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Blokschema van een kleurontvanger met RGB-sturing en met oscillogramtabellen (rode nummers)
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Voedingen
De oscillogrammen op de bladzijden 1 tot en met 6 en 175/176 zijn ge
meten op de in het rood gemerkte meetpunten van de grote blokschema's vooraan en achteraan in het boek.’
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Korte beschrijving van de delen
van een kleurontvanger

1.01 Kanaalkiczerecnheid (Blok l)1
De kanaalkiezereenheid van een televisie-ontvanger, kort
weg ook „tuner” genoemd, omvat alle elektronische en me
chanische onderdelen van de HF-voorversterkertrap, mengtrap en oscillatoren voor de bereiken I, III, IV en V.
Het doel van de tuner is het omzetten van de HF-ingangssignalen in de middenfrequenties 38,9 MHz beelddraaggolf,
34,47 MHz kleurhulpdraaggolf en 33,4 MHz geluidsdraaggolf, zulks met een voldoende hoogfrequent voorversterking
om een gunstige signaal-ruisverhouding (20 : 1) te verkrijgen.
GD
BD WMHz KD\
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Fig. 1:

5,5MHz

HF-doorlaatkromme met tolerantiebereik

De HF-doorlaatkromme van de tuner (fig. 1) is ongeveer 7
MHz breed en vlak binnen ±1 dB. Daardoor worden ver
schillen in kleurverzadiging in de onderscheidene kanalen
vermeden. Anders gezegd, aan een nauwkeurige afregeling
van de tuner worden hogere eisen gesteld dan aan tuners voor
wit-zwart-ontvangers.
De afstemming op de gewenste zendfrequenties gebeurt
mechanisch of elektronisch naargelang de uitgevoerde con
structie.
Een elektronische afstemming gebeurt met capaciteitsdioden. Door verandering van een aangelegde sperspanning ver
andert de spercapaciteit van de diode. Zulke dioden als afstemelement vervangen de afstemspoelen of de draaikondensatoren.
1) Deze nummering (blok 1) refereren zich tot de grote blokschema’s.
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1.02 Automatische afstemming (AFC) (Blok 2)
Wegens de wisselende ontvangvoorwaarden is voor een
automatische oscillatorregeling een bijkomende fijnregeling
noodzakelijk. Deze kan naar keuze in- of uitgeschakeld wor
den. Men kan hiermede de ligging van de beelddraaggolf op
de Nyquistflank veranderen, indien afregeling op de nomi
nale waarde van 38,9 MHz geen optimale beeldkwaliteit zou
opleveren. Gewone afstemautomaten laten een verschuiving
van de beelddraaggolf op de Nyquistflank toe van ongeveer
±500 kHz, terwijl bij een kleurontvanger slechts een maxi
male verstemming van ±100 kHz toelaatbaar is.
Vanuit de laatste MF-trap wordt het middenfrequent sig
naal over een koppelcapaciteit naar een hoogfrequent versterkertrap gevoerd. Aan de uitgang van die versterker be
vindt zich een discriminator-bandfilter, afgestemd op 38,9
MHz. De frequentie-afhankelijke uitgangsspanning van de
discriminator wordt in een gelijkspanningsversterker ver
sterkt, van MF-signaalresten ontdaan en tenslotte toegevoerd
aan de frequentiebepalende kring van de VHF- en UHF-oscillator.
1.03 Automatische sterkteregeling (AVC) (Blok 3)
De versterking van de beeld MF-versterker alsmede de
HF-versterkers in de tuner worden geregeld door een stuurspanning, welke in een impulsgestuurde spanningsregeltrap
opgewekt wordt. Deze stuur- of regelspanning laat toe dat de
kleurontvanger zich aan zeer sterk uiteenlopende ontvangstyoorwaarden kan aanpassen. Een sterke regeling levert een
hoge oversturingsgrens op voor hoge veldsterkten van het
zendsignaal. Met een zwakkere regeling wordt bij ontvangst
van zenders op grote afstand het ruisen verminderd. In deze
impulsgestuurde trap wordt de regelspanning slechts tijdens
de duur van de lijnsynchronisatiepulsen verkregen; daardoor
wordt deze spanning geheel onafhankelijk van de modulatie
(beeldinhoud) en praktisch ongevoelig voor storingen, omdat
alleen die stoorimpulsen, die tijdens de lijnimpulsen optre
den, de regelspanning nog kunnen beïnvloeden.
In tegenstelling met een dioderegeling wordt met een impulsgestuurd regelsysteem een hoge regelsteilheid verkregen;
daarbij heeft men als voordeel dat zeer sterke en snelle ver
anderingen van het ingangssignaal voldoende gestabiliseerd
worden.
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1.04 MF-Versterker (Blok 4)
Na de frequentie-omzetting in de mengtrap van de tuner
wordt in de middenfrequentversterker het televisiesignaal
zodanig versterkt en geregeld, dat men een praktisch con
stant uitgangssignaal verkrijgt dat binnen bepaalde grenzen
onafhankelijk is van de grootte van het ingangssignaal. In
deze MF-versterker wordt ook de genormaliseerde doorlaatkromme gevormd (fïg. 2).
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Fig. 2:

MF-bee/ddoor/aatkromme van een k/eurontvanger

Wegens de hoge optredende middenfrequentspanningen
worden aan de laatste MF-trap hoge eisen gesteld vooral wat
lineariteit betreft. Aan de uitgang van de MF-versterker wor
den de signalen afgetakt voor de videogelijkrichter èn voor de
geluidsmiddenfrequentgelijkrichter.
1.05 Geluids-MF-gelijkrichter (Blok 5) en
Videogelijkrichter (Blok 6)
Bij de meeste zwart-wit TV-ontvangers vindt men slechts
één diode om het videosignaal en de geluidstussendraaggolf
te demoduleren. Het videosignaal verkrijgt men door de gelijkrichting van het amplitude gemoduleerd MF-signaal, ter
wijl uit de verschilfrequentie tussen beeld- en geluidsdraaggolf de geluidstussendraaggolf (intercarrier) of MF-geluidssignaal ontstaat:
fB —fQ = 38,9 — 33,4 = 5,5 MHz
Een dergelijke gelijkrichterschakeling kan bij kleurtelevisie niet gebruikt worden, omdat de bijkomende kleurhulp17

draaggolfeen verschilfrequentie oplevert die in het videobereik valt:
fK—fG= 34,47 — 33,4 = 1,07 MHz
Daardoor kan al naargelang de amplitude van deze ver
schilfrequentie op het beeldscherm een sterk gestreept pa
troon optreden. Om zulke storing te vermijden moet voor de
videogelijkrichter een sperkring ingeschakeld worden afge
stemd op 33,4 MHz. Daarom heeft de MF-versterker in een
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Videobandbreedte van de gemoduleerde beelddraaggolf
met geluidsdrager en toegevoegde kleurinformatie

kleur-TV twee verschillende uitgangen: de ene geeft het ge
hele frequentiebereik af dat de MF-ver-sterker doorlaat, de
andere laat alleen het videofrequentiebereik door. Na de
beeldgelijkrichter vindt men dus alleen het volledige kleurvideosignaal (KBOS)1, inclusief de daarin verweven kleurhulpdraaggolf (fig. 3).
De uitgang van de geluidsgelijkrichter levert naast het vol
ledig kleurenbeeld- of KBOS-signaal ook de verschilfrequenties van 5,5 MHz (geluid) en 1,07 MHz. Met een ge
schikt bandfilter wordt de geluidstussendraaggolf van 5,5
MHz er uit gefilterd. Naargelang de keuze van de fabrikant
kan de in het KBOS-signaal verweven kleurinformatie zowel
aan de uitgang van de beeldgelijkrichter als aan de uitgang
voor de 5,5 MHz tussendraaggolf afgetakt worden.
1) In het Duits is de gebruikelijke afkorting „FBAS”, Farb-, 5ild-,
/lustast- und Synchronsignal, wat betekent: /fleur-, fieeld-, Onderdrukkings- en Synchronisaticsignaal. Waar nodig wordt de Nederlandse afkor
ting KBOS in de tekst gebruikt.'
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1.06 Videovoorversterker (Blok 7), vertragingslijn (Blok 8),
video-eindversterker (Blok 9)
Blok 7: de informatie die het uitgangssignaal van de
beeldgelijkrichter omvat is in feite het helderheids- of Y-signaal, ook het luminantiesignaal genoemd. Zijn amplitude
wordt met de contrastregelaar beïnvloed. Bij sommige fabri
kanten is de contrastregeling, in combinatie met een straalstroombegrenzing, gekoppeld aan een automatische zwartsturing van het luminantiesignaal.
Blok 8: door de kleine bandbreedte van het kleur- of chrominantiesignaal (ca. 600 kHz) ontstaan er tussen het luminantie- en het chrominantiesignaal (met ca 5 MHz band
breedte) looptijdsverschillen, die zich uiten in een foutieve
verdeling der kleuren. Hoe kleiner de bandbreedte van een
versterker wordt, hoe groter de looptijd van het signaal wordt
in die versterker. Om deze fout op te heffen moet het lu
minantiesignaal over ca. 0,8 ns vertraagd worden. Daarvoor
gebruikt men een vertragingslijn die zo gedimensioneerd is,
dat het luminantiesignaal precies dezelfde vertraging op
loopt, die het chrominantiesignaal verkrijgt door zijn smalbandige versterker.
Blok 9: het vertraagde luminantiesignaal wordt in de video-eindtrap verder versterkt, om de katode van de kleurenbeeldbuis uit te sturen of om gebruikt te worden als ingangsspanning van de matrix waaruit de 3 hoofdkleuren verkregen
worden.
1.07 De Kleurenbeeldbuis (Blok 10)
In vergelijking met de beeldbuis van zwart-wit-ontvangers
heeft een kleurenbeeldbuis niet één, maar drie verschillende
elektronenkanonnen. Wegens fabricagetoleranties zijn hun
onderlinge karakteristieken iets verschillend. Dientengevolge
is de opgewekte lichtintensiteit van de drie verschillende fosforen (rood, groen, blauw) verschillend, zodat een afzonder
lijke regeling van elk der drie stuursignalen noodzakelijk is.
In principe zijn er twee afregelingen noodzakelijk, waar
van het bijregelen van de karakteristieken onderling men de
grijsafregeling noemt, en de correctie van de intensiteitsverschillen men de witafregeling noemt.
De grijsafregeling gebeurt door wijziging van de schermroosterspanningen Ugi. Ook kan men de drie schermroosterspanningen vast ingesteld laten, waarbij men dan de grijsaf19

