstand is verwijderd.
Er bestaat een opmerkelijk verschil met beeldtelegrafie; hierbij worden
foto’s en tekeningen langs electrische weg overgeseind, afbeeldingen, derhalve
dode objecten, nimmer levende of bewegende. Voor het overbrengen van af
beeldingen door middel van beeldtelegrafie is bovendien — in tegenstelling
met televisie — een tijdsverloop nodig, dat varieert naar gelang van de grootte
der afbeelding. Men zou kunnen zeggen, dat men bij beeldtelegrafie het
ontvangen beeld ziet groeien (zie Deel I).
Velen verwarren televisie met beeldtelegrafie en fototelegrafie, een fout,
die ook in de eerste dagen van de televisie in de nieuwsbladen werd aange
troffen. Zelfs thans treft men nog wel eens berichten over televisie
aan, terwijl beeld- of fototelegrafie wordt bedoeld. De verwarring over
beeldtelegrafie en televisie in de jaren omstreeks 1928 is eensdeels begrij
pelijk, omdat toentertijd tegelijk met de eerste televisieproeven de beeld
telegrafie zich plotseling snel tot grote hoogte ontwikkelde en daardoor
eveneens de bijzondere aandacht van het publiek vroeg. Na verwant als zij
is met de televisie — immers het radiografisch overbrengen van objecten in
beeld — is het verklaarbaar, dat in de stroom der successen op beiderlei
gebied de publieke aandacht niet voldoende werd verdeeld.
Toen Dr Hugo Eckener met het grote Duitse luchtschip „Graf Zeppelin’
zijn eerste oceaantocht volbracht (1928), schreef een krant, dat aan boord
van dit luchtschip een televisietoestel in gebruik was geweest. In werkelijkheid
betrof het een ontvangapparaat voor weerkaartjes. Dr Eckener zou destijds
trouwens niet geweten hebben wat hij met een televisietoestel had moeten
beginnen. Om televisie te kunnen ontvangen moet er immers ook een uitzending
plaats hebben en zóver was men destijds nog niet gekomen.
Een andere wijze van „misleiding” wordt geïllustreerd door een advertentie
van een Amsterdamse bioscoop in de opwindende dagen van de Londen—
Melboume-race (1934). In deze advertentie stond vermeld, (zie afb. 51)
dat een cinematografisch verslag van de aankomst der winnaars werd vertoond
en dat dit verslag door televisie zou zijn overgebracht. Van televisie kon hier
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echter geen sprake zijn, omdat bij het vérzien een gebeurtenis langs electrische
weg waarneembaar gemaakt moet worden op een gans andere plaats dan die
waar de gebeurtenis plaats grijpt, maar toch op hetzelfde moment. In boven
vermelde advertentie had — indien men waarheidsgetrouw ware geweest —
moeten zijn aangekondigd, dat een copie van een film vertoond werd, die
draadloos van Melbourne naar Europa was overgebracht.
De opname en de vertoning van deze film vertonen de volgende phasen.
De aankomst van de vliegeniers Scott en Black (winnaars van de Londen—
Melbourne-race 1934),in Melbourne gefilmd; deze film werd draadloos
overgeseind naar Londen (beeldtelegrafie) ; een copie van de overgeseinde
film werd per vliegtuig naar Amsterdam vervoerd en aldaar vertoond. Indien
hier van televisie sprake was geweest, zou men de aankomst der vliegeniers
hebben moeten kunnen waarnemen in het Amsterdamse bioscooptheater op
hetzelfde moment, als dat waarop de vliegeniers in Melbourne aankwamen.
Dit nu was niet het geval. Wat wel gebeurde was, dat na de aankomst te
Melbourne een film werd opgenomen, die beeld voor beeld naar Londen werd
overgeseind. De plaatjes moesten daartoe eerst vergroot worden en elk afzon
derlijk draadloos worden overgebracht. Na ontvangst te Londen werden deze
plaatjes opnieuw gefotografeerd om ze geschikt te maken voor vertoning in
de bioscooptheaters. De gehele bewerking nam op die manier bijna evenveel
tijd in beslag als de vliegers nodig hadden om van Londen naar Melbourne
te vliegen. De vertoning van de film duurde zeven seconden. Er waren 24
plaatjes per seconde gemaakt bij de oorspronkelijke filmopname. Bij de radio
grafische overbrenging van deze film moesten dus 168 plaatjes worden
overgeseind.
* *

In tegenstelling met beeldtelegrafie is televisie pas sinds betrekkelijk korte
tijd buiten het experimentele stadium getreden. Intussen doen zij, die nog aan
de mogelijkheden van het vérzien mochten twijfelen, goed zich de resultaten
van de genomen proefnemingen te herinneren, Die proeven verenigen alle
redenen in zich om in de toekomst een volmaakte televisie-omroep te verwachten.
In de jaren 1928—1930 volgde het ene persbericht na het andere in bewoordingen, welke de bereikte televisie-resultaten op onverantwoorde wijze
ophemelden. Uit geestdriftige beschrijvingen van demonstraties moest de vol
maaktheid van het vérzien toen reeds blijken. De aandelen van de televisie
maatschappijen stegen met de dag! Het ene bericht werd nog fantastischer
opgediend dan het andere. Televisie-uitzendingen met ontvangst in theaters,
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televisie-uitzendingen bij daglicht, televisie in het duister, kleurentelevisie, het
was allemaal een zaak, die ineens beslecht scheen. De naam van Baird lag op
aller lippen. Amerika spande na Engeland de kroon met mannen als Alexanderson, Jenkins en Conrad. In Duitsland waren eveneens tal van onderzoekers
ijverig bezig. Iedereen sprak over verzien, alsof morgen aan de dag een toestel
in zijn huiskamer zou staan, kortom, de genoemde jaren kenmerkten zich door
een opwindend perstafereel, dat slechts te verklaren valt uit de ongelooflijk
schijnende ontdekking, dat verzien althans tot de bereikbare mogelijkheden van
het ogenblik behoorde.
Tenslotte moest de waarheid echter worden onthuld en werden publieke
demonstraties gegeven, waaruit duidelijk bleek, dat de televisie nog in haar
kinderschoenen stond. Er waren resultaten, inderdaad, maar een televisie
omroep met een ontvanger in iedere huiskamer lag nog ver in het verschiet.
Zelfs tien jaar later was het nóg niet zo ver. Wel telden sommige wereldsteden
toen enkele tien- of honderdtallen bezitters van televisie-ontvangers.
De eerste televisie-demonstratie werd gegeven door John Logic Baird, een
Schotse ingenieur, die men wel eens schertsend „tovenaar van Boxhill” noemt,
naar de naam van de plaats, waar hij experimenteerde. De demonstratie had
plaats op 27 Januari 1926 voor leden van de „Royal Institution” te Londen.
De afstand, waarover gezichten werden getelevisionneerd, bedroeg niet meer
dan die tussen twee aangrenzende kamers. Een jaar daarna kon Baird echter
succes boeken door de afstand Londen—Glasgow, 435 mijl (1 mijl = 1,609
km) te overbruggen (afb. 44).
De „American Telephone and Telegraph Company” slaagde er in April
1927 in om levende beelden uit te zenden over een afstand van 200 mijl (van
Washington naar New York). Op 9 Februari 1928 slaagde Baird erin de
Atlantische Oceaan te overbruggen (Londen—New York) een afstand van
3500 Engelse mijlen.
Het publiek stelde zich na dit bericht echter te veel van televisie voor, want
de ontvangst was — wat kwaliteit betreft — bij lange na niet te vergelijken
met de eerste trilbeelden der cinematografie. De resultaten waren zeer primi
tief, óók een jaar later nog, op 7 Maart 1928, toen Baird een uitzending tot
stand bracht van Londen naar het oceaanschip „Berengaria”, dat zich op
dat ogenblik midden op de oceaan bevond. Het persbericht maakte er gewag
van, dat het gelaat van een dame werd getelevisionneerd (afb. 48) en de
marconist van het schip met weinig moeite dit gezicht op het ontvangscherm
wist te herkennen als dat van zijn verloofde. Op die manier trachtte men het
publiek te suggereren, dat het experiment het vérzien reeds tot een volmaakte
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nieuwigheid had gemaakt. Sinds Baird een televisie-experiment verrichtte van
het vasteland naar de „Berengaria” midden op de oceaan, heeft men meer
malen gepoogd dit voorbeeld na te volgen. Jaren daarna is men er evenwel
nog niet in geslaagd dit resultaat te verbeteren. Nadien is de filmtelevisie
gekomen en heeft men te Hamburg op 21 Juni 1935 weer een experiment
verricht, doch niet met gewone televisie, maar met telecinematografie. Aan
boord van een boot der Hamburg-Amerika-lijn was een ontvanger op
gesteld, die een filmuitzending per televisie weergaf, toen de boot zich op
de Elbe bevond.
Op zichzelf beschouwd, waren dit allemaal aardige demonstraties. Zij
waren evenwel meer gericht op het wekken van publieke belangstelling voor
de televisie als zodanig dan dat zij belangrijke wetenschappelijke waarde

hadden.

!

Omstreeks die tijd werden in Engeland pogingen aangewend geregelde
televisie-uitzendingen te geven, maar in het land, dat als de bakermat der
televisie wordt beschouwd en waarop de gehele technische wereld haar oog
gevestigd hield, ging dit alles behalve van een leien dakje. De officiële in
stanties waren sceptisch gestemd ten aanzien van een invoering van een gere
gelde televisie-omroep. De Britse omroepvereniging, de British Broadcasting
Corporation (B.B.C.), was aanvankelijk niet bereid haar medewerking te
verlenen. Eerst nadat Baird op 5 Maart 1929 een demonstratie had gegeven
voor de Engelse directeur-generaal der P.T.T., kreeg de Baird-televisiemaatschappij, (destijds genaamd „Baird Television Development Company,
Limited**) vergunning tot het doen van experimentele uitzendingen, die tot
1935 voortgang hebben gevonden.
De grootte van het beeld op het ontvangscherm bedroeg ongeveer zeven
bij drie centimeters. Men stelle zich deze afmetingen goed voor ogen om te
beseffen hoe gering het resultaat eigenlijk was, indien men het vergelijkt met
de afmetingen van het „zilveren doek*’ in de bioscooptheaters. Het publiek,
dat jarenlang het wonder van de film als een alledaagsheid heeft geaccep
teerd, zou zich — en dit is ook het geval gebleken — zeer teleurgesteld
gevoelen, indien het zich met een dergelijk miniatuurbeeld in de joumaaltheaters of in de huiskamer moest vergenoegen.
Ook andere landen kregen hun televisie-uitzendingen, maar bij alle was
het ontvangen beeld klein. Witzleben in Duitsland zond films uit met een
ontvangst-grootte van vijf bij zes centimeter, Königswüsterhausen met een
grootte van drie bij vier centimeter. Men krijgt een indruk van die grootte
als men de toenmaals „modem** geheten televisie-ontvangers beziet (afb. 45,
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46 en 47). Andere Europese landen gingen eveneens tot televisie-uitzendingen
over, doch sommige uitzendingen moesten na korte tijd worden gestaakt,
omdat de resultaten niet voldeden.
In December 1934 werd uit Londen gemeld, dat er plannen bestonden een
serie kortegolfstations in bedrijf te stellen, door middel waarvan geregelde
televisie-uitzendingen zouden kunnen worden begonnen onder controle van
de „British Broadcasting Corporation”. De ontvangstradius — het gebied
dus waarbinnen ontvangst mogelijk is — wanneer deze plannen verwezenlijkt
zouden worden, bedroeg 25 Engelse mijl. Dit betekende het begin van een
werkelijke televisie-omroep. Toch zouden er nog twee jaren verlopen, aleer het
zover kwam. Pas op 2 November 1936 — een dag, die in de annalen der
televisie-historie met gouden letters zal blijven aangetekend — kon de B.B.C.
met de eerste regelmatige officiële uitzending beginnen. Zij had plaats in het
Alexandra Palace te Londen.
De voorzitter van de afdeling Televisie van het Engelse departement van
post en telegrafie heeft deze inbedrijfstelling met een rede geopend. Ook de
minister van de posterijen en Lord Selsdon, voorzitter van de televisie-adviescommissie, hebben het woord gevoerd, maar zij hebben zich onthouden voor
spellingen ten aanzien van de toekomst te doen. Zeer terecht, wijl van alle
voorspellingen, die in de afgelopen tien jaren zijn gedaan, minder dan een
kwart van wat de vroegere profeten ons wilden doen geloven, is terechtge
komen. Dit wil niet zeggen, dat het met de televisie niet zo is gegaan als men
redelijkerwijs heeft verwacht. Ware dat het geval, dan zou het Alexandra
Paleis thans niet een prachtig geoutilleerde inrichting tot het uitzenden van
levende beelden hebben! Bovendien houdt het bij die outillage alléén niet op;
er werd inderdaad goed ontvangen door amateurs, die ontvangtoestellen in
huis hadden.
De Engelse zender bracht en brengt ook nu nog „levend” cabaret: dansen,
filmsterren, ballet, theater, boksdemonstraties. In 1948 werden zelfs de
Olympische Spelen uitgezonden en in Amerika is men al zover, dat verkie
zingsvergaderingen in de huiskamer kunnen worden gevolgd „met oog en oor”.
Het te onvangen beeld was toentertijd echter niet groter dan 20 bij 25 centi
meter — overigens alweer een vooruitgang, vergeleken bij de afmetingen
3 bij 4 cm — Gelukkig herinneren we ons de tijd, dat we in volle bewonde
ring stonden te luisteren naar een krassende en piepende luidspreker, waarvan
beweerd werd, dat hij muziek weergaf. Vergeleken met dat stadium der
radio-techniek is de televisie heel wat vlugger opgeschoten.
Toch bleef men in ons land sceptisch gestemd.
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Voor een deel was de onvoldoende en onjuiste voorlichting hieraan schuld.
Aanvankelijk hebben grootscheepse „voorlichtings”-campagnes de verwach
tingen omtrent de resultaten van de televisie namelijk veel te hoog opgeschroefd.
Van de zijde van de Nederlandse industrie, met name de N.V. Philips’ Radio
(afb. 50), bewaarde men echter de nuchterheid, die de Nederlander eigen
is en liet men niet meer los dan wat aan de werkelijkheid beantwoordde. Zij
is daarom wel eens beticht van al te grote bescheidenheid, maar het verloop
der geschiedenis heeft aangetoond, dat zij het bij het rechte eind had.
Juist die grootscheepse perscampagne heeft de mensen op den duur huiverig
gemaakt het geschrevene te geloven. Een groot deel van wat men de lezers
probeerde op te dringen als de enige en volstrekte waarheid was een min of
meer geïdealiseerde voorstelling van zaken. Anderzijds is het begrijpelijk, dat
met veel élan en verve de televisie op de schotel van het nieuws werd opgediend
als een hors d’oeuvres, daar elke nieuwe vinding van enige algemene, publieke
betekenis een enthousiasme, althans waardering, te voorschijn roept, dat on
evenredig is aan de practische waarde van het object. Zo verging het de radio
in de eerste dagen van haar ontwikkeling en zo verging het de televisie niet
minder.
Kort nadat het publiek min of meer in extase was geraakt voor wat komen
ging — maar niet kwam in de vorm, die men graag wilde — viel het alras
terug in een apathische toestand, die helaas voortduurde, toen de technische
ontwikkeling wérkelijk tot waardering aanleiding had kunnen geven. Daar
kwam bij — zoals reeds eerder opgemerkt — dat de gelijktijdige, maar snellere
ontwikkeling van de beeldtelegrafie (het telegrafisch of radiografisch over
brengen van tekeningen en foto’s) het juiste begrip van de resultaten met het
telegrafisch overbrengen van levende beelden,d.i. de televisie, vertroebelde.
Er waren meer factoren, die het scepticisme in de hand werkten. Er hadden
vrijwel geen demonstraties plaats en wanneer er een enkele werd gehouden,
mochten slechts weinige personen haar bijwonen. Zo is er in 1927 op de ten
toonstelling „Nenijto” te Rotterdam gedemonstreerd met een televisie-uitzending, waarbij — als wij ons goed herinneren — slechts één vertegenwoordiger
van de pers aanwezig was, een redacteur van het weekblad „Radio-Wereld”.
Hoewel moet worden aangenomen, dat er slechts sprake was van televisie langs
draad en over een afstand van niet verder dan van de ene naar de andere,
naastliggende kamer, gaf het verslag, dat genoemd weekblad er over publi
ceerde, een goede indruk van het toenmaals bereikte resultaat. Het was, op
zichzelf beschouwd, van belang, maar absoluut gezien nog zeer primitief. De
beschrijving spreekt voor zichzelf:
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„Wanneer ik plaats genomen heb valt mijn blik onmiddellijk op een vierkant
lichtschermpje, ongeveer 10 X 10 c.M. in het vierkant. Dit vakje is in tweeën
verdeeld en op elke helft ontwaar ik de afbeelding van een kop, welke voor
den zender is geplaatst om in te stellen. Het beeld is niet rustig, doch nadat
even bijgesteld is, verbetert dit aanmerkelijk. Nu neemt Mr. Denton de micro
foon ter hand en verzoekt aan de persoon bij den zender, om de wenkbrauwen
en de kin van den kop te bewegen. En zie, op hetzelfde moment bewegen de
wenkbrauwen zich en gaat de kin heen en weer. Nu verzoekt Mr. Denton den
kop weg te nemen en zelf voor den zender te willen gaan staan. De kop wordt
opgenomen, wordt onduidelijker en verdwijnt tenslotte geheel en een oogenblikje
zie ik niets, dan teekenen zich onduidelijke vormen af, het komt dichter bij, er
vormt zich een beeld en dan voltrekt zich voor mijn oogen het wonder van de
televisie, ik zie het gelaat van een levend wezen en onmiddellijk herken ik
het gelaat van Mr. Wings. Ik zit even sprakeloos en kom onwillekeurig onder
den indruk. Doch dan brengt de stem van Mr. Denton mij weer terug tot de
werkelijkheid en de bevelen, die hij geeft worden vlot uitgevoerd.
„Toon uw profiel*’, „Draai naar rechts”, „Steek uw tong uit”, Laat uw
tanden zien”, „Draai met uw ogen”. Bij deze laatste manoeuvre kan ik duide
lijk het wit der oogen onderscheiden.
Doch dan volgt een verzoek, dat ik nooit zal vergeten. „Wilt u een cigaret
opsteken”, vraagt Mr. Denton, en op het scherm zie ik Mr. Wings de cigaret
in den mond steken, ik zie hem de lucifer bijhouden en zoowaar, daar blaast hij
rookwolken uit. „Prachtig” roep ik uit. „Mr. Denton, that is real Television”.
Toch twijfelde het publiek aan de werkelijke, practische resultaten. Dit is
geen wonder, zolang men geen openlijke demonstraties geeft en slechts een
enkeling toelaat. Wie zoiets doet, redeneert men, heeft iets te verbergen. Het
valt te betreuren, dat men geen aanleiding heeft gezien ook de mislukking in
de techniek te demonstreren, nadat men aanvankelijk hoog had opgegeven
van de resultaten. Wij herinneren ons die periode als één, die vol was van
geruchten, berekeningen, verwachtingen. Er hing iets in de lucht. Men wist
nauwelijks wat. Maar dat er iets komen moest en ging, daarover was men het
wel eens.
Omstreeks die periode liep ook het gerucht, dat Scheveningen-Radio voor
televisie-experimenten in orde zou worden gebracht, in samenwerking met de
Baird Televisie Maatschappij. Tenslotte bleek het een verzinsel te zijn. Niet
duidelijk is geworden of inderdaad serieuze plannen hebben bestaan. De
technische ontwikkeling heeft intussen wel doen zien, dat toentertijd (1928)
het ogenblik nog niet geschikt was (afb. 52).
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DE RADIO-WERELD.

TELEVISIE ZENDER NAAR
SCHEVEN1NGEN ?
Baird-mag in Engeland
geen proeven meer
nemen.

P. T. T. NIETS ERVAN BEKEND.

(Van onzen correspondent.)
LONDEN, 31 Oct. — De „Eveniug Standard”
verneemt, dat een overeenkomst is gesloten
tusschcn den uitvinder J,_L. Balrd en de
Nederlandsche radio-autori'teiten, waarbij de
Engelschman de beschikking krijgt over het
draadlooze station te Scheveningen. TeleV/sIc.zenders zullen naar dit station worden over
gebracht en het uitzenden van beelden zal
spoedig een aanvang nemen. Gelijke overeen
komsten zullen dobr den heer Baird binnen
kort ook in andere landen worden gesloten.
Deze overeenkomst is een indirect gevolg
van het besluit der British Broadcastlng Gomp.
omheen proefnemingen toe te staan met de
tèlevis'c-apparaten van den heer Baird. daar
deze fpesfcfellen volgens de B.B.C. nog niet uan
de minTmum-eischeu van deze maatschappij
voldoen. Daardoor is de heer Baird genood
zaakt zich tot het buitenland te wenden.
N èïr aanleiding van een Reuter-telegr&.n van
gehjR^ strekking.hebben wij ons gewend tot het
hoofdbestuur van P.T.T., om nadere inlichtin
gen. Met de grdbtste stelligheid kon men ons
daar verzekeren, dat'er door P.T.T. geen enkel
contract met den heer Baird is gesloten, noch
eenige andere mondelinge of schriftelijke over
eenkomst met hem is aangegaan. Het bericht,
dat In de Engelsöhe pers de ronde doet, moet
uus naar het rijk der fabelen worden verwezen.
De heer Baird heeft op de Nenijto te Rotter
dam zijn televisor geëxposeerd, d.w.z. er een
ontvanger-„kastje” neergezet, zonder technisch
interieur. Hij had toen de toezegging, om —
.wanueer hij tot werkelijke demonstratie mocht
'overgaan -- zijn televisie-zender eens op het
Scheveningsche station te mogen aansluiten.
Zooals bekend, heeft Baird van deze gelegen
heid geen gebruik gemaakt.

Baird, de profeet, die in eigen
land niet geëerd ivordt.

DRAADLOOZE GESPREKKEN MET
NEW YORK EN JAVA.
Proeven te Sydney.
SYDNEY, 1 Nov. (Times Service.) — Door de
Amalgaraated Wireless Comp. zijn -hier gister
avond zeer goed geslaagde proeven genomen
met draadlooze telefoongesprekken met New
York en Java. Do meeste aandacht werd aan
New York geschonken, waarmede een uur lang
vrij duidelijk gesproken kon worden.

Afb. 52. (Uit: „De Telegraaf” van 1 Nov. 1928.)

_____

Het was echter onjuist te concluderen, dat het nu helemaal niets meer gedaan
was met die televisie.
Eenvoudige apparaten waren reeds voldoende om experimenten uit te voeren.
Met behulp van een Nipkow-schijf, een foto-cel, een neon-lamp, enz., kon
men zich overtuigen van de niet geloofde waarheden, die Baird en andere
onderzoekers verkondigden. De experimenten bleven echter verre van het
grote publiek. Zelfs de radio-amateurs, die zich in vroeger jaren verdienstelijk
hadden gemaakt voor de kortegolf-zend- en -ontvangtechniek, bleven schuch
ter, en zo beperkten de proefnemingen zich hoofdzakelijk tot de grote labora
toria en een heel enkele radioot.
Eensdeels is dit begrijpelijk, omdat er veel voor komt kijken, aleer men
nauwtoestellen kan maken, die tot in de perfectie zijn uitgevoerd, en
keurigheid is een eerste vereiste voor het verkrijgen van behoorlijke resultaten in
de televisietechniek. Toch blijft voor de amateur het experimenteren met eigengebouwde toestellen ruimschoots open. De Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Radio Amateurisme heeft daarvan blijk gegeven door open
bare demonstraties met eenvoudige toestellen te houden. In verschillende
plaatsen van ons land hebben zendamateurs zich erop toegelegd uitzendingen
met televisie tot stand te brengen, terwijl anderen zich met het ontvangen
vergenoegden.
In hoeverre de televisie in de toekomst van belang zal zijn voor de luisteraar,
die thans alleen maar de stekker in het stopcontact hoeft te steken om met zijn
radio-ontvanger het gesprokene of gemusiceerde te horen?
Wanneer de tijd is aangebroken, dat een televisie-ontvanger voor de huis
kamer tegen een redelijke prijs kan worden aangeschaft (in het buitenland is
men al zover), zal de luisteraar van nu ook kunnen zien wie er spreekt of
wie er speelt in de studio of elders op mijlen afstand. Dit is van een niet te
onderschatten voordeel, omdat zodra de mens geluid hoort, hij instinctief de
wens in zich voelt opkomen te zien wie dit voortbrengt.
Een andere vraag is of de mens op den duur in de televisie voldoening zal
vinden. Toen in de periode 1928/31 de fototelegrafie een dusdanige volmaakt
heid had bereikt, dat het ontvangen van plaatjes mogelijk was voor de amateur
en hij tijdens het luisteren naar een spreker of musicus tegelijkertijd diens foto
thuis kon ontvangen, bleek de belangstelling na het eerste enthousiasme dra te
verflauwen, niet alleen omdat een foto een dood element vormt, maar ook
omdat de belangstelling van de luisteraar voortdurend werd opgeëist voor wat
er op de ontvangcylinder geschiedde en hij zich déze inspanning niet wilde of
kon getroosten.
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Zo zal ook televisie waarschijnlijk een handicap ondervinden voor wat het
gebruik in de huiskamer betreft, doordat de aandacht van de luister-kijker te
zeer voor het „gezicht” wordt opgeëist, dan dat zien en horen beide voldoening
kunnen schenken. Men verlieze niet uit het oog, dat de ontvangen beelden
klein zijn en dus vermoeiend voor het oog om te volgen. Dit zou van geen in
vloed zijn op de waardering van het resultaat, indien we de bioscoop niet
kenden. Nu dit wel het geval is, zijn we tezeer verwend door de film. Voor
de huiskamertelevisie worden daarom al zulke hoge eisen gesteld, dat het voor
de allernaaste toekomst als vrijwel zeker kan worden aangemerkt, dat de
televisie er geen arbeidsveld van grote betekenis zal vinden, indien het beeld
scherm niet minstens van zodanige afmetingen is, dat het met die van de smal
film redelijk kan wedijveren. Natuurlijk sluiten we de amateurs (Radiobastler) uit, want voor hen opent de televisie wijde perspectieven. Elke amateur,
die we al in ons land hebben, zal daarover met enthousiasme kunnen vertellen.
Ook met de betrekking tot de telefoontechniek is gelijktijdige overbrenging
van het beeld mogelijk op een wijze, die algemene toepassing in de practijk
in zich sluit.
Pas wanneer de techniek zover is, dat reproductie van het beeld zich kan
meten met die van een smalfilm, zal er een grote ontplooiing van practische
televisie komen. Vooral voor uitzendingen uit de schouwburg, vergaderzaal
(zoals in Amerika reeds geschied is bij de verkiezing voor de candidaatstelling
van het presidentschap in 1948), en voor gebeurtenissen in de open lucht (zoals
de Olympische Spelen in Londen in 1948 per televisie zijn uitgezonden), zal
dan ongetwijfeld blijvende belangstelling kunnen worden gewekt. Dit geldt ook
voor het draadloos uitzenden van films. Een televisie-maatschappij zal op
bepaalde uren een film per televisie kunnen uitzenden, waarbij het radiofilmpraatje aan wezenlijke waarde zal winnen, omdat men van de besproken
fragmenten tegelijkertijd de illustratie kan geven.
Kijken we in de allernaaste toekomst, dan zullen de tegenwoordige cinéacs,
de joumaaltheaters, een grote kans maken om zich van de televisie te bedienen.
Het zijn immers juist deze bioscopen, die naar de actualiteit grijpen. Men
herinnere zich de reeds eerder besproken film van de aankomst van de Melboume-vliegers Scott en Black: binnen driemaal 24 uur kon in een cinéac een
reportage van hun aankomst worden vertoond. Men mag dus verwachten, dat
in de toekomst — die niet zo heel ver meer verwijderd behoeft te zijn —
dergelijke gebeurtenissen door middel van werkelijke televisie in de joumaal
theaters worden vertoond, zij het dan dat het gebeurtenissen betreft, die zich op
minder ver verwijderde afstand van de zender afspelen. In 1939 werd in
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Londen al een experiment verricht, dat de stoutste verwachtingen overtrof,
ook al was de reproductie niet volmaakt:
„De proefneming met televisie in de bioscoop is gisteravond te Londen een
overweldigend succes geworden**, schreef een Nederlands dagblad, en het
vervolgde: „Het is duidelijk gebleken, dat het publiek dezen allermodemsten
vorm van „journaal** op hoogen prijs stelt, zelfs als de prijs om er van te genie
ten hoog is, zooals in dit geval, waar een plaats in de betrokken West-Endbioscoop-theaters een guinea (ruim negen gulden) kostte’*.
In het verslag werd terloops opgemerkt, dat bij een der bioscopen de belang
stelling zó groot was, dat het publiek het politiecordon verbrak, de agenten
onder de voet liep en als een vloedgolf de zaal binnenstroomde. Vijftig politie
agenten moesten te hulp worden geroepen om de orde te herstellen.
Het object van deze televisie-uitzending was een bokswedstrijd, een ge
liefdkoosd onderwerp voor vele televisie-zenders vanwege de aantrekkelijkheid
van het onderwerp, mede in verband met de scherpe belichting (afb. 53).
Als men het primitieve apparaat van Baird in 1928 vergelijkt met de moderne
televisie-ogen, waarover men reeds in 1937 beschikte (afb. 54) moet men
verbaasd staan over de betrekkelijk snelle evolutie. Men beperkte zich in 1937
al niet meer tot studiotonelen, maar maakte reeds buiten-opnamen (afb. 55).
Men zie eens welk een grote sprong televisie gemaakt heeft tussen 1928 en
1948. Afbeelding 56 laat ons zien op welke primitieve wijze Baird destijds
een buiten-opname wilde maken van de toneelspeler Buchanan, afbeelding 58
geeft een blik — 20 jaar later — in de moderne Philips’ televisie-studio, waar
een verplaatsbare en verstelbare televisie-camera een opname maakt van enige
mannequins. Wel is er voor gezorgd, dat de contrasten in de kleding en de
achtergrond zo goed mogelijk tot uiting komen teneinde ontvangst op het
scherm van de ontvanger zo contrasterend mogelijk te maken.
Nog zijn er ontelbare moeilijkheden te overwinnen, zowel op technisch als
financieel gebied, maar in deze wereld gelden dergelijke handicaps slechts
voor betrekkelijk korte tijd. Techniek en vernuft schrijden steeds voorwaarts
en ongetwijfeld zal binnen een mensenleeftijd de volmaakte televisie haar
plaats hebben opgeëist in het leven, zoals thans de radio een vrijwel onontbeer
lijk middel is geworden voor zakelijke doeleinden en voor amusement.
• •
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Afb. 50. Dr A. F. Philips.

Afb. 49. Mc Faclan Moocc.
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OVERGEBRACHT, TOONEN EN WEL VAN DE AANKOMST DER WINNAARS DER

LONDEN—MELBOIJRNE RACE.
Afb. 51. Een „misleidende” advertentie over „televisie” in 1934 niettemin getuigend van
de uitstekende resultaten, die men toen al had opgedaan met het draadloos overseinen van
films.

Afb. 53. Uitzending van een bokswedstrijd per televisie. Er is een
speciale, sterke belichting boven de ring aangebracht. (23 Fcbr. 1939
te Londen)

=

Afb. 54. De televisie-ogen (opnamc-appacaat) bij de bokswedstrijd
1939 te Londen.

(zie afb. 53) op 23 Febc.

Afb. 55. Een buiten-opname met een televisic-ccimera in 1939. Aan de lange stok bevindt
zich een microfoon voor opname van het geluid.