regeling uitvoert door instelling van de Ug\ -spanningen.
Elk elektronenkanon is in wezen identiek opgebouwd aan
dat van een zwart-wit-beeldbuis, maar sommige bedrijfsvoorwaarden wijken gedeeltelijk sterk af. Zo is bijvoorbeeld
de naversnellings- of hoogspanning van een kleurenbuis on
geveer 25 kV. Deze spanning moet zo hoog zijn om stralingsverliezen die in het gatenmasker optreden, te compenseren.
De roosterspanningen worden, zoals bij een gewone elek
tronenbuis, betrokken ten opzichte van het katodepotentiaal.
Dit potentiaal is niet noodzakelijkerwijze het massapotentiaal. Deze relativiteit tussen rooster en katode laat 3 princi
piële mogelijkheden toe om de kleurenbeeldbuis uit te stu
ren : RGB-sturing aan de 3 katodes of aan de 3 roosters, of
een verschilsturing aan de katodes en de roosters tegelijk.
KIen rversch Hst Kring
Bij kleurverschilsturing worden de 3 katodes doorverbon
den en altijd met hetzelfde signaal gestuurd. Voor kleuren
beelden krijgen de 3 roosters een verschillende signaalamplitude terwijl voor zwart-wit-beelden aldaar geen enkel signaal
aangelegd wordt (fig. 5).
RGB-sturing
Bij rood-groen-blauw- of RGB-sturing wordt geen signaal
aan de 3 stuurroosters aangelegd, die overigens aan een
gemeenschappelijk gelijkspanningspotentiaal liggen. Voor
kleurenbeelden worden nu de 3 katodes met verschillende
signaalamplituden gestuurd. Voor zwart-wit-beelden krijgen
de 3 katodes een zelfde verhouding van signaalamplitudes,
zodat de drie primaire kleuren (rood, groen en blauw) steeds
met dezelfde intensiteit oplichten. Het menselijk oog ervaart
deze menging als een grijswaarde (fig. 5).
1.08 Geluidsmiddenfrequentversterker (Blok 11)
Na de geluidsmiddenfrequentgelijkrichter (blok 5) volgt de
geluidsmiddenfrequentversterker. Naargelang het merk is
deze versterker in twee trappen uitgevoerd of met eep geïnte
greerde schakeling (IC). Zodoende beschikt men over een
voldoende versterkingsreserve; dit gedeelte in zwart-wit-ontvangers omvat meestal slechts één versterkertrap, omdat
men daar over een bijkomende versterking van de videotrap
beschikt.
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1.09 Geluidsdemodulator (Blok 12)
Het doel van de geluidsdemodulator is de geluidsinformatie uit de frequentiegemoduleerde 5,5 MHz tussendraaggolf te halen en in een audiofrequente spanning om te zetten.
Terzelfdertijd worden in de demodulatorschakeling storende
amplitudemodulaties onderdrukt. De gelijkrichting van het
middenfrequent geluidssignaal gebeurt met een verhoudingsdetector of ratiodetector, waarin twee MF-spanningen
in tegenfase aan een brugschakeling toegevoerd worden.
1.10 Geluidsversterker (Blok 13) en luidspreker (Blok 14)
De uitgang van voorgaand blok is verbonden aan de in
gang van een laagfrequent voorversterker. De nodige energie
voorde luidspreker wordt verkregen met een vermogenstrap.
1.11 Chrominantieversterker I (Blok 15) en II (Blok 20)
De chrominantieversterker heeft tot doel het chrominantiesignaal, dat de kleurinformatie bevat, zodanig in vermo
gen te versterken, dat men met dit signaal de vertragingslijn
sturen kan. Al naargelang het ontvangertype kan het beno
digde complete kleurenvideosignaal ofwel na de beeldgelijkrichter ofwel na de videovoorversterker afgetakt worden. De
kleurinformatie is gemoduleerd op een hulpdraaggolf van
4,43 MHz welke men uit de beeldgelijkrichter verkrijgt als
een verschilfrequentie tussen de beelddraaggolf 38,9 MHz en
de middenfrequente kleurdraaggolf 34,47 MHz:
fB—J'K= 38,9—34,47 = 4,43 MHz
Met een breedbandig banddoorlaatfilter wordt het 4,43
MHz-signaal uit het luminantiesignaal gefilterd. Een sperkring afgestemd op 5,5 MHz vermijdt dat er moiré-interferenties op het beeldscherm ontstaan. Bovendien zorgt men
in de chrominantieversterker ervoor dat de asymmetrie in de
doorlaatkromme van de beeld-MF-versterker in het bereik
van de kleurhulpdrager door een tegengesteld verlopende
flank gecompenseerd wordt; zodoende wordt de totale door
laatkromme voor het chrominantiesignaal voldoende vlak.
Het versterkte chrominantiesignaal aan de uitgang van
blok 15 wordt aan een kleurcontrast- of kleurverzadigingsregelaar toegevoerd. De totale bandbreedte van de chromi
nantieversterker bedraagt ongeveer 2 MHz (fig. 4).
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Door/aatkromme van de chrominantieversterker

Na deze regelaar wordt de chrominantiespanning aan ver
sterker II (blok 20) toegevoerd; deze bestaat uit een vermogenstrap.
1.12 PAL-loopdjddemodulator (Blok 21)
Het aldus verkregen chrominantiesignaal uit blok 20
wordt aan de ingang van de PAL-looptijddemodulator toege
voerd.
Deze demodulator bestaat uit een PAL-vertragingslijn en
een weerstandenmatrix. Aan zendzijde wordt in de kleurmodulator het (R-Y) signaal op het ritme van de lijnfrequen
tie omgeschakeld, waardoor een omschakeling van de spiegelfrequenties in de zijbanden van het chrominantiesignaal
ontstaat. Fasefouten die bij de overdracht optreden beïnvloe
den de beide zijbandinformaties evenveel maar in tegenge
stelde zin.
Vooropgesteld dat de kleurinhouden van twee in de tijd
opeenvolgende lijnen ongeveer gelijk aan elkaar zijn, dan
worden in de ontvanger door steeds wisselende optelling en
aftrekking eventueel optredende fasefouten omgevormd in
minder storende amplitudefouten.
Met de vertragingslijn wordt het chrominantiesignaal aan
de ingang over één lijnperiode (64 jjs) vertraagd. Vertraagd
en niet-vertraagd chrominantiesignaal staan nu op hetzelfde
ogenblik met de volgende lijninformatie aan de uitgang ter
beschikking. Volgens de fase van het inkomend signaal ver
krijgt men via de weerstandenmatrix na optelling de compo
nent ± Fv of Fu van het chrominantiesignaal. Daarom ook
moeten er twee optelketens aanwezig zijn.
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1.13 Chrominantieregelspanning (Blok 16)
Om aan de kleurenbeeldbuis een zo goed mogelijk con
stante amplitude van de kleursignalen te verkrijgen, onaf
hankelijk van een al dan niet geheel juiste instelling van de
VHF- of UHF-tuner, wordt de eerste trap van de chrominantieversterker automatisch geregeld. De waarde van de regelspanning die aan de eerste chrominantieversterker (blok 15)
wordt toegevoerd wordt door de amplitude van het kleursynchronisatie- of burstsignaal bepaald. Uit het uitgangssignaal
van de eerste chrominantieversterker wordt via een burstscheidingstrap (blok 17) het burstsignaal aan een regelspanningstrap (blok 16) toegevoerd; hierin wordt de regelspanning opgewekt die de versterking van de eerste chrominan
tieversterker bijregelt.
1.14 Burstscheidingstrap (Blok 17)
Deze trap voert gelijktijdig twee belangrijke functies uit:
eerst wordt het kleurensynchronisatie- of burstsignaal uit het
chrominantiesignaal afgescheiden, daarna wordt het voor
nog andere functies versterkt. Om de burst van het chro
minantiesignaal af te scheiden, worden de horizontale lijnterugslagimpulsen gebruikt. Hierdoor wordt alleen tijdens de
achterstoep de burstscheidingsketen geopend, die alleen tij
dens de lijnterugslagtijd versterken kan.
1.15 Kleursynchronisator of burstdiscriminator (Blok 18)
Het burstsignaal, komende uit de burstscheider, bevat
twee informaties: het synchronisatiesignaal voor de kleurhulposcillator (blok 28) en het identificatiesignaal (blok 23)
voor de PAL-schakelaar (blok 22).
Aan de uitgang van de burstdiscriminator worden de beide
signalen van elkaar gescheiden en aan de overeenkomstige
ketens toegevoerd.
Ten opzichte van de nulfase van het burstsignaal is de fase
van de toegevoegde kleurdrager over 90° verschoven. Daar
de burst door de lijnsynchrone omschakeling over ±45° zg.
„fazegemoduleerd” is, verkrijgt men uit de burstdiscrimina
tor een gelijkspanning die met een wisselspanning gemengd
is. De wisselspanning bereikt via de identificatieversterker
(blok 23) de PAL-schakelaar (blok 22) en synchroniseert deze
laatste. De gelijkspanning aan de uitgang van de burstdiscri23

minator wordt verkregen door een fasegebonden koppeling
met de kleurhulposcillatór (blok 28) en de van de zender af
komstige burstfrequentie. Wanneer deze kleurhulposcillatór
van blok 28 met de juiste fase gesynchroniseerd is op de
burstfrequentie, dan levert de uitgang van de burstdiscriminator geen gelijkspanning. Wanneer er een frequentieafwijking optreedt, wordt er een positieve of negatieve gelijk
spanning opgewekt, al naargelang de richting van de afwij
king, waarmede dan de kleurhulposcillatór terug op haar
juiste frequentie bijgeregeld wordt.
1.16 Kleurdover (Blok 19)
De stuurspanning, nodig om automatisch alle kleurinformatie in het beeld te onderdrukken, wordt ook uit het burstsignaal afgeleid, zoals dit het geval is voor de chrominantieregelspanning, maar hier dan via de identificatie-impulsen
van blok 23.
De kleurdover heeft als taak de tweede chrominantieversterker te blokkeren, wanneer er in het uitgezonden signaal
geen burst aanwezig is. Wanneer men zulks niet doet, heeft
men bij ontvangst van zwart-wit uitzendingen beeldstoringen
die zich uiten onder de vorm van gekleurde strepen, omdat
gedemoduleerde gedeelten van het luminantiesignaal via de
kleurkanalen de beeldbuis bereiken. Ook bij te zwak zendersignaal of bij zeer sterk gestoorde kleursignalen blijft de
chrominantieversterker eveneens geblokkeerd, omdat anders
de ruisspanningen als gekleurde lichtpunten de beeldwaarneming onaangenaam beïnvloeden.
De uitgangsimpulsen/iy2van de PAL-identifïcatieversterker (blok 23) worden gelijkgericht en aan de automatische
kleurdover (blok 19) toegevoerd, aldaar versterkt en gebruikt
om de eerste of tweede chrominantieversterker te blokkeren.
Meestal voorziet de constructeur hier een schakelaar om met
de hand de kleur uit te schakelen.
1.17 PAL-schakelaar (Blok 22)
Volgens het PAL-systeem (Phase-Alternation-Zine) wordt
het (R-Y)-signaal in de kleurmodulator van de zender lijnfrequent omgeschakeld. De aldus ontstane componente ± Fy =
(R-Y) van het chrominantiesignaal moet in de ontvanger te
rug in een +Fv omgezet worden. Uit het kleursynchronisatiesignaal van de zender, dat de burst is, wordt in de ontvan24