Afb. 56. Een buiten-opname voor televisie door Baird in 1928. In het midden: Baird; links:
de toneelspeler Buchanan (voor dit doel in het wit gekleed om het contrast te vergroten).
Rechts: een deel van het opname-apparaat (zie ook afb. 58)*

Afb. 57. Telefoon-visie. „Hier spreekt A, ben jij daar BV’, maar vraag en antwoord zijn
overbodig (demonstratie te Berlijn in 1936).
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Een andere kwestie is of de economische machten de ontwikkeling der
televisie zullen helpen ontplooien.
Reeds in 1936 heeft een Engelse filmondememing bezwaren gemaakt
tegen vertoningen van films door middel van televisie door de British Broadcasting Corporation. Die bezwaren voerde zij zelfs zo heftig aan, dat de B.B.C.
er over gedacht heeft zelf films te vervaardigen, die voor televisie-uitzending
dienst zouden kunnen doen.
In een der eerste stadia van de televisie-ontwikkeling botsten dus reeds
dezelfde belangentegenstellingen op elkaar, als het geval is geweest ten tijde
van de eerste snelle groei der radio- en gramofoonmaatschappijen. Die strijd
heeft zich tenslotte opgelost in een broederlijk samengaan en zo is het ook
niet onmogelijk, ja zelfs zeer waarschijnlijk, dat film- en televisie-maatschappijen, tezamen met radio- en gramofoonmaatschappijen de scepter zullen gaan
zwaaien over dit polytechnisch terrein. Deze ontwikkeling zal daarom ook
vrijwel zeker de rol der cinéacs bepalen, die deze op het toneel der „repro
ducties op afstand” zullen spelen.
Nochtans is op het ogenblik de televisie in de huiskamer in Amerika en
Engeland bereikbaar voor ieder, die er tijd en geld voor wil opofferen en in
Nederland voor amateurs, die het meer te doen is om een bijdrage te verlenen
tot de technische vooruitgang. Vooral sinds Philips in Eindhoven met experi
mentele uitzendingen is begonnen in 1948, hebben verschillende amateurs
zich op de bouw van ontvangers toegelegd en daarmede hun vrienden en
kennissen verrast.
Het is op papier niet doenlijk een omschrijving te geven van de hoedanig
heid van het beeld, zoals dit tegenwoordig kan worden ontvangen. Zij, die
op de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1935 het Paviljoen der Televisie
hebben bezocht, zullen hebben bemerkt, dat de daar ontvangen beelden een
groene of sepia kleur hadden. Er werd geëxperimenteerd met 90 en 180
beeldlijnen, die het beeld tamelijk grof maakten. Van een fijn, gedetailleerd
beeld was geen sprake.
De beelden, die amateurs vroeger konden ontvangen met behulp van neon
lamp en Nipkowschijf, waren gelig-roze. Zij kwamen meer met de werkelijk
heid overeen. De genoemde kleuren doen aan de zuiverheid van het beeld
afbreuk. Verheugend is evenwel, dat de grootte en de fijnheid van het beeld
in de laatste jaren steeds beter zijn geworden. Men behoeft een dergelijke
onvolkomenheid overigens van weinig belang te achten, nu men reeds zover is,
dat de bewegende beelden op het ontvangscherm de aandacht kunnen vast
houden en het wonder van de televisie zeer beslist géén utopie meer is. Het
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gaat er nu nog slechts om haar zo te volmaken, dat dit „wonder” tot een
alledaagsheid wordt.
En dat zal geen mensenleeftijd meer duren.
Vroegere technische beperkingen heeft men reeds kunnen overwinnen.
Waarom zou het met andere dan ónmogelijk zijn?
In Frankrijk werd reeds omstreeks 1930 een experiment uitgevoerd met
het telefoneren en gelijktijdig zien over een afstand van Parijs naar Lyon.
Tijdens de Leipziger Messe 1936 is een dergelijk experiment herhaald
tussen Leipzig en Berlijn met de z.g. televisiephoon. Weliswaar moesten beide
sprekers zich op van te voren afgesproken tijd naar speciaal hiervoor ingerichte
telefooncellen begeven, maar de practische mogelijkheid werd aangetoond,
dat bij het telefoneren over lange afstand de sprekers elkaar kunnen zien. Het
doet er weinig toe, dat voor dit experiment aparte kabels werden gebruikt en
de eigenlijke transmissie dus niet draadloos geschiedde. Hoofdzaak is, dat
met het zien over lange afstand tijdens een telefoongesprek duidelijk werd
aangetoond, dat in de toekomst het gelijktijdig zien en horen spreken even
gewoon zal zijn als het radiotelefoongesprek tussen Nederland en Indië thans.
Het eerste gesprek met Indië vond in een aparte cel plaats. Spoedig daarna
kon men het bij zich thuis afdoen.
Zo zal het ook de telefoonvisie vergaan.
Over in Maart 1936 gehouden proeven met telefoonvisie schreef de Berlijnse
correspondent van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant”, dat men om aan
de beurt te komen voor een gesprek met televisie eerst per briefkaart met de
post moest worden gecorrespondeerd, afgezien nog van de afspraak met de
man in Leipzig, die moest wachten totdat hij per briefkaart gedagvaard werd.
De zaak ging hoogst eenvoudig in haar werk. Ziehier wat de N.R.C. er
over schreef:
„In de cel is het vrijwel donker en den Berlijnschen spreker wordt verzocht
op zijn gemak in den stoel te gaan zitten. Dit „op zijn gemak” beteekent dat
hij moet blijven leunen, want als hij den afstand tot het door vele lampjes
omgeven venster vóór zich verkort of verlengt, dan wordt het beeld, dat te
Leipzig verschijnt voor den hoorder of kijker daar onscherp.
Het gesprek begint op de seconde nauwkeurig. Een deel van het zwarte
venster, groot ongeveer als een folioblad, wordt licht en vertoont het bewegend
portret van den man in Leipzig met de telefoon aan zijn oor. De twee deel
nemers aan het gesprek zijn een oogenblik verward, want zij willen ouderge
woonte zeggen: „hier spreekt A, ben jij daar B?” Maar dat is volkomen
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overbodig want ze zien mekaar al. Deze verwarring duurt echter maar heel
kort, daar de televisie de kalmte bij het spreken verhoogt en de zenuwachtig
heid vermindert. Het is merkwaardig zooveel beter de menschen elkander be
grijpen, als ze de woorden niet alleen hooren, maar ze ook door den mond zien
spreken, en hoeveel minder ze elkaar in de rede vallen (afb. 57).
Er is een wonder minder in de wereld. Want het wonder der televisie is
werkelijkheid geworden en zoodra een wonder werkelijkheid geworden is, is
het geen wonder meer: het romantische is er af en het lijkt doodgewoon. Zooals
Pirenne heeft gezegd: „de moderne mensch aanvaardt zonder te begrijpen”.
In Witzleben hebben we vroeger al iets dergelijks gezien, maar het was nog
je ware niet, want voor zoover het werkelijk goed ging was de afstand zoo klein,
dat je mekaar ook met het bloote oog wel had kunnen zien en met hard schreeu
wen ook zonder telefoon wel had kunnen verstaan. Dat was het al; maar het
was de televisiefonie in principe; nu hebben we haar in de practijk. Zij is, de
rest is voortbouwen en uitbreiden.
Eerst door het gebruik van een bizonder soort kabel is het mogelijk geworden
over groote afstanden elkaar te horen en te zien tevens”.
„Men moet eerst” — zo schreef het „Algemeen Handelsblad” — wennen
aan het beeld, dat daar in de cel, wanneer men in een gemakkelijken leunstoel
heeft plaats genomen, langzaam verschijnt, om dan steeds duidelijker te wor
den. Het is geen volmaakt beeld, want het bestaat uit een milloen lichtpuntjes
per seconde, die per kabel van een lengte van 396 km over een afstand Leipzig
—Berlijn van 165 km overgeseind worden.
Maar het is een bruikbaar beeld”.
Een Engels warenhuis maakte van de nieuwe vinding gebruik door zijn
klanten in de gelegenheid te stellen van dit warenhuis uit met een schouwburg
te telefoneren, om daar plaatskaarten te bestellen. Onze foto (afb. 59)
toont een dergelijk „telefoonvisie-gesprek”.
Het komt er bij dergelijke toepassingen niet op aan of het beeld ieta
meer of minder duidelijk is. Atmosferische invloeden zullen het ont
vangen beeld vervormen. Wanneer het op de détails niet al te zeer aan
komt, kan men evenwel met de toen bereikte resultaten tevreden zijn. Het
reproduceren van hoofd met schouders van één of twee personen leverde al
zeer behoorlijke resultaten op.
• •
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In Amerika waren ver vóór de tweede wereldoorlog talrijke particuliere
zenders. In de grote laboratoria werd naarstig gestreefd naar verbetering,
evenals in ons land, en men kan veilig aannemen, dat de oorlog daarin geen
stagnatie heeft gebracht, althans niet in die zin, dat elke arbeid zou zijn opge
houden. Het aantal amateurs in Nederland is echter steeds gering gebleven.
Ontvangers telde men er weliswaar meer, maar van grote omvang kon niet
worden gesproken. Trouwens, zelfs in Londen telde men in 1936 nog slechts
duizend ontvangtoestellen.
Duizend ontvangers in een millioenenstad. Het is op het eerste gezicht een
weinig zeggend getal. Indien we een vergelijking trekken met wat de eerste
radio-amateurs in de dagen van weleer presteerden, valt die zeker in hun
voordeel uit. Niettemin behoeven we over de televisie-amateurs niet gering
schattend te denken of te spreken.
Dat we er hier over schrijven bewijst, dat we hun pogingen om de televisie
steeds nader tot een oplossing te brengen, waarderen en dat het nodig is de
wereld op de hoogte te stellen met wat er zo nu en dan gaande is in deze
wondere wereld van bewegende spookverschijningen, die werkelijkheid zijn,
gestalten zonder vlees of bloed, wegvagend in het niets, verglijdend in de
duisternis, doch dan weer opflikkerend in het gele, groene of oranje licht
van de ontvangschermen.
Nederland telde wellicht (een nauwkeurige opgave ontbreekt) niet meer
dan twintig televisie-amateurs. Toen de Londense uitzendingen ook in ons
land waren op te vangen — vóór de oorlog — was er veel interessants te
zien, en het is met weemoed, dat de Nederlandse televisie-amateur terugdenkt
aan die tijd, gekenmerkt door uitzendingen van uitstekende kwaliteit. Sinds
Engeland zijn uitzendingen reorganiseerde en zich uitsluitend toelegde op
uitzendingen in eigen land, met het uiteindelijke doel te komen tot een net
van zenders over het gehele Verenigd Koninkrijk, legden de Nederlandse
amateurs zich echter even ijverig toe op de ontvangst van televisiebeelden,
die door een tweetal amateurs hier te lande werden uitgezonden.
In Voorburg zetelde zo’n geheimzinnige tovenaar — die in de nacht van
Vrijdag op Zaterdag, van twaalf tot één uur — en in Eindhoven een even
grote beeldengoochelaar — die des Zondagsmorgens van zeven tot acht —
het twintigtal ontvangers in ons land bezig hielden met hun verrichtingen.
Een Rotterdamse amateur heeft ons eens in de gelegenheid gesteld te zien
welke resultaten er bereikt konden worden met een ontvanger die nog werkte
volgens het door de grote fabrieken reeds sedert lang verlaten systeem van
de Nipkowschijf en Neonlamp (afb. 60 en 61).
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Wat zich op het geheimzinnige glasvlak afspeelde, hield onze aandacht
dermate gespannen, dat we er ook nu nog opgetogen over kunnen schrijven
als een kunstig resultaat, dat veel verbetering behoefde, doch dat zijn be
koring had voor de amateur-zoeker.
Toch bleef de vraag: Waarom gaat de vooruitgang niet sneller?
Het is waar, dat televisie volgens de Baird-methode (mechanische aftasting)
dreigde dood te lopen. Dit systeem is later inderdaad verlaten. Maar daarom
behoeft men nog niet, zoals David Sarnoff, voorzitter van de „Radio Corpo
ration of America” in 1937 deed, te twijfelen aan de mogelijkheden van een
andere oplossing. Sarnoff denkt er thans dan ook heel anders over. De
nieuwe methode (niet-mechanische methode) heeft het verzien plotseling
tot een bereikbaar ideaal in optima forma gemaakt. En hoe denkt Sarnoff nu?
„Wij hebben”, heeft hij in 1948 gezegd, „in de oorlog proeven genomen met
een televisie-camera in de neus van een vliegtuig en een televisie-zender aan
boord. Zo experimenteerden wij met verkenning uit de lucht, zichtbaar via
de televisie-ontvangers in de hoofdkwartieren!”
Techniek laat zich de voet niet dwars zetten.
Alle beweringen, dat televisie wegens kapitaalgebrek niet die ontwikkeling
kon nemen, die men ervan verwachtte en hoopte, zijn in het zand gelopen. In
Amerika werden voortdurend nieuwe laboratoriumproeven genomen met
kleurentelevisie, met drie-dimensionale televisie; in andere landen, Engeland,
Duitsland, Frankrijk, werkten de pioniers voort. De tweede Wereldoorlog
bracht enige stagnatie, maar ook nieuwe denkbeelden en nieuwe toepassingen.
Reeds twintig jaar geleden was Baird, de „tovenaar van Boxhill”, bezig
met kleurentelevisie. Dat men er nu nóg mee bezig is, vormt geen reden tot
de veronderstelling, dat het niet gaat. Integendeel, onvermoeid blijven
degenen, die de volmaaktheid wensen te bereiken, werken aan hun ideaal.
Het einde van hun werkzaamheden is nog niet daar.
Er wordt naarstig gewerkt aan het wonder der wereld.
* *

Sinds de eerste demonstratie van Baird in 1926 is men er met voortgezette
energie en door middel van talrijke proefnemingen in geslaagd de resultaten
van het vérzien steeds hoger op te voeren. De amateurs verrichtten daarbij een
prachtig stuk werk. Televisie-maatschappijen brachten in die tijd al onder
delen in de handel, waarmee men zelf een televisie-ontvanger kon bouwen
(afb. 62). Wat in Amerika toen echter vrij algemeen begon te worden, was
voor Nederland nog slechts weggelegd voor een enkeling: het zelf bouwen
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geld.
van een ontvanger was een werkje, dat nauwkeurigheid vereiste en
Wanneer men de resultaten van vandaag ziet, moet men bewondering
hebben voor de pioniers van twintig jaar geleden en ook voor mensen als
Baird, die zich toen reeds het hoofd braken om het vérzien mogelijk te maken
zonder gedwongen te worden van een zeer sterke belichting gebruik te maken.
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Afb. 62. Een advertentie uit een Amerikaanse krant van 1926, waarin
televisieonderdelen voor het zelf maken van een televisieontvanger te koop
worden aangeboden.

De Engelse radio- en televisie-pionier van Boxhill demonstreerde er in 1928
mee (afb. 63). De resultaten waren niet van dien aard, dat men ze ook maar
enigermate zou kunnen vergelijken met de trillende beelden van de film uit
haar eerste ontwikkelingsperiode.
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De zogenaamde daglichttelevisie vormde een wel zeer scherpe tegenstel
ling met de eveneens voor de eerste maal door Baird toegepaste methode om
personen, die in het duister zitten, te televisionneren. Baird noemde dit
noctovisie, zien in het duister. Op 7 September 1927 gaf hij hiermee
een demonstratie, waarbij iemand voor een zend-apparaat gezeten te Leeds
op 170 mijl afstand, te Londen, op een ontvangscherm kon worden waar
genomen (afb. 64). Hoe primitief het wel toeging laten de afbeeldingen
duidelijk zien.
Noctovisie is een televisie-methode, die berust op het belichten van het
object met infra-rode stralen, die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn.
Eerst experimenteerde Baird met ultraviolette stralen, die dezelfde eigen
schap bezitten, maar deze bleken een onaangename uitwerking op de belichte
persoon te hebben.
John Logie Baird is bewierookt en verguisd, maar de jonge ingenieur van
toen liet zich door niets of niemand weerhouden zijn experimenten voort te
zetten en als pionier komt hem zeker een plaats der ere toe in de ontwikkelings
geschiedenis van het verzien. In zijn strijd om de verovering der wetenschap
voegden zich mannen als Alexanderson, Jenkins (afb. 66), Conrad — allen
Amerikanen — Denes von Mihaly, een Hongaar, Manfred von Ardenne
(afb. 65) in Duitsland en vele anderen.
Het is eensdeels merkwaardig, dat na die gedenkwaardige datupi in 1926,
toen Baird zijn eerste demonstratie gaf, de geslaagde proefnemingen elkaar
vlug opvolgden, al dient men wel te bedenken, dat het kaf van het koren
moet worden gescheiden. Uit Amerika vloeide een eindeloze stroom van
verslagen van de best geslaagde experimenten naar de Europese pers, tot het
tenslotte zo bont werd, dat zelfs de Amerikaanse bladen een sceptische hou
ding begonnen aan te nemen en sommige groots aangekondigde demonstraties
op tentoonstellingen werden uitgesteld.
Ontelbaar welhaast is ook het aantal systemen, dat in de eerste jaren der
experimenten opdook. De een meende veel meer te kunnen bereiken met het
rad van Nipkow, de ander zocht het in een groot aantal neonlampen, die
naast elkaar in een groot vlak waren geschakeld, en waarvan de voortdurende
flikkering in oneindige variaties op een afstand de indruk van een bewegend
beeld moest geven. De grondslag bleef bij al deze proeven echter dezelfde,
namelijk: het ontleden van het uit te zenden beeld in een oneindig aantal
meer en minder lichte en meer of minder donkere puntjes, die daarna meer of
minder sterke electrische stroompjes opwekken om vervolgens langs draad óf
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draadloos te worden uitgezonden. Aan de ontvangzijde moesten deze electrische stroompjes weer in lichtflikkeringen worden omgezet.
In theorie sloot het als een bus, maar in de practijk kwam men voor grote
moeilijkheden te staan. Vele jaren bleef men op dezelfde wegen ronddolen.
Wel kwam er nu en dan een nieuw procédé, maar dit bleek dan slechts een
verbeterde editie van een reeds eerder opgeworpen denkbeeld te zijn.
Een nieuwe phase in de ontwikkeling der televisie bracht de toepassing
van de Braunse buis met de electronenstraal, waarbij de electronen met grote
snelheid een fluorescerend scherm treffen en dit tot oplichten brengen, waarbij
de mate van oplichten door de intensiteit van de straal en deze door de amplituden-waarden der aankomende electrische trillingen wordt bepaald (afb. 67).
De ontwikkeling ging toen weer met rassere schreden vooruit. Het publiek
werd in de gelegenheid gesteld experimenten bij te wonen. Wat bereikt werd
deed de verwachtingen hoog spannen. Op de Brusselse Wereldtentoonstelling
van 1935 werd dagelijks gedemonstreerd met het Franse systeem van Bar(hélémp (afb. 68). Tallozen hebben zich van de resultaten kunnen overtuigen.
Intussen waren die resultaten nog beperkt. Het beeld was klein, de uitzending
geschiedde langs kabels en over geringe afstand. In vergelijking met een tiental
jaren terug, toen de ontvangen beelden niet veel groter waren dan van vier
tot zeven centimeter in het vierkant, kon men evenwel al een grote vooruit
gang constateren (afb. 69).
Ook uitzendingen in de open lucht zijn wel tot stand gebracht met meer
succes dan de eerste proefneming van Baird op dit gebied in 1928. Men
maakte namelijk gebruik van de film om de moeilijkheden van de voor televisie
te geringe sterkte van het daglicht te overwinnen.
Het draadloos uitzenden van films levert geen noemenswaardige technische
moeilijkheden meer op. In de eerste jaren van de televisie hebben sommige
onderzoekers al direct hun oog op de film gericht, omdat zij hier de grondslag
meenden te vinden voor wat de televisie-der-toekomst moest brengen: een
snelle opeenvolging van stilstaande beelden, die tezamen de indruk van
een bewegend beeld geven.
De Amerikaanse ingenieur C. Francis Jenkins heeft reeds in 1926 teken
films overgebracht met goed succes. Het is dus allerminst verwonderlijk, dat
men de film ook later weer gebruikt heeft om werkelijke televisie tot stand
te brengen.
Baird heeft de film eveneens toegepast. Volgens dit systeem hadden de
Engelse uitzendingen in het Alexandra Paleis plaats. Hoe ver de techniek
gevorderd was, blgkt wel hieruit, dat er tussen het moment van een gefilmde
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Afb. 63. Televisie bij daglicht in 1928. Het primitieve ontvangapparaat, waarmee Baird (aan
de telefoon) voor de eerste keer demonstreerde.

Afb. 64. De noctovisor van Baird. Links Baird. vóór het toestel Sir Oliver Lodge.

Afb. 65. Manfced von Ardenne.

Afb. 66. C. Francis Jenkins.

Afb. 67. Een Braunse huis (kathodestraalbuis) en een Nipkowschijf, twee der belangrijkste
onderdelen voor televisie in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog. Op de Brusselse Wereld
tentoonstelling 1935 werd de schijf gebruikt aan de zendzijde, de buis aan de ontvangzijde.

Afb. 69. Interieur van de eerste televisiestudio te Parijs, (systeem Barthélémy) in 1935.

gebeurtenis en de uitzending van die film per televisie nauwelijks dertig
seconden verlopen, in welke periode de film dus ontwikkeld, gespoeld en
gedroogd moet zijn, èn uitgezonden in de aether.
Bij het filmprocédé is men niet blijven stilstaan. Van het begin af zijn
onderzoekers er op uit geweest juist de film als tussenschakel te vermijden.
Inderdaad werden ook zonder film als intermediair behoorlijke resultaten
geboekt.
Het Alexandra Paleis te Londen gebruikte twee systemen voor de uit
zending: het Baird- en het Marconi-systeem. Het eerste paste de film als
intermediair toe. De scène wordt eerst gefilmd en de film, die binnen een
halve minuut gefixeerd, gespoeld en gedroogd wordt, vervolgens uitgezonden.
Het hier thans uitsluitend toegepaste systeem is dat van Marconi. Het werkt
direct, door middel van de iconoscoop, waarbij de lichttrillingen van het
object onmiddellijk worden omgezet in electriciteit. Wat de kwaliteit van de
ontvangst betreft, zal men — indien men genoegen neemt met flikkerende
beelden, zoals de bioscoop in haar kinderjaren te zien gaf — spoedig enthou
siast zijn. Zulke dingen zijn echter van ondergeschikte betekenis en de
kwaliteit is sedert de vooroorlogse uitzendingen al weer belangrijk verbeterd.
Televisie heeft in haar wedloop om bestaanszekerheid alleen dit tegen, dat
het publiek reeds verwend is door de bioscoop. Daarom zal televisie pas op
de gunst van het grote publiek kunnen rekenen, wanneer zij dezelfde graad
van volmaaktheid zal hebben bereikt, waaraan het bioscooppubliek nu al zovele
jaren achtereen gewend is geraakt. Dan echter zullen bezoekers van de
cinéacs ook zonder verwondering de televisie-bioscopen binnengaan om ge
tuige te kunnen zijn van de wereldgebeurtenissen op het moment zelf, waar
op zij zich afspelen.
Na Wereldoorlog II zijn er voor de huiskamer inderdaad uitzendingen
per televisie gegeven, die aan die eisen voldeden: de eis van de actualiteit.
De televisie-camera is al bijna een even veelvuldig bezoeker van publieke ge
beurtenissen geworden als de perscamera en zij is minstens zo nieuwsgierig.
In Amerika worden de vergaderingen van de Verenigde Naties (afb. 70) of
stadionwedstrijden (afb. 71) per televisie uitgezonden, en Engeland doet
voor soortgelijke uitzendingen niet onder.
Het verzien heeft velen in het verleden in beroering gebracht. Het zal het
ook nu nog doen, want dit wonder is opnieuw levend geworden. Na de
periode van 1925—1930, toen de televisie een soort hoogtepunt beleefde —
dat overigens niet helemaal verdiend was — kwam er een tijd, waarin zij
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op sterven na dood was. We hadden de krach van New York, die zich over
de gehele wereld uitbreidde en die de geldschieters voor de kostbare experi
menten geen vertrouwen meer schonk in fantastische toekomstdromen: het
ene land na het andere staakte zijn experimentele uitzendingen.
In de laboratoria echter blééf men waakzaam en werkzaam, zowel in
Amerika als in Europa. Wereldoorlog II bracht enerzijds stagnatie in de
ontwikkeling, anderzijds gaf hij de stoot tot nieuwe vindingen, waarvan ook
de televisie profiteerde.
In de Verenigde Staten van Amerika heeft televisie in de laatste jaren na
de oorlog een zeer grote vlucht genomen: allerlei actuele gebeurtenissen
werden en worden ook nu nog steeds per televisie „verslagen**. De nieuws
gierigheid der radio-luisteraars wordt daardoor geprikkeld. Men wil van
luisteraar worden tot luister-kijker. Naar schatting zijn er in de Verenigde
Staten tussen de 18.000 en 375.000 televisie-ontvangers in gebruik. Het
ontvangscherm heeft de afmetingen van een kleine krantenpagina (afb. 78).
Regelmatig zijn er 24 televisie-stations „in de lucht**. Het aantal neemt nog
toe en er zijn meer aanvragen tot het bouwen van zenders dan er vergunningen
worden verleend. Er zijn televisie-ontvangtoestellen te verkrijgen voor $ 180;
in feite ligt de aanschaffingsprijs veel hoger, omdat er bijkomende kosten
zijn. Wil men een goed ontvangtoestel hebben, dan is men toch nog altijd
een $ 400 kwijt.
De British Broadcasting Corporation in Engeland begon op 7 Juni 1946,
na een onderbreking van zeven jaar, weer met uitzendingen uit het Alexandra
Paleis, dat 100 meter boven de zeespiegel ligt, waardoor de reikwijdte van
de zender wordt vergroot. De zendmast is bovendien ook nog eens 100 meter
hoog. De actieradius is circa 65 km. Er zijn echter wel toestelbezitters in
Engeland, die nog ontvangen op ruim 96 km afstand. Eind 1947 waren er,
volgens officiële cijfers, 31.250 vergunningen voor toestelbezitters. Wanneer
we een schatting maken van 50.000 ontvangers, die er thans in gebruik zijn,
zullen we de plank niet ver mis slaan. De beeldgrootte is 25,4 bij 20,3 cm.
Er worden elke dag uitzendingen gegeven, zowel *s middags als *s avonds.
Zij omvatten toneel, interviews, dans, shows, balletten, sport (ook buiten
opnamen) en korte films. De filmmaatschappijen hebben echter nog geen
toestemming verleend om de door hen in de bioscopen in roulatie gebrachte
films te vertonen. Hier gluurt het commerciële spook om de hoek. De filmmaatschappijen vrezen de concurrentie van de televisie. Wij zien op den duur
echter een ontwikkeling, die televisie- en filmmaatschappijen bijeenbrengt,
teneinde de mogelijkheden, die de techniek dan bieden zal, zo goed mogelijk
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te gebruiken. Op het ogenblik maakt de B.B.C. zijn voor het televisiepro
gramma bestemde films zelf.
Ook gebeurtenissen buiten de studio worden regelmatig uitgezonden. Daar
toe beschikt de B.B.C. over twee rijdende televisie-instaliaties, die tot ongeveer
50 km van het Alexandra Paleis kunnen opereren (Wimbledon, Wembley,
bootraces op de Theems, enz.). Voor deze uitzendingen beschikt men over
een staf van personeel (275 man) en twee studio’s. Voor toneelspelers, die
voor de radio optreden, is een televisie-uitzending veeleisend; bij de radio is
het voldoende de rol van het papier te lezen, bij televisie mag men daarvan
geen gebruik maken. Men staat in werkelijkheid te koop voor het publiek
en men moet dus een volleerd toneelspeler — en niet alleen een radiospeler —
zijn om aan de eisen die hier gesteld worden, te kunnen voldoen.
En in Nederland?
Philips te Eindhoven is in 1948 begonnen met experimentele uitzendingen
(nadat zij al ver voor de oorlog, ook reeds in 1926^27, niet stil had gezeten).
Enkele ingenieurs van Philips hebben ontvangers thuis om de resultaten na
te gaan. De zender is op een zo hoog mogelijk punt geplaatst: in de toren van
het veemgebouw. Het ontvangtoestel van heden (afb. 78) wijkt in constructie
al weer af van dat van vóór de oorlog. Het is eenvoudiger, gemakkelijker
hanteerbaar. Men vergelijke het met dat van Baird van vóór 1940, waar ge
bruik werd gemaakt van een spiegel om het ontvangen beeld te vergroten

(afb. 79).
In ons land hebben de experimentele uitzendingen van Philips ook de be
langstelling van de amateurs weer opgewekt. Wat ,,Trouw** van 26 Juni
1948 erover schreef, mag als „historisch document** hier aan de vergetelheid
worden ontrukt:
„Het publiek, dat op den niet te breden Kromme Steenweg voor de etalage
van den radio-handelaar Meerding bijeendromt, is luidruchtig. Misschien
ook wat nerveus, zo kort voor de vervulling van de belofte, die reeds weken
lang het gesprek van den dag uitmaakt. Stoere politiemannen, zelf ietwat
onder den indruk van de drukte, moeten regelend optreden, want de volks
oploop verspert het verkeer. Nog vijf minuten en de kleine cirkel zal gaan
leven: het scherm midden in het indrukwekkende toestel in de etalage.
De spanning stijgt. Ieder rekt zich den hals, maar het is duidelijk, dat
slechts een klein aantal gelukkigen — zij die een plekje vooraan hebben
weten te bemachtigen — de uitzending zal kunnen aanschouwen. De overigen
zullen zich met het geluid alléén tevreden moeten stellen: stemmen en muziek,
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die voor de gelegenheid machtig zijn versterkt. Dan is het halfnegen en waar
lijk
in een vierkantje van acht bij acht centimeter wordt de wapperende
vlag zichtbaar die het herkenningsteken vormt van de experimentele zenders
PAB(eeld) 3 en PAG(eluid) 3 te Eindhoven.
Helmond beleeft het wonder intens, maar de ontroering blijft niet beperkt
tot hen, die voor het eerst getuige zijn. De amateurbouwer van deze ontvanginstallatie, Jan Meerding, kijkt na tal van uitzendingen nog even gefascineerd
toe als de eerste maal. Jan is nog jong, een eindje in de twintig. Hij heeft
zijn technische begaafdheid van zijn vader, die in 1920 als eerste in de streek
een radiotoestel bouwde, toén de jongste overwinning van het menselijk vernuft.
De jonge generatie heeft haar eigen rhythme: nu is het ’t beeldscherm, dat
de amateurs tot in de uithoeken van het land tot blakende geestdrift brengt.
Ze bouwen en bouwen, in Eindhoven en Utrecht, in Rotterdam en in Gronningen, dus óók daar, waar voorlopig nog niet de geringste kans is om enig
beeldsignaal redelijk te ontvangen.
Maar Jan Meerding uit Helmond is in een gelukkige positie, gelijk vele
Brabantse amateurs in en rond Eindhoven. Helmond ligt een kleine 20 km
verwijderd van den experimentelen zender dien een groot bedrijf heeft ge
ïnstalleerd en het programma verschijnt met voortreffelijke helderheid op het
kleine scherm. Tientallen ogenparen staren als gebiologeerd naar het lachende
facie van Fred Knol, den omroeper.
Er steekt een brok onverzettelijkheid in dit machtige apparaat met zijn
series buizen, zijn wirwar van draden. Jan is in het begin menigmaal de
vertwijfeling nabij geweest. Hij beschikte niet over kathode-straalbuizen. Hij
plaatste een advertentie en kreeg tegen viermaal twee en dertig goede guldens
vier buizen, die eens deel uitmaakten van een radartoestel, door een particu
lier gekocht uit een der geallieerde dumps. Toen het ontvangapparaat gereed
was, zag hij op zijn scherm vier beelden tegelijk, door een lelijke streep in
twee delen geschieden. Maar de Eindhovense technici kwamen een kijkje
nemen bij den energieken amateur en hielpen hem welwillend uit den nood.
Op Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond is de winkel aan den Kromme
Steenweg een magneet. Het grote bord dat trots het feit der openbare uit
zending aankondigt, zou gevoeglijk kunnen worden verwijderd. Héél Helmond
weet het en ook in de dorpen rondom is het nieuws doorgedrongen. Van
heinde en verre komen de kijkers en al heel vroeg staan ze met de neuzen
tegen de etalageruit gedrukt, wachten, wachten.......
Een oude droom gaat in vervulling. De mens kan zien zonder zelf te
worden gezien. Dit scherm, waarover fellevende personen schuiven, waarop
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kinderen, schuchter en toch sierlijk hun spel uitvoeren, waarop levende colo
radokevers krioelen, dit scherm verbijstert de toeschouwers. Ouderen hebben
— ja, waarlijk
— tranen in de ogen en zelfs de jeugd verbaast zich
daarover niet. Wat vader Meerding weet en Jan Meerding zelf, weet ieder
een: de televisie is niet te stuiten op haar triomfalen tocht. Ondanks kosten,
ondanks onontkoombare gebreken, ondanks een lange lijst van problemen.
Het publiek wil zién en het zal blijven vragen”.
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HOOFDSTUK II
DE GROEI DER TELEVISIE-TECHNIEK
Televisie is — eenvoudig voorgesteld — de omzetting van lichttrillingen
in electrische trillingen, die langs draden of draadloos worden uitgezonden
over een bepaalde of onbepaalde afstand, vervolgens worden opgevangen
aan de ontvangzijde en daar ter plaatse worden omgezet in lichttrillingen,
in licht.
Elk voorwerp, dat men wenst uit te zenden, d.w.z. zichtbaar maken voor
de waarnemer — buiten wiens natuurlijk gezichtsveld zich dit object bevindt
— heeft lichte en donkere plekken, m.a.w. de van dit voorwerp uitgaande
lichttrillingen variëren in intensiteit. Deze lichttrillingen van variërende sterkte
worden omgezet in electrische trillingen.
Het „electrisch overbrengen van beelden” ziet er.heel eenvoudig uit, maar
doordat het gewone daglicht zonder tussenschakel, zoals de film, niet vol
doende is om een behoorlijk resultaat te verkrijgen, moet voor een speciale
verlichting worden gezorgd. Bovendien is het niet mogelijk alle lichttrillingen
tegelijkertijd uit te zenden. Er moet dus iets op worden gevonden om elk
lichtpuntje apart te kunnen uitzenden en deze aan de ontvangzijde samen te
brengen ter reconstructie van het object. Het zou weliswaar heel gemakkelijk
zijn elk lichtpuntje langs een afzonderlijke draad electrisch over te brengen,
maar op die wijze zou men voor een voorwerp van b.v. 18 X 24 mm opper
vlakte een kleine 20.000 draden nodig hebben.
Men moet de oplossing van dit probleem daarom veel meer zoeken in de
mogelijkheid alle lichtpuntjes achter elkaar uit te zenden over één draad,
doch dan zó vlug, dat het voor het menselijk oog mogelijk wordt ze als ’t ware
tegelijkertijd waar te nemen. Daar ons oog elke impressie van minstens F20
seconde een kort ogenblik vast houdt — ook nadat het waargenomen object
in werkelijkheid is verdwenen — ligt hier de basis voor de televisiemogelijk-
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heden. Indien men er in kan slagen alle lichtpunten van het object in 1/20
seconde langs electrische weg over te brengen en aan de ontvangzijde weer
in licht om te zetten, zou het vérzien verwezenlijkt zijn. Een bewegend voor
werp moet dus in elke stand 20 maal per seconde worden uitgezonden om
de waarnemer de indruk van een bewegend beeld te kunnen geven: dit is ook
het principe van de cinematografie, waar minstens twintig stilstaande beelden,
plaatjes, achter elkaar per seconde worden geprojecteerd.
Zo geschiedt het eveneens bij het vérzien.
Het uit te zenden object wordt in lichtpunten — beeldpunten of beeldtekens
genoemd — verdeeld door middel van een schijf met gaatjes. Zo tenminste
althans begonnen de eerste proefnemingen. Elk dezer beeldpunten wordt als
een electrische trilling uitgezonden en aan de ontvangzijde omgezet in lichtof beeldpunten. Hoe groter het aantal beeldpunten is, waarin het object
wordt verdeeld — en die dan alle twintig maal per seconde worden uitge
zonden — des te duidelijker zal het beeld aan de ontvangzijde kunnen worden
opgevangen. Hoe minder beeldpunten, des te minder duidelijk zal de ont
vangst zijn. Men stelle zich het raster van een cliché voor. Bekijkt men een foto
in een krant met een vergrootglas, dan zal men een groot aantal lichte en
donkere puntjes waarnemen, die tezamen de indruk geven van een foto; een
beeld dus, dat verdeeld is in een groot aantal lichte en donkere „beeld
punten” (afb. 3).
Hoe zet men nu die electrische trillingen aan de ontvangzijde om in licht
trillingen, zodat zij de indruk van een bewegend beeld geven? Daartoe ge
bruikt men een neonlamp, een soort gloeilamp, gevuld met neongas. De
neonlamp is in 1906 uitgevonden door D. Mc. Farlan Moore, voormalig
assistent van Edison, werkzaam bij de Edison Lamp Works van de General
Electric Company in Amerika; hij werd in 1936 gewelddadig om het leven
gebracht, waardoor de wereld een groot verlies leed (afb. 49).
De eerste neonlamp voor practisch gebruik werd echter pas in 1913 ge
maakt. Deze lamp heeft de eigenschap om zonder inertie (traagheid) te reage
ren op electrische trillingen. De door de televisiezender uitgezonden electrische
trillingen worden aan de ontvangzijde opgevangen en naar de neonlamp
gevoerd. Sterke trillingen veroorzaken een verhelderende lichtwerking, zwakke
trillingen een verminderde lichtwerking van de lamp (afb. 80 en 81). Deze
lichtflikkeringen komen in intensiteit geheel overeen met de beeldpunten, die
aan de zendzijde worden uitgezonden; immers, de daar opgewekte electrische
trillingen worden langs radiografische weg overgeseind en aan de ontvangzijde
aan de neonlamp toegevoerd. Door middel van een schijf met gaatjes — in
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vorm en afmeting geheel overeenkomende met die, welke aan de zendzijde
wordt gebruikt — de z.g. aftastschijf, verdeelschijfof Nipkow- of
N i p k o w s e s c h ij f, worden al deze lichtflikkeringen „opgebouwd” tot
de uitgezonden afbeelding, ook alweer doordat het menselijk oog elke im
pressie van 1 /20 seconde vasthoudt en twintig impressies per seconde de indruk
van een bewegend beeld geven. De synthese van het beeld aan de ontvangzijde
is daarmede bewerkt. De Nipkowse schijf is een uitvinding van een Pool,
Paul Nipkoli>. Het patent dateert van 1884. Nipkow stierf in 1940 te Berlijn.
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Afb. 80.

Schematische voorstelling van
een neonlamp.

Afb. 81. Een Philips neonlamp.
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Bezien we de eenvoudigste vorm van televisie, de z.g. schaduw-telcvisic —
waarmee de Schotse ingenieur John Logic Baird in 1923 schaduwbeelden
wist over te brengen en waarbij hij van de Nipkowschijf gebruik maakte.
Aan de rand van de Nipkowschijf (afb. 82) bevindt zich een aantal openingen van ronde vorm, op onderling gelijke afstand gelegen en gerangschikt
in een spiraal, waarvan elke opening iets meer naar binnen — doch steeds
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Afb. 59. Telsvisie-per-telefoon {telefoon-visie) in een Londens
warenhuis (1937). Links de (gecamoufleerde) Nipkowschijf. De
zwarte cylinder omgeeft de plek, waar het beeld zichtbaar wordt.
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Afb. 70. De televisie-camera in de Vergadering van de Verenigde Naties te Lake Success.
(foto Radio Corporation of America)

Afb. 71. De televisie-camera in het stadion (1947),
(foto National Broadcasting Corporation).

Afb. 78. Een modem Amerikaans televisie-toestel ($ 325.-—) Het beeld is 16^ X 20 cm groot.
(foto Radio Corporation of America)

onderling even ver van de vorige verwijderd — ligt dan de voorgaande (afb.
83 en 84). Het aantal dezer openingen is verschillend en kan 24, 30, 36,
45, 48, 50 of 60 en meer bedragen. Het aantal moet echter bij de schijf aan
de zendzijde gelijk zijn aan dat van de ontvangzijde. Een televisiezender,
vanwaar proefzendingen gegeven worden, moet dus aan degenen, die deze
uitzendingen willen opvangen, een opgave verstrekken van het aantal ope
ningen en van de grootte van de schijf, die bij die uitzending wordt gebruikt.
De schijf kan gemakkelijk worden gemaakt van triplex of van een of ander
metaal. Veelal is de schijf van aluminium vervaardigd.