ger een wisselspanning van /h/2 (halve lijnfrequentie) in de
PAL-indentificatieversterker (blok 23) afgeleid die dient om
de PAL-schakelaar te synchroniseren. In deze keten bevin
den zich schakeldioden waarmede de uitgang van de PALschakelaar lijnsequent, dus lijn nè lijn, de in tegenfase zijnde
uitgangssignalen van de vertragingslijn aan de zich aldaar
bevindende weerstandenmatrix doorverbindt.
De beide schakeldioden in blok 22 worden ook gestuurd
met een kanteelspanning die van de PAL-multivibrator (blok
24) komt. Wordt aan de bovenste diode een negatieve impuls
aan de katode gelegd, dan wordt die diode geopend en het
ingangssignaal Fv wordt naar de uitgang doorverbonden.
Terzelfdertijd is de onderste diode door een positieve im
puls geblokkeerd. Bij een volgende impuls wordt de onderste
diode geopend en de bovenste geblokkeerd, zodat het signaal
van de volgende lijn omgepoold aan de uitgang verschijnt.

1.18 PAL-multivibrator (Blok 24)
De bistabiele PAL-multivibrator levert de schakelimpulsen met voldoend lage bronimpedantie om de dioden van de
PAL-schakelaar te sturen. Deze multivibrator werkt alleen
wanneer hij synchronisatie-impulsen ontvangt van de PALidentificatieversterker (blok 23), die er overigens voor zorgt
dat hij steeds in de juiste polariteit omklapt. De geleidende
helft van de multivibrator levert de negatief gerichte span
ning, de niet-geleidende helft de positief gerichte. Het om
klappen zelf wordt veroorzaakt door de negatieve lijnterugslagimpulsen die uit de horizontale lijneneindtrap betrokken
worden (blok 38). Aangezien deze impulsen om de 64 ps op
treden, werkt de PAL-multivibrator op halve lijnfrequentie.

1.19 PAL-identificatieversterker (Blok 23)
In deze trap wordt het identificatiesignaal uit de burstdiscriminator (blok 18) versterkt en omgezet in een sinusvor
mige wisselspanning. Dit signaal van 7,8 kHz (= /h/j) wordt
gebruikt om de PAL-schakelaar (blok 22) en de PAL-mul
tivibrator (blok 24) te synchroniseren, alsmede voor de stu
ring van de automatische kleurdover (blok 19).
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1.20 Synchrone (R-Y)-demodulator (Blok 25)
Het (R-Y)-signaal of de ± Fy wordt in deze trap gedemoduleerd waaruit het kleurverschilsignaal R-Y of Fy verkregen
wordt.
Zulke demodulatie is slechts dan mogelijk, wanneer behal
ve de beide zijbanden ook de draaggolf zelf aanwezig is. In
een kleurontvanger wordt deze draaggolf terug opgewekt
(blok 28) met correcte frequentie en fase, en aan de (R-Y)- en
(B-Y)-demodulatoren toegevoerd. De fase van de toegevoeg
de drager is voor de synchrone (R-Y) demodulator ± 90°.
1.21 Synchrone (B-Y)-demodulator (Blok 26)
In deze trap wordt het (B-Y)- of Fu -signaal gedemoduleerd
om het kleurverschilsignaal B-Y of ±FU te verkrijgen.
Ten opzichte van voorgaand blok 25 is er maar één ver
schil, namelijk dat de fase van de toegevoegde drager voor de
B-Y demodulator 0° bedraagt.
Tussen beide demodulatoren bestaat er dus een relatief
faseverschil van 90°; zulks is noodzakelijk omdat aan zendzijde beide informaties in quadratuur gemoduleerd werden
om een voldoende scheiding tussen beide te waarborgen.
In recentere kleurontvangers treft men tot 26 IC’s aan voor
de blokken 25 en 26. De storingsgevoeligheid van geïnte
greerde schakelingen is zo klein geworden, dat deze delen
van de ontvanger nog nauwelijks defecten opleveren.
1.22 (G-Y)-matrix (Blok 27)
Wanneer kleurverschilsturing van de beeldbuis toegepast
wordt, bestaan er twee mogelijkheden om de (G-Y)-matrix
uit te voeren, hetgeen een grote invloed kan hebben op de
foutendiagnose (fïg. 5).
In de eerste mogelijkheid wordt de (G-Y)-matrix uitge
voerd op basis van de 2 uitgangssignalen van de synchrone
demodulatoren, in een tweede mogelijkheid gebruikt men
daarvoor de beide uitgangssignalen van de (B-Y)- en (R-Y)kleurverschilversterkers. In laatstgenoemd geval wordt de
(G-Y)-matrix onder meer van de juiste instelling van de (BY)- en (R-Y)-kleurversterkers afhankelijk. Naast het afstellen
van de juiste totale versterking in de kleurverschilversterker
bestaat bij een (G-Y)-matrix nog de mogelijkheid de relatieve
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amplitudeverhoudingen van (B-Y) ten opzichte van (R-Y) bij
te stellen, als zogenaamde fase voor (G-Y):
G-Y = — 0,51 (R-Y) — 0,19 (B-Y)
1.23 RGB-Matrïx (Blok 27)
Voor RGB-ontvangers bestaat er een eenvoudiger oplos
sing, namelijk de terugwinning van G uit de 3 signalen R, B
en Y:
G = 1,7Y —0,51 R — 0,19 B
In deze matrixschakeling worden de (R-Y) en Y-signalen op
geteld, waaruit het roodsignaal resulteert. Uit de som van (BY) en Y wint men het blauwsignaal terug. Tenslotte uit (R-Y)
en (B-Y) ontstaat een (G-Y), en wanneer deze weerom met
het Y-signaal opgeteld wordt, verkrijgt men het groensignaal
(fig. 5):
R = Y + (R-Y)
B = Y + (B-Y)
G = Y + (G-Y)
1.24 Kleurenoscillator 4,43 MHz (Blok 28)
In de kleurmodulator aan zendzijde wordt de draaggolf
onderdrukt. Om het chrominantiesignaal met correcte fase
te kunnen demoduleren moet men in de ontvanger deze
draaggolf opnieuw opwekken en in fase brengen met het synchronisatiesignaal in de zender. De kleurenoscillator is uit
gevoerd als kwartsoscillator, en zijn uitgang moet twee span
ningen leveren die onderling over 90° in fase verschoven zijn.
Deze twee in quadratuur staande spanningen zijn nodig om
de synchrone demodulatie met de juiste fase te laten verlo
pen. De koppeling met constante fase tussen de burstdiscriminator (blok 18) en de kleurenoscillator (blok 28) is in
feite een regelspanning voor de kleurenoscillator om hem te
synchroniseren met de kleurdraaggolf van de zender.
1.25 Hoogspanningsblok (Blok 29)
De kleurenbeeldbuis heeft een hoogspanning nodig van 25
kV. De sterk variërende straalstromen veroorzaken echter
over de hoge inwendige weerstand van de hoogspannings30

bron een ontoelaatbare verandering van de hoogspanning.
Dit kan vermeden worden indien men de belastingstroom
constant houdt. De terugslagspanning van de horizontale afbuigtransformator wordt omhoog getransformeerd en gelijk
gericht. De laadcondensator is de kabelcapaciteit van de af
geschermde hoogspanningskabel zelf. De 25 kV-hoogspanning wordt elektronisch gestabiliseerd tot een voor de beeld
buis maximum toelaatbare stroom van 1,5 mA. Zodoende
blijft de hoogspanning constant op 25 kV ±300 V voor elke
verandering in de helderheid van het beeld. Sommige fabri
kanten maken gebruik van een zogenaamde hoogspanningscascadeschakeling of spanningsvermenigvuldiger om 25 kV
te verkrijgen.
1.26 (R-Y)- of Rood-eindversterker (Blok 30)
De eindtrap voor het kleurenverschilsignaal (R-Y) öf het
R-signaal verzorgt de stuurspanning voor de katode of de
wehneltcylinder van het „rode” elektronenkanon.
Bij kleurenverschilsturing krijgt de katode het Y-signaal
toegevoerd, en het verschilsignaal wordt aan de wehneltcylin
der aangelegd. De eigenlijke scheiding van kleurinformatie
gebeurt dus in de beeldbuis zelf, terwijl bij toepassing van
RGB-sturing zulks door een matrix (blok 27) wordt uitge
voerd.
De RGB-eindtrappen moeten een bandbreedte van onge
veer 5 MHz hebben, en moeten ingangspanningen van 10 V
opvoeren tot 100 V top-tot-top waarde. De hoge bandbreedte
is noodzakelijk omdat fijne details van het luminatiesignaal
bij zwart-wit èn kleuruitzendingen te kunnen weergeven.
De kleurverschileindtrappen moeten een bandbreedte
hebben van ongeveer 1,5 MHz maar met de dubbel zo hoge
uitgangspanning als bij RGB-sturing. Ook hier kunnen bij
herstellingen moeilijkheden optreden. Met het RGB-systeem
volstaat het met een gewone oscillograaf direkt aan de uit
gangen te meten. Controle van kleurverschilsignalen kan
men alleen doen met een oscillograaf die een differentiaalingang heeft.
1.27 (G-Y)- of Groen-eindversterker (Blok 31)
Uit de kleurverschilsignalen (R-Y) en (B-Y) verkrijgt men
(G-Y), en door optelling met Y verkrijgt men het groensignaal voor de RGB-sturing.
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Het ene of het andere signaal wordt in de (G-Y)- of de
Groen-eindversterker opgevoerd om het „groene” elektro
nenkanon van de beèldbuis uit te sturen.
1.28 (B-Y)- of Blauw-eindversterker (Blok 32)
De eindtrap voor het (B-Y)- of het blauwsignaal levert het
overeenkomstig signaal voor het „blauwe” elektronenkanon.
Overigens is deze versterker gelijk aan de voorgaande.
1.29 Zwartsturing door klemmen
van het kleurverschilsignaal
Omdat een zuivere gelijkstroomkoppeling bij verschilsturing niet mogelijk is, moet men de gebruikelijke capacitieve
koppelingen gebruiken. Reeds bij een verschuiving van de
gemiddelde gelijkstroomwaarde rond 1 V tussen de 3 elek
tronenkanonnen onderling, treden er zichtbare beeldfouten
op wegens gewijzigde afknijppunten (donkere beeldpartijen
krijgen kleuring). Aangezien de gemiddelde gelijkspanningswaarde niet doorversterkt wordt, moet men die signalen
„klemmen” om complementaire kleurtemperatuursverschuivingen te vermijden. Vooral bij weergave van grote
vlakken van extreme kleurovergangen wordt deze fout zeer
storend.
Om de gemiddelde gelijkspanningscomponent opnieuw
vast te leggen wordt daarom de nul-waarde van het kleurver
schilsignaal gedurende de lijnterugslag met behulp van een
klemschakeling (clamping) steeds weer op een vaste referen
tiewaarde gelegd, die overeenkomt met de stuurroosterspanning van de kleurenbeeldbuis. De klemschakeling is veelal
symmetrisch uitgevoerd met twee dioden, die elk met een po
sitieve respektievelijk negatieve terugslagimpuls periodiek
geleidend gemaakt worden (fig. 6).

1.30 Zwartsturing door klemmen van het RGB-signaal
De rooster-katodespanning van de beeldbuis, of, naarge
lang de schakeling, alleen de katodespanning wordt door de
klemschakeling praktisch onafhankelijk van de veroudering
van bouwonderdelen of de opwarming van diverse trappen
(blok 27) of de kleureindtrappen (blokken 30, 31, 32) (fig. 7).
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De door de dioden D,-D2 in vorm aangepaste terugslagimpuls maakt diode D3 geleidend en condensator C wordt ont
laden in zover, dat de totale spanning het potentiaal van de
buis of de transistor tijdens de lijnterugslag niet overtreft.
Dan houdt de geopende diode D3 die spanning vast. Aan de
anodekant van D3 heeft men dan 50 V gelijkspanning van de
C en tijdens de terugslagtijden komt er nog een impulsspan
ning van ca. 170 V piekwaarde bij. Een eenvoudig filter (Rs,
C$) vlakt deze spanning af en geeft aldus een gelijkspanning
van 74 V ten opzichte van massa aan de roosters van de kleurenbeeldbuis.
Het „aanpassen” van de terugslagimpuls gebeurt als
volgt: diode D, ligt met haar katode aan een gestabiliseerde
gelijkspanning van 170 V en begrenst aldus de positieve terugslagimpulsen op die waarde. Door D2 wordt belet dat er
negatieve impulsen kunnen optreden. Wegens de hoge sta
biliteitseisen gesteld aan deze gelijkspanningen is zowel bij
RGB-sturing als bij kleurverschilsturing het onmogelijk af te
zien van een constant houden van het zwartpeil.
Gelukkig is men de laatste jaren er in geslaagd schakelin
gen voor RGB-sturing te ontwikkelen die aan deze hoge sta
biliteitseisen voldoen. De nodige omvangrijke schakelingen
laten zich alleen in de vorm van geïntegreerde schakeling uit
voeren. In sommige KTV-ontvangers van de laatste generatie
treft men reeds zulke IC’s aan.
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1.31 Kleurbalansregeling
Ervaring met kleurtelevisiebeelden heeft aangetoond dat
men gemakkelijker natuurlijke gezichtskleuren verkrijgt
wanneer men de kleurbalans enigszins naar rood instelt.
Niettemin, voor ontvangst van zwart-wit beelden is het soms
gewenst om van die rood kleuring af te zien met het oog op
het behoud van een sterk contrast. Een gedeelte van deze re
geling is met een knop aan de voorzijde van het toestel instel
baar en vertoont een mechanisch voelbare middenpositie.
Een wijziging van het nominale wit naar rood- of naar
blauwoverwicht met die knop verkrijgt men door het ver
schuiven van de potentialen in de matrix of door wijziging
van de polarisatiespanningen van de stuurroosters van het
rode en blauwe elektronenkanon.

1.32 Synchronlsatiescheider (Blok 33)
Het positieve videosignaal wordt vanuit de video-eindversterker (blok 9) aan deze trap toegevoerd via de nodige be
grenzende tijdsconstante-netwerken. De synchronisatieïmpulsen worden hier van het luminantiesignaal afgezonderd
en verder met sterke amplitudebegrenzing versterkt. Om bij
sterke storingen nog een goede synchronisatie te behouden
voorziet men in sommige ontvangers een bijkomend stooronderdrukkingsysteem. Verder worden de horizontale en vertikale synchronisatie-impulsen van elkaar gescheiden en aan
de overeenkomstige tijdbasissen toegevoerd (aangezien deze
trap in kleur-TV-ontvangers niet verschilt van deze in zwartwit-ontvangers, wordt hier verder afgezien van een uitvoerige
beschrijving).

1.33 Lijnensynchronisatie en Fasecomparator (Blok 34)
De synchronisatie van de lijnenoscillator wordt verkregen
door een fasecomparator waarin de fase van de lijnimpuls
van de zender vergeleken wordt met die van de terugslagimpuls van de lijneindtrap (blok 38). Aan de uitgang van een
discrimatorschakeling (blok 34) ontstaat er een regelspanning die de lijnenoscillator (in blok 38) bijregelt; zodoende
verkrijgt men een starre koppeling tussen de lijnfrequentie
van de zender en de ontvanger.
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1.34 Beeldsynchronisatie (Blok 35)
Deze trap levert de nodige synchronisatiesignalen voor de
verticale albuigoscillator (in blok 36). Met zekere varianten
die verschillen van merk tot merk verwekt men een gelijk
spanning voor een glijdende frequentiebijregeling en een im
puls voor directe synchronisatie. Met deze automatische frequentieregeling werkt de beeldoscillator op een iets lagere
frequentie dan de beeldfrequentie van de zender. De juiste
synchrone beeldwisseling wordt door de impulssynchronisa
tie gewaarborgd. Deze impulsen worden in deze trap verkre
gen met een tweevoudig integratienetwerk zoals in zwart-wittechniek. Dit netwerk moet de lijnimpulsen onderdrukken en
alleen de beeldimpulsen aan de beeldoscillator toevoeren.
1.35 Beeldoscillator en verticale afbuigversterker (Blok 36)
Zoals in zwart-wit-ontvangers werkt de beeldoscillator met
een triode of met een transistor. Aangezien in kleurtoestellen
hogere vermogens nodig zijn, gebruikt men aldaar een af
zonderlijke eindtrap met twee buizen of met een transistor en
een eindbuis. Voorversterkerbuis en eindbuis zullen hier niet
als gecombineerde buis in één glazen omhulsel uitgevoerd
zijn. De verticale eindtrap levert de zaagtandstroom aan de
afbuigeenheid. Bovendien takt men van de verticale uitgangstransformator (in blok 36) nog hulpspanningen af voor
de verticale convergentieschakeling (blok 44) en de terugslagimpuls voor de kleurenbeeldbuis.
1.36 Lijnoscillator en horizontale afbuigversterker (Blok 38)
De stuurspanning voor de horizontale eindtrap wordt ver
kregen met een sinusoscillator. Deze wordt met een regelspanning gesynchroniseerd op de lijnfrequentie van de zen
der via een fasecomparator (blok 34). Principieel is er geen
verschil tussen een horizontale eindtrap van een zwart-witen van een kleurontvanger. Bij laatstgenoemde is er een hoog
straalstroomvermogen nodig (37,5 W) en een hoger afbuigvermogen. Daartoe wordt een hogere voedingsspanning van
380 V gebruikt, ofwel gebruikt men twee eindbuizen met een
zorgvuldig gekozen instelpunt voor de vermogenseindtrap,
alsmede voor de fasecomparator, de zwartsturing, de PALmultivibrator, de stroom voor de horizontale convergentie
schakeling, de impuls voor de straalstroombegrenzing en de
instelspanningen van de kleurenbeeldbuis.
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1.37 Straalstroombegrenzing (Blok 39)