Afb.

84. Eenvoudige weergave
van een Nipkowschijf.

Afb. 83. Constructietekening voor een Nipkowschijf.

Bij de schaduwtelevisie wordt de Nipkowschijf geplaatst achter het uit te
zenden object. De belichtings-installatie wordt vóór het voorwerp geplaatst,
zodat op het vlak van de schijf een schaduwbeeld wordt ontworpen (zie

afb. 85).
Het door de eerste lens ontworpen scherpe schaduwbeeld wordt door het
licht, dat door de schijfopening valt, afgetast op dezelfde wijze als bij een
gramofoonplaat de aftasting geschiedt door een naald, echter met dit verschil,
dat bij één omwenteling van een gramofoonplaat slechts één regel van de
plaat is afgetast, terwijl bij één omwenteling van de verdeelschijf 36 of 50
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regels (al naar het aantal openingen) zijn afgetast. Immers, het meer of min
dere licht — al naar de diepte van het schaduwbeeld — dat door de bovenste
opening van de schijf valt, passeert bij één omwenteling van de schijf alle
daarop volgende openingen, die bij de draaiing achtereenvolgens elk op
zichzelf een regel lager dan de voorgaande voor het beeldvlak verschijnen.
Men noemt dit de ontleding van het beeld.
Achter de schijf bevindt zich een tweede lens, die de door de openingen
vallende lichtstralen in hun gevarieerde sterkte naar één punt dirigeert. Plaat
sen we in dat punt een lichtgevoelige cel (dus een foto-electrische- of seleniumcel) dan zullen de daar aankomende lichtstralen, die van een variërende
intensiteit zijn, overeenkomstige stroomwisselingen doen ontstaan. Deze
stroomwisselingen worden — na versterkt te zijn — uitgezonden en aan de
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Afb. 85. Principe van de schaduwtelevisie.

ontvangzijde op de boven reeds omschreven wijze tot een beeld gerecon
strueerd (de synthese).
Bij gewone televisie is de opstelling van lichtbron, object, lenzen en schijf
iets anders. Gewone televisie is moeilijker, omdat we niet alleen te maken
hebben met slechts „licht” en „donker”, zoals bij een schaduwbeeld het geval
is, maar met vele variaties en talloze .nuances in lichtintensiteit. Bij gewone
televisie wordt de lichtbron zó geplaatst, dat het door de schijfopeningen
vallende licht het door het object teruggekaatste licht is, indirect licht dus
(zie afb. 86). Het licht valt namelijk niet — zoals bij schaduwtelevisie
— direct op de schijf (voor zover het tenminste niet door het voorwerp,
waarvan een schaduwbeeld werd ontworpen, werd tegengehouden), maar
pas nadat het door het uit te zenden object is teruggekaatst (floodlightsysteem). Hier doet zich de moeilijkheid voor, dat de hoeveelheid licht niet
groot is, althans belangrijk minder dan bij directe verlichting. Zeer sterke be
lichting is dus noodzakelijk..

9flb

Nadat het licht door de opening van de Nipkowse schijf is gevallen, wordt
het wederom door middel van een lens geconcentreerd in één bepaald punt,
waar een foto-electrische cel is geplaatst. Daar herhaalt zich de bekende
geschiedenis van de opwekking van de celstroom, die moet worden versterkt
en daarna uitgezonden.
Deze directe belichtingsmethode heeft het nadeel, dat slechts
een gering gedeelte van de totale hoeveelheid licht kan worden benut. Daarom
gaf men in een later stadium der proefnemingen de voorkeur aan het i n d irecte belichtingssysteem of „spotlighf’-systeem (afb. 86),
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Afb. 86. Twee vormen van normale televisie (zendzijde); directe belichtingsmethode (boven)
of floodlight-systeem en indirecte belichtingsmethode of spotlight-systeem (beneden).

waardoor al het licht, nadat het door de schijfopeningen is geleid, wordt
benut. In dit systeem wordt het in donker geplaatste voorwerp door middel
van een lichtstraal, geconcentreerd door een lenzenstelsel, punt voor punt
af getast. Het licht, dat door de openingen van de verdeelschijf valt, tast
door de draaiing van de schijf het beeld punt voor punt (b.v. ter grootte
van 1/24ste vierkante millimeter) af. Op het moment, waarop de bovenste
opening een zodanige stand inneemt, dat het buiten het beeldvlak valt
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— het beeldvenster — (afb. 87) komt de tweede opening binnen
het beeldvenster, zodat de door deze opening vallende lichtstraal op zijn
beurt langs één regel het beeld punt voor punt aftast (ontleding van het
beeld). Deze regel ligt echter iets lager dan de voorgaande, omdat ook
de opening in de schijf iets meer naar het middelpunt ligt. Zo valt het
licht achtereenvolgens door alle schijfopeningen en wordt het voorwerp in

Afb. 87. Het beeldvenster van de Nipkowschijf.
In deze stand krijgt men een horizontale beeldaftasting.

één omwenteling regel voor regel en punt voor punt door deze lichtstraal
afgetast. Het hangt van de plaatsing van object en lichtbron af en mede
dus van de plaats van het beeldvenster of men kan spreken van een horizontale,
dan wel van een verticale beeldontleding of -aftasting (afb. 88 en 89).
Wanneer de laatste opening haar weg heeft volbracht (dus bij horizontale
aftasting van de rechter benedenhoek van het beeldvenster tot de linker
UCHTL 1/ttE/f
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Afb. 88.
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Afb. 89.

bovenhoek) heeft de schijf één omwenteling gemaakt en is ook het uit te
zenden object over het gehele oppervlak van het beeldvenster afgetast.
Het is nu wel duidelijk, dat de regels, waarmede het beeld wordt afgetast,
uit een aaneenschakeling van vlakjes bestaan, ter grootte van één opening der
schijf. Hoe kleiner de openingen, hoe fijner de lichtstraal, des te fijner ook de
verdeling van het beeld in „licht”- of „beeldpunten” maar ook
des te
minder lichtsterkte. Dit alles speelt een rol bij de ontvangst en is van invloed
op de duidelijkheid van het te ontvangen beeld.
Ook het aantal openingen der schijf en de snelheid, waarmede zij wentelt,
zijn van belang en spelen een rol van betekenis. Om enig idee van de grootte
van een verdeelschijf te krijgen, vermelden we, dat de middellijn 25 inch kan
bedragen (een inch is ongeveer 2,54 cm). De openingen in de schijf zijn
niet groter dan 0,033 inch en staan in een schijf met b.v. 48 openingen met
een onderlinge afstand van W2 inch van elkaar. Bij een dergelijke schijf zal
het beeld ter grootte van 1V2 X W2 inch kunnen worden waargenomen. Wel
kan dit beeld door middel van lenzen worden vergroot, maar daardoor wordt
de lichtintensiteit weer nadelig beïnvloed en het beeld dus minder helder.
Meestal worden schijven gebruikt met vierkante openingen. Deze laten meer
licht door dan de ronde van gelijke grootte. Bovendien worden er de strepen,
die bij het gebruik van ronde openingen bijna onvermijdelijk op het ontvangscherm ontstaan, zoveel mogelijk door vermeden.
Daar de helderheid van het ontvangen beeld niet alleen afhankelijk is van
de aftastfrequentie, d.i. de mate van fijnheid, waarin het beeld punt-puntsgewijs wordt ontleed, maar ook van de beeldfrequentie (het aantal omwente
lingen — minimaal 12 of 16 — per seconde, dat men de schijf moet
laten maken), deed Baird het denkbeeld aan de hand om door middel van
een aantal schijven de aftastfrequentie op te voeren. Bij deze methode worden
de delen van het object elk apart door de verschillende schijven gelijktijdig
af getast. Theoretisch gesproken zou op deze wijze volmaakte televisie kunnen
worden tot stand gebracht, omdat de ontleding van het beeld tot in het on
eindige kan worden voortgezet. De daarmede corresponderende electrische
stroomwisselingen moeten evenwel worden uitgezonden en daarbij wordt
men wel degelijk gebonden aan een grens, waarover hieronder nader.
Zoals opgemerkt, worden schijven gebruikt met een verschillend aantal
openingen. De Amerikaanse General Electric Company paste voor haar
experimentele uitzendingen over het station Schenectady een schijf met 24
openingen toe. De beeldfrequentie bedroeg 20. Het station WRNY te New
York experimenteerde aanvankelijk met 36 openingen en 10 omwentelingen
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per seconde, later werd een schijf met 44 openingen toegepast. De Bell
Laboratories gebruikten 50, Pittsburg 60 openingen; beide stations hadden
een beeldfrequentie van 16.
Baird gebruikte voor zijn experimentele televisie-uitzendingen een schijf
met 30 openingen. Hier werd het beeld dus afgetast in 30 regels (lijnen of
banden). Al deze lijnen worden na elkaar uitgezonden. In het ontvangtoestel
bevindt zich eveneens zo’n schijf, die met dezelfde snelheid ronddraait en
steeds dezelfde stand als de zenderschijf inneemt (synchronisme en isochronisme). Elke uitgezonden lijn kan aan de ontvangzijde dan ook worden waar
genomen op het ogenblik, waarop de overeenkomstige lijn van de ontvangschijf zich langs het beeldvenster beweegt. De dertig lijnen, die na elkaar
worden uitgezonden, worden dus ook naast of onder elkaar aan de ont
vangzijde weergegeven en bouwen — in combinatie met de neonlamp —
tezamen het oorspronkelijke beeld op.
* •

Tot zover laat de theorie ons niet in de steek, maar wanneer een en ander
aan de practijk wordt getoetst, blijken er zich enige moeilijkheden voor te
doen, die het begrijpelijk maken, dat de ontwikkeling der televisie gedurende
een reeks van jaren slechts trage voortgang heeft gevonden.
Laten we dit eens nader bezien.
Bij de uitzendingen van Baird over de zender London National draaide
de schijf met een snelheid van 12% omwentelingen per seconde. Het beeld
werd dus 12V2 maal per seconde gevormd (de beeldfrequentie, zegt men,
bedroeg 12%), of wel: elke seconde werd het beeld 12% maal afgetast.
Daar de schijf dertig gaten telde, dus dertig lijnen kon vormen, waren er bij
dit systeem 12% X 30 of 375 regel-uitzendingen per seconde nodig.
Om grotere duidelijkheid in het beeld te verkrijgen, streeft men ernaar
zowel het aantal lijnen als het aantal beeldwisselingen per seconde zo hoog
mogelijk op te voeren. Zo trof men naast het 30-lijnensysteem van Baird ook
uitzendingen van 120 of 180 lijnen aan, terwijl het aantal omwentelingen per
seconde (de beeldfrequentie dus) tot 16, 20 of zelfs 25 werd opgevoerd.
Ter vergelijking diene, dat in de bioscoop het filmbeeld 24 keer per seconde
wisselt. Vroeger, vóór de komst van de geluidsfilm, gold 16 keer als norm,
waarvan echter menigmaal werd afgeweken.
Zien we voorlopig van de hierdoor te verkrijgen grotere fijnheid in het
beeld af en houden we ons aan de dertig lijnen per beeld en 12% wisselingen
per seconde — volgens de methode van Baird — dan leert een eenvoudige
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rekensom dus, dat per sec. 12% X 30 of 373 beeldregels moeten worden
uitgezonden. Elk van deze regels zal bestaan uit een grillige opvolging van
electrische impulsen, al naar gelang de plekjes licht en donker zijn, die één
lichtpuntje via een opening van de Nipkowschijf is tegengekomen.
Voor de te verwachten beeldkwaliteit zal het van belang zijn te weten
hoeveel impulsen per regel zuilen voorkomen. Immers, dit aantal geeft, ver
menigvuldigd met het aantal regels, ongeveer de maat voor de fijnheid van
het beeld, evenals bij een cliché in boek of krant de duidelijkheid van een
illustratie door het aantal beeldpunten wordt bepaald. Wanneer 30 regels per
beeld voldoende zijn, zullen — zo kan men redeneren — ook dertig puntjes
per regel aan de hier te stellen eis voldoen, althans wanneer men met een
afbeelding of beeld van vierkante vorm te doen heeft.
Baird schatte bij zijn eerste experimenten het aantal punten op 40 en kwam
aldus tot 30 X 40 of 1200 punten per beeld. Voor het verkrijgen van een
gedetailleerd beeld is een aftastfrequentie van 1200 echter te gering. Voor
objecten, waarbij het slechts gaat om weergave van de vorm — zoals bij
experimentele laboratorium-uitzendingen het geval is — kan men er wel mee
volstaan, maar wanneer men televisie wil toepassen op studio-tonelen, komt
men zelfs voor een eenvoudige weergave al voor de noodzakelijkheid van een
frequentie van 5000 en hoger te staan, en dan nóg kan men geen zuivere
weergave verlangen of verwachten (afb. 90, 91 en 92).
De schatting van 1200 is bovendien slechts globaal. Zij stelt slechts een
gemiddelde voor. Men bedenke, dat er wel gesproken kan worden van een
bepaald aantal lijnen per beeld, maar niet van een bepaald aantal afzonderlijke
punten per lijn. Het hangt er immers van af hoe het uitgezonden beeld er
uitziet, duidelijker gezegd: hoe het beeld wordt afgetast. Hoeveel malen
vindt er bij de aftasting van één regel een wisseling in de lichtsterkte plaats?
Dat is niet zomaar te bepalen. Er zullen b.v. bij uitzendingen van een effen,
witte achtergrond, gehele regels voorkomen, die één constante lichtsterkte
opleveren; een andermaal zal de lichtsterkte daarentegen dikwijls — soms
wel 40 maal — wisselen. Wanneer we dus spreken van het aantal beeld
punten, dat per seconde moet worden uitgezonden, is dit aantal fictief; het
is slechts een schatting, die dient om enig houvast te hebben bij het maken van
technische gevolgtrekkingen.
Het moge dan al fictief zijn om van een „aantal beeldpunten** te spreken,
de technici weten er wel raad mee voor de berekening van de frequentie, die
zij in hun radiozenders hebben te verwerken. Deze frequenties moeten ge
moduleerd worden op de draaggolf van de radiozender. De gewone omroep-
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golven lenen zich hiertoe niet. De eigen frequentie van de draaggolf moet
namelijk minstens tienmaal zo groot zijn als de modulatie zelf. Na enige jaren
van experimenteren keerde men de langegolf dan ook de rug toe en bepaalde
men zich tot de kortegolf, die bij de gewone radio-experimenten reeds een
belangrijke rol had vervuld. Bij korte golven is de frequentie namelijk hoger.
In het algemeen: hoe kleiner golflengte, des te groter de frequentie.
Ter verduidelijking het volgende:
Bij de trillingen onderscheidt men de volgende begrippen:
De p e r i o d e of t r i 11 i n g s t ij d is de tijdsduur, waarin één volledige
trilling wordt volbracht.
De frequentie of het trillingsgetal is het aantal trillingen per
seconde.
De golflengte is de afstand, waarover de trilling zich in één seconde
voortplant.
De voortplantingssnelheid van de electrische golven bedraagt 300.000
kilometer per seconde.
De betrekking die er bestaat tussen golflengte, voortplantingssnelheid en
frequentie — n.1. golflengte = voortplantingssnelheid: frequentie — laat
dus onmiddellijk zien, dat de frequentie groter wordt naarmate de golflengte
vermindert.
Bij een golflengte van 30 meter bedraagt de frequentie 10.000.000. Bij
de radio-bioscoop is de modulatiefrequentie echter al 1.500.000 en daar de
eigen frequentie van de draaggolf tienmaal zo groot moet zijn, is zelfs een
golflengte van 30 meter nog te lang voor televisiedoeleinden, wanneer men
althans behoorlijke resultaten wil verkrijgen en bijvoorbeeld films wil uit
zenden, zoals wij die uit het gewone amusementsprogram kennen.
Met tekenfilms zou de modulatiefrequentie heel wat kleiner kunnen zijn.
Tekenfilms lenen zich dan ook het beste voor experimentele televisiedoeleinden (telecinematografie). In 1932 heeft de B.B.C. uitgezonden op 26
meter, Baird experimenteerde met nog kortere golflengten uit het gebouw
der Baird Television Company te Londen, en wel met golven beneden de
tien meter.
Indien we op het fictieve aantal van 40 punten per regel voortborduren,
kunnen we bij een beeldfrequentie van 12Vs uitrekenen, dat dit neerkomt op
een aftastfrequentie van 12% X 30 X 40 = 15.000, wanneer we het 30lijnensysteem van Baird als grondslag nemen. Gaan we tot grotere fijnheid
van het beeld over, op bijv. 180 regels van elk 180 punten, wisselend met
een snelheid van 25 keer per seconde, dan komen we zelfs tot een aftast104

frequentie van 25 X 180 X 180 of 810.000. Daarbij doet zich de grote
moeilijkheid voor om deze frequentie op de draaggolf van de zender te
moduleren.
Nu mag niet onvermeld blijven, dat de hierboven gegeven schatting van
40 beeldpunten per regel nog om een andere reden aan de lage kant is. De
opvolgende „gebeurtenissen” (lichtwisselingen bij het aftasten) vormen na
tuurlijk niet een reeks van zuiver golfvormige stroombewegingen, maar zullen
bijvoorbeeld bij snelle wisseling van licht op donker het karakter van een
reeks stroomstoten krijgen. Nu hebben stroomstoten de hebbelijkheid, dat zij
een groot aantal „harmonischen” produceren, waarvan de frquentie een veel
voud is van de grondfrequentie. Om 100.000 stroomstoten per seconde zuiver
weer te geven, zal men moeten bedenken, dat de versterker niet alleen be
rekend moet zijn op deze frequentie, maar ook op het tweevoud, drievoud,
viervoud ervan enz.
Zelfs als we de puntfrequentie matig schatten, is er geen denken aan, dat
we deze frequentie op een draaggolf uit het bekende langegolfgebied der
omroepgolven zouden kunnen moduleren. De Radio-conferentie van Madrid
heeft in 1932 al bepaald, dat elke zender ter weerszijden slechts 4500 tril
lingen, in het geheel dus 9.000 mag beslaan (9 kiloperioden of kilocycles). En
daar zou dan zo’n televisiezender komen, die ter weerszijden minstens 15.000
of 810.000, dus een bandbreedte van 30 kiloperioden of zelfs 1620 en meer
kiloperioden zou bezetten? Op die manier zou één televisiezender de plaats
van 31/» of zelfs 18 — en meer — normale omroepzenders innemen.
De uitzendingen van Baird hebben géén grote storingen van naburige zen
ders opgeleverd. Dit weerlegt de theorie evenwel niet. Dat Baird op London
National niet stoorde, bewees alleen, dat hij ver beneden zijn opgegeven
aantal beeldpunten bleef. In het product van 12% X 30 X 40 moet één van
de getallen in werkelijkheid kleiner genomen zijn. Welk? Natuurlijk niet het
getal 12%, dat de beeldfrequentie voorstelde; ook niet het getal 30, dat met
zijn aantal regels overeenkwam. De beperking werd dus blijkbaar gezocht
in het getal 40, dat het gemiddelde van de stroomstoten per regel voorstelde,
dus de beeldfrequentie moest in de richting der aftasting een beperking
ondergaan.
Inderdaad vertoonden Baird’s beelden een lichte verminking in verticale
richting. Om deze verminking te ontgaan, moest de televisie noodzakelijker
wijs haar toevlucht nemen tot het gebied, waar de radiofrequenties zó groot
zijn, dat toevoeging van zelfs brede banden geen schade meer kon doen.
Dat heeft men menen te vinden in de ultra-kortegolf, waarmede Baird óók
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experimenteerde. Bij de golven beneden de tien meter begon zich echter weer
een nieuwe moeilijkheid voor te doen, en wel de betrekkelijk geringe actieradius,
het gebied dus, binnen hetwelk de ontvangst van het uitgezondene mogelijk is.
Bij gebruikmaking van de.ultra-kortegolf bedroeg dit golfbereik (actie
radius) slechts ongeveer 10—25 kilometer.
Reeds eerder is uiteengezet hoe de kortegolven zich gedragen ten opzichte
van het aardoppervlak. Toch werden de proefnemingen voortgezet, omdat
de andere golflengten geheel en al ongeschikt zijn. Om de actieradius zo groot
mogelijk te maken, werden de kortegolf zenders op een zo hoog mogelijk punt
geplaatst. De proeven van Baird hadden plaats op het dak van het gebouw
van zijn onderneming. Het Alexandra Paleis ligt eveneens hoog boven de
zeespiegel, Philips in Eindhoven zocht het hoogste puntje van een der grote
veemgebouwen. De overbrenging van het geluid (waarover wij tot nu toe
gezwegen hebben om verwarring te voorkomen) geschiedt op een andere
golflengte dan die voor de beeldoverbrenging. Televisie zou niet volmaakt
zijn, indien bij de uitzending van een sprekend persoon ook niet tegelijkertijd
zijn woorden werden overgebracht. Wederom in verband met de modulatiefrequentie is het onmogelijk gebleken de uitzending van het geluid op dezelfde
golflengte te doen geschieden als die, waarop de uitzending van het beeld
geschiedt.
Voor zijn proeven op 261 meter paste Baird daarom een andere golflengte
voor het geluid toe, en wel 399 m. Voor de Crystal Palace-uitzending nam
hij de ultra-kortegolf te baat (6,25 m). Bij deze experimenten werd voor
de ontvangst een andere methode gevolgd dan die, welke we tot nu toe be
schreven, namelijk de kathodestraalbuis, waarop wij nog terugkomen. De
transatlantische televisieproef van 9 Februari 1928 geschiedde op een golf
lengte van 45 meter, een hele ommekeer voor Baird, die tot op die dag zijn
experimentele uitzendingen steeds op 200 meter had uitgezonden.
Er bestaan ook andere aftastmethoden, die aan de hier uiteengezette theorie
geen afbreuk doen, omdat zij alle neerkomen op verdeling van het beeld in
een aantal punten. Zo werd in plaats van een schijf ook wel een voor het
licht ondoordringbare filmstrook gebruikt, waarop — diagonaal gerangschikt
en op gelijke, onderlinge afstand — openingen van dezelfde grootte voor
komen als die van de Nipkowschijf. De film wordt in opwaartse richting
bewogen langs een opening, waar doorheen het licht valt, dat het object
beschijnt. De door de openingen in de filmstrook vallende lichtstraal tast het
object dus af in verticale richting (verticale beeldaftasting).
Wij beschreven hier de ontwikkeling van de televisie in haar eerste stadia.
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Na deze methoden van mechanische aftasting, die uiteindelijk in een slop
voerden, is later de niet-mechanische aftasting gekomen, die de practische
verwezenlijking van het vèr-zien met één slag mogelijk maakte. Om het ver
band in het overzicht der geschiedenis niet te verbreken, wijden wij daaraan
een apart hoofdstuk in het Derde Deel. Wij zullen thans eerst de mechanische
aftasting nader bezien in het hierna volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK III
TELEVISIE MET BEHULP VAN
MECHANISCHE AFTASTING
In het vorige hoofdstuk hebben wij getracht een duidelijk beeld te geven
van wat er bij de televisiezender gebeurt bij de aftasting met mechanische
hulpmiddelen. Er bestaat namelijk — en dat is de moderne televisie — ook
een methode, volgens welke men te werk gaat met electronische aftasting.
Daarover spreken we in het Derde Deel.
Bij de mechanische aftastingsmethode verloopt de televisie aan zendzijde
trapsgewijs als volgt:
1) de lichtbron werpt haar stralen uit; veelal wordt hierbij tevens een
reflector gebruikt om de lichtintensiteit te vergroten;
2) de lichtstralen worden gericht op het beeldvenster van de Nipkowschijf;
3) de door de openingen van de schijf vallende lichtstralen tasten het
object af, nadat de uittredende lichtstralen door middel van een lens
op dit object zijn geprojecteerd;
4) de op het object vallende lichtstralen verdelen het object in beeld
punten ;
5) de op de beeldpunten vallende lichtstralen worden teruggekaatst;
6) het teruggekaatste licht valt op de foto-electrische cellen;
7) de foto-electrische cel produceert door de inwerking van het er op val
lende licht electrische stroomstoten, die in sterkte variëren overeenkom
stig de variërende lichtsterkte van de op de cel vallende lichtstralen;
8) de opgewekte electrische stroomstoten worden door middel van een
versterker versterkt;
9) de versterkte electrische stroompjes worden radiografisch uitgezonden.
Voor scènes in de studio leent deze methode zich zeer goed. Wanneer men
scènes in de open lucht wil uitzenden, geeft men aan de indirecte ajtastings108

methode de voorkeur. Volgens deze methode wordt het object belicht en het
door dit object teruggekaatste licht door middel van lenzen geleid door de
openingen van de Nipkowschijf, om na uittreding — alweer door middel van
lenzen — naar een foto-electrische cel te worden gedirigeerd (afb. 86).
Het nadeel van de indirecte aftastmethode is, dat het teruggekaatste licht
aan intensiteit inboet, waardoor een goede reproductie wordt bemoeilijkt.
Men heeft getracht dit nadeel te ondervangen door gebruik te maken van
de filmcamera. Indien een scène in de open lucht wordt gefilmd en de opge
nomen film zonder noemenswaardig iijdsverlies kan worden uitgezonden, is
het vraagstuk zo goed als opgelost.
Nu is het uitzenden van films op zichzelf betrekkelijk eenvoudig, zodat
inderdaad in deze richting naar een oplossing van het televisieprobleem werd
gezocht. Allereerst stelde men pogingen in het werk om gewone films — met
name eenvoudige tekenfilms — door middel van televisie over grote afstand
elders waarneembaar te maken.
De reeds eerder genoemde Amerikaanse uitvinder C. Francis ]enf^ins is de
man, die in 1928 de idee van het uitzenden van films door middel van televisie
in de daad omzette. Hij gebruikte daartoe een schijf, waarin — evenals in de
Nipkowschijf — openingen waren aangebracht; deze waren echter niet in
een spiraal gerangschikt, maar alle op gelijke afstand van het middelpunt
gelegen. In de openingen (in totaal 48) plaatste hij lensjes, die een zodanige
hoek ten opzichte van elkaar maakten, dat de er op vallende lichtstralen het
object (de film) geheel aftastten. Op die manier slaagde de uitvinder er in
films over te brengen. Zijn uitvinding wordt wel radio-bioscoop of telecinematograaf genoemd.
In principe komt zijn methode op het volgende neer: het licht van de licht
bron wordt door middel van de lenzen in de schijf op de filmband gericht
(afb. 95). Het licht dringt er doorheen (de film is immers doorzichtig) en
bereikt een foto-electrische cel. Treft de straal een donkere plek op de film,
dan zal weinig licht worden doorgelaten; omgekeerd laat zij, wanneer de
lichtstraal een heldere plek treft, veel licht door. De lichtstralen, die dus van
verschillende helderheid zijn, veroorzaken het bekende verschijnsel in de fotoelectrische cel, waardoor een electrisch stroompje ontstaat, dat — na ver
sterkt te zijn — wordt uitgezonden.
Jenkins, die in 1934 is overleden, gaf met dit systeem voor de eerste maal
een demonstratie in de zomer van 1925 te Washington in de laboratoria van
zijn onderneming. Jenkins is in ons land een minder bekende persoonlijkheid
geweest en genoot ook een minder grote reputatie op televisiegebied dan Baird;
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in Amerika heeft hij echter grote naam verworven. Hij was veelzijdig ontwikkeld en is de uitvinder geweest van tal van technische snufjes op het gebied
van de film en de televisie. Reeds in 1894 publiceerde hij in „The Electrical
Engineer” een artikel, waarin hij theoretisch de mogelijkheid aantoonde van
het langs electrische weg overbrengen van plaatjes.
Later maakte men van zijn denkbeeld gebruik om daglichttelevisie met in
directe transmissie (met behulp van de film) tot stand te brengen. Jenkins
ging nog niet zover met zijn gedachten. Hij gaf er althans, indien ze al
mochten hebben bestaan, geen practische uitvoering aan. Toentertijd kon hij

Afb. 95. Principe van de radio-bioscoop of telecinematografie van Jenkins.
(Uit „Tekvision”)

nog niet elke film op die manier overbrengen; zijn proefnemingen beperkten
zich tot zwart-witte tekenfilms.
De ontvanger, die hij voor zijn radio-bioscoop uitdacht, is vrij wat om
slachtiger dan de tegenwoordige ontvangers. Hij gebruikte twee cylinders,
waarvan de grootste de kleinere omvat (afb. 96). In elk dezer trommels
was een aantal openingen aangebracht, vier op een rij, twaalf rijen in totaal;
de openingen in de grote trommel waren met die van de kleinere, binnentrom
mel, door een even groot aantal kwartsstaafjes verbonden. In die binnentrom
mel bevond zich een neonlamp van bijzondere constructie met vier electroden.
Eerst nu nog iets naders over de werking van de neonlamp. Zij bestaat in
haar eenvoudigste vorm uit twee platen P en P 1, die parallel aan elkaar staan,
IK)
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en is gevuld met neongas (afb. 80). Een dier platen heeft het vermogen om „op
te lichten*’, zonder dat dit voor de ogen pijnlijk is, zodat men er gemakkelijk in
kan kijken. Het is een zacht, oranjekleurig licht en verandert van intensiteit —
van lichtsterkte dus — naarmate de lamp meer of minder sterke stroomwisselingen krijgt toegevoerd. Er wordt geen stroomovergang tussen de beide platen P
en P 1 tot stand gebracht, wanneer de lamp wordt ingeschakeld in een stroom
kring, maar er wordt als het ware een gloed op de ene plaat gelegd; het z.g.
„oplichten”.

Afb. 96. Jenkins’ ontvangapparaat schematisch voorgesteld. De 4-electroden-neonlamp is
duidelijkheidshalve uit de cylinder gelicht
(Uit: „Tclevision")

De oppervlakte van de oplichtende plaat moet evenwijdig worden geplaatst
aan die van de Nipkow-schijf. De openingën van de verdeelschijf moeten
immers de oplichtende plaat aftasten om de toeschouwer de indruk van een
bewegend beeld te geven.
De beide platen P en P 1 staan niet ver van elkaar, teneinde het ioniseren
van het neongas te voorkomen. Bovendien is aan het neon nog een weinig
ander edelgas toegevoegd, om het uiteenvallen der moleculen tegen te gaan.
Jenkins leidde de door de ontvanger opgenomen electrische trillingen naar
een neonlamp, die voor dit doel niet van twee, maar van vier electroden
was voorzien, op even grote afstand van elkaar geplaatst als de openingen op
één rij in de trommels. De variërende lichtflikkeringen werden via de kwartstaafjes door de twaalf maal vier cylinder-openingen geworpen op een spiegel,
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die met een hoek van 45 graden boven de buitenste trommel is ge
plaatst. Met behulp van een vergrotingslens kon men dan het ontvangen beeld
waarnemen. Vier omwentelingen van de beide cylinders (samen draaiende
op één motor) komen overeen met één beeldvlak van de uitgezonden film.
Aan de zendzijde draait de lenzenschijf (met 48 lenzen) namelijk met
zodanige snelheid, dat elk filmbeeld — van boven naar beneden schuivende
en daardoor afgetast wordende door de lichtstraal, die door de lenzen valt
— in vier maal 48 lijnen wordt ontleed. De trommels draaien met een snelheid
van 60 omwentelingen per seconde, waardoor lichtwisselingen van vijftien
beeldvlakken achter elkaar op de spiegel worden geworpen. Deze lichtwisse
lingen geven de waarnemer de indruk van een bewegend beeld.
***

Men heeft talloze pogingen gedaan om op grondslag van de bceldontleding
door middel van de Nipkowschijf het vraagstuk van de televisie op te lossen.
Niet alleen werd de oplossing gezocht in de Nipkowschijf zelf, maar ook op
andere wijze poogde men het naarstig zoeken tot een goed einde te brengen.
Zo zocht de Hongaarse uitvinder Denès von Mihaly zijn geluk in andere
richting. Hij maakte gebruik van een glazen schijf, waarop een donkere vier
hoek (een afblender) was aangebracht, die de helft van de oppervlakte van
het beeldvenster besloeg. Bij de aftasting van het beeld werd de glazen schijf
zo ingeschakeld, dat telkens — bij één omwenteling — de helft van het beeld
werd afgetast. Daardoor behoeven de openingen in de schijf dus niet meer
het gehele oppervlak van het beeld te doorlopen, maar slechts de helft ervan;
bij de volgende omwenteling bedekt de afblender niet de onderste, maar de
bovenste helft van het beeldvlak, zodat om beurten de bovenste en onderste
helft wordt afgetast (afb. 97). Door deze methode wordt, zonder dat de
schijf of het aantal openingen in de schijf behoeft te worden vergroot, een
dubbele aftasting verkregen, vooropgesteld, dat ook de snelheid van de schijf

Afb. 97. Nipkowse schijf met glazen schijf en afblender
volgens Von Mihaly.
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Afb. 79. De destijds moderne Baird-ontvanger (vóór de oorlog). Oppervlakte van het beeldscherm (in de spiegel) 22]/£ X 30 cm.

Afb. 82. Practische toepassing van de Nipkowschijf met neonlamp in een televisie-ontvanger.
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Afb. 93

Afb. 91

Afb. 90.

Reproductie op basis van
beeldpunten.

1200

Afb. 91. Reproductie op basis van 5000 .
beeldpunten.
Afb. 92. Reproductie op basis van 30.000
beeldpunten.
Afb. 93 en 94. Televisiebeelden, gefotogra
feerd van het matglazen projectiescherm van
40 X 50 cm; aantal lijnen 405 geïnterlinieerd
beeld, (foto Philips Radio)

Afb. 92
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Afb. 103. Statische spiclgring van Von Mihaly. (foto International Tclcvision Corporation Lid)

Afb. 108. G. W. Walton, uitvinder van het
Scophony-systeem, experimenteerde ook met
kleurentelevisie in 1923.

Afb. 109. Een Kerr-cel.

wordt verdubbeld. De methode was van belang, omdat daardoor de omvang
van het zendapparaat beperkt kon blijven.
Baird heeft getracht hetzelfde te bereiken door op één as drie schijven te
plaatsen, voorzien van een aantal lenzen op gelijke onderlinge afstand en
ook op gelijke afstand van het middelpunt geplaatst, dus geen spiraalvorm.
Een tweede drietal schijven, op dezelfde wijze gemonteerd, maar op een
andere as, zorgde voor een her-aftasting van het object. Men kreeg dus een
verdubbeling van het beeldraster (afb. 98). De gedachte om lenzen in de
openingen van de Nipkowschijf te plaatsen, was geen vinding van Baird
zelf. Reeds omstreeks 1890 had Brillouin dit denkbeeld aan de hand gedaan.
De verdiensten van Baird moeten dan ook meer worden gezocht in de ver
betering van de metode zelf. Theoretisch zou men het aantal schijven oneindig

Afb. 98. De „optische versterker" van Baird. Links het vooraanzicht. Rechts doorsnee-aanzicht van
de opstelling der schijven. Het door de lenzen van schijf A ontlede beeld wordt nogmaals
ontleed door de lenzen van schijf D, hetgeen verdubbeling van het beeldraster betekent, enz.
(Uit: „Television")
H, I, J, K, L duiden de brandpunten van de lenzen aan.

kunnen opvoeren en dus ook de beeldontleding. Toch kwam Baird met deze
optische versterker, zoals hij zijn vinding noemde, niet verder. De frequentie
voor de radiografische uitzending kan niet onbeperkt worden vergroot. De
techniek stelt dus zelf al een grens. Het behoeft dan ook niet te verwonderen,
dat de uitvinders hun weg ergens anders gingen zoeken. De mechanische
aftasting liep met recht op een dood spoor.
Men ging een andere weg op, waarbij de spiegel een rol speelt.
Hoewel Weiller reeds in 1889 een spiegelmethode volgde en Holweck
eveneens gebruik maakte van spiegels, is het Baird geweest, die de meeste
bekendheid heeft verkregen met zijn spiegelradmethode.
Het spiegelrad is bekend onder de naam rad van Weiller, bestaande uit
een rad, waarop 30 spiegels zijn aangebracht die ten opzichte van elkaar
een bepaalde hoek maken (van ongeveer 10 min.), zodat bij ronddraaimg
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en plaatsing in de door een lens geconcentreerde straal van een lichtbron de
teruggekaatste straal niet op één punt blijft gericht, maar zich voortdurend
beweegt en daardoor het uit te zenden object in beeldpunten ontleedt. De
van het object teruggekaatste stralen beïnvloeden een foto-electrische cel, die
de celstromen opwekt. Deze worden versterkt en radiografisch uitgezonden
om aan de ontvangzijde te worden opgevangen en met behulp van een gelijk
soortige spiegeltrommel, die synchroon met de zendertrommel loopt, het beeld
te reconstrueren (afb. 99).

versterker

Afb. 99. Rad oan Weiller.