I

a) Indien men uit de horizontale eindtrap ook de extra
hoogspanning betrekt, dan moet men voor de straalstroom
begrenzing een elektronisch geregelde belastingsbuis gebrui
ken. Daardoor verkrijgt men een constante hoogspanning en
dito helderheid van het beeld, dat niet beïnvloed wordt door
netspanningsvariaties. Indien men de extra hoogspanning in
een afzonderlijke trap (blok 29) opwekt (spanningsvermenigvuldiger), dan kan men afzien van zulk een belastingsbuis.
b) Op de eerste trap van de videovoorversterker (luminantieversterker: blok 7) werkt verder nog een schakeling om de
straalstroom te begrenzen. Deze regelt automatisch het con
trast terug zodra de straalstroom de toelaatbare waarde van
1,2 mA overschrijdt. De zwartwaarde van de beeldinhoud
wordt hierdoor niet beïnvloed. Een lineair werkende contrastregeling is overigens niet noodzakelijk omdat het stuur
signaal hiervan eerst beïnvloed wordt door de helderdere
delen van het beeld.
1.38 Geometriecorrectie (Blok 37)
en transductorschakeling (Blok 41)
Het klassiek gebruik van correctiemagneetjes levert grote
moeilijkheden op kleurenbeeldbuizen met een gatenmaskersysteem. Daarom worden de nodige correcties elektronisch
uitgevoerd. Men geeft aan de afbuigstromen een zodanig
verloop dat de kussenvervormingen reeds in de afbuiging zelf
gecompenseerd worden. Het komt hierop neer, dat men de
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stromen voor verticale en horizontale afbuiging onderling
met elkaar moduleert, namelijk zo dat de lijnafbuiging op
het rythme van de beeldfrequentie, en de beeldafbuiging met
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een componente van de lijnfrequentie vervormd wordt. Deze
vervormingen verkrijgt men met een transductor. Het voor
deel van dit systeem is dat de correctie in beide richtingen
mogelijk is. Voor een oost-west-correctie (horizontale afbuigrichting) wordt de lijnuitgangstransformator door de gemo
duleerde werkwikkeling van de transductor belast (bij 110°
serie- en paralleltransductor; fig. 10).
In dit geval wordt de uitgangspanning van de lijnuitgangs
transformator beïnvloed. De regeltijdconstante van de beeldbreedtestabilisatie moet voldoende groot zijn, zodat die sta
bilisatie de ingevoerde correctie niet tegenwerkt. Voor de
noord-zuid-correctie (verticale afbuigrichting) wordt een te
rugwerking tussen de werk- en de stuurwikkeling van de
transductor benut. Stuurwikkeling en correctiespoel vormen
met de condensator een parallelresonantieketen met een resonantiefrequentie rond 8 kHz. Deze keten is in serie gescha
keld met de verticale afbuigspoelen en de secundaire wikke
ling van de verticale afbuigtransformator. De lijnfrequente
terugwerkingstroom veroorzaakt een resonantieverandering
van de trillingskring, zodat die stroom bij de verticale afbuigstroom opgeteld wordt. Deze correctiestroom wordt ech
ter door de verticale terugslag gestoord, waardoor aan de bo
venste beeldrand het uittrillen van de 8 kHz-trillingskring
zichtbaar wordt. Deze trillingen worden onderdrukt door een
parallel geschakelde VDR weerstand: alleen de hoge terugslagspanningen worden gedempt, maar niet de correctiespanningen (ook afhankelijk van details in de gebruikte
schakelingen).
Vooral bij 110° kleurenbeeldbuizen zijn de geometriecorrectieschakelingen zeer belangrijk. De aldaar optredende
kussenvervormingen zijn ongeveer driemaal groter als in ont
vangers met 90° beeldbuizen.
Om de grotere noord-zuid-correctiestroom op te wekken
wordt een bijkomende generator gebruikt samengesteld met
meerdere transistoren.
Kussencorrectie met transductoren beperken zich tot de
oost-west-correctie. Bij 110° afbuiging zijn verschillende
kussencorrectiesystemen op de markt verschenen, die vol
gens de fabrikant meer of minder toegepast worden.
Oost-west-correctie met één enkele transformator vertoont
nog een bijkomend probleem. Bij de modulatie van de lijnafbuigstroom door de verticale frequentie moet men er voor
zorgen dat er gelijktijdig geen modulatie van de hoogspan40

$5
S
S I

q5

o

-§ i
Si

£
•s>
a

i

:-i

2!

tig. 10: Principeschema
met serie-en
paralleltransductor 110°

Q
^

§

£
c

©

verticale
impuls
(bee/dfreq.)

©

stuurimpuls
(beeldfreq.)

«3

Is,

@

Gen.

>

(overige
osci/logrammen
op b/z. 42)

ning gaat optreden, want daardoor zou deze correctie van de
straalstroom afhankelijk worden. Een schakeling zonder te
rugwerking verkrijgt men door twee transductoren aan te
brengen tussen de afbuigeenheid en de lijntransformator.
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Bij fig. 10:

©
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©
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met beeldinhoud
(bee/dfreq.)

Die transductoren worden in tegenfase gestuurd en daardoor
wordt de lijntransformator gelijkmatig belast (fig. 10).
In schakelingen met twee transformatoren wordt de oostwest-correctie in generator II uitgevoerd. Aangezien die ge
nerator nog slechts de helft van de afbuigstroom moet leve
ren, moet de zg. modulatiediepte tweemaal zo groot zijn.
Deze modulatie wordt het gemakkelijkst uitgevoerd via een
regeltransistor. De lijnimpuls op de basis van die transistor
wordt met een paraboolspanning, afkomstig van de verticale
eindtrap, gemoduleerd (fig. 11).
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1.39 Dynamische hoekconvergentie (Blok 40)
Om met 110° beeldbuizen een voortreffelijke convergentie
te verkrijgen moet men bijkomend een dynamische hoekcon
vergentie voorzien, omdat het magnetisch afbuigveld in de
hoekvelden toch nog vervormd wordt. De drie elektronenka
nonnen staan iets excentrisch opgesteld ten opzichte van de
optische as, waardoor er een astigmatismus optreedt (de
ronde doorsnede van de elektronenstralen worden ellipsvor
mig). Daardoor ontstaan bedekkingsfouten en een verminde-
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ring van de kleurzuiverheid. Men verhelpt deze fouten door
correctiestromen aan de lijnafbuiging toe te voegen. Deze
correctiestromen zijn gemoduleerde correctiespanningen. Bij
110° kleurbeeldbuizen moet men wegens de dubbel zo grote
afwijkingen meer vermogen beschikbaar stellen voor de con44