Met de spiegelradmethode hebben ook Nederlandse televisie-amateurs
uitstekende resultaten geoogst. De methode heeft het voordeel van meer
nauwkeurigheid en grotere lichtsterkte dan bij de verdeelschijf het geval is.
Ook is de spiegelradmethode geschikter, omdat de draaiing van de schijf
steeds gevaar oplevert een niet geheel juiste aftasting te doen ontstaan als
gevolg van constructiefouten van de openingen, welke fouten bij het spiegelrad niet kunnen voorkomen.
Aan de ontvangzijde wordt, zoals opgemerkt, eveneens een spiegelrad
gebruikt. De opgevangen electrische trillingen worden naar een neonlamp
gevoerd, waarvan de lichtflikkeringen door een lens worden gedirigeerd naar
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Afb. 100. Ontvanger volgens de spiegelradmethode van Baird.
N = neonlamp — L — lens — S = spiegelrad — O — ontvangscherm.

het spiegelrad. Deze kaatst de lichtflikkeringen terug op het ontvangscherm
(een matglazen plaat) en aldus wordt het beeld gereconstrueerd (afb. 100).
Een andere ontvang-methode is die met de spiegelschroef, bestaande uit een
aantal dunne spiegelplaten, die in spiraalvorm zijn gerangschikt (zie afb. 101).

Afb. 101. De spiegelschroef. Links beneden de neonlamp, rechts beneden
de vaststaande spiegel, die de gemoduleerde lichtstralen van de neonlamp
op de spiegelschroef werpt. Rechts boven het kijkgat. M is de motor.
(Uit: „Television to-day").
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Deze methode voldoet niet zo goed als de spiegelradmethode. E.r moeten
180 platen worden gebruikt om een aftasting in 180 beeldlijnen te verkrijgen
bij de ontvangst. Het beeld wordt niet op een ontvangscherm geworpen, doch
moet door een kijkgat worden waargenomen op de draaiende spiegelschroef zelf.
Verder vermelden we de statische spiegelringmethode, waarbij een spiegelring wordt gebruikt met vaststaande spiegels, die aan de binnenzijde van de
ring zijn aangebracht. In het midden bevindt zich een draaiende dubbelzijdige
spiegel, die de gemoduleerde lichtstralen van de neonlamp opvangt en weer
kaatst op de spiegels van de vaststaande spiegelring bij elke omwenteling
van de binnenspiegel. De door de spiegel teruggekaatste lichtstralen vallen
vervolgens op het ontvangscherm en reconstrueren aldus het uitgezonden
beeld (afb. 102 en 103).

X

Afb. 102. (Uit „Television to-day”)
Het principe van de statische spiegelring volgens Mihaly. De gemoduleerde lichtstraal S 1 valt
door een lens L 1 op de draaiende binnenspiegel M, die de straal kaatst op de spiegels van de ring
aan de binnnkant. Vandaar worden de lichtstralen teruggekaatst op de binnenspiegel M, die op
zijn beurt de stralen door een lens L 2 werpt op het ontvangscherm. De snelle draaiing van
spiegel M en de in verschillende standen geplaatste spiegels aan de binnenzijde van de ring brengen
samen de aftasting van het scherm teweeg, waardoor het beeld wordt opgebouwd overeenkomstig
de aftasting aan de zendzijde: 60 binnenspiegels betekenen 60 beeldlijnen per seconde.

Evenals de spiegelschroef wordt de statische spiegelring uitsluitend ge
bruikt aan de ontvangzijde. Als aan de ontvangzijde 25 beelden per seconde
worden uitgezonden, betekent dit, dat de draaiende binnenspiegel slechts
\2V2 omwentelingen per seconde behoeft te maken. Daarom is de statische
spiegelmethode verkieslijker dan de Nipkowschijf of elke andere mechanische
ontvanginrichting, zoals de lenzenschijf of de spiegelschroef. Immers, ook de
aandrijfmotor behoeft nu niet zwaar te zijn, zodat de energie, die voor de
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aandrijving benodigd is, aan de ontvanger zelf kan worden ontleend. Dit
brengt het dubbele voordeel met zich mee, dat de synchronisatie verzekerd
is. De stroomimpulsen van de zender immers kunnen hier direct worden
toegepast.
Het aantal beeldlijnen hangt af van het aantal spiegels, dat binnen de ring
is aangebracht. Deze ten opzichte van elkaar in een afwijking van enkele
graden aangebrachte spiegels kunnen in een aantal van 30, 60, 90, 120 of
welk aantal ook worden toegepast, zonder dat het nodig is de middenspiegel
te vergroten. Aan de synchronisatie behoeft daarom niets te worden gewij
zigd, hoe groot het aantal spiegels aan de binnenzijde van de ring ook is.
De International Television Corporation heeft de hierboven beschreven
spiegelmethode toegepast. Zij is een uitvinding van Von Mihaly en werd
verbeterd door Traub. Zij is bekend geworden als de Mihaly-Traubonivanger.
*
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Toch heeft de methode niet het succes geoogst, dat men ervan verwachtte.
Inmiddels zocht men weer naar andere, minder ingewikkelde methoden,
waarbij men vooral de gedachte van de film niet wilde loslaten. Men begreep
spoedig, dat de filmoverbrenging, zoals deze door Jenkins was toegepast,
een belangrijk hulpmiddel kon vormen om televisie te volmaken, er althans
gebruik van te maken als een intermediair, waar het daglicht nog een te weinig
sterke belichting vormde om televisie van openlucht scènes te bewerkstelligen.
Het eenvoudigste ware het uit te zenden object te filmen en het gefilmde
object als film daarna uit te zenden. Dit zou evenwel neerkomen op cinema
tografie langs draadloze weg. Er zou teveel tijd verloren gaan tussen de
werkelijke gebeurtenis en het ogenblik, waarop het gefilmde beeld door middel
de verfilming
van televisie elders waarneembaar werd gemaakt, tenzij
en de uitzending van de film door middél van televisie zodanig snel zouden kun
nen geschieden, dat er van tijdverlies geen sprake was. Want dan kwam het
er niet op aan of de film als intermediair werd gebruikt. Dan zou de film
immers slechts deel uitmaken van de apparatuur en ware het wonder der
televisie in één slag bereikt.
Inderdaad heeft Baird langs deze weg de oplossing van het vraagstuk
benaderd. Wij zullen in het verloop der volgende bladzijden zien hoever
hij kwam. Dat — om tot werkelijke televisie te komen — nog een geheel
ander dan het tot nu toe beschreven middel nodig was, n.1. de kathodestraal-
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buis, zal eveneens worden uiteengezet. Want met de kathodestraalbuis was
de televisie op de weg, welke tot het begeerde doel leidde.
Maar zóver was Baird nog niet, toen hij zijn filmtelevisie uitvond.
Het principe van de filmtelevisie is als volgt (afb. 104).
Het licht van de lichtbron P wordt via een lens L 1 gericht op de opening
R, waarlangs een film met een snelheid van 25 beeldvlakken per seconde
glijdt. Het doorvallende licht — eveneens door middel van een lens (L 2)
geleid — wordt geprojecteerd op de aftastschijf N, waarvan de openingen
evenwel niet in een spiraal zijn gerangschikt, maar op gelijke afstand van de
rand van de schijf; achter de schijf is weer een lens (L 3) opgesteld, die de
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Afb. 104. Principe van de filmtelevisie.

doorvallende lichtstralen — thans de beeldlijnen en beeldpunten karakteri
serend — op de fotocel (F) werpen, waarvan de dan opgewekte electrische
stroomstoten, na versterkt te zijn, worden uitgezonden.
Er heeft horizontale aftasting plaats. Immers, de film beweegt zich van
boven naar beneden, terwijl de schijf draait van links naar rechts en dus ook
de openingen zich in die richting vrijwel horizontaal bewegen. De snelheid
van de film is zodanig, dat per beeldvlak één omwenteling van de schijf plaats
heeft, zodat alle schijfopeningen het beeldvlak passeren.
Het aantal openingen in de schijf kan 90 bedragen. Er ontstaan dan 90
beeldlijnen per beeldvlak. Wil men een fijnere aftasting bereiken, dan kan
men óf het aantal openingen in de schijf verhogen, óf men laat elk beeldvlak
meer dan éénmaal aftasten, hetgeen wil zeggen, dat de omwentelingssnelheid
van de schijf moet worden opgevoerd. Ook deze is aan beperking onderhevig,
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zodat men zijn toevlucht wel eens gezocht heeft in één der reeds eerder ge
noemde systemen van Von Mihaly met zijn „halve blender** en Bairds optische
versterker.
Bij aftasting van het beeld in 90 lijnen of minder, spreekt men van grofraster, terwijl bij een hogere aftastfrequentie gesproken wordt van fijnraster.
Laat men een schijf van 90 openingen tweemaal zo snel draaien om een
aftasting te verkrijgen in 180 in plaats van 90 beeldlijnen, dan kan men
spreken van fijnrastertelevisie of van het / 80-lijnensysteem. Wil men een ont
leding van het beeld verkrijgen in 300 lijnen, dan zouden b.v. 75 openingen
in de verdeelschijf nodig zijn en de snelheid van het rad gesteld moeten worden
op vier omwentelingen per beeldvlak.
Teneinde flikkeringen bij de ontvangst te voorkomen, past men wel de z.g.
„in elkaar grijpende aftasting*’ of „onderbroken aftasting” toe. Men zou met
een term uit de typografie kunnen zeggen: geïnterlinieerde aftasting. Deze
bestaat uit het aftasten van het beeld éérst in beeldlijnen, die — indien
men ze wil nummeren — de oneven lijnen voorstellen, en vervolgens in beeld
lijnen, die de even nummering dragen. Bij één omwenteling van de
schijf wordt één beeldlijn als het ware overgeslagen, terwijl bij de volgende
omwenteling de aanvankelijk overgeslagen beeldlijnen worden „meegenomen”
en de oneven lijnen overgeslagen. Door gebruik te maken van een blender
is deze wijze van aftasting gemakkelijk te bereiken.
De Femseh A.G. heeft de Nipkowschijf toegepast voor beeldaftasting
volgens 180-lijnensysteem door niet één cirkel van 90 openingen te gebruiken
en de schijf met dubbele snelheid te doen roteren, maar door vier cirkels van
openingen in de schijf aan te brengen; de schijf moest per beeldvlak vier
omwentelingen maken, terwijl een speciale tweede schijf — als blender dienst
doende — (afb. 105) telkenmale ervoor zorgde, dat slechts de openingen
van één cirkel licht doorlieten. Deze blender was voorzien van spleten, die
even wijd waren als de openingen in de verdeelschijf. De schijf draaide met
een snelheid van 100 omwentelingen per seconde, waarin 25 beeldvlakken
werden af getast. De tweede schijf draaide met dusdanige snelheid, dat de
afstand tussen de ene en de opvolgende spleet werd afgelegd in dezelfde tijd,
waarin de verdeelschijf vier omwentelingen maakte. De spleten laten slechts
in hun opvolgende standen licht door voor aftasting door één opening van de
verdeelschijf, die zich horizontaal over het beeldvlak beweegt; in het opvol
gende ogenblik legt de tweede opening dezelfde weg af, maar dan vlak onder
de eerste beeldlijn. De eerste opening van de volgende groep van vier ope
ningen laat dan geen licht door, omdat de blender dit verhindert; men ver119

krijgt dus eenzelfde beeldlijnaftasting als bij spiraalsgewijze rangschikking
der openingen.
Het voordeel van de nieuwe methode is, dat men bij gelijke snelheid van
de schijf een veel fijnere beeldontleding verkrijgt.
Keren we thans terug tot de filmtelevisie. De fijnheid van aftasting behoeft
geen moeilijkheden meer op te leveren. Wel was het de grote vraag in hoe
verre de telecinematografie kon worden dienstbaar gemaakt aan de gewone
televisie. Zou men een openluchtscène filmen en de film daarna op de boven
omschreven wijze aftasten en volgens de verdere bekende omzetting van lichtenergie in electrische energie uitzenden, dan zou men televisie weliswaar
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Afb. 105. Beeldaftasting met blender (B) en Nipkowschijf (N)
A = beeldvenster.

dicht benaderen, maar nog niet tot werkelijkheid hebben gemaakt. Dit is
pas het geval lvanneer de televisiezender opname en uitzending op hetzelfde
ogenblik tot stand brengt.
Baird nu deed daartoe een poging, met succes. Hij gebruikte een filmzonder-eind (afb. 106). Nadat het object is gefilmd, wordt de belichte film
strook ontwikkeld, gefixeerd en gewassen. Zij vervolgt daarna haar weg
langs de eigenlijke televisiezender, waar de bovenomschreven aftasting plaats
heeft. De nu uitgezonden filmstrook wordt geleid naar een bak, waar de
gelatine-laag wordt afgewassen. De blanke filmstrook, die niet meer voor
een nieuwe opname geschikt zou zijn, ondergaat daarop een tweede bewer
king in een bad, waar nieuwe gelatine op de blanke film wordt gelegd, waar-
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door zij weer gevoelig wordt voor de inwerking van lichtstralen, die het foto
grafisch effect veroorzaken. Alvorens naar de camera te worden geleid om
aldus opnieuw haar taak te verrichten, wordt zij eerst nog gedroogd.
Zo te zien neemt deze methode veel tijd in beslag. In werkelijkheid duren
de genoemde bewerkingen niet langer dan 25 seconden. Toch heeft men er
naar gestreefd deze tijdsduur te verkorten, ook al omdat de verschillende
baden (ontwikkel-, fixeer- en afwasbaden) teveel ruimte in beslag nemen om
in de praktijk te kunnen voldoen. Het toestel moet immers snel kunnen wor
den verplaatst.
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Afb. 106. Principe van een televisiezender met film-intermediair volgens systeem Baird.

Hoewel de methode voor laboratoriumdoeleinden dus wel voldoet, moest
men voor toepassing in de practijk naar een andere manier zoeken. De beste
oplossing vond men in het hierna volgende systeem, waarbij weliswaar nog
vele meters film benodigd zijn, maar de installatie in haar geheel gemakkelijker
hanteerbaar wordt.
De camera neemt het object op; de film wordt ontwikkeld in bad 1, ge
wassen in bad 2, gefixeerd in bad 3, daarna gespoeld in bad 4 en daarna —
nat en wel — afgetast. Daarna wordt de film naar het eindpunt geleid en
niet meer gebruikt. De tijd van 25 seconden, die bij de vorige methode nodig
was, wordt door de tweede methode gereduceerd tot elf seconden, en wel
een halve seconde van camera naar ontwikkelbad, 2V2 sec. voor het ontwik-
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kelen, 1Y2 sec. voor het afwassen, 5 sec. voor het fixeren en 1V2 sec. voor de
weg, die zij moet afleggen van fixeerbad naar aftastopening.
De opmerkzame lezer zal begrepen hebben, dat bij deze methode een
negatieve film wordt uitgezonden; het is trouwens niet nodig een positieve
film uit te zenden, zoals Jenkins deed, waar de waarnemer in zijn ontvang
toestel de positieve film direct positief in de spiegel waarnam. Bij de daglichttelevisie gaat het om andere redenen. Baird trachtte namelijk zijn ontvangen
beelden te projecteren op een doek, zoals we het witte doek uit de bioscoop
kennen, teneinde de televisiebeelden voor een groot aantal toeschouwers zicht-
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Afb. 107. Principe van BaiccTs televisie-ontvanger met film als intermediair.

baar te maken. De door een gewone televisie-ontvanger ontvangen beelden
zijn over het algemeen van dusdanige afmetingen, dat slechts enkele personen
tegelijkertijd de beelden kunnen waarnemen. Baird projecteerde zijn ontvangen
beelden op een groot scherm en maakte — dit was althans zijn doelstelling
— de televisie-ontvangst op die manier tot een „publiek genot”. Hij volgde
bij deze indirecte daglicht-televisie de volgende weg (afb. 107) :
Aan de ontvangzijde worden de electrische trillingen door het ontvang
station opgevangen en door een Kerrcel geleid. Door deze Kerrcel valt het
licht van een booglamp. Het door de Kerrcel doorvallende en door de elec
trische trillingen gemoduleerde licht wordt opgenomen door een camera met
122
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een film-zonder-eind. De belichte film wordt ontwikkeld, gefixeerd, gewassen en gedroogd, vervolgens door een projectie-apparaat op een groot scherm
geprojecteerd. Na de projectie wordt de film blank gewassen en in een vol
gend bad wederom van de gevoelige gelatinelaag voorzien. Door de laatste
bewerking wordt de film geschikt om wederom in de camera te worden gebruikt.
Als men deze door Baird gebruikte apparaten beziet, valt het moeilijk te
beseffen, dat er jaren van arbeid en onderzoek aan ten grondslag liggen.
Het ziet er allemaal eenvoudig uit; in werkelijkheid liggen aan de resultaten
de uitvindingen van grote voorgangers ten grondslag. Er moesten vele moeilijk
heden worden overwonnen om de door Baird gedemonstreerde resultaten te
kunnen boeken.
De toepassing van de Kerrcel is te danken aan de onderzoeker Ken. Het
zou te ver voeren om in te gaan op de bijzondere eigenschappen van de
Kerrcel (afb. 109). Voldoende zij op te merken, dat de Kerrcel de eigenschap
bezit om bij toegevoerde electrische stroomstoten naar gelang van die stroomsterkte al of niet het licht door te laten. De Kerrcel neemt dus in zekere zin
de plaats van de Neonlamp in, maar is een veel betere en fijnere reagens.
* e

*

In de periode van de schaduwtelevisie, toen het de „tovenaar van Boxhill”
gelukte schaduwen over geringe afstand over te brengen, was hij niet de
enige, die zich er op kon beroemen de eerste te zijn, wie zo iets gelukte.
Jenkins in Amerika, zomede Moore, Holhveck en Bélin in Frankrijk, deden
eveneens van zich spreken. Toch mogen we Baird beschouwen als de uit
vinder, daar zijn methode het deugdelijkst is gebleken, getuige het feit, dat de
door hem gevolgde principes thans algemeen worden toegepast in de practijk,
zij het met afwijkingen. John Logie Baird was althans één der eersten, die
bewegende beelden — geen schaduwbeelden zijnde — met alle nuances
overbracht langs electrische weg (27 Januari 1926).
Veel strijd is gevoerd over de vraag wie de eerste televisiedemonstratie
heeft gegeven. Algemeen wordt John Logie Baird genoemd, doch er zijn
anderen, die zijn voorrang betwisten.
De eerste door Baird gegeven demonstraties dateren van 1925/26. Maar
lang vóórdien was niet alleen hijzelf, doch waren ook andere uitvinders (voor
namelijk in de Verenigde Staten van Amerika) op dit terrein actief geweest.
Wij noemden reeds C. Francis Jenkins, die in alle opzichten een pionier van
groot formaat is. Dat Baird hem in verschillende opzichten vóór was, kan
niet worden verheeld; het belang evenwel, dat men aan beider onderzoekingen
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moet hechten, kan weinig meer worden onderscheiden. Zowel Baird als
Jenkins hebben de wetenschap met overgave gediend en hun beider naam
verdient met gulden letters in het boek der historie van het vérzien te worden
opgetekend.
Terecht kan worden gezegd, dat Baird en Jenkins niet behoorden tot de
grote schare van technici, die verkiezen af te wachten wat de pioniers ervan
terecht brengen, in de hoop, dat zij dan in het gegraven spoor verder zouden
kunnen werken en de resultaten oogsten. Zij behoren evenmin tot die schare
van andere technici, die alleen maar gebruik maken van de vindingen van
hun voorgangers. Juist de kennis van hetgeen vóór hen werd verricht, stelde
hen in staat daaraan een nieuwe gedachte, een nieuwe vinding toe te voegen
en wanneer zij dan bovendien behoren tot de categorie mensen, die enigszins
commercieel zijn aangelegd, kunnen zij met redelijke zekerheid de vermoed elijke tendenz van de verdere ontwikkeling hunner vinding bepalen. Het spreekt
vanzelf, dat zij zonder gebruik te maken van de ervaringen hunner voor
gangers op electrotechnisch gebied niet die hoogte hadden kunnen bereiken,
waarop mannen als Baird en Jenkins zich hebben bewogen.
De research-worker van alle tijden legde voor hen de grondslag om de
televisie uit te bouwen: Heinrich Hertz, die het bestaan van electrische golven
ontdekte en die de eerste was, die op een golflengte van 5 tot 7 meter werkte;
James Cler^-Maxwell, wiens naam onverbrekelijk is verbonden met de theone
van het electromagnetische veld; John Kerr, wiens naam voortleeft in de
Kerrcel; /. ƒ. Thomson en IVilliam Croo^s, die ten opzichte van de kathodestraalbuis de eerste merkwaardige ontdekkingen deden betreffende electrische
ontladingen in gassen onder lage druk; Dr A. Wehneli, die de kathodestraalbuis verbeterde; verder Dr /. Langmuiry Lord Raleigh, die het argon
ontdekte, en IVilliam Ramsey, wiens naam met de ontdekking van helium
verbonden is; zij allen en nog vele anderen zijn de pioniers, van wier werk
de latere televisie-onderzoekers profijten hebben getrokken.
** *
In 1930 paste Baird bij een uitzending van een Derby-race in Engeland
een methode toe, die in velerlei opzicht enige jaren vóórdien door Jenkins was
toegepast in Amerika. Weliswaar had de Schotse uitvinder reeds in 1923
patent op zijn vinding genomen, doch het bleef toen bij theorie. Pas in 1930
heeft Baird practische uitvoering — zij het voorlopig slechts als experiment
— gegeven aan dit denkbeeld, dat ongetwijfeld in die jaren ook in het brein
van de Amerikaanse uitvinder moet hebben rondgewaard.
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Baird zelf heeft echter verklaard, dat zijn methode niet geschikt was voor
__
draadloze uitzendingen. Aan de zendzijde gebruikte hij het reeds eerder be
schreven spiegelrad, terwijl hij voor de ontvanger een van de overige vindingen
afwijkende methode toepaste. Het ontvangscherm, waarop hij het beeld liet
reproduceren, was opgebouwd — evenals Jenkins dit heeft gedaan __ uit
2100 electrische gloeilampjes, die tezamen — vlak naast elkaar in 30 rijen
van 70 stuks elk — in één vlak waren samengebracht. Elk dezer lampjes
werd verbonden met een commutator: één commutator had dus 2100 contactpunten.
De bedoeling van dit grote aantal lampjes wordt duidelijk, als men zich
voorstelt, dat elk lampje apart een beeldpunt vormt. Elk contactpunt van de
commutator dient voor hetzelfde doel als de openingen in de Nipkowschijf,
namelijk om de aankomende lichtflikkeringen op te bouwen tot een beeld.
De commutator maakt contact op het ogenblik, waarop een beeldpunt wordt
uitgezonden; het lampje licht óp en door de snelle opeenvolging van de „op
lichtingen” van al deze 2100 lampjes krijgt de toeschouwer de indruk van
een bewegend beeld. Dit beeld zal ruw zijn, omdat de aflijning en aftasting
niet zo scherp kunnen zijn als bij de andere beschreven systemen. Indien
men het beeld echter op een behoorlijke afstand van het oog waarneemt,
zal de weergave tamelijk bevredigend zijn.
Men kan de proef op de som nemen door de vorm van een gelaat in grote
zwarte stippen, die een halve centimeter van elkaar verwijderd zijn, uit te
tekenen. Bekijkt men zo’n tekening van dichtbij, dan ziet men slechts een wit
vlak met zwarte punten, die schijnbaar los van elkaar en zonder enig systeem
op het papier zijn vastgelegd. Op een afstand beschouwd krijgen deze zwarte
vlekken echter samenhang en treedt de vorm van een gelaat duidelijk naar
voren.
Jenkins schakelde niet alleen de verdeelschijf geheel en al uit, maar ook
het spiegelrad — zowel aan zend- als aan ontvangzijde — en richtte de door
het object teruggekaatste stralen door middel van een lens op een groot aantal
kleine foto-electrische cellen, 2304 in getal, gerangschikt in 48 rijen van 48
cellen elk. Van elk dier cellen leidde hij de door het erop vallende genuan
ceerde licht veroorzaakte stroom via een commutator — met eveneens 2304
contactpunten — naar de versterker, om ze vervolgens door de radiozender
uit te zenden.
Aan de ontvangzijde werden deze trillingen naar een gelijksoortige commu
tator geleid. Vandaar beïnvloeden zij op de bekende wijze een aantal glimlampjes (Neonlampen) — en wel evenveel als er fotocellen aan de ontvang125
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zijde waren, dus 2304. Het in overeenstemming met de aankomende stroom
stoten genuanceerde licht der lampjes geeft op een afstand beschouwd de
indruk van een beeld.
In 1928 meende Jenkins volgens deze methode binnen het jaar openlucht
scènes, zoals voetbalwedstrijden, te kunnen uitzenden. Het is bij een denk
beeld gebleven. Een en ander was wel wat optimistisch gedacht, hoewel niet
kan worden ontkend, dat het principe juist was. Practisch is echter gebleken,
dat de statische methoden van televisie tot dan toe veel minder succes oplever
den dan die, waarbij bewegende onderdelen werden gebruikt, zoals de
Nipkowschijf en het spiegelrad.
Jenkins zelf heeft destijds veel verwacht van zijn vinding. Proefnemingen
hadden hem ervan overtuigd, dat er betere reproductie mee mogelijk was
dan in de bioscoop. Het licht is mooier: helder wit. Toch heeft de televisie
een andere ontwikkeling getoond. De kathodestraalbuis en de filmprojector
hebben de vinding van Jenkins—Baird overvleugeld.
Jenkins heeft méér resultaten bereikt met zijn radiobioscoop, waarmede hij
op 46,7 meter experimenteerde en die hij zeer veel had vereenvoudigd, zodat
talrijke amateurs in de Verenigde Staten de door hem uitgezonden teken
filmpjes konden ontvangen (radiobioscoop).
Ook Dr Frank Conrad heeft met de radiobioscoop naam gemaakt in
Amerika. Hij gebruikte de verdeelschijf, waarin de openingen echter niet in
een spiraal, maar op onderling gelijke afstand, evenwijdig aan de omtrek,
waren aangebracht. De film, die hij langs de draaiende schijf liet glijden,
werd dus lijn voor lijn afgetast, wanneer de lichtstraal de openingen pas
seerde. Aan de ontvangzijde werd de spiraalsgewijze rangschikking toege
past. De spiraalvorming aan de zendzijde immers wordt veroorzaakt door
de in verticale richting zich bewegende film langs de horizontaal zich bewe
gende openingen van de Nipkowschijf. Conrad gebruikte bij zijn experimenten
een kwik- inplaats van een neonlamp. Een kwiklamp straalt helderder
licht uit.
• *

De Fransman Barthélémy (afb. 68) heeft de oplossing van het vraagstuk
der televisie in andere richting gezocht en wel langs de weg van de reeds
eerder genoemde spiegeltrommel of het spiegelrad. In tegenstelling echter
met de spiegelradmethode van Baird, paste de Franse uitvinder de horizontale
omwenteling toe. Aan de omtrek van het rad, het reeds eerder genoemde rad
van Weiller, bracht hij dertig spiegels aan, die ten opzichte van elkaar steeds;
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weer onder een andere, iets grotere hoek, werden bevestigd, zodat het uit te
zenden beeld in dertig lichtstrepen kon worden afgetast. Aan de ontvangzijde hield Barthélémy zich aan de Nipkowschijf en de neonlamp.
Hoe vernuftig het denkbeeld op zichzelf mocht zijn, het ontvangen beeld
was slechts van beperkte grootte en kon door hoogstens twee personen tegelijk
worden waargenomen. Toch heeft deze uitvinder zeer belangrijk werk voor
de wetenschap verricht. Men noemt hem wel de Franse Baird. Zijn televisie
systeem, dat weliswaar slechts in onderdelen afwijkt van de meest gebruikte
methoden, vond in Frankrijk ruime toepassing.
De vroegere Franse minister der Posterijen, Mandei, heeft de stoot ge
geven tot een expreriment in 1935. Op de foto (zie afb. 69) ziet men een
actrice, die een televisie-uitzending „ondergaat”. De grote Jupiterlampen
rechts zijn de belichtingslampen, die een zee van licht gieten over het vierkant,
waarachter de toneelspeelster staat opgesteld. Het terugkaatsende licht wordt
door het ervoor opgestelde apparaat ontleed en naar de radio-zender gevoerd.
De golflengte, waarop deze uitzending plaats had, bedroeg 175 meter. Daar
er maar weinig televisie-ontvangers waren, werden de radio-golven in een
naastliggend vertrek opgevangen en konden de genodigden zich aldus over
tuigen van de vorderingen, die de televisie tot dan toe had gemaakt.
De make-up van de actrice was zeer zwaar. Zij zat voor een wit scherm
om de tegenstelling tussen licht en donker zo goed mogelijk tot uiting te doen
komen. Ze droeg een rode blouse, om het blanke van de huid te accentueren.
Haar lippen en wenkbrauwen waren zwart gemaakt om ogen en tanden
beter te doen uitkomen, en op het ontvangscherm was het resultaat een groen
gekleurde reproductie, waarvan de details echter betrekkelijk goed waren
te onderscheiden.
De aftasting geschiedde met 60 lijnen. Bij de destijds in Frankrijk in de
handel gebrachte toestellen voor het ontvangen van televisie-uitzendingen,
was het beeld nog niet groter dan vier bij vier centimeter. Grote scènes kwa
men dus niet in aanmerking om te worden getelevisionneerd, slechts hoofd en
schouders van personen, enz. Ir Barthélémy is er tenslotte met zijn experi
menten in geslaagd uitzendingen over 50 kilometer tot stand te brengen en
een beeld te verkrijgen van dertig bij dertig centimeter.
In Amerika heeft Sanabria naam gemaakt, onder andere met zijn Nipkow
schijf, waarin openingen waren aangebracht in drie spiralen gerangschikt,
zoals bij kleurentelevisie ook wordt gevolgd. Bij één omwenteling verkrijgt
men dus een tamelijk fijne beeldaftasting als gevolg van de zogenaamde ge
ïnterlinieerde ontleding. Op die manier kon Sanabria niet alleen hoofd en
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schouders van een persoon televisionneren, maar het object ten voeten uit.
Het ontvangen beeld bleef echter klein. Het is trouwens tekenend voor de
toenmalige onderzoekers, dat zij veel waarde hechtten aan het feit of men
een onderdeel dan wel het geheel van een bewegend beeld zichtbaar kon
maken. Daarom deden de denkbeelden van Jenkins en Baird om hele open
luchtscènes uit te zenden toenmaals zeer fantastisch aan.
Het systeem van Sanabria nam geen opgang. Men bleef de voorkeur geven
aan de normale Nipkowschijf. Wel paste men de drie-spiralenschijf toe voor
kleurentelevisie. Toen de mogelijkheid van het vérzien practisch was aange
toond, heeft men zich — ondanks de betrekkelijk geringe resultaten in de
eerste ontwikkelingsperiode — niet tevreden gesteld met het reproduceren
van beelden in zwart-witte nuances, maar spande men spoedig ook alle krach
ten in om een ideaal te bereiken, dat nog een stap verder lag: de kleurentele
visie, dus overbrenging van bewegende beelden in natuurlijke kleuren. Ook
op dit gebied heeft Baird naam gemaakt. In Hoofdstuk III van het Derde
Deel komen wij er op terug.
Het zou ons te ver voeren alle systemen, die in de loop der tijden zijn ont
worpen voor de normale televisie, te beschrijven. Met wat in de voorgaande
bladzijden is behandeld, hopen wij een globale indruk te hebben gegeven
van de verschillende systemen, die het meest naar voren zijn getreden. Al
deze systemen berusten in feite op het ene beginsel van de aftasting van het
object in beeldpunten en de omzetting daarvan in electrische trillingen. Men
experimenteerde steeds verder, doch het werd van lieverlede wel duidelijk,
dat men met deze mechanische methode op een dood spoor liep.
Er moest iets nieuws komen.
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Afb. 116. Electronenstcaalbuis van Philips.
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Afb. 117. Projectiestraalbuis met hol eindvlak. (foto Philips)

Afb. 118. Afbeelding op het fluorescentiescherm van een normale kathodestraalbuis met
■
405 beeldlijnen.

Afb. 120. Een afbeelding van 180 beeldlijnen.

Afb. 119. Afbeelding op het scherm uan een
kathodestraalbuis met 90 beeldlijnen.

Afb. 121. Manfred von Ardenne met een kathodestraalbuis vóór de oorlog.

f

Afb. 122. Het insmelten van het binnenwerk in de kathodestraalbuizen. (foto Philips)
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HOOFDSTUK IV
DE KATHODESTRAALBUIS
Er is een parallel tussen het radio-ontvangtoestel en de televisie-ontvanger.
Immers, het radio-ontvangtoestel zet de electrische trillingen, die de zender
uitzendt, om in geluidstrillingen, en wel dezelfde als die, welke voor de micro
foon in de radio-studio ten gehore worden gebracht. De televisie-ontvanger —
dat is nu wel duidelijk geworden uit de vorige hoofdstukken — moet het beeld
voor de televisie-camera getrouw weergeven. Van camera was in de eerste
stadia der ontwikkeling van het vèr-zien nog geen sprake, maar we zullen later
zien, dat er nu inderdaad kan worden gesproken van een camera, al heeft
deze weinig gemeen met de foto-camera.
Ondanks de overeenkomsten met de gewone radio, zijn er grote verschillen
zodra het om vèr-zien en niet om vèr-horen gaat. De beeldoverdracht brengt
heel wat meer moeilijkheden met zich mee dan de overdracht van het geluid.
Van die moeilijkheden hebben wij reeds het een en ander verteld en het spreekt
vanzelf, dat de wetenschappelijke onderzoekers geen genoegen bleven nemen
met de bereikte resultaten, die eigenlijk alleen maar de principiële mogelijkheid
van de televisie hadden aangetoond, terwijl de ene onderzoeker met zijn denk
beelden gelukkiger was dan de andere. Een belangrijke uitvinding, die de
televisie een grote schrede naderbracht tot toepassing in de practijk was de
Braunse buis, een zogenaamde electronenstraalbuis of J^athodestraalbuis in de
ontvang-apparatuur.
Men spreekt dan van de electronische televisie-methode of katbodestraaU
televisie, waarbij dus aan de ontvangzijde niet de mechanische hulpmiddelen
worden gebruikt, die in vorige hoofdstukken werden beschreven, maar een
inrichting, die men het electronenkanon zou kunnen noemen. Dit kanon schiet
de electronen tegen een fluorescerend scherm, dat aan het verbrede uiteinde
van de buis is aangebracht. Zodra de electronen dit scherm treffen, licht dit op
9
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en ontstaat een uiterst klein lichtpuntje op het scherm. Een straal van vele
millioenen electronen wordt op deze wijze met een snelheid van 30.000 km
per seconde door de buis geschoten.
Ter verduidelijking nemen we het bekendste type van de kathodestraalbuis,
de Braunse buis, tot voorbeeld. Zij is zo genoemd naar de uitvinder Braun,
die haar in 1897 ontwierp. In haar eenvoudigste vorm is zij niet anders dan
een kathodebuis met hoog opgevoerd vacuum, waarin de kathodestraal door
een electrisch veld wordt beïnvloed. De kathode bestaat in die eenvoudigste
vorm uit een gloeidraad, welke negatief geladen deeltjes (electronen) uitzendt.
Deze stroom van electronen beweegt zich in de richting van de anode, in dit

r4
X4

Nl

E

>

I
Afb. 110. Principe van de Braunse buis. K = kathode, A = anode, E — electronenstroom,
F = fluorescerend oppervlak,

geval een positief geladen plaatje met een rond gat in het midden. De electronen
gaan door dit gat en botsen tegen de glazen wand aan het einde van de lamp.
Dit gedeelte van de lamp is aan de binnenzijde voorzien van een bijzondere,
fluorescerende laag, welke oplicht wanneer de electronenstraal er tegen

botst (afb. 110).
Men zou nu zonder verdere hulpmiddelen alleen dus maar een lichtvlek
waarnemen, die voor ons doel niet is te gebruiken. Daarom zijn in de kathode
straalbuis z.g. stuurplaten aangebracht (afb. 111). Op deze stuurplaten staat
een wisselspanning, die in overeenstemming is gebracht met de draaisnelheid
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van de aftastschijf aan de zendzijde, m.a.w. de aftastfrequentie aan de zendzijde en de frequentie van de naar de stuurplaten gevoerde wisselstroom zijn
aan elkaar gelijk.
De stuurplaten staan loodrecht op elkaar, waardoor de eerste twee platen
— wanneer daarop een wisselstroomspanning staat — de electronenstraal in
horizontale richting en het andere stel platen, dat loodrecht op het eerste paar
staat, die electronenstraal het volgende ogenblik in verticale richting zullen
trekken. De kathodestralen worden aldus zodanig over het beeldvlak heen en
weer getrokken, dat dit op gelijke wijze wordt „bestraald** (door electronen
getroffen) als met het object aan de zendzijde het geval is door de lichtstraal
via de openingen van de verdeelschijf.
Met deze lichtende vlek zouden we niettemin ver van ons doel verwijderd
blijven, indien de intensiteit van de electronenstraal niet zou worden beïnvloed

>

Afb. iii. Stuurplaten in een kathodestcaalbuis.

overeenkomstig de stroomwisselingen, die door de televisiezender zijn uitge
zonden en die aan de ontvangzijde worden.opgevangen. Aldus geschiedt nu
door de stroomwisseling te voeren naar het op de afbeelding van de kathodestraalbuis (afb. 112) aangeduide kokertje, waardoor de snelheid der electronen
wordt gevarieerd, overeenkomstig de variaties van de toegevoerde stroom
wisselingen.
Een donkere plek van het uitgezonden beeld geeft via de gedaantewisseling
door middel van foto-electrische cellen nu ook een donkere plek op het vlak
van de Braunse buis; een lichte plek van het beeld geeft een heldere vlek op
het ontvang-„scherm**, d.i. het lichtgevoelige vlak van de Braunse buis of
van een kathodestraalbuis in het algemeen (afb. 113).
Toch zouden we met een dergelijke inrichting zonder meer weinig kunnen
bereiken; immers, de straal beweegt zich steeds in één richting, en wel varieert
de helderheid ervan, doch dit is voor televisie niet voldoende. Aan de zendzijde
wordt het beeld ontleed in een aantal beeldpunten en beeldlijnen; aan de ont-
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vangzijde zal het dus eveneens nodig zijn eenzelfde aantal beeldpunten en
beeldlijnen, die tezamen het uitgezonden beeld reconstrueren, te doen ontstaan.
Er zal, met andere woorden, eenzelfde aftasting van het ontvangscherm moeten
plaats hebben als aan de uitzendzijde.
De toepassing van de kathodestraalbuis berust op de voor televisie gelukkige
omstandigheid, dat er stoffen zijn, die licht uitstralen onder invloed van een
electronenstroom, welke tegen een dergelijk lichaam, eigenlijk een bepaalde
substantie, opbotst. Er zijn er heel wat, zoals samenstellingen van zink, calcium
en cadmium, om de voornaamste te noemen. Plaatst men deze stoffen in de
weg van een stroom electronen, dan zullen deze stoffen licht uitstralen, wan
neer de electronenstroom er op valt. De atomen van de stof, die we met de
naam fluorescerende stof aanduiden, zullen electronen loslaten, als zij
hard genoeg worden getroffen; de algemene losmaking en terugkeer van de
electronen naar het beschadigde atoom wordt dan zichtbaar in de vorm van
lichtstralen.
De golflengte van het opgewekte licht is afhankelijk van de aard van de
substantie, d.w.z. dat de ene substantie groen, de andere blauw of geelachtigwit licht uitstraalt. Voor televisie kiest men die substantie, welke wit of bijna
wit licht uitstraalt, daar dit de basis moet vormen voor de reproductie van

het beeld.
De electronenbuis wordt nu aan het eind van de glazen bol voorzien van
een fluorescerende stof. Dit geschiedt aan de binnenzijde, daar het niet mogelijk
is de electronen door het glas heen te doen passeren. Wanneer de buis dan in
een electrische stroomkring wordt ingeschakeld worden de electronen door de
kathode uitgestoten. De electronen bereiken het scherm meer als een stof
regen dan als geconstrueerd in één punt (afb. 114); hoe langer de electronen-

Afb. 114. Hoe het beeld aan het eind van de glazen bol van de kathodestraalbuis zichtbaar wordt.
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straal is, hoe meer de electronen zich dus zullen verspreiden. Om van deze
electronenstraal partij te kunnen trekken voor televisiedoeleinden, moet zij
compacter worden gemaakt: de straal moet op het scherm in één brandpunt
worden verenigd op precies dezelfde wijze als een lichtstraal op een scherm
vóór een lens wordt geprojecteerd. Bij de electronenstroom gebruiken we echter
niet een optische lens om het hiervoren genoemde doel te bereiken, maar passen
we ,,electrische lenzen” toe door een spanning te leggen op een serie metalen
cylinders of ronde platen. Deze cylinder en ronde platen zijn in afbeelding 112
duidelijk te zien. Met behulp van deze inrichting wordt de electronenstraal dus
op het scherm geprojecteerd in één klein punt, inplaats van als een vlek.
Nadat de straal de opening in de eerste positief geladen plaat is gepasseerd,
gaat zij door een tweede ronde plaat, die van de eerste gescheiden is door een
nauwe cylindervormige koker. Deze tweede plaat heeft een veel hogere span
ning en concentreert de straal in het brandpunt op het scherm. Op dezelfde
wijze als enkele lenzen op een bepaalde afstand van elkaar worden geplaatst
om een lichtstraal op een bepaalde plaats in het brandpunt te laten vallen,
evenzo worden de ronde platen in een kathodestraalbuis aldus aangebracht,
dat het brandpunt op het scherm valt als een bepaalde electrische spanning op
de ronde platen wordt gelegd.
Om dus het fluorescerende punt aan het eind van het glazen lichaam van de
kathodestraalbuis op te wekken, is in de eerste plaats nodig een kathode (als
bron voor de electronen) ; vervolgens een cylinder, die de kathode omgeeft en
de electronen moet samendrukken in een passende vorm, opdat zij de opening
in de ronde plaat boven de kathode kunnen passeren. Deze cylinder wordt de
Wehnelt-cylinder — naar de naam van de uitvinder — genoemd en heeft een
negatieve spanning. Voorts is nodig de zuiganode: d.i. de plaat met de opening
om de electronen de weg door de buis te doen afleggen. In één kathodestraal
buis kunnen meer anoden voorkomen. Deze gehele inrichting noemt men het
electronenfyanon.
Naarmate de negatieve spanning, die op de Wehneltcylinder wordt gelegd,
vermindert, zullen meer electronen er in slagen hun weg door de anode te
vinden.
Tenslotte zullen zovele electronen door het electronenkanon worden uitge
zonden, dat een heldere, lichte punt op het scherm ontstaat. De kathodestraal
buis is dus van zeer groot belang voor de televisie, want met behulp hiervan
kan de intensiteit van het licht op het scherm worden veranderd. We hebben
gezien, dat televisie eigenlijk — bij de ontvangst — niets anders is dan het
reconstrueren van een beeld door een lichtpunt heen en weer te doen bewegen,
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terwijl dit lichtplek]e tijdens die beweging in helderheid aan wisselingen
onderhevig is.

Hoe moet dit lichtpunt op het scherm echter in beweging worden gebracht?
Er zijn twee middelen.
Het eerste bestaat in de toepassing van een electrostatisch veld, het tweede
in de aanwending van een magnetisch veld. Bij het eerste, meest gebruikte
middel, worden twee stel stuurplaten in de buis aangebracht, waaraan overeen
komstig de stroomwisselingen aan de zendzijde de binnenkomende electrische
stroomstoten worden toegevoerd. Tussen deze stuurplaten ontstaat dan een
electrostatisch veld, dat de electronenstroom beïnvloedt overeenkomstig de
met de aan de zendzijde opgewekte electrische stroomstoten. Het eerste stel
stuurplaten nu trekt door de er op gelegde spanning de electronenstroom in
zodanige richting, dat het scherm lijn voor lijn wordt afgetast. Het volgende
ogenblik trekt het tweede stel stuurplaten de electronenstroom echter in andere
richting (afwisselend verticaal en horizontaal). Daardoor ontstaat tenslotte
de aftasting in beeldlijnen. De horizontale beweging van het lichtpuntje zal bij
een beeldaftasting van bijv. 30 lijnen moeten geschieden met een snelheid van
375 keer per seconde, terwijl de verticale beweging (voor de beeldwisseling)
moet plaats hebben met een snelheid van 12% keer per seconde. De straal
maakt eigenlijk een zig-zag-beweging, maar de terugkeer van de horizontale
straalbeweging van het beneden-eindpunt naar het boven-beginpunt gaat zó
snel, dat dit voor het oog niet hinderlijk is. Het oog neemt dan ook uitsluitend
de horizontale lijnen waar (afb. 90, 91 en 92).

Terwille van de scherpte van het beeld moet het aantal stroken, waaruit het
beeld is opgebouwd, groot zijn. In Engeland is het thans gestandaardiseerd op
405 lijnen per beeld. In Amerika op 525. Een sterke uitbreiding van dit lijnenaantal zou de kwaliteit van het televisiebeeld slechts weinig kunnen verbeteren,
en zeker niet in verhouding staan tot de veel grotere exploitatiekosten van
ontvangers en zenders. Het gehele beeld wordt, in Europa althans, 25 maal
per seconde geprojecteerd, in Amerika 30 maal. Dit hangt samen met het
verschil in frequentie van de wisselstroom, die men gebruikt: in Amerika be
draagt deze 60 perioden per seconde, in Europa 50. Op de kwaliteit van het
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beeld heeft dit verschil echter geen invloed, omdat 25 beelden per seconde
ruim voldoende is om door ons netvlies te worden vastgehouden en de indruk
van een bewegend beeld te geven.
Bij het ontvangen van het beeld is het noodzakelijk, dat de electronenstralen
in de opnamebuis — een zendmethode, die wij nog niet hebben besproken,
maar waarover in Deel III nader wordt uitgeweid — en de weergavebuis
aan elkaar gelijkvormige bewegingen uitvoeren. Deze bewegingen moeten
niet alleen in precies hetzelfde tempo verlopen, zoals ook bij de verdeelschijf
aan de zend- en ontvangzijde in Hoofdstuk V van Deel I besproken, maar
bovendien gelijktijdig met de eerste en ook met de volgende regels be
ginnen. Het is om zo te zeggen alsof twee mensen op twee verschillende,

/
I f

!i;i|
111 f I

'i'l 1

I 11 11

I

ll'

I

I
ll I

I

I

375 SEC

«rr/f ^375
'|/I2%tsec.

-M

SEC

Afb. 114a. De gang van een electconenstraal in de kathodestraalbuis veroorzaakt
lichtende stralen op het scherm. Een schematische voorstelling van deze beeldlijnen
geeft nevenstaande tekening.

van elkander verwijderde plaatsen, beide op hetzelfde moment hetzelfde
boek lezen en de een niet ten achter mag geraken bij de ander. Beider ogen
beginnen links en glijden over de letters, de lettergrepen, de woorden en de
zinnen tot het einde van de regel: dat is de eerste horizontale aftasting, en dan
maken de ogen een verticale beweging, want ze springen van rechts boven
van de eerste regel naar links lager op de tweede regel en gaan dan verder door
met de horizontale beweging, weer gevolgd door de verticale beweging om de
volgende regel af te tasten (afb. 114a).
Zo doet het ook de electronenstraal!
De Philips Fabrieken, die door veelzijdige toepassing van de kathodestraal
buis zowel bij eigen onderzoekingen als voor fabricagedoeleinden over grote
ervaring beschikken, hebben aan de hand van de practijk verschillende buizen
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ontworpen, die onderling aanmerkelijk in afmeting en eigenschappen verschil
len. De grootste buizen, die speciaal voor televisiedoeleinden zijn ontworpen,
hebben een schermdiameter van 39 cm. Men kan zich de grootte van het te
ontvangen beeld dus voorstellen. Indien men haar vergelijkt met die van de
beelden, die met behulp van de Nipkowschijf werden ontworpen, blijkt er
wel uit hoezeer de televisie alleen op dit punt gebaat is geweest met de uit
vinding van de Braunse buis.
Toch levert het weergeven van televisiebeelden op het fluorescentiescherm
van een kathodestraalbuis als regel nog slechts een beeld op, dat te klein is om
door een aantal personen tegelijkertijd zonder bijzondere inspanning te worden
waargenomen. Kathodestraalbuizen van een afmeting van 39 a 40 cm dia
meter hebben verschillende bezwaren tegenover het voordeel van een groter
beeld. Met nog verder toenemende grootte worden die bezwaren vrijwel
onoverkomelijk. In de eerste plaats moet het eindvlak van de buis bij toene
mende diameter steeds sterker gekromd zijn om aan de druk van de buitenlucht
weerstand te kunnen bieden. Hierdoor wordt het televisiebeeld aan de hoeken
vervormd. Deze vervorming treedt des te duidelijker aan de dag, naarmate
men zich bij de waarneming van het beeld meer verwijdert van de as van de
buis, zodat bij dergelijke grote buizen het gebied, dat voor waarneming geschikt
is, beperkt wordt door de mate van vervorming, die men nog juist toelaat
baar acht.
Een tweede moeilijkheid voor het toepassen van grote buizen is gelegen in
de omstandigheid, dat de maatregelen, welke men tegen een implosie van de
buis dient te nemen om een veilige opstelling te verkrijgen, snel toenemen met
de doorsnede van de buis. Men denke aan de grote druk van 1200 kg bij een
buis met een schermdiameter van 39 cm. Om een beeld te verkrijgen, dat één
vierkante meter groot is, zou het glas, waarop het scherm is aangebracht, een
dikte van ongeveer vijf centimeter moeten hebben. Daar de straalbuis luchtledig
is, zou er op een dergelijk oppervlak een druk van om en nabij tien ton van
de buitenlucht komen te staan!
Aan het bezwaar van het kleine beeldformaat kan men echter tegemoet
komen door het fluorescentiebeeld op een scherm te projecteren. Het is inder
daad mogelijk om, gebruik makende van een kleine televisiebuis van groot
vermogen, een geprojecteerd televisiebeeld van volkomen bevredigende scherpte
en helderheid te verkrijgen, waarvan de afmetingen tot ca. 100 bij 120 cm
kunnen worden gekozen. Voor huiskamergebruik, waarbij rekening moet
worden gehouden met betrekkelijk kleine ruimte voor het opstellen van toe
schouwers, is het van voordeel de grootte van het geprojecteerde beeld niet
136
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boven ca. 40 bij 50 cm te kiezen. De voor waarneming van het beeld gunstigste
afstand tot het projectiescherm ligt tussen vijf en tienmaal de breedte van het
beeld. Groter beeldformaat dan hier werd aangegeven zou dus eisen stellen
aan de in de huiskamer beschikbare ruimte, waaraan in de meeste gevallen niet
kan worden voldaan. Van de zijde der Philips Fabrieken is uiteengezet op
welke wijze het televisiebeeld kan worden geprojecteerd, n.1. met behulp
van de zogenaamde projectie-^aihodestraalbuis, en met optische hulpmid
delen. De projectiebuis heeft een hol eindvlak (afb. 115, 116 en 117),
in tegenstelling met de bolle zijde van de tot nog toe beschreven kathodestraalbuis. Dit holle eindvlak dient ervoor om een vlak beeld op het
projectie scherm te verkrijgen. Bij het toepassen van uiteraard nauwkeurig
berekende en geschikt gekozen gekromde bodem bleek het mogelijk een tele-
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Afb. 115. Schema van de construc
tie van een projectiebuis met hot
eindvlak (k = kathode, g — roos
ter. fl 1 = zuiganode, a 2 =
eindanode.

visiebeeld van 48 bij 58 mm te projecteren op een vlak scherm van 40 bij 50
cm met een volkomen bevredigende scherpte over het gehele oppervlak van

het beeld.
Het ligt voor de hand dat het niet prettig is om regelmatig te moeten turen
naar een beeldoppervlak van geringe afmetingen, terwijl het niettemin gewenst
is gebruik te maken van een kleine buis. In de Philips projectie-televisie-ontvanger heeft men alle moeilijkheden overwonnen door een kleine buis toe te passen
in combinatie met een projectie-inrichting, die het beeld via een holle spiegel
op een projectiescherm van voor de huiskamer geschikt formaat overbrengt.
Een dergelijke oplossing is alleen mogelijk, wanneer men in staat is beelden
van een grote helderheid te verkrijgen, omdat bij een viermalige lineaire ver
groting het beeld een oppervlakte krijgt die zestien maal zo groot is en het
licht dus over een even grote oppervlakte moet worden uitgespreid. Om zulk
een grote helderheid te verkrijgen, moet men electronen met een spanning van
vele duizenden Volt op het scherm van de electronenstraalbuis werpen. Voor
de voeding van de electronenstraalbuis in een projectie-televisie-ontvangtoestel
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wordt dan ook gebruik gemaakt van een hoogspannings plaatstroomapparaat,
geschikt voor een hoge spanning bijv. van 25.000 Volt.
In de weg die het licht moet afleggen bevindt zich een zogenaamde
correctieplaat, die voor een belangrijk deel de goede kwaliteiten van het op
deze wijze geprojecteerde beeld bepaalt. Het is namelijk zo, dat een grote
holle spiegel, die dus veel licht opvangt en terugkaatst, van nature geen scherp
en onvervormd beeld van het geobserveerde voorwerp kan geven. Er treden
beeldfouten op, een verschijnsel dat het vergroot geprojecteerde televisiebeeld
sterk zou benadelen.
De correctieplaat nu doet deze ongewenste beeldfouten teniet. De beeld
grootte bij het Philips projectie-televisie-ontvangtoestel bedroeg 30 bij 40 cm.
De helderheid van het geprojecteerde beeld was zodanig, dat het overbodig
was de kamer, waar de ontvanger stond opgesteld, te verduisteren, terwijl
verder de beelden het best konden worden waargenomen op een afstand van
1V2 tot 4 meter.
De lichthoeveelheid, die bij gebruik van de optische hulpmiddelen bij de af
beelding wordt doorgelaten, is evenwel zeer gering. Van de totale hoeveelheid
licht, die door het voorwerp zelf wordt uitgestraald, bedraagt het rendement
slechts 4 %. Daarom maakt men gebruik van een doorzichtig scherm, dat het
licht minder sterk verspreidt, waardoor tevens gelegenheid bestaat projectie
lens, scherm en kathodestraalbuis in één apparaat onder te brengen. De totale
lichtweg tussen voorwerp en beeld verloopt dan binnen het ontvangapparaat.
Als doorzichtig verspreidend scherm wordt een gematteerd glazen scherm
gebruikt. Valt op een dergelijk gematteerd scherm van één zijde een smalle
bundel evenwijdige lichtstrepen, dan wordt deze door het gematteerde opper
vlak verspreid, zodat aan de andere zijde van het scherm het licht niet alleen
kan worden waargenomen door degene, die zich in het verlengde van de op
vallende lichtbundel plaatst, maar ook door iemand die zich terzijde ervan
• opstelt. Dat de helderheid voor de waarnemer afneemt naarmate hij zich met
het oog in een grotere hoek ten opzichte van de lichtbundel stelt, spreekt
vanzelf. Men bezie eens de voorbeelden van de kwalitteit van de op matglas
geprojecteerde televisiebeelden (afb. 93 en 94). Beide beelden werden
geprojecteerd op een scherm van 40 bij 50 cm; het aantal beeldlijnen bedroeg
405 (geïnterlinieerd). Men vergelijke deze beelden met die op het fluorescentiescherm van een normale kathodestraalbuis, waarbij eveneens aftasting
in 405 beeldlijnen werd toegepast (afb. 118). Afb. 119 en 120 geven de
resultaten van de aftasting in resp. 90 en 180 beeldlijnen.
De hier geschetste methoden van televisie-ontvangst tonen aan hoe men
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zonder toepassing van verdeelschijf en neonlamp het beeld kan opbouwen
door — op geheel andere wijze dan die, waarop aan de zendzijde het beeld
wordt ontleed — de aankomende electrische trillingen in licht van wisselende
helderheid om te zetten tot een reproductie van dat beeld wordt verkregen.

Het denkbeeld kathodestralen te gebruiken voor televisie-doeleinden werd,
volgens Engelse mening, voor het eerst geopperd in 1913 door Campbell Snrinton. Van andere zijde wordt verklaard, dat de Fransman Rignoux en de Rus
Rosing reeds in 1906 de Braunse buis toepasten bij hun experimenten met
verzien. Hoe het zij, er blijkt uit, dat men spoedig na de ontdekking en de
verbetering van deze lamp het voordeel inzag van de electronen als middel
om de zo noodzakelijke snelheid — welke bij televisie een eerste rol speelt —
te benaderen tot een perfectie, die het momentane karakter van het vérzien
bepaalt.
In 1928 pasten Bélin (bekend om zijn experimenten met fototelegrafie) en
Holweck de kathodestralen toe bij hun televisie-ontvanger, waarmede zij een
demonstratie gaven te Malmaison. Weliswaar beperkten hun proefnemingen
zich tot doorzichtige afbeeldingen, maar toch zagen deze pioniers reeds het
grote voordeel in van de toepassing der kathodestralen, die het beeld direct
zichtbaar doen worden op het fluorescerende oppervlak. De magneten, die de
electronenstraal zig-zag over het scherm moesten doen bewegen, werden met
dezelfde stroom gevoed als de bewegende spiegels, die aan de zendzijde de
lichtstraal puntpuntsgewijze over het gehele oppervlak van de doorzichtige
afbeelding moesten werpen.
Voor wat Bélins methode betreft, moet worden opgemerkt, dat zijn proef
nemingen op genoemde grondslag niet geleid hebben tot het zichtbaar maken
van drie-dimensionale objecten, zoals het geval is met de methoden van Baird
en vele anderen. Bélin kon slechts resultaten bereiken met het uitzenden van
lantaarnplaatjes of andere uitsluitend doorzichtige afbeeldingen. Ook heeft
Valensi, een man die overigens weinig van zich heeft doen spreken, proeven
genomen met diapositieven. Werkelijke televisie was dit toen dus nog niet.
De Fransman Dauvillier ontwierp een „téléphote”, waarmede gepoogd
werd twee personen, die met elkaar telefoneren, over en weer tijdens het ge
sprek voor elkander zichtbaar te maken. Zijn systeem onderscheidt zich van
andere reeds eerder genoemde methoden, doordat alle mechanische onderdelen
werden weggelaten, op twee stemvorken na, die in trilling gebracht moesten
worden en op elk waarvan een spiegel was aangebracht, welke de lichtstraal
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van het object terugkaatste. De lichtstraal werd vervolgens naar een fotocel
geleid. Aan de ontvangzijde gebruikte Dauvillier een kathodestraalbuis. Ook
Manfred von Ardenne werkte lang vóór de oorlog al met een kathodestraalbuis
(afb. 121). Swinton schijnt het vroeger ook al eens in de richting van Dauvih
liers methode te hebben gezocht, maar men stond toen heel wat vreemder
tegenover het probleem dan tegenwoordig. Wie thans de moderne met kathodestraalbuizen uitgeruste apparaten ziet, wrijft zich de ogen uit. En
wanneer men een kijkje kon nemen in de fabriek, waar de kathodestraalbuizen
worden gemaakt, zou men werkelijk verwonderd moeten staan over de reus
achtige vooruitgang, die de techniek genomen heeft sinds de eerste schuchtere
pogingen van Baird om met behulp van een draaiende schijf en een neonlamp
de televisie te willen verwerkelijken (afb. 122 en 123), om maar niet te
spreken van de Amerikaan Care];, die in 1875 het denkbeeld van televisie zeer
primitief op papier uitwerkte, doch aan een verwerkelijking van de idee niet
toekwam.
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HOOFDSTUK I
BEELDOPNAME-APPARAAT MET
ELECTRONISCHE AFTASTING
De aftasting van het uit te zenden object hebben we in de vorige hoofdstuk
ken beschreven, waarbij we terloops hebben gesproken over televisie met
mechanische hulpmiddelen, o.a. de Nipkowschijf en het spiegelrad. De tele
visie nam een geheel andere wending, toen de aftastingsmethode, zoals Baird
en zijn tijdgenoten toenmaals gebruikten, werd verlaten en men onbewust een
andere weg zocht, omdat de oude methode was doodgelopen.
Het was de electronenbuis, die de redding bracht, zoals ook de Braunse buis
de mogelijkheid van een betere ontvangst had aangetoond. De ontzaglijke
snelheid, waarmee de electronen zich bewegen, moest als „geknipt” worden
beschouwd voor het doel, dat men zich voor ogen stelde: een snelle aftasting
van het object. Dit is de televisie met behulp van niet-mechanische — zoge
naamde electronische — aftasting.
Op deze grondslag heeft ook de Baird Television Company experimenten
verricht. Zij noemde haar vinding de electronencamera.
Zowel de beeldopname-apparaten (televisiecamera’s) als de beeldweergaveapparaten kunnen naar de wijze van aftasting in twee typen worden onder
scheiden. Bij het eerste en oudste type geschiedde de aftasting op mechanische
wijze, bijvoorbeeld door een aftastschijf. Bij het tweede type, dat het eerste
geheel verdrongen heeft, geschiedt de aftasting door een electronenstraal
(electronische aftasting). Deze electronenstraal tast bij de beeldopname-appa
raten een mozaïekscherm af. Bij de botsing van deze straal met het mozaïekscherm worden stroomstootjes opgewekt, die via een weerstand worden omgezet
in spanningsvariaties.
Deze laatste worden als beeldsignalen via een of ander overdrachtsysteem
toegevoerd aan een beeldweergave-apparaat, waar zij via een ontvanger de
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electronenstraal van een kathodestraalbuis beïnvloeden. Deze electronenstraal
tast daar een fluorescerend scherm af, waarbij een lichtbeeld ontstaat overeen
komstig het met het opname-apparaat (televisiecamera) opgenomen beeld.
Het oudste en bekendste beeldopname-apparaat met electronische aftasting
is de iconoscoop.
De iconoscoop is een glazen, hoog geëvacueerde buis, met een steelvorming
deel, waarin zich verschillende organen bevinden. De belangrijkste ervan zijn
het mozaïek en het electronenkanon. Het mozaïek bestaat uit een micaplaatje, dat aan de naar het electronenkanon gekeerde zijde bedekt is met een
dun photogevoelig zilverlaagje, en aan de andere zijde met een metaallaagje,
dat de signaalplaat genoemd wordt.
Het zilverlaagje bestaat uit een zeer groot aantal uiterst kleine photogevoelige
zilverkorreltjes, die van elkaar geïsoleerd zijn. Deze korreltjes bezitten een
capaciteit ten opzichte van de signaalplaat, welke als een output electrode is
te beschouwen.
De iconoscoop bevat verder het electronenkanon, dat zich in de steel bevindt,
en bestaat uit een kathode en verschillende electroden, waaronder electroden,
die dienen voor het besturen van de door de kathode uitgezonden electronen
straal. Met deze electronenstraal wordt de mozaïekplaat afgetast. Het beeld,
dat getelevisionneerd wordt moet echter eerst worden geprojecteerd op het, uit
een zeer groot aantal uiterst kleine lichtgevoelige zilverkorreltjes bestaande
mozaïek (afb. 124).

Afb. 124. Schematische voorstelling van een iconoscoop.
O = objec.t, L = lens, P = mozaïek, K = kathode,
R = weerstand.

144

_

!"

_

-

V

-

I
I

=

I

i

i

t

Afb. 123. Montering van het binnenwerk in de Philips kathodestraalbuizen.
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Afb. 126. JHet inwendige Van de nieuwste televisie-camera Van Philips.
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Afb. 127. Een televisie-camera van Brits fabrikaat.
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Wanneer nu het uit te zenden object door middel van een lenzenstelsel ge
projecteerd is op de mozaïekplaat, krijgt elk lichtgevoelig korreltje een lading,
die afhangt van de belichting. Deze lading ontstaat, doordat de korreltj es tengevolge van het hieropvallende licht electronen verliest.
Het electronenverlies hangt af van de belichtingssterkte en belichtingsduur.
Elk korreltje aan de voorzijde van het mozaïek vormt met de geleidende laag
aan de achterzijde ervan een condensatortje. De belichting van een korreltje
zal een verlies aan electronen tengevolge hebben. Dit betekent dat het condensatortje, waarvan het korreltje deel uitmaakt, wordt opgeladen. De uit
eindelijke lading op een bepaalde plaats van het mozaïek wordt bepaald door
de belichtingssterkte en de belichtingsduur ervan. Het optische beeld is hierbij
dus getransformeerd in een ladingsbeeld. Bij het aftasten van het ladingsbeeld
door de electronenstraal worden de condensatortjes gedurende een zeer kort
ogenblik in een stroomketen geschakeld.
Hierbij heeft het volgende plaats. Zodra de electronenstraal een korreltje
treft, zullen de door de belichting verloren gegane electronen uit de straal
worden aangevuld. Hierdoor wordt het condensatortje, waarvan het korreltje
een electrode uitmaakt, ontladen.
Deze plotselinge ontlading veroorzaakt een stroomstootje door een weer
stand waarvan de sterkte afhangt van de lading van het condensatortje vóór
het aftasten. Het aftasten van het ladingsbeeld veroorzaakt dus een opeenvol
ging van stroomstootj es vean verschillende sterkte, welke door de weerstand in
hiermede overeenkomende spanningsvariaties worden omgezet. Deze spannmgsvariaties of beeldsignalen worden via een versterker aan een zender toege
voerd en door de zender uitgezonden.
De voor het aftasten noodzakelijke besturing — in horizontale en verticale
richting — verkrijgt de electronenstraal onder invloed bijv. van magnetische
spoelen. De bewegingen bij het aftasten zijn te vergelijken met die, welke het
menselijk oog maakt bij het lezen van een bladzijde. Op dezelfde wijze tast
de electronenstraal het mozaïek af. Deze aftasting door de electronenstraal
geschiedt in een zódanig tempo, dat de gehele mozaïekplaat van links boven
tot rechts beneden in circa 1 /25 sec. wordt afgetast. De aftastbewegingen van
de electronenstraal wekken de indruk alsof over het mozaïek met grote snelheid
vele lijnen worden getrokken.
Deze lijnen worden beeldlijnen genoemd.
Bij het aftasten kunnen wel 567 lijnen in 1/25 sec. worden getrokken.
Door een bijzondere apparatuur wordt aan het eind van elke beeldlijn een
synchronisatiesignaal gegeven, dat er voor zorgt, dat de electronenstraal, die
10
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in het ontvangapparaat het beeld weer moet opbouwen, volkomen gelijktijdige
en gelijkvormige bewegingen maakt met de electronenstraal van de iconoscoop.
De door het aftasten teweeggebrachte beeldsignalen worden met de synchronisatiesignalen gecombineerd tot een enkel signaal, het televisiesignaal of
videosignaal. Dit laatste signaal (videosignaal) wordt door de zender
uitgezonden en wel op een zeer korte golflengte.
Aan de gebruikmaking van een zeer korte golflengte zijn voor- en nadelen
verbonden.Het belangrijkste voordeel is, dat het beeld detailrijker kan worden
overgebracht. Het belangrijkste nadeel is, dat de afstand, waarover het beeld
waarneembaar kan worden overgebracht, slechts circa 60 km is, zodat voor
een verdere verspreiding van de uitzending op elke 60 km een uitzendstation
aanwezig moet zijn.
Het videosignaal wordt aan de ontvangzijde opgevangen en met behulp
van een beeldreproduceer-inrichting in een televisiebeeld omgezet. Deze beeldreproduceer-inrichting kan worden opgevat als een in omgekeerde richting
werkend televisie-opname-apparaat. Deze opvatting geldt echter slechts voor
zover men te maken heeft met de aftasting en synchronisatie. Bij het reproduceeren van het beeld moet namelijk ook rekening worden gehouden met de
eigenschappen van het lichtproducerend medium en van het menselijk oog.
De iconoscoop heeft veel weg van een camera. Men noemt haar dan ook
wel de televisie-camera (afb, 125, 126, 127 en 129), met behulp waarvan het
mogelijk is zowel studio- als buitenopnamen te maken. Daarmee heeft de
televisie plotseling een grote schrede voorwaarts gedaan. Het belangrijke van
deze uitvinding springt in het oog, als men zich realiseert, dat bij een afstand
van 0,4 mm der opeenvolgende beeldregels (de aftaststraal dus) en 70.000
beeldelementen de mozaïekplaat niet langer is dan 10 cm. Het spreekt vanzelf,
dat bij de constructie van de iconoscoop de gevoeligheid een eerste rol speelt.
De uitvinding van de iconoscoop is van verstrekkende betekenis geweest.
Het projecteren van het uit te zenden object op een lichtgevoelige laag en de
onmiddellijke aftasting van het geprojecteerde beeld door een electronenstraal
opende de poorten voor tal van mogelijkheden, welke vóór die tijd niet ver
wezenlijkt konden worden. De bewegelijkheid van het opname-apparaat be
hoefde nu niet langer een onopgelost probleem te blijven. De practijk paste zich
spoedig aan de nieuwe vinding aan en de rollende televisie-camera was spoedig
een bij wereldgebeurtenissen bekende verschijning.
Het voornaamste nadeel van de iconoscoop is haar geringe gevoeligheid,
welke slechts 5 a 10 % van de theoretisch mogelijke bedraagt. Deze geringe
gevoeligheid wordt veroorzaakt door verschijnselen, welke optreden indien
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bij het aftasten van de mozaïekplaat een secundaire emissieverhouding groter
dan 1 ontstaat. Op de aard van deze verschijnselen zal hier niet worden ingegaan, daar ons dit te ver zou voeren.
Een ander nadeel is het gedeeltelijk door een schaduw bedekt zijn van het
televisiebeeld. Deze schaduw wordt veroorzaakt door de secundaire
emissie, welke bij het aftasten van het mozaïek door de electronenstraal
optreedt.Secundaire emissie wil zeggen: het vrijkomen van electronen uit een
oppervlak bij de botsing van een electron met dit oppervlak. Bij deze botsing
springen als het ware uit dit oppervlak electronen weg. Deze laatstgenoemde
electronen worden als secundaire electronen aangeduid, terwijl
het electron, dat door botsing met een vlak secundaire electronen vrijmaakt,
het primaire electron wordt genoemd. Secundaire emissieverhouding is de bij een electronenbombardement van een oppervlak optredende
verhouding tussen het aantal primaire (bombarderende) electronen en het
aantal door dit bombardement vrijgemaakte secundaire electronen.
Bij het aftasten van de mozaïekplaat door de electronenstraal worden door
elk primair electron 3 tot 5 secundaire electronen vrijgemaakt. Een gedeelte
van deze secundaire electronen wordt aangetrokken en opgevangen door een
collector electrode, welke op positieve potentiaal wordt gehouden. Het over
blijvende deel der secundaire electronen valt als een regen terug op de mozaïek
plaat. Deze regenval is niet op alle plaatsen van de mozaïekplaat even groot.
Op de ene plaats zullen er meer electronen (deeltjes met negatieve lading)
zijn dan op een andere plaats.
De mozaïekplaat bezit dus een ongelijk verdeelde ladingsdichtheid. Het
is deze ongelijk verdeelde ladingsdichtheid van de mozaïekplaat welke bij het
aftasten leidt tot het ontstaan van schaduwbeelden op het televisiebeeld. Ten
einde deze schaduwvorming op te heffen, kan met behulp van een nogal inge
wikkelde inrichting een compensatiesignaal worden opgewekt.
Het spreekt vanzelf, dat men gezocht heeft naar middelen ter verhoging
van de gevoeligheid. Daartoe bestaan drie wegen:
a. vergroting van het effect van het mozaïek;
b. vermindering van ruisinvloeden;
c. beeldopnamebuis met voorafbeelding.
Wij zullen deze drie middelen achtereenvolgens aan een nadere bespreking
onderwerpen.
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Vergroting van het mozaïekeffect
Van de methoden voor het verhogen van het mozaïekeffect noemen we het
dubbelzijdig mozaïek en het aftasten van het mozaïek door een electronenstraal met een lage electronensnelheid.
Bezien we eerst het dubbelzijdig mozaïek.
De meest voor de hand liggende weg ter verhoging van het mozaïekeffect
is het verbeteren van de fotosensitiviteit van het oppervlak. Het heeft de laatste
tijd niet ontbroken aan pogingen in die richting, met het resultaat, dat de ge
voeligheid is toegenomen van 5 a 7 microampères per Lumen (lichteenheid)
tot 12a 15 microampères per Lumen en de sterkte van de opgewekte stroom
(signal output) van 0,4 tot 1 millivolt per millilumen per cm2.
a TWEEZIJDIG MOZAÏEK
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Afb. 130. Iconoscoop met dubbelzijdig mozaïek. (Uit: „Television" - Zworykin)