vergentiestromen. Bovendien is de vereiste nauwkeurigheid
nog groter als bij 90° buizen. Daarom gebruikt men meer en
meer actieve convergentieschakelingen met transistoren uit
gevoerd. Deze werkwijze biedt het bijkomend voordeel dat
dan de dynamische hoekconvergentie geheel afzonderlijk en
onafhankelijk van andere correcties aan de horizontale afbuigspoelen kan worden toegevoerd (fig. 12).
1.40 Afbuigeenheid (Blok 42)
Om de elektronenstralen in horizontale en verticale rich
ting af te buigen zijn er magnetische velden nodig, die door
centraal rond de optische as van de beeldbuis aangebrachte
afbuigspoclen opgewekt worden. Het benodigde vermogen
voor de afbuiging van 100°-kleurbeeldbuizen is 2,2 maal
groter dan voor 90°-buizen. De twee afbuigspoelen zijn ver
schillend uitgevoerd: de horizontale spoelen zijn zadelvormig
gewikkeld en worden zo ver mogelijk op de hals van de
beeldbuis geschoven; de verticale spoelen zijn veelal toroidaal op een ferritring gewikkeld. Beide spoelenparen zijn in
de afbuigeenheid verschuifbaar opgesteld, om toe te laten de
kleurzuiverheid gemakkelijk in te stellen.
1.41 Convergentie-eenheid (Blok 43)
Om de bedekking van het rode, blauwe en groene beeld zo
volmaakt mogelijk te verkrijgen worden optredende rasterverschuivingen en vervormingen met behulp van magne
tische velden gecorrigeerd (blokken 37/41). Op de hals van
de kleurbeeldbuis is hiervoor een statisch en dynamisch convergentiesysteem voorhanden. Voor de statische instelling
zijn er cylindrische magneetjes voorzien. Deze bezitten een
grote stabiliteit op lange termijn, zodat de statische conver
gentie voor lange tijd gewaarborgd is. Voor de dynamische
correctie van de horizontale en de verticale convergentie is
voor elk elektronensysteem een paar spoeltjes op de poolschoenen van de magneten aangebracht.
1.42 Convergenticcorrectienetwerken (Blok 44)
De convergenticcorrectienetwerken hebben tot doel de no
dige correctiestromen samen te stellen en bij gebruik van
110° beeldbuizen eventueel te versterken. Er zijn zowel ho
rizontale als verticale correctiestromen nodig die van de
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overeenkomstige afbuigeindtrappen ontnomen worden. Deze
netwerken moeten zowel voor de statische als voor de dyna
mische correctiestromen zorgen. Er zijn correctiecomponenten nodig voor de zaagtand- en paraboolvorm met lijn- en
beeldfrequentie; min of meer omvangrijke netwerken met de
nodige trimpotentiometers worden hiervoor samengesteld.
Voor de statische correctie gebruikt men ofwel een gelijk
stroom ofwel permanente magneetjes voor de 3 radiaal opge
stelde spoelen R.G.B. en voor de lateraal opgestelde spoel
voor blauw. Voor de dynamische correctie wordt er een para
bool- en zaagtandstroom (met beeld- en lijnenfrequentie)
door de 3 radiaalspoelen gestuurd, alsook door de laterale
blauw-eenheid.
1.43 Automatische demagnetisering (Blok 45)
Om de invloed van het aard magnetisch veld op de conver
gentie en de kleurzuiverheid van het beeld op te heffen, is de
hals van de kleurenbeeldbuis afgeschermd met dynamoblik.
Om dit blik te demagnetiseren brengt men een ringvormige
spoel aan die zich uitstrekt over de kapvormige afscherming.
Telkens bij het inschakelen wordt de afscherming automa
tisch gedemagnetiseerd. De spoel is in serie geschakeld met
een PTC- en een VDR-weerstand. Bij het inschakelen is de
PTC zeer laagohmig en er vloeit een vrij grote stroom van ca.
6 A piekwaarde gedurende ongeveer 300 ms. Bij die hoge
stroom staat er slechts een lage spanning over de VDR. Door
het opwarmen van de PTC-weerstand wordt die zeer hoogohmig, en over de serieschakeling van spoel + VDR staat
nog slechts een kleine spanning. Daardoor vloeit er nog
slechts een kleine resterende stroom van 5 mA piekwaarde
door de demagnetisatiespoel. Hierdoor behoudt de PTCweerstand zijn temperatuur. De reststroom wordt met een
weerstand ingesteld.
1.44 Voedingseenheid (Blok 46)
Wegens de meer omvangrijke schakelingen van een kleurontvanger is het voedingsgedeelte ervan ook zwaarder uitge
voerd dan bij een zwart-wit-ontvanger. Grofweg kan men dit
gedeelte opsplitsen in een laagspannings-, een hoogspannings- (spanningsverdubbelaar), een demagnetiserings- en
een gloeidraad keten. Men heeft twee afzonderlijke gelijkrichtingsketens voor de buis- en de transistorschakelingen.
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Voor de voeding van sommige met buizen uitgevoerde trap
pen en het extra-hoogspanningsdeel heeft men een hogere
voedingsspanning nodig, dat bij sommige fabrikanten door
een zg. spanningsverdubbelaar met elektronische zekering
opgewekt wordt. Deze zekering treedt in werking wanneer er
zich een kortsluiting of overbelasting voordoet in de lijneindtrap of andere vermogenstrappen. Alsdan wordt de spanningstoevoer onderbroken door een zg. weerstandszekering
of door een aangepaste tyristorschakeling. Door het opnieuw
solderen van de weerstand of door het opnieuw inschakelen
van het toestel is de voedingsspanning voor die trappen weer
beschikbaar, voor zover de kortsluiting of de overbelasting de
zekering niet weer doet werken.
Transistortrappen worden uit een afzonderlijke keten ge
voed. Deze voedingsspanning wordt voor een gedeelte gesta
biliseerd en waar nodig met een elektronische zekering voor
zien.
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2 Foutzoekmethode
De informatie welke in dit boekje is samengebracht is be
doeld als een vervollediging van de service-documentatie die
door de diverse fabrikanten bij hun toestellen verstrekt
wordt. Herstellingen aan kleurontvangers kunnen hiermede
vergemakkelijkt worden, en door tijdbesparing kan rationa
lisatie in de service voor de klant doorgevoerd worden.
Van een servicetechnicus verwacht men dat hij bij zwartwit-ontvangers uit de diverse veranderingen in beeld en ge
luid, op basis van zijn ervaring concluderen kan in welke trap
de fout zit. Wat voor zwart-wit geldt, is ook voor kleuront
vangers toepasselijk. Het is belangrijk voor elke herstelling
van een kleurontvanger, dat men, uitgaande van de waarge
nomen beeldfout, de slecht werkende trap in het blokschema
moet kunnen bepalen, om daarna met het volledig schema de
fout nader te localiseren.
Kleurtelevisietechniek is echter ingewikkelder en levert
heel wat nieuwe foutmogelijkheden op, waarvan de localisatie bepaald hoge eisen stelt aan de technicus. Om hierin be
vredigende resultaten te behalen, is het raadzaam zich aan
volgende stelregels te houden:
a) de kleurverzadiging (kleurcontrast) mag niet te sterk
opgevoerd worden voor het beoordelen van het beeld;
b) om een gekleurde lijnenstructuur te beoordelen moeten
helderheid en contrast normaal ingesteld worden;
c) om een kleur goed te beoordelen, is het nodig de omge
vende belichting uit te schakelen;
d) om in moeilijke gevallen een kleur te beoordelen bij
verandering van de verzadiging, is het gewenst nabijgelegen
kleurbalken of -velden af te dekken;
e) wanneer kleurvervormingen optreden, is het allereerst
zinvol te trachten deze te compenseren door de aanwezige afregelmogelijkheden;
f) bij het gelijktijdig optreden van twee of meer fouten, is
het wenselijk volgens een bepaalde methode fout per fout te
herstellen door middel van beeldfoutentabellen.
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3 Herstelling ter plaatse
Uit economische overwegingen worden voor zover mogelijk
het grootste gedeelte van herstellingen van TV-ontvangers
uitgevoerd in de woning van de klant. Zulks geldt ook voor
kleurontvangers, zeker al omdat die toestellen onhandiger
zijn en moeilijker te transporteren. De afregeling van kleurzuiverheid en convergentie moeten na elk transport nagezien
en bijgesteld worden. Herstelling ter plaatse wordt ten zeer
ste vergemakkelijkt door handige testbeeldgeneratoren die
kunnen meegenomen worden. Naarmate zo’n generator uni
verseler uitgevoerd is, des te meer herstellingen kunnen aan
huis doorgevoerd worden. Aldus kan men een economisch
verantwoorde service bieden.
Service aan huis kan van geval tot geval nog vele variaties
bieden. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat volgen
de routine werkzaamheden steeds moeten uitgevoerd wor
den: demagnetisatie, kleurzuiverheid, convergentieregeling,
grijsafregeling en eventueel statische controlemetingen, om
daaruit conclusies te kunnen trekken in verband met even
tuele foutverschijnselen.
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4 Herstelling in de werkplaats
Indien technische mogelijkheden en beschikbare tijd niet
meer volstaan om een herstelling aan huis af te werken, dan
moet het apparaat naar de werkplaats meegenomen worden.
Door middel van metingen met de oscilloscoop kan een de
fect onderdeel snel opgezocht worden. Om de werkingswijze
van ingewikkelde trappen het best te leren kennen, maakt
men best gebruik van een oscilloscoop. Als men met metin
gen de werking van de diverse blokken van de ontvanger wil
nazien, is het uiteraard nodig dat men de principiële signaal
vormen aan ingang en uitgang kent. Daarom is het blokschema in dit boekje voorzien van oscillogrammen, die in een ta
bel samengevat zijn, gegroepeerd volgens het gebruikte test
beeld, en gevolgd door de oscillogrammen die onafhankelijk
zijn van de video-inhoud (zie pagina’s 1 tot 6).
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5 Werkplaatsuitrusting voor kleur-TV
Het chassis van kleurontvangers is doorgaans doorverbon
den aan één pool van het net. Bij elke herstelling bestaat al
dus het grote gevaar, dat naargelang de verbindingen met het
plaatselijk net, de volle netspanning kan staan tussen het
chassis en de aanwezige aardverbinding. Uit veiligheidsover
wegingen is het daarom noodzakelijk dat een scheidingstransformator gebruikt wordt (800 VA) bij het uitvoeren van
herstellingen.
Behoudens de kleurentestbeeldgenerator is een handige
elektronische voltmeter of een universele meter het meest ge
bruikt meetinstrument. Gelijkspahningsmetingen komen het
meest voor en zijn de belangrijkste metingen. Het is nodig de
ingangsweerstand van het meetapparaat te kennen, om even
tuele meetfouten te verrekenen. Met Ri = 10 MQ treden er
meestal geen noemenswaardige meetfouten meer op.
Bij de typische service in de werkplaats is de oscilloscoop
een zeer belangrijk en veelgebruikt meetinstrument, waar
mede men in ingewikkelde schakelingen beter en sneller
wegwijs wordt. Minimum kwaliteitseisen zijn een band
breedte van minstens 5 MHz van de Y-versterker; voorkeur
gaat uit naar meetapparatuur met elektronische schakelaars
om twee spanningen op het scherm zichtbaar te maken.
Minder gebruikt zijn meetzenders en een wobbulator, die
echter in geen enkele werkplaats mogen ontbreken. Herstel
lingen in de HF- en MF-kringen kunnen hiermede snel uit
gevoerd worden. Bij elke nieuwe afregeling moet men reke
ning houden met de aanwijzingen van de fabrikant.
Tenslotte is de kleurentestbeeldgenerator in elke werk
plaats onontbeerlijk. Rationele herstellingen kan men zonder
zulk een toestel niet uitvoeren, omdat het snel opsporen van
fouten slechts mogelijk is met een aanwezig constant signaal
en met bekende beeldinhoud. Behoudens de kleurentestbeelden moet de generator ook nog een lijnenraster kunnen ge
ven voor de afregeling van convergentie- en kussencorrecties.
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6 Overzichtstabel der beeldfouten
Fout

n°

Kleur

1
2
3
4
5
6
7

blauw ontbreekt
rood ontbreekt
groen ontbreekt
(B — Y) ontbreekt
(R—Y) ontbreekt
(G—Y) ontbreekt
blauw te zwak

8-

groen te zwak

9

rood tc zwak

10
11
12
13 '
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

rood oververzadigd
blauw oververzadigd
oversturing
groen- of paarsachtig
paars-, groen- tot
blauwachtig
doorlopende brom en
onscherpte in beeld
helder beeld met
terugslaglijnen
bijkomende roodofblauwzweem
ruis en sneeuw
geen fouten
zwak kleurcontrast
goed, doch onscherp
omtreklijnen ± 10 mm
verschoven
onscherp met vervaag
de omtreklijnen
sterk gedcfocusseerd
beeld
geen kleur
geen R-Y en B-Y-synchr. demodulatie
brede strepen
kleuromwisseling over
meerdere lijnen
horizontale kleurwisseling

Zwart-wit

Defecte trap
in blokschema

geelachtig
cyaanachtig
paarsachtig
normaal
normaal
normaal
blauw tot geel,
volgens helderheidsinstelling
groen tot paars,
vlg. helderheidsinstelling
rood tot cyaan,
vlg. helderheidsinstelling
normaal
normaal
normaal
idem als bij kleur
idem als bij kleur

32, 26, 10
30, 25, 10
31,27, 10
32, 27, 26
30, 27, 25
31,27
10

idem als bij kleur

10

id. als bij kleur

32.31,30.38

id. als bij kleur

32,31,30,10

id. als bij kleur
ruis met kleur
normaal
Y-informatie
ontbreekt
id. als bij kleur

4, 3. 1
19
21,20, 16, 15
9. 8, 7.6

id. als bij kleur

9, 7,4

id. als bij kleur

37, 29, 10

normaal
normaal

28. 23, 22, 20. 19
28, 26. 25

normaal
normaal

18
21

normaal

37,17

10
10
21
21
21,20, 16,15
10
10

8
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Fout

n°
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

56

Kleur
PAL-lijnen. jaloezieeffect
PAL-lijnen, jaloezieeffect
sterke lijnenstructuur, al naargelang
de helderheid
terugslaglijnen in
blauw, groen, rood
kleurvolgorde ver
wisseld
kleurvolgorde ver
wisseld
beeld scheefgetrokken
en slechte synchro
horizontale doorlopendp streep (brom)
in verticale richting
verticale zwarte
strepen
kleurige vlekken
ton- en kussenvervormingen
slechte convergentie
over het gehele
scherm
sterke convergentiefouten aan randen
geen horizontale
convergentie
geen verticale con
vergentie
4,43 MHz storingsmoiré
1,07 MHz visgraatsmoirc
beeldstoringen door
impulsreeksen in hor.
en vert. richting
doorlopend synchrosignaal van een ander
TV-beeld (kruismodu
latie)
veelkleurige strepen
wisselen

Defecte trap
in blokschema

Zwart-wit
normaal

21

normaal

23

id. als bij kleur

24, 22

id. als bij kleur

32, 31, 30. 27, 10

normaal

25. 23. 22, 17

normaal

26, 17

id. als bij kleur

6.4,3

id. als bij kleur

44,voor 1,2

id. als bij kleur

4, 1

id. als bij kleur
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7 Beeldfouten
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Zichtbare fouten:

kleur: blauw ontbreekt
zwart-wit: geelzweem

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke defecten:
Verschils turing

B-Y-synchrone demodulator
(bl. 26)
Blauw systeem van beeldbuis
en sturing (bl. 10)
B-Y - kleurverschilversterker
(bl. 32)

RGB-sturing

B-eindversterker of spannin
gen (bl. 32)
Blauw systeem van beeldbuis
en sturing (bl. 10)