Vergroting van het mozaïekeffect wordt ook verkregen door de verliezen,
welke optreden bij het belichten en aftasten van het mozaïek, te verminderen.
Dit wordt bereikt door de foto-emissie en het aftasten van het mozaïek niet aan
dezelfde zijde van het mozaïek te doen plaats hebben. Het mozaïek moet dan
dubbelzijdig uitgevoerd worden, waarbij aan de ene zijde de foto-emissie
plaats vindt en aan de andere zijde de aftasting (afb. 130).
Het dubbelzijdig mozaïek bestaat uit een fijnmazig metaalgaas, waarbij de
metaaldelen met een isolatielaag] e bedekt zijn en de openingen opgevuld door
metalen vullingen, welke aan de van het electronenkanon afgewende zijde
fotogevoelig zijn. De metalen opvullingen van de openingen in het gaas
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kunnen worden vervaardigd door in de openingen aan te brengen een pasta
van zilveroxyde, opgelost in een bindmiddel, dat door verhitting kan worden
uitgedreven.
Na deze verhitting blijven dan zilvervullingen over. De uitvoeringen met
het dubbelzijdig mozaïek hebben het voordeel, dat de aftasting niet wordt
vervormd, zoals bij het schuin invallen van de electronenstraal op een enkelzijdig mozaïek.
De eerste televisie-camera, waarbij gebruik wordt gemaakt van een aftaststraal met kleine electronensnelheid, is ontworpen en uitgevoerd door lams
enRosé omstreeks 1939. Men noemt haar orthiconoscoop of orthic o n. In de naam o r t h i c o n komt tot uiting, dat men hier met een buis van
een iconoscooptype te maken heeft, en verder, dat de karakteristiek, welke de
uitgezonden stroom (output stroom) als een functie van de belichtingssterkte
van het mozaïek weergeeft, een rechte lijn is (ortho betekent namelijk recht).
Terwijl het rendement van een normale iconoscoop 5 a 10 % bedraagt van
de theoretisch mogelijke, is dit van de orthicon ± 100 %, dus circa 20 a 10
maal zoveel. Een ander voordeel van de orthicon is, dat deze geen schaduw
beelden doet ontstaan.
Al deze voordelen worden veroorzaakt doordat de electronen van de aftaststraal een aanmerkelijk kleinere snelheid bezitten dan bij de iconoscoop het
geval is. Deze lagere snelheid wordt verkregen door de, voor het versnellen
van de electronen dienende electrode (de versnellingselectrode) een veel lagere
spanning te geven dan de overeenkomstige electrode bij de iconoscoop.
De lage electronensnelheid bij de orthicon heeft tot gevolg, dat er geen
noemenswaardige botsingen van primaire electronen met het mozaïekoppervlak
plaats hebben. De secundaire emissieverhouding blijft dan kleiner dan 1, met
het gevolg, dat de eerder genoemde nadelen van de iconoscoop, veroorzaakt
door een secundaire emissieverhouding groter dan 1, niet optreden.
De orthicon vertoont in het gebruik echter ook nadelen. De voornaamste
hiervan zijn: de vervormingen van de aftaststraal en het z.g. defocusseringseffect, dat ontstaat, indien aftaststralen het mozaïekoppervlak niet loodrecht
treffen. Hierbij zullen de electronen over een zeer kleine afstand langs het
mozaïekoppervlak glijden, alvorens zich van dit oppervlak af te bewegen
onder eenzelfde hoek als waarmede zij het hebben getroffen. Dit glij-effect
heeft tot gevolg, dat geen puntvormig contact van een straal met het mozaïek
oppervlak plaats heeft, maar een vlekvormig contact. Deze slechte focussering
leidt op haar beurt weer tot een onscherpe beeldvervorming.
Rosé en lams hebben een methode uitgevonden ter verkrijging van een
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Afb. 131. Electronenbuis met afbuigplaten (orthicon) (Uit: „Television” - Zworykin)

loodrechte aftasting van alle punten van het mozaïek. Deze methode is het op
bepaalde wijze toepassen van afbuigplaten voor het richten van de electronenstraal.
Een voorbeeld van een electronenbuis met afbuigplaten is opgenomen in

afb. 131.
De figuur stelt een orthicon voor, waarbij een horizontale afbuiging van
een electronenstraal wordt verkregen door de gecombineerde werking van
een magnetisch en een electrisch veld. Een axiaal magnetisch veld opgewekt
door een de buis omgevende spoel geeft de electronen, uitgezonden door het
electronenkanon, een beweging gericht naar het mozaïek, zódanig, dat zij dit
loodrecht treffen. Tussen twee horizontale afbuigplaten wordt een electrisch
transversaal veld opgewekt.
Een electron, dat het gebied tussen deze twee afbuigplaten binnentreedt,
wordt gedwongen zich naar de positieve plaat te bewegen. Bij deze beweging
snijdt het de axiale magnetische krachtlijnen, en wordt genoodzaakt een
cycloïdale beweging uit te voeren, welke het electron zijdelings doet afbuigen.
Bij het verlaten van het gebied tussen de twee afbuigplaten verkrijgt het
electron weer een axiale beweging in de richting van de axiale magnetische
krachtlijnen. De straal zal het mozaïek op elk punt loodrecht treffen. Verticale
afbuiging wordt verkregen door een spoel, die een transversaal magnetisch
veld opgewekt. De gecombineerde werking van het axiale en transversale mag
netische veld veroorzaakt schroefvormige bewegingen van de electronen, die
echter zó klein zijn, dat zij de nauwkeurigheid van de aftastbeweging niet
schaden.
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Vermindering van ruis-invloeden
Vermindering van ruisinvloeden heeft plaats, indien het beeldsignaal zodanig
wordt versterkt, dat zij in sterkte het geruis ver overtreft. Deze versterking kan
geschieden in een z.g. electronenversterker (electron multiplier), door gebruik
te maken van de secundaire emissie. Zoals reeds eerder is opgemerkt, wordt
door een electronenbombardement van een metalen oppervlak, hieruit electron,
secundaire electronen genoemd, vrijgemaakt.
Het aantal secundaire electronen, dat per primair electron vrijgemaakt wordt,
hangt af van de snelheid waarmede het primaire electron tegen het oppervlak
botst, van de aard van het materiaal van dit oppervlak, van de toestand van
dit oppervlak en van de stand van het oppervlak ten opzichte van de richting
der opvallende electronen. Dit laatste is hier niet van belang, omdat men de
electronen, zoals vanzelf spreekt, loodrecht laat vallen.
Door de keuze van de andere genoemde factoren heeft men de grootte van
de secundaire emissie in de hand.
De electronenversterker werkt op de volgende wijze.
Een metaaloppervlak wordt gebombardeerd met een aantal primaire elec
tronen. Bij dit bombardement komt een aantal secundaire electronen vrij, welk
aantal groter is dan dat der primaire. Deze secundaire electronen worden
versneld en naar een tweede metaaloppervlak geleid. Bij de botsing met dit
laatste oppervlak spelen zij de rol van primaire electronen en maken een aantal
secundaire electronen vrij, dat groter is dan hun aantal. Met de laatstgenoemde
secundaire electronen kan een derde oppervlak worden gebombardeerd enz.,
enz. (afb. 132). Tenslotte zal een aanmerkelijk groter aantal electronen dan
1© DOEL
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Afb. 132. Schematische voorstelling van een electronenversterker (Uit: „Television” - Zworykin)
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op het eerste metaaloppervlak worden afgeschoten, opgevangen en afgevoerd.
Indien de stroomsterkte, die bepaald wordt door het aantal met het eerste
metaaloppervlak botsende electronen io is, en de uit de versterker tredende
stroom I n, dan zal
In = ioXRXn, waarbij R de secundaire emissieverhouding per trap is en
n het aantal trappen.
Beeldopname-buis met voorafbeelding
Bij dit huistype wordt van het object, waarvan men een televisie-opname
wil maken, met behulp van een lenzenstelsel een optisch beeld gevormd op
een fotokathode.
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Afb. 133. Schematische voorstelling van een iconotron
(Uit: Principles of Engineering of television - Funk)

Deze fotokathode zendt aan de — van het object afgekeerde — zijde
electronen uit, die een mozaïek treffen en hierop een electronenbeeld vormen,
dat overeenkomt met het optisch beeld op de fotokathode. Het mozaïek wordt
dan verder weer op de gewone wijze door een electronenstraal af getast.
Dit type buis ontleent zijn naam aan het feit, dat behalve het af te tasten beeld
nog een voorafbeelding en wel op de fotokathode wordt gevormd. De karak
teristieke vertegenwoordiger van dit huistype is de iconotron (afb. 133).
De fotokathode bestaat hier uit een doorschijnende glasplaat, welke aan de
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zijde afgekeerd van het object, waarvan een televisie-opname gemaakt moet
worden, bedekt is met een fotogevoelige laag, bijv. caesium. Aan de naar het
object gekeerde zijde van de plaat wordt met behulp van een lens een optisch
beeld van dit object tot stand gebracht. Daar de glasplaat licht doorlaat,
zullen de door de glasplaat gaande lichtstralen een emissie van electronen
door het caesiumlaagje tot gevolg hebben. De door dit laagje uitgezonden
electronenstroom zal dichtheidsvariaties vertonen, overeenkomstig de variaties
in helderheid van het op de fotokathode gevormde optische beeld. Door
middel van een electronen optisch stelsel worden de electronen gefocusseerd
op een mozaïek, waarop door het bombardement met deze electronen een
met het optisch beeld corresponderend electronenbeeld wordt gevormd. Het
naar de fotokathode gekeerde oppervlak van het mozaïek bestaat uit materiaal
met een grote emissieverhouding, waarbij per primair electron wel vijf of meer
secundaire electronen worden vrijgemaakt.
Daar een electron een negatieve lading bezit, betekent het vrijmaken van
electronen een verlies aan negatieve lading, dus een winst of toename aan posi
tieve lading.
Sterk gebombardeerde delen van het mozaïek zullen nu veel meer electronen
verliezen en dus een veel grotere positieve potentiaal bezitten dan zwakker
gebombardeerde delen. Dit heeft een verdeling van positieve ladingen over
het mozaïek tot gevolg, overeenkomend met de verdeling van de foto-emissie
over het fotokathode oppervlak, waarbij echter de ladingsverschillen groter
zijn dan de hiermede overeenkomende verschillen in belichtingssterkte van het
optisch beeld.
Bij het aftasten van het electronenbeeld door een electronenstraal zal als
gevolg van het Iaatstbeschreven effect een sterker signaal en dus een contrast
rijker beeld worden verkregen dan bij de iconoscoop.
* *
*

De beeldorthicon is een orthicon met voorafbeelding, waarbij een
electronenbeeld wordt afgetast en een electronenversterker toegepast. Het
bezit dus de voordelen, verbonden aan het aftasten met kleine electronensnelheid, gecombineerd met het toepassen van een electronenbeeld en van een
electronenversterker. Afb. 134 geeft op eenvoudige wijze een beeldorthicon
weer. De fotokathode, die aan de ene zijde lichtstralen opvangt en aan de
andere zijde electronen (foto-electronen) uitzendt, ligt aan een potentiaal
van — 600 V.
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De door de fotokathode uitgezonden foto-electronen worden aangetrokken
naar een beeldscherm, dat zich op nul potentiaal bevindt.
Een fijnmazig scherm is op een zeer kleine afstand, circa enkele duizendsten
van een inch (1 inch = 25,4 mm), van het beeldscherm aangebracht en
heeft een positieve potentiaal van ± 1 Volt. Dit laatste scherm zuigt de secun
daire electronen af, welke gevormd worden door de botsingen van de fotoelectronen met het beeldscherm. Het verlies van deze secundaire electronen
heeft een verdeling tot gevolg van positieve ladingen over het beeldschermoppervlak, dat correspondeert met de verdeling van de foto-emissie over het
kathode-oppervlak. Ten gevolge van de secundaire emissieverhouding zijn bij
het beeldscherm de verhoudingen in ladingsdichtheid groter dan bij de foto

kathode.
Het beeldscherm wordt aan de rugzijde af getast door een electronenstraal
met lage electronensnelheid. Deze aftaststraal geeft aan het beeldscherm
electronen af en veroorzaakt een electronen-distributie aan de rugzijde van
de beeldelectrode, die weer correspondeert met de ladingsverdeling aan de —
naar de fotokathode gekeerde — zijde van deze electrode. De overblijvende
electronen van de aftaststraal worden gereflecteerd. Het aantal electronen in
deze gereflecteerde straal is kleiner dan het aantal in de aftaststraal, als gevolg
van het afstaan van electronen aan de beeldelectrode, ter compensatie van
de positieve lading van deze electrode.
De intensiteit van de gereflecteerde straal wordt hierbij gemoduleerd in
overeenstemming met de lichtintensiteit van de verschillende delen van het
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beeld, dat afgetast wordt. De meeste electronen van de gereflecteerde straal
gaan via een openin g in een electrode naar een electronen versterker. Een door
de Radio Corporation of America veelgebruikte beeldorthicon is afgebeeld
in afb. 134a.
De beeldorthicon is veel gevoeliger dan de orthicon als gevolg van het feit,
dat een fotokathode een tweemaal zoveel betere uitzender van foto-electronen
is dan een mozaïek en het toepassen van een electronenversterker. Al deze
factoren leiden tot een gevoeligheid, die 100 tot 1000 maal zo groot is als die
van de orthicon.

Wij komen nu tot een volgende phase in de ontwikkeling der electronische
aftasting: de Image of beelddissector van Farnsworth.
Dit is de eerste electronische aftasting die algemeen toepassing vond. Een
optisch beeld wordt met behulp van een optische lens op een fotokathode
geprojecteerd (afb. 135). Deze fotokathode is doorzichtig. Aan de, van de
optische lens afgekeerde zijde is een stof aangebracht, die electronen kan
uitzenden.
Naarmate op een bepaalde plaats meer licht valt, zullen ook meer electronen
worden uitgezonden. Deze electronen krijgen een versnelde beweging door
het potentiaalverschil tussen de fotokathode en een scherm, anode genoemd,
aan het andere einde van de buis. Zouden alle uitgezonden electronen de
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fotokathode loodrecht verlaten, dan zou men op de anode een scherp electronenbeeld krijgen.
Daar dit niet het geval is, moet een focusseringsspoel worden toegepast om
een scherp electronenbeeld op de anode te verkrijgen, niettegenstaande het feit,
dat vele electronen niet loodrecht uit het kathodevlak treden. Het optische
beeld is nu omgevormd in een electronenbeeld op de anode. In het midden van
de anode is een klein gaatje aangebracht, waarachter zich een electrode be
vindt voor het opvangen van de door het gaatje bij het aftasten van het
electronenbeeld vliegende electronen. Deze electrode is in de tekening als
anode A 2 aangegeven.
Bij het aftasten moet het gaatje langs het gehele electronenbeeld bewegen.
Daar dit niet mogelijk is, beweegt men door toepassing van bepaalde magne
tische of electrische velden het electronenbeeld op een bepaalde wijze over de
anode heen en weer. Het maakt immers geen verschil uit of men het beeld
over een stilstaand gaatje, dan wel een gaatje over een stilstaand beeld beweegt.
De door het gaatje vliegende electronen worden op de anode A 2 opgevan
gen, waarbij in sterkte variërende stromen ontstaan. Om deze stromen te ver
sterken kan dan op de opvangelectrode (anode A 2) een electronenversterker
worden aangesloten, waarvan de werking reeds eerder is beschreven.
doorzichtig mozoïkschgrm (k)
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Afb. 135. De beetddissector van Farnsworth (Uit: „Natuur en Techniek")
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HOOFDSTUK II
PROJECTIE VAN GROTE TELEVISIEBEELDEN
Het probleem, dat optreedt bij de projectie van grote televisiebeelden over
eenkomende met de normale cinemabeelden, is: beelden te verkrijgen, die een
grotere helderheid bezitten dan in het algemeen met electronenstraalbuizen met
fluorescentiescherm mogelijk is. Zoals reeds eerder is vermeld zijn de
beeldopname-apparaten, televisiecamera’s, evenals de beeldreproductie-apparaten, naar de wijze van aftasten te onderscheiden in twee types. Bij het eerste
en oudste type heeft de aftasting plaats op mechanische wijze, door middel
van een roterende aftastschijf. Bij het andere en nieuwe type heeft een electronische aftasting plaats, waarbij een electronenstraal een fluorescerend
(lichtafgevend) scherm in een kathodestraalbuis aftast. Hierbij ontstaan beel
den van goede helderheid en scherpte ter grootte van 25 a 30 cma. De toekomst
van de televisie hangt echter in belangrijke mate af van de mogelijkheid beelden
weer te geven van de grootte en helderheid van cinemabeelden.
Een duidelijk beeld van de huidige stand der techniek geven het Skialron,
de televisie-inrichting van de Hazeltine Corporation, en de apparatuur van het
Gesellschaft zur Förderung der Forschung auf dem Gebiete der Technischen
Physik an der Eidgenossische Technische Hochschule (E.T.H.) te Zürich.
***

Het Skialron, een televisie-inrichting voor het weergeven van grote beelden,
is uitgevonden door A. H. Rosenihal, Ph. D. van het Scophony Laboratorium.
Hierbij wordt niet van een fluorescentiescheim gebruik gemaakt, maar van
een scherm, bestaande uit een materiaal, dat bij het aftasten door een electro
nenstraal zijn lichtdoorlaatbaarheid van punt tot punt wijzigt. Bij het aftasten
ontstaat dan een beeld, dat geprojecteerd wordt op een groot projectiescherm.
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Als materiaal voor het scherm wordt gebruikt een alkali-halide kristal. Dit
materiaal is doorschijnend voor zichtbaar licht, maar wordt bij het aftasten
door de electronenstraal meer of minder ondoorschijnend, waarbij de ondoor
schijnendheid van punt tot punt verandert.
De werking van het skiatron kan aan de hand van afbeelding 136 nader
worden verklaard.
Een kathodestraalbuis (1) is voorzien van een kathode (2), een stuurrooster (3), een focusseringsspoel (4), twee afbuigspoelen (3 en 6) en een
versnellingsanode (7).
Beeldsignalen van de ontvanger (8) worden zodanig opgedrukt tussen de
kathode en het stuurrooster, dat de positieve potentiaal van het rooster af
neemt met toeneming van de signaalsterkte. Op deze wijze komt een gemo
duleerde electronenstraal tot stand, die op de gebruikelijke manier over het
beeldscherm zwaait. Het beeldscherm bestaat uit een vlak kristal (9) van een
alkali-halide, bijv. potassium chloride, aan elke zijde voorzien van een electrode (10 en 11) welke lichtdoorlatend is. De potentiaal van de electrode
(11) is positief ten opzichte van de electrode 10, teneinde een electrisch veld
in het kristal te krijgen. Verder zijn er twee optische lenzen (13 en 15). Door
het kristal gaat licht, uitgezonden door een lamp (12). Bij het aftasten van het
kristal door de electronenstiaal ontstaan meer en minder licht doorlatende
plekken en vormt zich een beeld op het beeldscherm, dat door de lens (13)
op het projectiescherm (14) wordt geworpen.
De televisie-inrichting van de Hazeltine Corporation heeft een electronenstraalbuis, die voorzien is van een scherm voor het opvangen van de electronenbundel, welk scherm uit lichtdoorlatend materiaal bestaat, waarvan de
lichtdoorlaatbaarheid door de gestuurde electronenbundel wordt beïnvloed,
terwijl een afzonderlijke, het scherm bestralende lichtbron aanwezig is.
Het opvangscherm straalt, wanneer het door de electronenbundel wordt
getroffen, niet zelf licht uit, doch wijzigt slechts zijn lichtdoorlaatbaarheid,
waardoor het licht, uitgaande van een onafhankelijke lichtbron, plaatselijk
meer of minder wordt doorgelaten in afhankelijkheid van de intensiteit van de
aftastende electronenbundel.1) Door een apart lenzenstelsel kan vervolgens
een beeld van dit opvangscherm worden geprojecteerd op een projectiescherm.
Het aldus verkregen televisiebeeld bezit de hogere lichtintensiteit, waarover
wij in de aanvang van dit hoofdstuk spraken.
*) Dit en het hierna volgende met de bijbehorende tekeningen is gedeeltelijk ontleend aan het
Nederlands Octrooischrift 58116.
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Het scherm bestaat uit een plaat van doorzichtig materiaal, waarvan het
naar de lichtbron toegekeerde, door de electronenbundel getroffen oppervlak
voorzien is van een lensraster.
De brandpunten van de afzonderlijke lenzen van de lensraster zijn in het
van de lichtbron af gekeerde oppervlak gelegen. De lensraster bestaat uit een
materiaal, dat bij de daarop vallende electronenstralen onderhevig is aan
vormverandering en (of) zijn brekingsindex wijzigt, terwijl het van de lichtbron
afgekeerde oppervlak voorzien is van een laag, waarvan de oppervlakte-elementen, die — wanneer de lensraster niet door een electronenbundel wordt
afgetast, door de lichtstralen worden getroffen — ten aanzien van hun lichtdoorlatend vermogen verschillen van de daartussen gelegen oppervlakteelementen.
De met de lensraster samenwerkende laag bestaat uit een fotografische laag;
de gedeelten van deze laag, tot welke de van de lichtbron afkomstige lichtstralen
in normale toestand worden toegelaten (wanneer derhalve geen aftasting met
een electronenbundel plaats heeft), zijn gezwart, zodat er in deze toestand
slechts zeer weinig licht wordt doorgelaten. De zwarting kan geschieden door
belichting van de fotografische emulsie met behulp van de lichtbron zelf en de
bijbehorende lensraster, waardoor na ontwikkeling en fixering direct de ge
wenste verdeling van de zwartingspunten ontstaat.
In de gebruikelijke electronenstraalbuizen bestaat het scherm gewoonlijk
uit een fluorescerend scherm, dat oplicht, wanneer het door de electronenstraal gedurende het aftasten wordt getroffen. Ofschoon een electronenstraalbuis met fluorescerend scherm in het algemeen bevrediging heeft geschonken,
wordt door de grootte van de buis noodzakelijkerwijze de grootte van het
beeld, dat kan worden weergegeven, begrensd. Verder levert een dergelijk
fluorescerend scherm gewoonlijk niet de vereiste lichtintensiteit voor de pro
jectie en de vergroting van het weergegeven beeld op een afzonderlijk scherm.
De inrichting van de Hazeltine Corporation nu (een Amerikaanse onder
neming te Jersey City) bevat een scherm (21 in afb. 138), dat een practisch
bruikbare electrische regeling van het licht doorlatend vermogen veroorlooft.
De inrichting is voorzien van een lichtbron (25 in afb. 138), die aan de
doorzichtige zijde van de buis (10) tegenover het scherm is opgesteld. Een
geschikte stroombron (26) is aangebracht voor de gloeidraad van de lamp
(25), terwijl een reflector (27) en een condensorlens (28) kunnen zijn
aangebracht om het licht van de lamp te concentreren en het in parallelle
stralen op het binnenoppervlak van het scherm te werpen. Aan de tegenover
gestelde zijde van de buis is een projecterend systeem van lenzen (29) aan-
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gebracht, zodat de op het scherm weergegeven beelden kunnen worden
geprojecteerd op een (niet getekend) projectiescherm, teneinde een ver
grootte reproductie van het beeld te verkrijgen.
Wanneer men nu het scherm, de bouw en de werking daarvan beschouwt,
dan kan dit het beste met behulp van de afbeeldingen 139 en 140 worden ver
klaard. Het scherm bestaat uit een doorzichtige plaat (30), waarvan het
éne oppervlak zodanig is gevormd, dat het een veelvoud van uiterst kleine
convexe, naast elkaar gelegen lenselementen (31) vertoont. Een gedeelte
van het vlak met de lenselementen is in afbeelding 139 te zien. De
lenselementen zijn zodanig gevormd, dat zij brandpuntafstanden bezitten,
welke ten naastebij gelijk zijn aan de dikte van de plaat (30), zodat zij
parallelle lichtstralen op kleine vlakjes van het tegenovergestelde oppervlak

T—I
Afb. 138. Ontvanginrichting van de Hazeltine Corporation.

van de plaat ter plaatse van het brandpunt verenigen. Een laag (32), waarvan
een gedeelte in afb. 140 is weergegeven, is aan het buitenoppervlak
van de plaat aangebracht.Deze laag is in het algemeen doorzichtig. De af
zonderlijke vlakken (in de tekening met 32a aangeduid), waarop de licht
stralen normaal (d.w.z. wanneer geen aftasting door de electronenbundel
plaats vindt) door het lenssysteem in het brandpunt worden verenigd, zijn
echter ondoorzichtig. In afb. 141 is het gedeelte van de plaat, welke in afb. 139
is afgebeeld, aangegeven en wel voorzien van de laag 32.
De plaat en haar lenselementen kunnen bijvoorbeeld worden vervaardigd
door het aanbrengen van een laag bolvormige, doorzichtige elementen van
kwarts of een ander geschikt materiaal over een onderlaag van doorzichtig
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Afb. 136. Schematische voorstelling van het skiatron. (Uit: „Electronics and Tclcvision”)

Afb. 137. Telcvisic-ontvanger voor uitzendingen volgens het Maccont-systeem in 1937.

l

Afb. 147. Baird (midden) demonstreerde in 1928 zijn methode voor kleurentelevisie. De
Nipkowschijf is op de foto duidelijk te zien.
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Afb. 149. De B.B.C.-televisie-uitzendingen te Londen worden steeds aan~
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Afb. 151. In de studio van Philips’ experimentele televisiezender te Eindhoven: Mej. Bep
Schaefer kondigt het programma aan.
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materiaal, zoals glas. Dit geheel kan dan tot aan het begin van samenvloeiing
worden verhit, de bolvormige elementen worden dan zodanig in de daaronder
liggende glaslaag gedrukt, dat zij één geheel daarmede vormen. De electronenstraalbuis kan dan worden verenigd met de plaatvormige lensstructuur,
die, zoals aangegeven in afb. 138, één uiteinde van de buis vormt. Als laatste
stap bij de vervaardiging van de buis wordt een geschikte fotografische emulsie
op het buitenoppervlak van de plaat aangebracht. De emulsie wordt daarop
blootgesteld aan de lichtstralen van de bron (23), welke door het lenssysteem
(28) in het brandpunt worden verenigd. De emulsie wordt dan ontwikkeld
en gefixeerd. Men verkrijgt langs deze weg het oppervlak 32, dat in het alge
meen doorzichtig is, doch ondoorzichtige vlakjes bezit, welke met het lens
systeem zelf overeenkomen en hierdoor worden bepaald.
Het materiaal, waaruit de lenselementen zijn vervaardigd, verleent hun de
eigenschap hun brandpuntsafstand ten opzichte van het scherm onder invloed

Afb. 139.

van een electronenstraal te wijzigen, zodat lichtstralen in de nabijheid van
de overeenkomstige ondoorzichtige vlakken door het scherm kunnen treden.
In het bijzonder worden door temperatuurveranderingen of het bekende
piëzo-electrische effect, veroorzaakt door inwerking van een electronenstraal,
op de lenselementen .hetzij wijzigingen van de vorm van de lenselementen,
hetzij van hun brekingsindexen, hetzij van beide teweeggebracht.
De lenselementen kunnen bestaan uit een of ander geschikt materiaal, bij
voorbeeld kwarts in kristalvorm, dat gevoelig is voor het bombardement van
electronen, en daarbij zowel veranderingen van zijn uitwendige vorm, alsook
van zijn brekingsindéx vertoont. Verder kunnen bepaalde zouten, bijvoorbeeld
Rochell-zout, worden toegepast. Het laatste is intussen, ofschoon voor het
bombardement door electroneri gevoeliger dan kwarts, niet zo geschikt voor
toepassing in hoogvacuum toestellen, welke in het algemeen bij hoge tempe
raturen luchtledig moeten worden gepompt. De afzonderlijke lenselementen
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kunnen door geslepen kristallen worden gevormd, die in een continu draaiende
molen worden geslepen, tot zij de vereiste bolvorm vertonen.
Afbeelding 142 stelt een gedeelte van het scherm voor, waarbij de
parallelle lichtstralen zijn aangeduid door stippellijnen, die door de lens
elementen heen gaan. Onder normale omstandigheden worden de stralen door
'de lenselementen (31) op de ondoorzichtige gedeelten (32a) van het opper
vlak 32 in het brandpunt verenigd. Echter is een electronenstraal (C) afgebeeld, welke op één der lenselementen valt. Van dit element verandert op de
bovenbeschreven wijze de brandpuntsafstand, zodat de niet meer in het brand
punt verenigde lichtstralen door de doorzichtige gedeelten van het oppervlak
(32) heen gaan, welke naast het ondoorzichtige element liggen.
Bij de werking van de inrichting, zoals in afb. 138 aangegeven, worden de
stralen van de lichtbron (25) door het lenssysteem (28) in parallelle stralen
op het binnenoppervlak van het scherm geprojecteerd. Tengevolge van de
vereniging der stralen in het brandpunt der elementen 31 en de completaire
ondoorzichtige gedeelten van de laag 32 passeert normaal geen licht door
het scherm. Wordt de electronenstraal zo bestuurd, dat deze een serie parallelle
regels of velden op het scherm beschrijft, dan valt hij achtereenvolgens op alle
lenselementen (31) en brengt een wijziging van hun brandpunten in zodanige
mate teweeg als overeenkomt met de intensiteit van de electronenstraal, welke
weer door de televisiemodulatie is gegeven. Deze verschuiving van het brand
punt maakt het dus mogelijk, dat de lichtstralen door de vlakken van het
scherm heen gaan; de hoeveelheid licht, welke door elk vlak wordt gebracht,
is van de grootte van de verplaatsing van het brandpunt der lenselementen,
welke in het betreffende vlak liggen, en daarom van de intensiteit van de elec
tronenstraal afhankelijk. Het over te brengen beeld wordt derhalve op het
buitenoppervlak van het scherm zichtbaar weergegeven. Verder is de helder
heid van dit beeld voldoende sterk, zodat het door het lenssysteem (29) kan
ivorden geprojecteerd op een geschikt projectiescherm, staande op een afstand
van het lenzensysteem 31 ter verkrijging van een vergroot beeld. In het alge
meen is de oppervlaktegeleiding van het raster voldoende om de door de electronenstraalbundel veroorzaakte ladingen af te voeren. Zo nodig kan de ge
leidbaarheid worden vergroot door op de raster een uiterst dun laagje metaal
aan te brengen. De grootte van de lenselementen wordt bij voorkeur aanmer
kelijk kleiner gekozen dan de doorsnede van de electronenbundel. Een goede
werking van de lenzen wordt gewaarborgd bij de verhouding van ongeveer

1 : 10.
Een andere televisie-ontvanginrichting voor het weergeven van beelden
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van grote afmetingen is de vinding van de Gesellschaft zur Förderung der
Forschung auf dem Gebiete der technischen Physfy an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule te Zürich 2). Deze inrichting is zodanig uitgevoerd,
dat alle eisen voor het verkrijgen van een groot en scherp beeld zijn vervuld.
In de afbeeldingen 143 en 144 stelt 1 een electronenstraalbuis voor,
waarbij op de bekende wijze voor het afbuigen van de electronenstraal twee
afbuigsystemen (3) gebezigd worden. Het optische systeem van de inrichting
bestaat uit een booglamp (4), een condensor (3) en een spleetdiafragma (6),
dat via een spiegel (7) door de lens (8) op de opening van de spiegel (10)
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Afb. H3. Televisie-ontvangimichting voor het weergeven van beelden in grote omvang.

wordt afgebeeld. Het objectief (11) beeldt het oppervlak van het in de elec
tronenstraalbuis geplaatste medium (12) op het projectiescherm (13) af.
De van het electronenkanon (14) uitgaande electronenstraal (2) wordt
door afbuigsystemen, zoals in de televisietechniek gebruikelijk is, regelsgewijs
afgebogen en komt door de opening 9 van de spiegel direct op de oppervlakte
van het medium. Op de van de electronenstraal af gekeerde zijde van het
medium is een als electrode dienende, doorzichtige, geleidende laag (16)
aangebracht.
2) Deze en andere bijzonderheden over deze vinding zijn met de tekeningen ontleend aan het
Nederlands Octrooiscbrift no. 59348.
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De lichtstroom, die van de lichtbron (4) uitgaat en door het diafragma (6)
treedt, dringt via de spiegel en de lens door het medium. In de rusttoestand
bezit het vervormbare medium een effen oppervlak en daarbij wordt de opening van het diafragma nauwkeurig op de opening van de spiegel afgebeeld,
zodat de totale lichtstroom door deze opening naar buiten treedt en bijgevolg
geen licht op het projectiescherm valt. In de afb. 143 en 144 is het verloop der
lichtstralen in de rusttoestand van het deformeerbare medium met de lijnen (18)
weergegeven.
Door de electronenstraal worden nu electrische ladingen op de oppervlakte
van het medium gebracht. Middels een doelmatige besturing van de electro
nenstraal dient bereikt te worden, dat op de plaats van het oppervlak van het
medium, die met een helder beeldpunt van het televisiebeeld correspondeert,
door electrostatische krachten een ruimtelijk golfvormige vervorming in de
regelrichting ontstaat. Deze vervorming veroorzaakt een dikteverandering van
het medium en daarmede een soort lensvorming, waardoor de doorvallende
lichtstroom op deze tot lenzen vervormde plaatsen wordt afgebogen. Daardoor
vallen echter de lichtstralen niet meer op de opening van spiegel 10, maar op
de spiegel zelf; zij worden na de reflectie op het objectief (11) verzameld en
op het projectiescherm geworpen.
Ter nadere verduidelijking van de optische verhoudingen is het verloop der
stralen van zulk een lens (19) door de lijnen 20 weergegeven. Terwijl, zoals
gezegd, bij glad oppervlak van het medium het beeld der opening van diafrag
ma juist binnen de opening'van de spiegel valt, verschuift zich dit beeld bij
golfvormig vervormd medium bijvoorbeeld naar de plaats, die met de dubbele
pijl 21 aangegeven is, zodat nu licht op de spiegel valt en dus op het scherm

belandt.
Het is duidelijk, dat voor het verkrijgen van het televisiebeeld een ladingsverdeling op het medium moet worden verkregen, die correspondeert met de
verschillende helderheidswaarden, om aldus de overeenkomende vervorming
te verkrijgen. Om de voor de vervorming noodwendige krachten gemakkelijker
te kunnen bereiken, kan het medium aan de werking van een afzonderlijk
electrisch veld worden blootgesteld.
De voortdurende verandering van het televisiebeeld heeft tengevolge, dat
hetzelfde beeldpunt steeds andere ladingswaarden verkrijgt. De eenmaal op
gebrachte lading moet derhalve of verwijderd, of op een nieuwe waarde worden
gebracht. Dit kan volgens verschillende bekende methoden geschieden, bijvoor
beeld door een tweede electronenstraal onder gebruikmaking van secundaire
emissie van het mediumoppervlak.
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Daarnaast kunnen de opgebrachte ladingen na plaats gevonden projectie
van het beeld ook op eenvoudige wijze worden verwijderd, door aan het
medium zelf een passende geleidbaarheid te geven. In vele gevallen, bijvoor
beeld dan, wanneer de ladingen door electrische geleiding van het medium
worden afgevoerd en de electronenstraal steeds voor een nieuwe lading zorg
draagt, is het gewenst, dat geen secundaire emissie optreedt. Dit kan theoretisch
door geschikte keuze van de eindsnelheid van de electronenstraal of van de
aard van het medium bereikt worden. Practisch wordt een volkomen vermijding
van de secundaire emissie echter nooit bereikt. Het is dus van belang om de,
niettegenstaande de genoemde maatregelen, toch nog optredende, secundaire
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Afb. 144. Televisie-inrichting voor de projectie van grote beelden. (E. T. H. tc Zürich).

electronen, die als zogenaamde spreidingselectronen een niet gewenste plaat
selijke oplading van het medium veroorzaken of een gewenste plaatselijke
oplading kunnen vereffenen, door het aanbrengen van een passend gericht
afzonderlijk veld aan de oppervlakte van het medium te vermijden.
Het is in de televisie-techniek algemeen gebruikelijk het beeld in een regelraster onder te verdelen en dit raster door snelle horizontale en langzame
verticale periodieke afbuiging van de electronenstraal tot stand te brengen. De
helderheidswaarden van de afzonderlijke beeldpunten worden daarbij door
besturing van de electronenstraal opgewekt.
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De besturing van de electronenstraal kan op verschillende wijzen geschieden.
Zo kan voor het opbrengen van nieuwe ladingswaarden een eenvoudige intensiteitsbesturing van de electronenstraal worden toegepast, waarbij ieder beeld
punt een lading verkrijgt, die correspondeert met de intensiteit van de electro
nenstraal. Daarentegen moet bij de ladingsverandering van de beeldpunten
met behulp van secundaire emissie de electronenstraal volgens snelheid worden
bestuurd. Tenslotte is het ook mogelijk, door geschikte verandering van de
grootte van het door de electronenstraal getroffen oppervlak op het medium
een met de verschillende helderheidswaarden van het beeld corresponderende
ladingsverdeling op het medium te brengen.
Zoals opgemerkt, wordt het oppervlak van het medium ruimtelijk golfvormig vervormd. Deze golfvormige vervorming wordt door een overeenkomstige
golfvormige verdeling van de ladingen op het medium bereikt. Een dergelijke
golfvormige deformatie wordt door besturing van de electronenstraal met een
hoogfrequente draaggolf verkregen, waarbij op één regellengte een geheel
aantal draaggolf-golflengten komt te liggen. Daardoor ontstaan langs iedere
regel periodieke, dicht naast elkaar liggende ladingsopeenhopingen, die van
regel tot regel gezien loodrecht onder elkaar liggen en een fijn, loodrecht op
de regel staand vervormingsraster vormen. Bevat daarentegen een regellengte
niet een geheel aantal golflengten, dan staat het vervormingsraster scheef.
Wordt nu verder nog de hoogfrequente draaggolf met het televisiesignaal ge
moduleerd, dan ontstaat op het medium in de regelrichting een ruimtelijk golf
vormige deformatie, waarbij de golflengte van deze deformatie correspondeert
met de golflengte van die draaggolf en de amplitude met de beeldspanning.
Door keuze van een lage elasticiteitsmodulus van het medium (bijvoorbeeld
door toepassing van een hoog polymere stof, zoals gummi) kan worden bereikt,
dat zelfs door de op zichzelf kleine electrostatische krachten een dusdanig
grote vervorming optreedt, dat de lichtstralen zó sterk worden afgebogen, dat
de lichtstroom ten volle wordt bestuurd. De elasticiteit van het medium zorgt
er voor, dat bij het verdwijnen van de electrostatische krachten de vervorming
weer verdwijnt en het oorspronkelijk effen oppervlak wordt hersteld.
Nog gunstiger worden de verhoudingen bij het gebruik van een vloeistof,
aangezien de vloeistof, dank zij de oppervlaktespanningen, in rusttoestand
uit zichzelf optisch een volkomen effen oppervlakte bezit, zodat hiervoor dus
geen bijzondere maatregelen behoeven te worden getroffen. De ontbrekende
elasticiteit der vloeistof wordt door de genoemde oppervlaktespanningen ver
vangen, die voor de gladmaking der oppervlakte na het verdwijnen der electro
statische krachten zorgen.
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Het medium kan eventueel uit enige boven elkaar geplaatste lagen bestaan,
bijvoorbeeld uit lagen verschillende, hoog polymere stoffen of uit een combi
natie van vloeistoflagen en hoge polymere lagen.
De golfvormige ladingsverdeling kan door de electronenstraal op verschil
lende wijzen worden opgebracht. In het voorbeeld volgens afb. 143 is een snelheidsbesturing van de electronenstraal en de ladingsverandering van het
mediumoppervlak met behulp van de secundaire emissie mogelijk. Aan de
rooster van de versterkerbuis (15) wordt een met het beeldsignaal gemodu
leerde draaggolffrequentie gelegd, waarbij er voor gezorgd is, dat voor een
beeldsignaalspanning gelijk nul de draaggolffrequentie verdwijnt. Daardoor
wordt bereikt, dat de potentiaal van de electrode (16) evenredig met de
beeldsignaalspanning wordt gewijzigd.
Bij een donker beeld blijft de potentiaal van de electrode (16) constant.
De over het medium (12) strijkende electronenstraal zet daarbij een gelijk
matig verdeelde lading op de oppervlakte af, terwijl bereikt wordt, dat de
oppervlakte van het medium tot een zodanige potentiaal wordt opgeladen, dat
de secundaire-emissiefactor gelijk 1 is. In dit geval gaan evenveel electronen
uit de oppervlakte weg als door de electronenstraal worden toegevoerd. De
potentiaal en de ladingsverdeling over de oppervlakte veranderen in dit geval
niet, terwijl de oppervlakte van het medium glad blijft. De secundaire geëmit
teerde electronen worden door de positief geladen electrode (17) afgezogen.
Moet nu op een of andere plaats van het oppervlak bij een helder gedeelte
van het beeld een golfvormige ladingsverdeling optreden, dan wordt op het
moment, dat de electronenstraal deze plaats bestrijkt, de potentiaal der elec
trode (16) op de aangegeven wijze met de draaggolf gemoduleerd. Hierdoor
verandert ook de potentiaal aan de oppervlakte van het medium, en bijgevolg
de snelheid van de electronenstraal op dezelfde wijze, waardoor de secundaireemissiefactor wordt beïnvloed. Deze wordt groter dan 1, indien de potentiaal
der oppervlakte kleiner wordt dan de evenwichtspotentiaal en omgekeerd.
Daardoor wordt een golfvormige ladingsverdeling bereikt, die nauwkeurig
overeenkomt met het door de draaggolf gemoduleerde beeldsignaal. Het be
treft hier dus een snelheidsmodulatie van de electronenstraal. Speciale inrich
tingen voor het afvoeren van de lading zijn hierbij overbodig, aangezien de
lading automatisch op die waarde wordt gebracht, die correspondeert met de
amplitude van het door de draaggolf gemoduleerde beeldsignaal.
Bij het voorbeeld volgens afb. 144 is intensiteitsbesturing van de electronen
straal en het afvoeren van de oppervlaktelading door electrische geleiding aan
gegeven. De intensiteitsbesturing geschiedt door de versterkerbuis (15) in
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combinatie met de besturingselectrode (22), waarbij wederom aan het rooster
van de versterkerbuis het met de draaggolf gemoduleerde beeldsignaal wordt
gelegd. De ladingen op de oppervlakte van het medium worden afgevoerd,
doordat het medium zelf electrisch geleidend is en die ladingen door het
medium heen op de electrode (16) kunnen komen en vandaar afgevoerd.
Aangezien in dit uitvoeringsvoorbeeld de verandering van de secundaire emis
sie slechts storend zou kunnen werken, wordt met behulp van de electrode
(23) een dusdanig gericht, afzonderlijk electrisch veld aan de oppervlakte
van het medium gelegd, dat de emissie van secundaire electronen uit het
medium wordt onderdrukt.
Voor het laten doortreden van de lichtbundel moet de electrode als rooster
met wijde mazen worden uitgevoerd. Op die plaatsen echter, waar de elec-

Afb. 145. Electrode in aanzicht.

tronenstraal de electrode (23) doorboort, kan deze, ter vermijding van een
door de roosterdraden optredende ongewenste extra vervorming van het
medium, als dunne foelie van gelijkmatige dikte worden uitgevoerd waar de
electronenstraal ten gevolge van zijn grote snelheid zonder groot snelheids
verlies doorheen vliegt.
In afb. 145 is de electrode (23) in aanzicht weergegeven, waarbij de roosters
met 24 en de foelies met 25 zijn aangegeven. De foeliestroken zijn radicaal
gesteld overeenkomstig de beweging van de electronenstraal in de regelrichting van het televisiebeeld. Opdat nu de electronenstraal bij het schrijven
van het regelraster en de daarvoor vereiste, loodrecht op de regelrichting
staande beweging, de foeliestrook (25) niet verlaat, moet de strook de elec
tronenstraal volgen, wat het eenvoudigst wordt bereikt door draaiing van
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de gehele electrode (23). Bij het teruglopen springt de electronenstraal dan
op de volgende foeliestrook.
Bij het voorbeeld volgens afb. 144 is een afzonderlijke electronenbron
(26) aangebracht, die een electronenstraal (27) opwekt. De electronenstraal
brengt op het medium een gelijkmatig verdeelde lading. Daardoor wordt
bereikt, dat het medium onder een constante electrische voorspanning wordt
gehouden, die de werking van de door de electronenstraal opgebrachte golfvormige ladingsverdeling versterkt.
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De projectie met grote televisiebeelden is geen utopie meer. Bij de verkie
zing voor het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika in No
vember 1948 waren in New York twee televisie-camera’s opgesteld om ze in
beeld te brengen en uit te zenden. In het Rockefellercentrum stond een grote
menigte te kijken naar een televisie-ontvangscherm van vier en een half bij
zes meter!
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HOOFDSTUK III
KLEURENTELEVISIE
Gekleurde beelden werken suggestiever dan zwart-witte beelden. Zij wek
ken de indruk een werkelijkheidsgetrouwe weergave te zijn van datgene,
wat zij willen voorstellen. Het is dus begrijpelijk, dat men ook bij de televisie
zich al spoedig ging toeleggen op het weergeven van gekleurde beelden. Tal
rijk zijn de moeilijkheden, welke hierbij moeten worden overwonnen. De
kleurentelevisie staat dan ook nu nog in de kinderschoenen.
Voor het eerst werd in Juli 1928, door John L. Baird gedemonstreerd met
een kleurentelevisie-inrichting, waarbij zowel aan de beeldopname-, als aan
de beeldweergavezijde gebruik werd gemaakt van een aftastschijf met drie
spiralen en wel één voor elke primaire kleur. De primaire kleuren zijn rood,
blauw en groen (afb. 146).
Elk van deze spiralen bestond uit een opeenvolging van gaten, bedekt
met rode, blauwe of groene filters, waarmede het beeld in de drie kleuren
werd afgetast. Aan de opnamezijde werden fotocellen en aan de ontvangzijde twee gasgevulde buizen gebruikt. Een ervan was gevuld met neongas
en reageerde op de rode spiraal, terwijl de andere gevuld was met een mengsel
van helium en kwikdamp en op de blauwe en groene spiraal reageerde.
Onderzoekingen hadden al aangetoond, dat de gewone neonlamp voor kleu
rentelevisie niet geschikt was, omdat zij wel rode, maar zo goed als geen
blauwe of groene stralen uitstraalt. Baird gaf voor een klein aantal genodig
den een demonstratie (afb. 147), waarvan men zich overigens, gezien de
primitieve middelen waarover hij beschikte, slechts een bescheiden voorstelling
moet maken. Het doel ervan — aan te tonen, dat kleurentelevisie mogelijk
was — werd er echter wel mee bereikt.
//
Geruime tijd voor Baird zijn methode voor kleurentelevisie openbaar
maakte, gaf Jan van Szczepanek in 1897 reeds een methode voor kleurentelef
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visie aan. Voor wat de zendzijde betreft, hield deze Poolse uitvinder zich
aan de destijds bestaande systemen, aan de ontvangzijde echter gebruikte
hij een gloeilamp, waarvan het uitstralende licht door een prisma werd geleid.
Daardoor ontstond een kleurenschifting. Volgens de uitvinder zou onder
invloed van de aankomende electrische stroom, die een deel van het uitge
zonden object karakteriseert — een bepaald deel van het door het prisma
geworpen spectrum — een bepaalde kleur van dat spectrum dus — worden
geselecteerd. Aldus werd eerst het beeld aan de zendzijde ontleed en aan
de ontvangzijde op overeenkomstige wijze opgebouwd.
Ook Stephertson en Walton gaven — doch veel later, namelijk in 1923 —
een methode aan voor het overbrengen van objecten in kleuren.
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roode spiraal
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Afb. 146. Nipkowschijf voor kleurentelevisie, voorzien van
drie spiralen.
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G. W. Walton (afb. 108) is de uitvinder van het z.g. Scop/io/ty-televisiesysteem (120 lijnen), waarbij de aftasting geschiedt met behulp van een
meervoudig lenzenstelsel. Voor wat de kleurentelevisie aangaat, gebruikte
hij aan de zendzijde de Nipkowschijf, alsmede het prisma, dat een spectrum
doet ontstaan. De rode, blauwe en groene stralen werden door lenzen gecon
centreerd en daarna geleid naar drie verschillende foto-electrische cellen.
De drie stroompjes, die onder invloed van het opvallende licht in elk dier
cellen worden opgewekt, moeten afzonderlijk, maar tegelijkertijd, worden
uitgezonden. Bij de ontvanginrichting moet eveneens een spectrum worden
ontworpen, terwijl de aankomende stroomvariaties de uittreding der stralen
moeten kunnen beïnvloeden. De doorgelaten stralen worden vervolgens ge-
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concentreerd om met behulp van een verdeelschijf het uitgezonden beeld op
nieuw te kunnen vormen.
In theorie leken deze methoden eenvoudig, maar de practische toepassing
ervan leidde veelal niet tot enig resultaat van meer dan gewone betekenis.
In Juli 1929 demonstreerde de Bell Telephone Maatschappij een drie
kleuren-televisie-systeem, werkende met drie afhankelijke kanalen. Het op
nameapparaat bestond uit drie reeksen cellen, corresponderende met de drie
primaire kleuren. Een lichtvlek tastte het object af en aan de beeldweergave
zijde zorgde een aftastschijf voor het reconstrueren van het beeld. Drie ontladingsbuizen brachten rood, groen en blauw licht voort, waarbij deze lichtsoor
ten achter de aftastschijf op elkaar geprojecteerd werden tot een lichtbundel.
Bij de demonstraties in 1938 en 1939 werden televisie-inrichtingen met
mechanische aftasting gebruikt. Pas in Augustus 1940 werd voor het eerst
een demonstratie gegeven met een drie kleurentelevisie-systeem met nietmechanische (electronische) aftasting, zowel aan de beeldopname- als aan
de beeldweergavezijde.
Kleurentelevisie kan thans volgens twee systemen plaats hebben. Bij het
ene systeem worden de drie primaire kleuren achtereenvolgens afgetast. Het
overgebrachte beeldsignaal bevat op een bepaald tijdsmoment slechts één
kleur. De drie primaire kleuren volgen elkaar dus in de tijd op. Dit systeem
kan worden aangeduid als kleurentelevisie met opvolgende aftasting. Bij het
andere systeem worden de drie beeldsignalen, welke de primaire kleuren
bevatten, g e 1 ij k t ij d i g opgewekt en overgebracht. Dit systeem kan wor
den aangeduid als kleurentelevisie met gelijktijdige aftasting.
Bij de kleurentelevisie met opvolgende aftasting kan zowel van mechanische
als niet-mechanische aftastmiddelen gebruik worden gemaakt. Bij de mecha
nische aftasting wordt een roterende schijf met drie kleurenfilters toegepast.
Aan de ontvangzijde (beeldweergavezijde) bevindt zich een kathodestraalbuis, die samenwerkt met een kleurenschijf, welke synchroon roteert met de
kleurenschijf aan de beeldopnamezijde. Bij de niet-mechanische aftasting
wordt van een kleurenanalysator (afb. 148) gebruik gemaakt. In deze analysator wordt het beeld met behulp van kleurenselecterende spiegels ontleed
in drie gekleurde beelden, overeenkomend met de drie primaire kleuren.
Elke spiegel werpt een lichtbundel van een bepaalde, bij die spiegel be
horende kleur op een fotogevoelig element. De drie fotogevoelige elementen
worden opvolgend in- en uitgeschakeld, waardoor opvolgend gekleurde beeld
signalen worden uitgezonden. Aan de ontvangzijde bevinden zich drie kathodestraalbuizen, elk voorzien van een vast kleurenfilter en zódanig met elkaar
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samenwerkend, dat tenslotte een gekleurd beeld ontstaat, dat overeenkomt
met het oorspronkelijke beeld.
Bij de kleurentelevisie met gelijktijdige aftasting heeft de opname van het
oorspronkelijke beeld (het te televisionneren object), plaats met behulp van
drie camera’s, en wel voor elke primaire kleur één. Elke camera is hierbij
voorzien van een van de andere camera’s verschillend kleurfilter en is op een
afzonderlijk beeldoverdrachtkanaal aangesloten. In plaats van ‘déze dïie
camera’s kan ook een kleurenanalysator van het bovenbeschreven type wor
den gebruikt. In dit laatste geval is elk fotogevoelig element op een afzonder
lijk beeldoverdrachtkanaal aangesloten. In beide gevallen worden gelijktijdig
drie beeldsignalen opgewekt. Aan de ontvangzijde worden deze drie signalen
afzonderlijk opgevangen en geleid “naar drie beeldweergavebuizen, ieder
voorzien van een kleurfilter, verschillend van de andere.
De drie door de beeldweergavebuizen opgewekte beelden worden zodanig
op een beeldscherm geprojecteerd, dat een beeld wordt verkregen, dat dezelfde
kleurschakeringen vertoont als het oorspronkelijke beeld.
Welk van de twee systemen is nu te prefereren?
Daar beide de kleuren even zuiver weergeven, zijn zij van televisietechnisch
oogpunt uit gezien, aan elkaar gelijkwaardig. Een inrichting volgens het sys
teem met gelijktijdige aftasting kost thans nog meer dan een inrichting volgens
het andere systeem. Hiertegenover staat, dat de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kleurentelevisie met gelijktijdige aftasting groter schijnen te zijn dan
die van de kleurentelevisie met opvolgende aftasting.
Het hangt af van de verdere ontwikkeling der kleurentelevisie welke van
de beide systemen de meeste toepassing zal vinden.

j

■

1
■

ROOD
KLEUREN SELECTERENDE
SPIEGELS
:
GROEN

LENS
LENS
BLAUW

Afb. 148. Een kleurenanalysator voor kleurentelevisie. (Uit: „Electronics", 1947)
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Afb. 154. En zó deed Baird (rechts) het in 1928: televisie bij daglicht, een experiment, dat
„wereldschokkend” was. (zie ook afb. 56)
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Afb. 155. Projectie van grote televisiebeelden als in een bioscooptheater is nu mogelijk door
toepasssing van de iconoscoop (boven).
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WAT GEBEURDE ER IN NEDERLAND?

E

Hoe is het in Nederland met de televisie gesteld en wat is er in ons land
gedaan?
Er is in het verleden meermalen uiting gegeven aan de teleurstelling, dat
hier vrijwel niets gebeurde; dat ons land achteraan sukkelde; dat er niet vol
doende initiatief werd ontwikkeld. Dit is wel wat al te boud gesproken. Er
is wel degelijk in Nederland het een en ander aan televisie gedaan, om maar
niet te spreken van beeldtelegrafie: de verbinding Nederland-Indonesië im-.
mers van vóór Wereldoorlog II bewijst voldoende hoezeer men hier te lande al
betrekkelijk vroeg doordrongen was van het belang van een dergelijke dienst.
Wat televisie betreft moet men niet uit het oog verliezen, dat er reusachtige
geldsommen mee gemoeid zijn, zodra men op het terrein van de omroep komt.
Uit onze beschouwingen is al gebleken, dat de pioniers zich bijzonder hebben
geweerd. De particuliere uitzendingen in Nederland hebben een goede naam
verkregen. Reeds in 1930 werden hier te lande uitzendingen uit Engeland
ontvangen. De radio- en televisie-amateur, /. Corver te ’s Gravenhage, demon
streerde zijn ontvangst voor journalisten; in Purmerend bouwde/. D. Schuitemaf^er een ontvanger met de Nipkowschijf; in Rotterdam streefde M. Vis
hem voorbij. Zendamateurs waren en zijn er al vele. Radioverenigingen
van amateurs, zoals de Nederlandse Vereniging voor Internationaal RadioAmateurisme, gaven publieke demonstraties. De VARA, vereniging van
arbeiders radio-amateurs, gaf in 1931 een demonstratie met televisie-ontvangst.
Wel moet worden toegegeven, dat de resultaten veelal gering waren, niet
omdat de ontvangst niet behoorlijk was — naar de tijd van de ontwikkeling
gemeten — maar omdat het totaal aantal amateurontvangers zo beperkt bleef.
Er was toen al het grote probleem, dat door de vakpers werd gesteld; „zolang er
geen uitzendingen zijn, komen er geen ontvangers en als er niet veel ontvan
gers komen, loont het niet de moeite om er zenders voor te maken. Voor
internationale grootdoenerij alléén geeft men in Nederland geen geld uit”.
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Omstreeks 1931 werd opgericht het Nederlands Televisie Instituut, dat
zich ten doel stelde de wetenschap der televisie te helpen bevorderen en de
amateurs in één verband te brengen. Ook hoopte het de middelen bijeen te
kunnen brengen, welke geregelde experimenten mogelijk zouden maken. Zover
is het niet gekomen. Als collectiviteit was het Instituut aangesloten bij het
Internationaal Televisie Instituut (Institut international pour 1'étude de
transmission d’images et de télévision te Brussel, opgericht in 1929).
Het Nederlandse Televisie-Instituut was min of meer een navolging van
de Engelse Television Society, op 7 Sept. 1927 opgericht ter bevordering
van de studie van de televisie en de practische toepassingen ervan. Op 1 Maart
1928 verscheen het eerste blad ter wereld, dat zich uitsluitend met televisie
bezig hield, Television, officieel orgaan van deze Britse vereniging. Het
Nederlands Televisie Instituut heeft dit voorbeeld nagevolgd door in 1931
met een eigen tijdschrift uit te komen: Televisie, dat het helaas niet lang heeft
volgehouden.
De televisie-gedachte leefde, zij het in kleine kring, die zich echter ten doel
stelde de propaganda ter hand te nemen en het publiek meer begrip voor deze
wondere wetenschap bij te brengen en de practische toepassing van televisie
tevens te verwerkelijken. De pioniers op dit gebied komt dan ook zeker een
woord van lof toe. Enige jaren later leidde het initiatief van enkele televisieamateurs tot de oprichting van het Algemeen Televisie Genootschap (1935),
met een orgaan Televisie Expres, dat opgenomen werd in het toen al be
staande weekblad Radio Expres.
Het jaar 1935 is voor ons land van grote betekenis geweest. In dat jaar
kwam namelijk de N.V. Philips Radio te Eindhoven met haar eerste televisiedemonstratie voor de dag, zoals zij meende, dat televisie geschikt was om in
de practijk te worden toegepast. Vorige demonstraties hadden slechts ten
doel het publiek te laten zien hoe weinig de televisie nog bruikbaar kon wor
den gemaakt aan de plannen, welke men zich er vagelijk van had voorgesteld.
In 1935 was men zover, dat met behulp van de iconoscoop openluchttaferelen
konden worden opgenomen en door televisie elders waarneembaar gemaakt.
Hiermede werden veel betere resultaten bereikt dan met de experimenten in
1930 het geval was geweest, toen bij wijze van proef een zender werd ge
plaatst op het dak van het Carlton Hotel te Amsterdam.
De uitzendingen van Philips in 1935 hadden plaats op een golflengte van
7 meter (in 1930 te Amsterdam op 7,85 meter). De werkingssfeer was onge
veer 40 km. In het jaarverslag schreef de directie van Philips, dat het nog
een op te lossen vraag was of televisie van goede kwaliteit in afzienbare tijd
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binnen het bereik der grote massa zou zijn te brengen. Wel was gebleken,
dat de zendinrichtingen, welke nodig zijn om voor een bepaald land televisie
tot een algemeen bruikbaar object te maken, grote kapitalen vorderen. Daar
naast zou nog veel ontwikkelingswerk nodig zijn, alvorens de televisie-ontvangers een prijsniveau zouden hebben bereikt, dat de koopkracht van het grote
publiek niet te boven gaat. Een groot dagblad heeft eens geschreven, dat de
invoering van televisie wachtte op de conjunctuur. Geheel ongelijk had het
blad niet, want ook nu nog zijn het de financiën, welke de grootste rol spelen.
De televisie, die zich in een stadium van ontwikkeling bevindt, waarin iedere
dag, ieder uur nieuwe verbeteringen kan brengen, schrijdt voort naar het
einddoel der volmaking. Dat heeft ook de in 1936 ingestelde Televisie-commissie begrepen, toen zij in 1937 haar rapport uitbracht, waarin op snelle
invoering van een televisie-omroep werd aangedrongen. Toch blijft het de
vraag of het economisch verantwoord is tot een „omroep” te komen, welke
geen
„luisteraars” heeft. Want het blijft een probleem hoe tot een omroep te komen, als er niet eerst de ontvangers zijn, en anderzijds hoe de ont
geen zender is, die de ontvangst
vangers op de markt te brengen, als er
mogelijk maakt! Het is dan ook waarlijk niet al te hoog gegrepen door de
mogelijkheid te opperen van een internationale regeling. Want pas als inter
nationaal wordt gezorgd voor de belangen van het publiek, zal een televisie
omroep met succes kunnen worden gefinancierd.
Intussen is men aan een internationale regeling nog lang niet toe. De ont
wikkeling in de verschillende landen laat ons echter zien, dat in de toekomst
in die richting moet worden gezocht: Engeland heeft na Wereldoorlog II
zijn uitzendingen hervat (afb. 149). Nederland heeft nog geen televisie
omroep. Wat is logischer dan dat — evenals in de eerste jaren der experi
mentele uitzendingen — Nederlandse luister-kijkers gelegenheid krijgen de
Engelse uitzendingen op te vangen? Maar daarvoor ontbreken heden ten
dage nog de ontvangtoestellen. Een belangrijk punt is ook of de techniek al
zover is gevorderd, dat de ontvangtoestellen van vandaag niet morgen ver
ouderd zullen zijn. Van de radio-ontvangtoestellen kan men zeggen, dat een
zekere stabiliteit is bereikt. Koopt men vandaag een toestel, dan kan
men er redelijkerwijs gesproken zeker van zijn, dat het over vijf en zelfs over
tien jaar nog dienst zal doen. Zou men dit ook van de televisie-ontvangers
kunnen zeggen? Wij twijfelen enigszins (afb. 150). Er zijn nog teveel ver
schillende systemen. Men gaat nog niet één weg. Dat is goed voor het doen
van experimenten, maar het publiek, dat zijn ontvangers koopt wenst een
zekere stabiliteit. Kan de techniek ons die thans al geven? (afb. 41).
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Men zie eens afb. 151, 152, 153, een moderne televisiestudio voorstellende,
en vergelijke die met de primitieve opstelling der apparaten van twintig jaar
geleden (Baird in 1928, afb. 154). Welk een machtige vooruitgang, maar
ook: welke mogelijkheden liggen er nog in het verschiet? (afb. 155 t^m 159).
* *
*
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat deze en andere vragen
uiteindelijk ook de Nederlandse regering gingen bezig houden en op 18 April
1936 besloot de Minister van Binnenlandse Zaken tot instelling van een
commissie, die onderzoek moest doen naar de ontwikkeling van de televisie
en van advies dienen over de vraag of televisie in Nederland moest worden
ingevoerd, en zo ja, hoe de organisatie daarvan zou dienen te zijn.
Tot voorzitter van deze commissie werd benoemd Mr J. Terpstra, oudminister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Leden waren Prof.
Dr Ir IV. Th. Bahler, hoogleraar aan de Technische Hogeschool, Ir A.
Dubois, directeur van de Nederlandse Omroep-Zender-Maatschappij, Mr G.
H. Dijkmans van Gunst, administrateur bij het hoofdbestuur der P.T.T.,
IV. Graadt van Roggen, lid van de Radio-Raad, Prof. W. Nolet, eveneens
lid van de Radio-Raad, Ir C. H. de Vos, hoofdingenieur der Telegrafie en
Telefonie, met als plaatsvervanger Jhr Ir Chr. Th. F. van der Wijclf, in
genieur der Telegrafie en Telefonie. Secretaris was Dr C. C. Grützner,
commies bij het hoofdbestuur der P.T.T. Op 9 Mei 1936 werd deze com
missie geïnstalleeerd en in 1937 bracht zij verslag uit, waaraan enkele rap
porten werden gevoegd, behelzende verslagen van excursies naar de laboratoria
der Philips* Fabrieken en een bezoek aan Duitsland en Engeland. Deze
rapporten zijn echter geheim gehouden, hetgeen zeer te betreuren is.
De commissie schrijft in haar rapport van oordeel te zijn, dat met betrek
king tot de uitkomsten van de televisie-techniek in Nederland, Duitsland en
Engeland te dien tijde in het algemeen grote overeenkomst te constateren was.
Bij onderlinge vergelijking had hoogstens de opmerking gemaakt kunnen
worden, dat men wellicht sommige onderdelen in het buitenland meer uitge
werkt heeft, terwijl men aldaar mede gestreefd heeft naar een verdere vervol
making van de televisie, waar zulks in de practijk nodig en wenselijk bleek.
Naar de overtuiging van de commissie zal men echter hier te lande zeer zeker
in staat zijn onder gelijke omstandigheden dezelfde resultaten te bereiken.
(We moeten bedenken, dat dit geschreven werd in 1937.) Een kenmerkend
verschil kon evenwel — afgescheiden van de televisie-techniek — waarge
nomen worden met betrekking tot het stadium, waarin de televisie in haar
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geheel in de onderscheidene landen toenmaals verkeerde. Dit verschil be
stond hierin, dat men zich in Nederland bevond in het zuiver experimentele
stadium, waarin de televisie dus uitsluitend in het laboratorium tot ontwikke
ling wordt gebracht, terwijl in het buitenland dit stadium reeds was verlaten
en wel in dier voege, dat men enerzijds in Duitsland ertoe was overgegaan
om het grote publiek — door openbare demonstraties (afb. 160) en het
openen van een publieke televisie-telefoondienst tussen Berlijn en Leipzig —
in kennis te stellen met de toenmalige stand der televisie, en anderzijds in
Engeland de televisie in practische toepassing heeft gebracht in die zin, dat
zij als onderdeel van de omroep in de vorm van een regelmatige, dagelijkse
dienst wordt verzorgd.
Zowel hier te lande als in het buitenland is men toen al tot het inzicht
gekomen, dat televisie alléén voldoende levensvatbaarheid zal bezitten, in
dien men technisch een zodanig stadium heeft bereikt, dat men in staat is
het publiek televisie-beelden te vertonen, welke een bevredigende scherpte
en helderheid bezitten, zodat met andere woorden de hoedanigheid der ont
vangen beelden overeenkomst moet vertonen met die van een kamerbioscoop.
Ook de afmetingen van het beeld spelen een rol.
In Engeland heeft men aanvankelijk de particuliere industrie volkomen
vrij gelaten de televisie-problemen zelfstandig op te lossen. Eerst de in 1935
ingestelde Television Advisory Committee heeft als leiding gevende organi
satie bepaalde richtlijnen aangegeven, waarlangs, naar haar mening, in Enge
land de toepassing van de televisie zich verder diende te ontwikkelen. Zij is
daarbij voortgegaan op de aangetroffen toestand, welke voordien in Engeland
bestond, te weten: dat met twee systemen, namelijk het Baird-systeem en
het Marconi-E.M.I.-systeem, werd gewerkt. Men heeft namelijk dè pionier
op televisie-gebied in Engeland (Baird), die reeds gedurende tal van jaren
zich met het televisie-probleem heeft bezig gehouden, proefuitzendingen heeft
gedaan en de kwaliteit van zijn uitzendingen heeft opgevoerd tot een televisie
met een aantal beeldlijnen van 240, niet zonder meer willen uitschakelen toen
intussen het Marconi-E.M.I.-concern met behulp van nieuwe vindingen zich
dadelijk reeds toelegde op televisie met 405 beeldlijnen. Deze toestand gaf
tot practische bezwaren aanleiding. Niet alleen had men daardoor twee ver
schillende zend-installaties voor hetzelfde gebied nodig, maar bovendien was
het door het verschillend aantal beeldlijnen noodzakelijk, dat de particuliere
industrie bij de productie van ontvanginrichtingen met beide soorten van uit
zendingen rekening hield in dier voege, dat alle ontvangtoestellen geschikt
moesten zijn zowel voor de Baird- als voor de Marconi-E.M.I.-uitzendingen.
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Daarom heeft de Television Advisory Committee op grond van de in de
practijk opgedane ervaringen nadere definitieve normen vastgesteld met be
trekking tot het aantal lijnen (405), beeldfrequentie (50 (halve) beelden)
en synchronisatie, waaraan de televisie-uitzendingen uniform moesten vol
doen. De uitzendingen worden er thans uitsluitend verzorgd door Marconi-E.M.I. (afb. 137).
Op het tijdstip, waarop de commissie haar onderzoek instelde, was er over
het algemeen een zekere stabilisatie verkregen ten opzichte van de televisie
techniek. Er was al een bepaald niveau bereikt en een — naar het oordeel der
commissie — in technisch opzicht alleszins bevredigend niveau.
Bevredigend kon — uit technisch oogpunt — de toenmalige televisie wor
den genoemd, zowel wat betreft de kwaliteit van de televisie zelf,
als met betrekking tot de graad van ontwikkeling, welke de voor de aftasting
benodigde hulpmiddelen hadden bereikt. Niet alleen hebben — voor zoveel
betreft de indirecte televisie (waarbij dus eerst een film wordt gemaakt en
deze vervolgens wordt uitgezonden) — de mechanische aftastinrichtingen
zich naast de electrische kunnen handhaven, daarnaast hebben de electrische
aftastinrichtingen een verruiming van arbeidsveld voor de televisie mogelijk
gemaakt in de vorm van directe televisie.
In Nederland en Engeland enerzijds, en in Duitsland anderzijds werd een
verschillend soort van televisie gebruikt. In beide eerstgenoemde landen werd
gewerkt met 405 regels met een frequentie van 50 (halve) beelden en verspringende regelaftasting, terwijl men in Duitsland het aantal regels niet
hoger dacht op te voeren dan tot 375.
Dit verschil van opvatting is niet willekeurig. In Duitsland had men van
meet af zich in het bijzonder toegelegd op de mechanische aftastmethode en
zich eerst later bezig gehouden met de electronische aftastmethode. De kwa
liteit was dus slechts geleidelijk aan opgevoerd. De zender te Berlin-Witzleben was ten tijde van het bezoek der commissie nog ingericht voor uitzending
van beelden van 180 lijnen, zodat ook alleen deze beelden langs radio-electrische weg werden uitgezonden en ontvangen.
Voor practische toepassing is in ieder geval een kwaliteit van 375 lijnen
noodzakelijk. De kwaliteit van 180 lijnen beantwoordt niet aan de eisen, die
men aan een bevredigende televisie kan en mag stellen. Over de vraag of met
375 lijnen volstaan kan worden, dan wel de voorkeur gegeven zou moeten
worden aan een televisie met 405 lijnen, wilde de commissie voorshands
geen oordeel uitspreken.
Wel voldoen de uitzendingen van 405 lijnen-beelden aan redelijke eisen.
182