Opmerking:
Bij uitgeschakelde kleurinformatie hebben de zwart-wit
beelden een geelzweem (rood + groen). De fout moet in een
trap te zoeken zijn, die voor zwart-wit én kleur werkzaam is.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop, uitgaande van de beeldbuis.
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Zichtbare fouten:

kleur: rood ontbreekt
zwart-wit: cyaanzweem

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke defecten:
Verschilsturing

R-Y-synchrone demodulator
(bl. 25)
Rood systeem van beeldbuis
en sturing
(bl. 10)
R-Y-verschilversterker (bl. 30)

RGB-sturing

R-eindversterker of spannin
gen (bl. 30)
Regeltrap voor grijsbalansre
geling
Rood systeem van beeldbuis
en sturing (bl. 10)

Opmerking:
Bij uitgeschakelde kleur hebben zwart-wit beelden een
cyaanzweem (groen-blauw). De fout moet in een trap te zoe
ken zijn, die voor zwart-wit èn kleur werkzaam is.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop, uitgaande van de beeldbuis.
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Zichtbare fouten:

kleur: groen ontbreekt
zwart-wit: paarsachtig

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke defecten:
Vcrschilsturing

G-Y matrix (bl. 27)
Groen systeem van beeldbuis
en sturing (bl. 10)
G-Y verschil versterker (bl. 31)

RGB-sturing

G-eindversterker of spannin
gen (bl. 31)
Groen systeem van beeldbuis
en sturing (bl. 10)

Opmerking:
Bij uitgeschakelde kleur hebben zwart-wit beelden een
paarsachtige kleur (rood + blauw). De fout moet in een trap
te zoeken zijn die voor zwart-wit èn kleur werkzaam is.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop, uitgaande van de beeldbuis.
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Zichtbare fouten:

kleur: B-Y ontbreekt
zwart-wit: geen fouten

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke .defecten:
Verschilsturing

B-Y-synchrone demodulator
(bl. 26)
B-Y versterker (bl. 32)

RGB-sturing

B-Y-synchrone demodulator
(bl. 26)
B-Y matrix (bl. 27) of stuurtrap

Opmerking:
Wanneer men de kleurinformatie uitschakelt, verschijnen er
foutvrije testbeelden. Derhalve moet de fout gezocht worden
in een trap die alleen voor kleur werkzaam is en die zich tus
sen de looptijddemodulator (bl. 21) en de verschilversterker
(bl. 32) óf tussen blok 21 en de matrix (bl. 27) in geval van
RGB-sturing, bevindt.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop op de overeenkomstige plaat
sen.
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Zichtbare fouten:

kleur: R-Y ontbreekt
wit-zwart: normaal

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke defecten:
Verschilsturing

R-Y- synchrone demodulator
(bl. 25)
R-Y versterker (bl. 30)

RGB-sturing

R-Y- synchrone demodulator
(bl. 25)
R-Y matrix (bl. 27) of stuurtrap

Opmerking:
Wanneer men de kleurinformatie uitschakelt, verschijnen er
foutvrije testbeelden. Derhalve moet de fout gezocht worden
in een trap die alleen voor kleur werkzaam is en die zich tus
sen de looptijddemodulator (bl. 21) en de verschilversterker
(bl. 30) bevindt, óf tussen blok 21 en de matrix (bl. 27) in ge
val van RGB-sturing.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: G-Y ontbreekt
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen

Mogelijke defecten:
Verschilsturing

G-Y matrix (bl. 27)
G-Y versterker (bl. 31)

RGB-sturing

G-Y-weerstandenmatrix
(bl. 27)

Opmerking:
Wanneer men de kleurinformatie uitschakelt verschijnen er
foutvrije testbeelden. Derhalve moet de fout gezocht worden
in een trap die alleen werkzaam is voor kleur en die zich be
vindt tussen de weerstandenmatrix (bl. 27) en de G-Y ver
sterker (bl. 31).
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: kleurenvolgorde in
orde, alleen een te zwakke
weergave der kleuren
zwart-wit: verticale lichtge
kleurde strepen

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen, en met een
helderheidsverandering van
donker tot helder de verkleu
ring van de achtergrond bekijken

Mogelijke defecten:

kleurenbeeldbuis (bl. 10)

Opmerking:
Kortsluiting tussen g 1 en g2 van het blauw systeem. De kleur
verandert van blauw tot geelachtig bij verandering van de
helderheid.
Door zulke kortsluitingen in het genoemde elektronenkanon
vloeit er een relatief hoge stroom doorheen die elektroden,
waardoor over de overeenkomstige weerstanden van de grijs
keten een spanningsval optreedt. Die spanning verandert
zich praktisch niet bij veranderlijke helderheidsinstelling.
Daardoor ontstaan o.m. de hoger genoemde gekleurde stre
pen.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop aan elk der elektronenka
nonnen.

:
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Opmerking:
Kortsluiting tussen gl 4- g2 van het groene kanon. De kleur
verandert van groen tot paarsachtig bij verandering van de
helderheid.
Zie verder onder n° 7.
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Opmerking:
Kortsluiting tussen gl 4- g2 van het rode kanon. De kleur
verandert van rood tot cyaanachtig bij verandering van de
helderheid.
Zie verder onder n° 8.
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Zichtbare fouten:

kleur: roodaandelen in het
kleurbeeld oververzadigd; RY-signaal te groot
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

meten van de verhouding tus
sen het (R-Y)-signaal tot het
(B-Y)-signaal en vergelijken
met de nominale gegevens van
het overeenkomstig gebruikt
testbeeld ( 10, 11);
bij regeling van de kleurverza
diging verandert rood zich in
groen.

Mogelijkc oorzaak:

looptijddemodulator (bl. 21)
en weerstandenmatrix waarin
vertraagd en direct signaal
opgeteld worden.

Opmerking:
Indien de verhouding (B-Y) tot (R-Y) niet meer juist is, of in
dien de uitgangsketen van de vertragingslijn niet meer juist
gedempt is, dan wordt de amplitude van (R-Y) groter, wat
een verhoging van het roodaandeel met zich mee brengt.
Controle:

met dubbelstraaloscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur:
blauwaandelen
in
kleurbeeld oververzadigd, (BY)-signaal te groot,
zwart-wit: normaal.

Eenvoudige proef:

meten van de (B-Y) tot (R-Y)
verhouding en vergelijken met
nominale gegevens van het
overeenkomstig gebruikt test
beeld (§10, 11).

Mogelijke oorzaak:

looptijddemodulator (bl. 21)
en de weerstandenmatrix,
waarin vertraagd en direct
signaal opgeteld worden.

Opmerking:
Indien de verhouding (R-Y) tot (B-Y) niet meer juist is, of in
dien de uitgangsketen van de vertragingslijn niet juist meer
gedempt is, dan wordt de amplitude van (B-Y) groter, wat
een verhoging van het blauwaandeel met zich mee brengt.
Controle:
met dubbelstraaloscilloscoop.

79

12

80

12
Zichtbare fouten:

kleur: kleurbeeld overstuurd
zwart-wit: geen fouten

Eenvoudige proef:

instelling van de kleurverzadi
ging nakijken

Mogelijke defecten:

(bl.
chrominantieversterker
15, 20), chrominantieregelspanningstrap (bl. 16), dempingsweerstanden via aanpassingsspoeltjes van de looptijddemodulator (bl. 21).

Opmerking:
Verkrijgt men een overstuurd kleurbeeld, waarvan de verza
diging niet genoeg teruggeregeld kan worden met de kleurverzadigingsregelknop, dan is de chrominantieregelspanning
(bl. 16) te klein ofwel ontbreekt ze. Is er een fout aan de aanpassingsdemping van de looptijddemodulator, dan wordt de
resonantiekromme van deze kring smalbandiger en gaat de
totale doorlaatkromme van de chrominantieversterker beïn
vloeden. Hier kan ook een licht gewijzigde kleurensamenstelling uit voort vloeien.
Controle:
met oscilloscoop en multimeter.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: groen- of
paarsachtig, de zweem domi
neert de andere aanwezige
kleuren.

Eenvoudige proef:

witte balken in het testbeeld
bestuderen of kleurcontrast
terugdraaien.

Mogelijke oorzaken:

bedrijfsspanningen van de
beeldbuis (bl. 10) of de stuurspanningen zelf.

Opmerking:
Verschijnt er een groenachtig beeld, dan kan men daaruit
concluderen dat de beeldbuis een te geringe roodemissie ver
toont. Een wijziging van de „rode” schermroosterspanning
beïnvloedt het beeld dan niet. Verschijnt er een paarsgekleurd beeld, dan kan men daaruit concluderen dat de
beeldbuis een te geringe groenemissie heeft. Verandering van
de „groene” schermroosterspanning geeft dan geen resul
taat. Bij sommige kleurenbeeldbuizen met lagere isolatieweerstanden in hun elektrodesystemen kan het zijn dat na
enkele minuten de dominerende kleur van groen naar paars
overgaat of van paars naar groen, veroorzaakt door een even
tuele statische lading van de schermroosters door de focusspanning van rooster 3.
Controle:
met pA-meter en voltmeter aan de beeldbuis.

Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: kleurzweem naar paars, groen en
blauw.

Eenvoudige proef:

witte balken in het testbeeld
bestuderen of kleurcontrast
terugdraaien.
83
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Controle:
met jiA-meter en voltmeter aan de beeldbuis.
84

14

Mogelijke oorzaken:

sehcrmroostersspanningen
aan de beeldbuis ontbreken of
zijn te laag(bl. 10).Of er is een
statisch opladen van rooster
g3 naar de schcrmroosters.
Scherm roostersregelingcn of
de grijsregeling of achtergrondskleurregeling
defect.

Opmerking:
Naargelang de straalstroomverschuiving in de beeldbuis zal
een zwart-wit-beeld als volgt veranderen:
met een fout in het groen systeem: bij stijgende straalstroom
groenachtig, bij dalende straalstroom paars;
met een fout in het blauw systeem : bij stijgende straalstroom
blauw, bij dalende groen;
met een fout in het rood-systeem: bij stijgende straalstroom
rood, bij dalende blauw.
Straalstroomverschuivingen kunnen door een fout in één of
twee elektronenkanonnen van de beeldbuis veroorzaakt wor
den. tenzij de sturing van de beeldbuis een gelijksoortige ver
andering teweeg brengt.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: doorlo
pende brom en onscherpe de
len in het beeld

Mogelijke oorzaak:

kleurenbeeldbuis (bl. 10)

Opmerking:
Door een kortsluiting tussen gloeidraad en katode in de
beeldbuis is de inductantie van de gloeidraadketen nu door
verbonden aan de katode en werkt als serie-inductantie.
Bij een kortsluiting tussen katode en rooster g 1 zal in de
overeenkomstige kleur geen beeldinhoud op het scherm ver
schijnen. Door de straalstroombegrenzing (bl. 39) wordt het
beeld na verloop van tijd donker, omdat door deze begren
zing de veiligheidsketen van de extra-hoogspanningsvoeding
in werking treedt.
Controle:
met ohm nieter of met beeldbuistestapparaat.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: zeer hel
der beeld met terugslaglijnen.