De toepassing daarvan in de practijk — zoals in Engeland geschiedt —
heeft de commissie tot het inzicht geleid, dat daarmede bevredigende resul
taten worden verkregen.
Men is er evenwel niet alleen in geslaagd de kwaliteit, waaraan de televisie
beelden moeten voldoen, op te voeren tot een zodanig peil, dat inderdaad in
dit opzicht aan een practische toepassing ten behoeve van het publiek gedacht
kon worden, daarnevens had men met succes pogingen in het werk gesteld
om de mechanische aftastinrichtingen zodanig te vervolmaken, dat deze met
de inmiddels ontwikkelde electronische aftastinrichtingen in menig opzicht
gelijke voet konden houden. Naar het oordeel der commissie stond dan ook
geenszins vast, dat men voor het toekomende de mechanische aftastinrich
tingen zou verlaten. Wel is een verruiming van arbeidsveld voor de televisie
mogelijk geworden door de ontwikkeling van de electronische aftastinrich
tingen. Hieunede kunnen, zonder gebruikmaking van een tussenfilm, studioen buitenscènes worden opgenomen. De resultaten, welke hiermede bereikt
worden, waren — naar het oordeel der commissie — zelfs bij min gunstige
weersomstandigheden, bevredigend. De uitzendingen van directe televisie in
binnen- en buitenland gaven de commissie de overtuiging, dat hiermede voor
de practische toepassing van de televisie vooruitzichten werden geopend in
het bijzonder met betrekking tot het vraagstuk van de programma-verzorging.
In Nederland hield men zich tot dan toe alleen bezig met de ontvangst
in normale ontvangtoestellen. Ook in Engeland was dit het geval. Eerst in
de laatste tijd richtte men zich meer en meer naar de projectie van gewone
televisie-beelden, terwijl in Duitsland, behalve aan de ontvangst in de gewone
ontvangtoestellen en de projectie van de ontvangen beelden, ook veel aan
dacht gewijd werd aan het probleem hoe de ontvangst in openbare gelegen
heden voor het publiek bevorderd kon worden.
Met betrekking tot de ontvangst in normale ontvangtoestellen heeft de
commissie zowel in Nederland als in Duitsland en Engeland volop gelegen
heid gehad de ontvangst van televisie-uitzendingen bij de verschillende firma s
waar te nemen. De beelden in de verschillende soorten van ontvanginrichtingen
waren alle ongeveer van een afmeting van 20 X 30 cm. Deze betrekkelijk
geringe afmetingen waren nochtans niet hinderlijk bij het bezien van de
televisie-uitzendingen. De beelden waren lichtsterk, zodat de ruimte, voor de
ontvangst bestemd, gedeeltelijk verlicht kon blijven. De kwaliteit der ont
vangtoestellen verschilde onderling niet of althans niet noemenswaardig.
Van een eigenlijke serie-productie van ontvangtoestellen was toen alleen
in Engeland sprake. De prijs van de aldaar gefabriceerde televisie-ontvang-
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toestellen bedroeg gemiddeld £ 60. De prijs van toestellen, waarmede ook
gewone radio-omroepprogramma's op lange en korte golven te ontvangen zijn,
was iets hoger, namelijk gemiddeld ongeveer £ 80. Sindsdien is daarin weinig
verandering opgetreden. In het algemeen waren de ontvangtoestellen toen al
voorzien van een kathodestraalbuis voor de beeldontvangst; daarnaast werden
echter ook eenvoudige en niet dure ontvangtoestellen op de markt gebracht,
waarin de beeldreproductie op mechanische wijze geschiedt (met behulp van
spiegelradsysteem). Deze toestellen waren ook in het gebruik goedkoper,
omdat de onderdelen practisch niet vernieuwd behoeven te worden, hetgeen
bij de ontvangtoestellen, die uitgerust zijn met een kathodestraalbuis, door de
begrensde levensduur van dit onderdeel, wel het geval is.
In Duitsland heeft men zich er voor de oorlog op toegelegd het grote pu
bliek in kennis te brengen met de televisie, tot welk doel over geheel Berlijn
zogenaamde „Femsehstuben” verspreid waren. In de „Femsehstuben” wer
den dagelijks gedurende enige uren experimentele televisie-programma’s ge
geven. Deze bestonden gedeeltelijk uit directe en gedeeltelijk uit indirecte
televisie-beelden. Zij werden ten tijde van het bezoek der commissie via de
zender Witzleben ontvangen. Naar het oordeel der commissie kon deze
ontvangst nog niet zo bevredigend genoemd worden. Aangezien echter het
plan bestond tot 375 lijnen-beelden met een frequentie van 50 (halve) beel
den met verspringende regelaftasting over te gaan, kon wel worden verwacht,
dat de kwaliteit van de ontvangen beelden vooruit zou gaan. In Engeland
waren slechts twee openbare televisie-gelegenheden, en wel één in het Tech
nisch Museum en één in het warenhuis Selfridge. Engeland echter produ
ceerde reeds ontvangtoestellen voor de verkoop, terwijl in Duitsland van een
serieproductie vooralsnog geen sprake was, zodat men daar door openbare
televisie-ontvangst de belangstelling van het publiek wilde wekken.
Naast de gewone televisie-ontvangst wijdde men in Duitsland veel aandacht
aan de projectie van televisie-beelden. De bereikte projectie was naar het
oordeel der commissie nog niet van dien aard, dat zij voor practische toepas
sing in aanmerking kwam. In dat opzicht verkeerde men toen nog in het
laboratorium-stadium. Sindsdien zijn belangrijke verbeteringen aangebracht.
Verder heeft men zich in Duitsland nog toegelegd op de projectie met
behulp van een rastertableau met electrische gloeilampjes. Bij deze projectie
wordt in de eerste plaats gedacht aan het overbrengen van het beeld van een
spreker, in een grote vergaderzaal of open ruimte, boven het spreekgestoelte.
Op deze wijze is het mogelijk op grote bijeenkomsten niet alleen de stem
van een spreker door talloze luidsprekers over een grote ruimte voor alle
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aanwezigen verstaanbaar te maken, doch daarbij tevens het beeld van de
spreker op een afstand van een paar honderd meter nog duidelijk zichtbaar te
maken.
In Engeland heeft men zich veel later pas toegelegd op het verkrijgen
van in de eerste plaats grotere beelden in de ontvangtoestellen en in de tweede
plaats van projectiebeelden. Dit heeft mede geleid tot de vraag of wellicht
niet de oplossing van het probleem, op welke wijze televisie productief ge
maakt zou kunnen worden, gelegen zou kunnen zijn in de toepassing van
televisie-projectie in theaters, enz. Op deze wijze zou het immers mogelijk zijn
die belangengroepen ook bij de financiering van de televisie in de een of
andere vorm te betrekken. Men meent namelijk, dat televisie slechts practisch
uitvoerbaar zal zijn, indien de verzorging van de televisie-programma’s op
behoorlijke wijze kan worden gefinancierd. De toepassing en verdere ontwik
keling van televisie-projectie zou inderdaad in deze gedachtengang een gele
genheid bieden om televisie ook economisch mogelijk te maken. In uitvoering
was een ontvangtoestel voor projectie in filmtheaters, waarvan de afmetingen
van het beeld 3 X4 m bedroegen. (Met de idee van televisie in de bioscoop
theaters loopt ook Engeland’s grootste filmmagnaat, J. Arthur Rank, rond.
Met een kapitaal van een millioen pond sterling wil hij een zendstation bou
wen om van daaruit speciaal opgenomen films per televisie naar de bioscopen
uit te zenden. In Amerika hebben de Radio Corporation of America &
Warner Bros filmmaatschappij een belangengemeenschap gesloten voor het
doen van een gezamenlijke poging de intrede van televisie voor de bioscoop
voorstellingen te bevorderen.)
De commissie heeft ook de vraag gesteld, op welke wijze men zich de
televisie-voorziening in Duitsland eigenlijk gedacht had. Voor de steden en
naaste omgeving meende men gebruik te kunnen maken van zenders, terwijl
men in studie had de vraag of het mogelijk is die gedeelten, die niet direct
met de geprojecteerde zenders bereikt kunnen worden, door middel van
kabels van televisie te voorzien. Een televisie-kabelnet zou dan zodanig
moeten worden aangelegd, dat hoofdkabels naar bepaalde centrale punten
worden geleid, waar aftakking zou plaats vinden naar de huizen van de
televisie-toestelbezitters. Geheel analoog dus aan de ons bekende radio-distributie. Ook de mogelijkheid om televisie langs gewone telefoonkabels door te
geven werd overwogen.
In Engeland is de gehele verzorging van de televisie aan de British Broadcasting Corporation toevertrouwd. De B.B.C. heeft hierbij rekening moeten
houden met het advies der Television Advisory Committee. De uitzendingen
185

■

van het Alexandra Paleis kunnen, in het algemeen genomen, binnen een af
stand van 25 mijl worden ontvangen. Soms is de actieradius groter.
Televisie langs kabelverbindingen heeft men in Londen reeds toegepast.
Men heeft een directe kabelverbinding aangelegd tussen het Alexandra Palace
en het gebouw van de B.B.C. in Londen om hier vandaan de verschillende
aftakkingen tot stand te brengen met daarvoor in aanmerking komende
theaters in Londen.
De vraag op welke wijze de programma-verzorging van de eventueel later
op te richten zenders, verspreid over het gehele land, zal zijn (namelijk of deze
zelfstandig een televisie-programma zullen verzorgen, dan wel het programma
van Londen zullen doorgeven), zal te gelegenertijd nader worden overwogen.
De ontvangst van de Londense televisie-programma’s werd bemoeilijkt in
het bebouwde gedeelte van de stad. De vele gebouwen en storingen hebben
een nadelige invloed op de ontvangst. Hieraan wordt tegemoet gekomen door
het zo hoog mogelijk plaatsen van de antennes.
Leidraad voor de televisie-verzorging zal moeten zijn, dat het karakter der
programma’s licht en actueel is, zodat het de indruk wekt van een „im
promptu”, zo luidt het oordeel van de commissie. De grote attractie van tele
visie is en blijft de directe band, welke gelegd kan worden tussen het daad
werkelijk gebeuren en de toeschouwer. Deze attractie zal men nimmer moeten
trachten te vervangen door het gebruik van films.
Men zal zich misschien afvragen of dit beginsel niet moet leiden tot een
tekort aan programmastof. Immers de actualiteiten zijn niet steeds in die mate
aanwezig (vooral niet in een klein land als het onze), dat daarmede een
geheel programma kan worden gevuld.
Daar staat tegenover, dat naast de actualiteit een belangrijk onderdeel van
het televisie-programma zal zijn: het zuivere amusementsprogramma en die
programma’s, welke thans veelal in causerievorm voor de gewone radio-omroep
worden gegeven. Het zuivere amusementsprogramma geeft echter ook weer
bijzondere moeilijkheden. Men zal hiervoor een aparte programma-techniek
moeten ontwikkelen, zoals ook de film een eigen richting tracht te gaan. In
het algemeen kan men zeggen, dat zogenaamde cabaretuitzendingen beter
voldoen dan uitzendingen van theater- en revuevoorstellingen. Het cabaretkarakter, hetwelk thans reeds tot uitdrukking wordt gebracht in de studiouitvoeringen, zal meer en meer moeten worden opgevoerd en uitgewerkt tot
een eigen televisiekunst.
Er staan de televisie juist hulpmiddelen ten dienste, waarmede inderdaad
bereikt kan worden, dat de programma’s een eigen karakter verkrijgen, zodat
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de televisie-uitzendingen zich zullen kunnen handhaven naast theater- en
filmuitvoeringen. Men denke aan de mogelijkheid van het „mengen” van
televisie-beelden, het gebruik maken van spiegels en dergelijke trucmiddelen,
en van micro- en telelenzen.
Het „mengen” van televisie-beelden geschiedt door het gelijktijdig gebruik
van verschillende opname-toestellen. Dit overgaan van het ene beeld op het
andere maakt de uitzending van de programma’s levendiger. Op het ene
ogenblik ziet men de persoon in de studio ten voeten uit, waarop vervolgens
dit beeld geleidelijk overgaat in een ander, hetwelk een bepaald onderdeel
weergeeft (gezicht, handen). Door deze contrasten in de beeldcompositie
verkrijgt men de indruk van een „close-up”, indien een bepaald onderdeel
wordt weergegeven tegenover het totale beeld.
In dit opzicht kan men zeggen, dat in Engeland in de programma-verzorging reeds zekere raffinementen zijn aangebracht en dat men aldaar de
materie in principe reeds beheerst.
De commissie was eenstemmig van oordeel, op grond van de ervaringen,
welke zij in binnen- en buitenland heeft opgedaan, dat de televisie-techniek
toenmaals reeds zodanige vorderingen had gemaakt, dat in technisch opzicht
een practische toepassing reeds toen te verantwoorden was. Daarnaast erkende
zij evenwel, dat het kostenvraagstuk en het probleem van de programmaverzorging nog van dien aard zijn, dat de instelling van een regelmatige
televisiedienst in Nederland in elk geval nog geruime tijd zal uitblijven. Toch
was het noodzakelijk, zo oordeelde zij, rekening te houden met de mogelijk
heid van een practische televisiedienst hier te lande, temeer daar Nederland
op het gebied van de omroep van meet af een belangrijke rol heeft gespeeld.
Indien te eniger tijd de televisie ook economisch mogelijk blijkt, zal het nood
zakelijk zijn, dat reeds vooraf verschillende vraagstukken onder de ogen zijn
gezien, zodat bij invoering van een definitieve dienst de voorbereidende
werkzaamheden reeds zijn verricht. In verband hiermede zullen nog talrijke
problemen van technische, juridische en economische aard nader moeten
worden bestudeerd, terwijl daaromtrent met verschillende daarvoor in aan
merking komende instanties en belangengroepen overleg zal moeten worden
gepleegd. Voorbereidingen tot het doen van experimentele uitzendingen achtte
de commissie aanbevelenswaard, mede omdat door een experimentele televisie
dienst het Nederlandse publiek op de hoogte zou kunnen worden gebracht
van de stand der televisie-techniek.
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In 1938 werd Nederland verrast met de ministeriële goedkeuring van de
voorstellen van de commissie, d.w.z. de voorstellen, welke de commissie op
grond van haar rapport had ingediend en die een regeling behelsden voor de
verzorging van experimentele televisie-uitzendingen.
Deze voorstellen waren wel groots. Zij luidden als volgt:
1. De technische verzorging van de experimentele televisie-uitzendingen
geschiedt door de Nederlandse omroep-zender-maatschappij „Nozema” N.V.
2. De programmaverzorging gedurende de experimentele periode geschiedt
door de Nederlandse radio-omroepverenigingen.
3. Ter zake van de ontvangst wordt er naar gestreefd: enerzijds deze te
doen plaats vinden in openbare gelegenheden, waar publiek komt, dat geacht
kan worden in beeldomroep (lees televisie-omroep) belang te stellen, ander
zijds huisontvangst op zo ruim mogelijke schaal mogelijk te maken.
4. Ter voorbereiding en voor de algemene leiding van de practische uit
voering der experimentele televisie en tevens om gedurende de experimentele
periode een nauw contact tussen de televisiecommissie en de bij het experi
ment betrokken organisaties mogelijk te maken, wordt een contactorgaan ge
vormd, waarin zitting hebben, onder presidium van de voorzitter der televisie
commissie:
a. een of meer vertegenwoordigers, aangewezen door de Nederlandse
omroep-zendermaatschappij „Nozema” N.V.;
b. een of meer vertegenwoordigers, aangewezen door de Nederlandse
radio-omroepverenigingen, niet vallende onder a;
c. een of meer vertegenwoordigers, aangewezen door de televisiecommis
sie, niet vallende onder a of b.
5. Aan de voorzitter van het contactorgaan wordt de bevoegdheid gegeven
andere personen en/of vertegenwoordigers van andere organisaties en instanties
uit te nodigen het contactorgaan van voorlichting te dienen en aan de beraad
slagingen van een of meer der vergaderingen tijdelijk deel te nemen, indien en
voor zover zulks bij de werkzaamheden van dit orgaan, naar zijn mening,
noodzakelijk mocht blijken.
In het contactorgaan hadden naast leden van de commissie zitting o.a. Prof.
Mr P. S. Gerbrandy, H. J. Boetje en Ir A. Dubois, namens de toenmalige
Nozema, en de heren G. de Clercq, J. W. Lebon, P. Speet en Mr A. van
der Deume namens de omroeporganisaties.
De publicatie van deze plannen wekte critiek.
„Moet er veel geld — teveel geld — in de bodemloze put der televisie
worden geworpen? zo schreef een der dagbladen.
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„Het ligt in de bedoeling”, aldus „Het Volk” van 25 Februari 1938, om
experimentele uitzendingen te gaan doen, die onder de technische leiding van
de officiële zendermaatschappij, de Nozema, staan. Zij zullen plaats vinden
met de verplaatsbare televisie-installatie van Philips Radio en de omroep
verenigingen zullen voor het programma zorgen.
De kwestie is — dat blijkt reeds uit de plannen — volledig in overeenstem
ming met de omroepverenigingen besproken en voorbereid. De omroepvereni
gingen zitten in de contactcommissie, zijn bij de uitvoering van de plannen
betrokken en het lijkt dus allemaal volkomen in orde. Men zal er wel op
kunnen rekenen, dat met de nodige bedachtzaamheid gehandeld zal worden.
Maar toch bekruipt ons bij het lezen van het rapport een onbehagelijk gevoel.
En als wij dat gevoel pogen te determineren, dan blijkt het te zijn veroorzaakt
door de indruk, dat de televisiekwestie in het rapport van de commissie niet
geheel objectief is gesteld. Om het eens populair te zeggen: het lijkt alsof de
televisiecommissie verliefd is geworden in het voorwerp van haar onderzoek.
En liefde is blind.......
De commissie motiveert het doen van speciale televisie-uitzendingen o.a.
met de wens zich een precies oordeel te kunnen vormen van de verschillende
vraagstukken, die bij de invoering en verdere ontwikkeling van de televisie
kunnen voorkomen. Daarbij is het, ook voor ingewijden in dit vraagstuk, een
volkomen raadsel, waarom daarvoor speciale uitzendingen moeten plaats
vinden, dus andere uitzendingen dan thans reeds zeer geruime tijd door Philips
Radio geschieden. Philips Radio heeft steeds alle medewerking aan de com
missie verleend en heeft thans zelfs de verplaatsbare zendinstallatie ter be
schikking gesteld. Elk probleem, dat zich ergens in ons land zou kunnen voor
doen, kan zich ook in Eindhoven voordoen en heeft zich daar natuurlijk reeds
vertoond. Het lijkt ons absoluut overbodig om met televisie-zenders in ons
land te gaan rondleuren.
Verder lezen wij, dat de commissie het Nederlandse publiek op de hoogte
wil brengen van de stand der televisie. Waarom? Is dat zulk een groot volks
belang? Er zijn zeer vele, en belangrijker, zaken te noemen, waarvan het
publiek niet voldoende op de hoogte is en die toch niet door middel van
regeringscommissies onder het grote publiek worden gebracht. De regering
denkt er toch ook niet over om bij voorbeeld een tentoonstelling te organiseren
van moderne literatuur?” aldus „Het Volk”, dat vervolgt:
„Wij vrezen namelijk, dat het met de televisie zal gaan als met zoveel dingen,
waar een of andere instelling zich uitsluitend mee heeft bezig te houden —
dat het onderwerp een eigen leven zal gaan leiden, en daardoor niet tot een
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ontwikkeling komt, die niet in de juiste verhouding tot de belangrijkheid staat.
Wanneer het hierbij ging om een tamelijk onschuldige liefhebberij van een
aantal technici, dan zouden wij er ons niet druk over maken. Maar wij ont
vingen tegelijkertijd met het rapport van de televisie-commissie het jaarverslag
van de Britse omroeporganisatie. Daaruit blijkt, dat de inkomsten van de
Britse omroep hoger zijn dan ooit te voren, doch dat het moeilijk wordt om de
televisie uit de tegenwoordige fondsen van de B.B.C. te financieren. En over
1937 wordt een „aanvullend bedrag” voor de televisie beschikbaar gesteld
van niet minder dan 310.000 pond. En dat alles voor een experiment, dat tot
dusverre alleen Londen betreft en in deze stad zijn hoogstens tweeduizend
ontvangers.
Nederland moet noodzakelijkerwijze op het gebied van de televisie achter
aan komen. Wij hebben eenvoudigweg het geld niet om de peperdure experi
menten zelf uit te voeren en moeten dat aan de landen met veel omroepgeld
als Engeland en aan de militaire landen als Duitsland overlaten. Wil men,
teneinde technisch een beetje op de hoogte te blijven, op bescheiden schaal wat
experimenten doorvoeren, dan hebben wij daar vrede mee. Maar de zaak mag
niet opgejaagd worden, zodat de televisie der omroepverenigingen te veel
geld zou gaan kosten en daardoor de gewone omroepprogramma’s met minder
geld zouden moeten uitkomen”.
Tot zover het genoemde blad, dat er nog aan toevoegde, dat de televisie
niet voor het grote publiek geschikt zou zijn. Dit was wel wat somber uitgedrukt.
Intussen zijn de plannen van 1938 onuitgevoerd gebleven. De internationale
gebeurtenissen vestigden de publieke aandacht op geheel andere dingen dan
televisie. Maar nu zijn we bezig naar een rustiger tijdperk terug te keren. De
televisie eist haar plaats.
En terecht.
Want het verzien blijft het wonder van de 20ste eeuw en de massa is ver
langend te weten, aan welk verlangen nu kan worden voldaan.
De tijd zal niet ver meer zijn, dat een werkelijke televisie-omroep wordt
ingesteld. Dat daarbij de bezwaren, welke in 1938 werden geopperd, niet
meer zouden meetellen, willen wij niet gaarne beweren. Maar wel zal het de
zaak van technici en economen zijn om het publiek niet datgene te onthouden,
waartoe die techniek in staat is.
Televisie móét er komen.
Zo heeft ook de Nederlandse regering het weer begrepen, toen op 26 October 1948 een nieuwe, tweede, televisie-commissie werd geïnstalleerd, ditmaal
door de Minister van Verkeer en Waterstaat, met de taak na te gaan op welke
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wijze en in welke omvang de huidige stand der techniek en de te verwachten
toekomstige ontwikkeling daarvan practische toepassing van de televisie hier
te lande mogelijk en raadzaam maakt. *
Voorzitter van de commissie is Prof Dr Ir W. Th. Bahler te Delft. Leden:
Mr A. W. Schade van Wesirum en E. J. Verschuren (van het Ministerie van
Onderwijskunsten en Wetenschappen), Ir J. D. H. v. d. Toorn, Dr C. C.
Grützner en Jhr Dr Ir Ch. Th. D. van der Wijcl?, namens het Staatsbedrijf der
P.T.T.; Prof. Dr Balth. van de Pol en Mr Dr Th. J. M. A. van Rooy,
namens de Radioraad; K. van Dijk en W. Vogt namens de Nozema; Prof.
Dr J. B. Kors O.P. en J. B. Broekz namens de Radio-Unie; Ir J. A. J.
Bouman namens de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, en R. Uges Jr
namens de Bioscoopbond (afb. 161).
De Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr ]. H. R. van Schaik, heeft
deze tweede televisie-commissie geïnstalleerd en daarbij herinnerd aan het
feit, dat de eerste commissie over de mogelijke inrichting van een experimentele
televisiedienst met alle organen, die op het gebied van de radio-omroep een
taak vervulden, overeenstemming had bereikt. De oorlog brak de werkzaam
heden af.
Thans vraagt de televisie opnieuw de volle aandacht. De ontwikkeling in
andere landen heeft niet stilgestaan en vele van de door evengenoemde com
missie vóór de oorlog naar voren gebrachte denkbeelden zijn inmiddels door
de feiten achterhaald, zowel op technisch als op organisatorisch terrein. Juist
met het oog op deze achterstand is reeds in Juli 1946 aan de N.V. Philips
te Eindhoven een machtiging verleend voor aanleg en gebruik van een experi
mentele televisie-zendapparatuur.
De minister zeide verder:
De commissie zal zich niet alleen bezig houden met de technische proble
men, doch haar is ook opgedragen na te gaan of practische toepassing der
televisie voor openbaar gebruik mogelijk en raadzaam geacht moet worden,
en de factoren te onderzoeken, die daarbij aan de orde komen. Dit houdt in
de bestudering en oplossing van de daarmee samenhangende technische, cul
turele, economische, juridische en organisatorische vraagstukken. Een onder
zoek op deze gebieden is dan ook in de verstrekte opdracht begrepen, waardoor
het grote belang van het onmiskenbaar verband tussen de techniek en de uit
voering der televisie de vereiste behartiging zal kunnen vinden.
De ervaring in de jaren 1935-1938 opgedaan, heeft uitgewezen, dat de
gang van zaken in de commissie bespoedigd zal kunnen worden wanneer ook
vertegenwoordigers van industrie, film en omroep — welke belangengroepen
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min of meer bij de televisie rechtstreeks zijn betrokken — als leden der com
missie direct aan de bestudering en oplossing der verschillende problemen
kunnen medewerken. Daarom is ditmaal tot een bredere samenstelling over
gegaan.
Het staat enerzijds wel vast, dat de industrie in Nederland wat betreft de
bestudering en oplossing van de in aanmerking komende technische vraag
stukken gelijke tred houdt met het buitenland, aan de andere kant is men
Nederland op het stuk der practische aanwending van de televisie elders
reeds verscheidene jaren ver vooruit. De moeilijkheden, welke liggen tussen
experimentele, speciale demonstraties en dagelijkse uitvoering van een televisiedienst zijn in het buitenland vrijwel opgelost. Niet deze moeilijkheden, doch
de financiële consequenties en gebrek aan materiaal zijn de oorzaak dat deze
uitvinding ook in andere landen slechts op beperkte schaal toepassing erlangt.
Een ernstig vraagpunt zal vormen de dekking van de aan een organisatie
van de televisiedienst verbonden kosten. Deze zullen niet alleen voor zend
apparatuur en programmakosten zeer hoog zijn, doch ook particulieren zullen
zich een niet geringe uitgave moeten getroosten voor aanschaffing van een
ontvangapparaat. Samenwerking en contact met het buitenland, zowel voor
de nodige normalisatie en dienst en materiaal als voor mogelijke gebruikmaking
van buitenlandse programma’s zullen punten van overweging moeten uitmaken.
De commissie zal de richtlijnen moeten aangeven, welke voor de verwezen
lijking van de televisie in de practijk zullen moeten gelden. Bereikt men een
maal het grote publiek, dan wordt met deze methode van verspreiding van
nieuws en voorlichting, van instructie en ontspanning op allerlei gebied, een
nieuw element in de huiskamer, ja in het leven, gebracht. De reacties van de
bevolking daarop zullen vanzelf weder leiden tot verbetering van systeem en
wellicht de prikkel vormen tot het doen van nieuwe uitvindingen op dit of
verwant terrein. Het zal aan de commissie zijn te beoordelen in hoeverre de
toegepaste televisie, gelijk de gewone radio-omroep, als bruikbare en tevens
als culturele factor van betekenis voor onze samenleving in het radiobestel
haar plaats zal dienen te krijgen.
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Afb. 158. De projectie-inrichting van afb. 156 in andere stand gezien. De beeldprojector wordt
in het apparaat geplaatst, (foto Radio Corporation of America).

Afb. 159. Een televisie-zender, waarbij het licht van rechts komt en via de openingen van
dc Nipkowschijf (gedeeltelijk zichtbaar) door de opening (boven linkerhand) op de uit te
zenden persoon valt. Daarna kaatst het licht terug op drie foto-electrische cellen, die met
kopergaas zijn omgeven. Deze primitieve installatie dateert van 1928.

;

i

e
•t:
Q

•S-3
«a 8

II

§ a
c0 §V
1

Cj

• Si '5
•2 5

•a *2
C
S
o ^
2

•5 *6o
to Oj

2 as
oq Co
o

£
<

Afb. 161. Op 26 October 1948 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. Mr J. H. R.
van Schaik, de tweede televisie-commissie geïnstalleerd, in tegenwoordigheid van Prof. Dr
F. J. Th. Ratten, Minister van Onderwijs, en de Heer T. van Houwelingen, directeurgeneraal van de PTT,
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DE VERLICHTING VAN DE TELEVISIESTUDIO
De kwaliteit van een televisie-opname in de studio is in hoge mate afhanke
lijk van de verlichting in de studio of beter gezegd, van de belichting van
datgene, wat moet worden opgenomen.
In de eerste plaats speelt de aard van de samenstelling van het licht in de
televisie-studio een uiterst belangrijke rol. Wij moeten dus onderzoeken welke
kleuren (of golflengten) van het gehele lichtspectrum voor televisiedoeleinden
het meest in aanmerking komen. Men moet namelijk niet over het hoofd zien
dat de gebeurtenissen in de studio niet met het menselijk oog maar met het
oog van de camera worden opgenomen. De televisiecamera, die ook de iconoscoop bevat, bezit een gevoeligheid, die zich belangrijk onderscheidt van de ge
voeligheid van het menselijk oog. Terwijl het menselijk oog een maximale
gevoeligheid toont voor het opnemen van stralen uit het geel-groene deel van
het spectrum en voor de andere kleuren veel minder gevoelig is, geeft de iconoscoop de voorkeur aan een geheel ander deel van het lichtspectrum. Bij de
televisie-opname komt het er vooral op aan welke spectrale samenstelling de
iconoscoop nodig heeft, en niet het menselijk oog.
Voordat wij echter op de bijzondere spectrale samenstelling, die voor de
iconoscoop nodig is, nader ingaan, willen wij over de Verlichting van de
televisiestudio in het algemeen nog een enkel woord zeggen. Wij weten reeds
dat de lichte en donkere partijen van het beeld, dat wordt opgenomen, in
electrische impulsen worden omgezet, die verder versterkt en verwerkt worden
in de zendapparatuur. Hoe meer licht op de mozaïekplaat van de iconoscoop
valt, hoe mider behoeft het signaal versterkt te worden. In de eerste plaats is
dus behalve een goede optiek een grote hoeveelheid licht nodig, die van de
scène moet komen. De scène blijkt in de praktijk te moeten worden verlicht
door minimaal 5000 tot en met 10000 lux, en als het kan nog meer ten behoeve
van de mogelijke reflectie-verhoudingen van huidskleur, kleding en decors,
om een beeld van grote helderheid op de mozaïekplaat van de iconoscoop
teweeg te brengen.
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Deze hoeveelheid licht voor de iconoscoop moet ook nog een speciale
spectrale samenstelling bezitten.
Voor televisie-opnamen hebben we een verlichting nodig, die in hoofdzaak
de kleuren blauw en het langgolvige deel van ultra-violet bevat. Het doet er
niet toe dat de zo verlichte scène voor het oog een onnatuurlijke kleur heeft,
want het komt hierbij niet aan op het menselijk oog, maar op het oog van de
televisiecamera. Daarom is het onjuist om ter verlichting van televisiestudio’s
gloeilampenlicht te gebruiken, dat afkomstig is van studiolampen. Vergelijken
wij de samenstelling van dit licht met de gevoeligheid van de iconoscoop, dan
blijkt dat het slechts aangepast is aan de eisen, omdat gloeilampenlicht veel
rood, maar weinig blauw bevat.
Wanneer wij echter licht gebruiken, dat afkomstig is van een kwiklamp,
kan aan alle eisen die de iconoscoop ten opzichte van licht stelt, in ruime mate
worden voldaan. Het licht van de kwiklamp is namelijk blauwachtig en bevat
bovendien een flinke dosis van de nauwelijks zichtbare, ja zelfs ten dele on
zichtbare stralen van het ultra-violette gedeelte van het spectrum. Dus komt de
samenstelling van het kwiklicht uitstekend overeen met de gevoeligheid van de
iconoscoop. Bovendien straalt de kwiklamp slechts een zeer geringe hoeveel
heid warmte uit, wat prettig is voor de acteurs. Bij verlichting met gloeilampen
of koolspitsen zal juist de warmte, die de acteurs uiterst kunnen verdragen, de
topgrens van de verlichtingssterkte bepalen. Door een sterke ventilatie is dit
wel enigszins te verhelpen, maar toch blijven de warmtestralen zeer hinderlijk,
en ieder die wel eens voor de film- of televisiecamera moest optreden, kan hier
van getuigen. De kwiklamp heeft weinig warmtestraling en is bovendien watergekoeld. De koeling van de kwiklampen voert een belangrijk gedeelte van
de warmte bij de lamp met het water af.
Dank zij het feit dat het kwiklicht een flinke hoeveelheid ultraviolette stralen
bevat, waarvoor de iconoscoop zeer gevoelig is, levert het kwiklicht ook het
voordeel op dat de acteurs minder last hebben van het licht. Een andere goede
eigenschap van het kwiklicht bestaat daarin dat het zuiniger is dan gloeilam
penlicht, waardoor een besparing in het aantal van de toe te voeren kilo
watts optreedt (afb. 128).
De hoofdverlichting van de Philips televisie-studio bestaat uit 42 lampen,
type SP 500, met een totaal vermogen van 42 X 500 watt = 21 Kw. De
lampen zijn opgesteld in 14 groepen van drie lampen (afb. 128). De bijverlichting bestaat uit 5 lampen (SP 1000 gelijkstroom). Het totaal van de
verlichtingssterkte aan de achterzijde van de televisiestudio bedraagt ongeveer
7000 lux, een lichtsterkte, die de sterkte van het zonlicht benadert.
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ARTIKELEN VAN JAN D. REMPT
OVER TELEVISIE
i2-5-’28, Schuitemakers Purmercnder Courant: Noctovisie, zien in volslagen duister.
iQ-1-29, (Weekblad) Deze Week: Televisie, voorlopig een onderwerp voor amateurs.
7-6-’3o, Haagsche Post: Hoever is men met de televisie? Voor de practijk nog niet van waarde,
Baird, de toovenaar van Boxhill.
i-ii-’3o, Haarlemsch Dagblad: Uit de historie der beeldtelegrafie, niet te verwarren met televisie;
proeven met kleuroverbrenging door Hollandsche ingenieurs.
2. i9-i2-’30 en 17-1, 17-2, 14-3 en 7-4-'3i: Goedkoope Purmercnder Courant: Ver-zien
in het heden, een reeks artikelen over het wonder der televisie.
1932, (Maandblad) Televisie: Uit de historie der beeldtelegrafie (aflevering no. 7).
4-5-’35, Vara-Omroep: Televisie, van experiment tot omroep, lezing.
29-7-’35. (dagblad) Voorwaarts: Televisie voor den amateur, demonstratie volgens de grofrastermethode door de afdeeling Rotterdam van de N.V.I.R. in Maison Meunier Frères, be
langwekkende resultaten.
7, 14 en 21-3-’36, (dagblad) Voorwaarts: Hoe staat het met de televisie? De wereld is veel
verschuldigd aan den tovenaar van Boxhill; De tijd van ongeloof is voorbij!: Ligt de toe
komst in de cineac ?
7 en 20-io-’36, (dagblad) Voorwaarts: Televisie, de radio der toekomst: Laboratorium reeds
ontgroeid; Het wonder, waar men op wacht.
i4-8-’37, Het Volk: In een half uur naar Indié.
23-n-’37, (dagblad) Voorwaarts: Televisie in de huiskamer, dwars over dorpen en steden,
het televisie-oog loert overal.
Augustus 1943: (Maandblad) Techniek: Lichtgevoelige cellen en de televisie.
Januari 1944, (Maandblad) Nederlandsch Studieblad: Telautografie en beeldtelegrafie als voor
loopsters van de televisie, het principe der aftasting.
Juni 1944, (Maandblad) Nederlandsch Studieblad: Het wonder: ver-zien in kleuren, snelle tech
nische ontwikkeling van de televisie; zal na den oorlog het televisietoestel even populair
worden als de radio ?

ERRATA
In de nummering der afbeeldingen ontbreken de nummers 72 t/m 77. Dit heeft echter geen
invloed op de verwijzingen in de tekst naar de afbeeldingen.
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