Eenvoudige proef:

helderheid veranderen, veiligheidsschakeling van de hoogspanningsvoeding treedt in
werking.

Mogelijke defecten:

eindversterker (bl. 30, 31, 32)
met zwart-sturing of gestuur
de grijsbalansregeling.

Opmerking:
Treedt er een fout op in de regeltrap van de grijsbalansrege
ling, dan wordt via de straalstroombegrenzing (bl. 39) de videovoorversterker zeer sterk teruggeregeld (slechts zwakke
contouren op het beeldscherm te zien). De veiligheidsschakeling in het voedingsgedeelte treedt in werking. Door bepaalde
voorzorgen te nemen, die in de servicedocumentatie aange
geven worden, kan bij zulke defecten de veiligheidsschakeling en de straalstroombegrenzing buiten werking gesteld
worden.
Controle:
met multimcter of met oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: rood- of
blauwachtig, de zweem domi
neert de andere aanwezige
kleuren.

Eenvoudige proef:

kleur wegdraaien en met
kleurbalansregelaar de kleur
beïnvloeden.

Mogelijke defecten:

kleurbalansregeling
geregelde grijsbalansregeling
zwartsturingsketens (bl. 32,
31, 30)
kleurenbeeldbuis (bl. 10) en
voedingsketens (vooral Ug2
van beeldbuis).

Opmerking:
De kleurbalansregelaar reageert alleen in het gebied van de
dominante, in het rood- of in het blauwbereik. Is rood do
minerend, dan is de „rode” straalstroom groter ten opzichte
van beide andere; bij een blauwe dominante is de „blauwe”
straalstroom groter. Een nauwkeurige meting van de span
ningen der 3 elektrodensystemen is absoluut noodzakelijk.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: sterke ruis
in beeld.

Eenvoudige proef:

met kamerantenne of met
testbeeldgenerator HF-signaal
aanleggen.

Mogelijke defecten:

antenne-installatie; tuner (bl.
1), middenfrequentversterker
(bl. 4), automatische sterkteregeling (bl. 3).

Opmerking:
Naargelang de sterkte van de ruis in het beeld, kan het voor
komen dat in bepaalde omstandigheden de kleurinformatie
permanent of tijdelijk verdwijnt door de werking van de au
tomatische kleuronderdrukker. Door de diverse trappen te
controleren kan men nagaan waar de te geringe versterking
optreedt die voor het verschijnsel verantwoordelijk is.
Controle:
testbeeldgenerator, multimeter.
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Zichtbare fouten:

kleur: geen fouten
zwart-wit: gekleurde ruisstip
pen of doorkomen van kleurresten.

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen of kleur
contrast terugdraaien.

Mogelijke defecten:

de kleuronderdrukker (bl. 19)
en bijhorende regeltrap met 2e
chrominantieversterker
(bl.
20).

Opmerking:
Wanneer de kleuronderdrukker niet werkt, dan verschijnt er
bij een ontbrekend of zeer zwak burstsignaal een storende
gekleurde ruis op het beeldscherm (chrominantieversterker
II wordt onvoldoende geblokkeerd, bl. 20).
Dit kan ook veroorzaakt worden door een slechte onderdruk
king van de burst in de laatste versterkertrap. Wanneer men
dan als testsignaal enkel rood, groen of blauw aan de ontvan
ger toevoert, zal men geen kleur verkrijgen aan de linker
beeldrand over ca. 5 cm breedte.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: zwak kleurencontrast,
geen reserve
zwart-wit: normaal.

Eenvoudige proef:

kleurcontrast regelen

Mogelijke defecten:

chrominantieversterker I (bl.
15) of II (bl. 20);
chrominantieregelspanning
(bl. 16)
looptijddemodulator (bl. 21).

Opmerking:
Indien men te maken heeft met een te zwak kleurcontrast of
indien er helemaal geen kleur verschijnt, dan moet men de
kleuronderdrukker (bl. 19) buiten werking stellen. Eventueel
kan het nodig zijn het KBOS-signaal van de videovoorversterker (bl. 7) of van de contrastregelaar direct door te ver
binden naar de (R-Y)-ingangsversterker van de kleuren synchro-demodulator (bl. 25). Verkrijgt men dan een ander
beeld met een andere fout als de oorspronkelijke, dan moet
men volgens de overeenkomstig waargenomen beeldfouten
verder zoeken.
Controle:

met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: in orde, doch onscherp
zwart-wit: Y-informatie ont
breekt.

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen, dan wordt
beeld donker.

Mogelijke defecten:

videogelijkrichter (bl. 6)
vertragingslijn (bl. 8)
videovoorversterker (bl. 7)
video-eindversterker (bl. 9)
helderheids- en contrastregelaar.

Opmerking:
Bij uitgeschakelde kleur wordt met het verhogen van de hel
derheid steeds geen signaal zichtbaar. Wanneer de helder
heid van het waargenomen beeld verandert bij verandering
van de helderheidsregelaar, dan is deze in orde.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: omtreklijnen over ca 10
mm horizontaal verschoven
zwart-wit: verschoven.

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen en zwart
wit beeld bestuderen.

Mogelijke oorzaak:

vertragingslijn 0,8 ps (bl. 8).

Opmerking:
Indien de Y-vertragingslijn een kortsluiting vertoont, dan
worden de overeenkomstige omtrekslijnen van het luminantiesignaal en van het chrominantiesignaal over ongeveer 10
mm verschoven ten opzichte van elkaar.
Controle:
met ohmmeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: onscherpe beeldweer
gave, contouren
zwart-wit: vervaagde weer
gave

Eenvoudige proef:

focusspanning en terugslagonderdrukking controleren.

Mogelijke defecten:

videovoorversterker (bl. 7) of
-eindversterker (bl. 9)
MF-versterker (bl. 4)

Opmerking:
Zit de fout in de videoversterker, dan heeft men bovenver
meld resultaat op het scherm. Om het defect nader te localiseren moet men de bandbreedte van de videoversterker nameten (fig. 3). De fout kan optreden door een onderbreking
in de correctiespoeltjes of andere onderdelen die zorgen voor
een goede bandbreedte. Is er een defect in de MF-versterker,
dan vertoont het zwart-wit-beeld uiteengerafelde omtreklij
nen. Derhalve is een nameten van de MF-doorlaatkromme
noodzakelijk.
Controle:
multimeter, oscilloscoop en wobbulator.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: totaal on
scherp beeld.

Eenvoudige proef:

sprongsgewijze de helderheid
veranderen.

Mogelijke defecten:

horizontale eindtrap (bl. 36)
extra-hoogspanningsopwekking of -gelijkrichting (bl. 29)
of foutieve focusspanning aan
de beeldbuis (bl. 10).

Opmerking:
Door een verandering van de helderheid wijzigt de straal
stroom zich, die een verandering van de (niet meer gestabili
seerde) hoogspanning tot gevolg heeft.
Controle:
met multimeter en hoogspanningsprobe.
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Zichtbare fouten:

kleur: geen kleurinformatie
wit-zwart: normaal

Eenvoudige proef:

kleurcontrast
draaien.

Mogelijke defecten:

chrominantieversterkers I en
II (bl. 15. 20)
burstschcider (bl. 17)
burstdiscriminator (bl. 18)
kleurdover (bl. 19)
PAL-identilicatieversterker
(bl. 23)
klcurenoscillator (bl. 28)
PAL-schakclaar (bl. 22)

geheel

open

Opmerking:
Om de defecte trap te kunnen localiscren is het hier absoluut
noodzakelijk de kleurdover door gepaste maatregelen buiten
werking te stellen, om vervolgens aan de hand van de dan
waargenomen beeldfouten een verdere diagnose omtrent de
defecte trap te kunnen maken. Eventueel is het nodig om het
volledig videosignaal (KBOS) van blok 7 (ingang van contrastregeling) direct door te verbinden aan de kleurendemodulatoringang R-Y (blok 25). Een aldus verkregen beeld kan
ofwel geen kleur vertonen ofwel een beetje.
Wanneer er geen kleur optreedt is de fout te zoeken in de
klcurenoscillator (blok 28) of in diens sturing.
Wanneer er een beetje kleur in het beeld verschijnt is de fout
te zoeken in de chrominantieversterker ofwel in de ingangsversterker van de looptijddemodulator (blok 21). (Zie verder
ook de beeldfout n° 20.)
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: geen (R-Y)- en (B-Y)synchronisatie; demodulatie
ontbreekt
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen en zwart
wit beeld nazien.

Mogclijkc oorzaken:

de
re feren t iehu 1 pd ra aggol f
toegevoerd aan de synchrone
demodulatoren (bl. 25, 26)
ontbreekt, of kleurenoscillator
geeft een te zwak signaal af
(bl. 28).

Opmerking:
Voor foutlocalisatie, zie eerst beeldfout n° 25. Wanneer de
referentiehulpdraaggolf aan de demodulatoren (R-Y) en (BY) ontbreekt, dan verloopt de demodulatie van de kleurverschilsignalen niet synchroon. Men ziet dan vervalste kleuren
verschijnen.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.

109

27
I

110

27
Zichtbare fouten:

kleur: brede horizontale stre
pen lopen in verticale richting.
Het rood verandert tussen
rood en groen over meerdere
lijnen.
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

tuner meerdere malen om
schakelen.

Mogelijke oorzaken:

kleursynchronisatie of burstdiscriminator (bl. 18).

Opmerking:
De kleuroscillator van 4,43 MHz wordt niet gesynchroni
seerd. Bij sommige ontvangers kan in zulk geval de automa
tische kleurdover in werking treden; deze moet dan eerst
buiten werking gesteld worden alvorens de herstelling uit te
voeren.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: verandert over meer
dere lijnen in alle aanwezige
kleurbalken.
zwart-wit: normaal

Mogelijke oorzaken:

vertragingslijn (bl. 21) en aanpassingsfilter of een kortslui
ting in de bijkomende vertra
gingslijn die de toleranties van
de andere lijn corrigeert;
(B-Y)
synchronisatiesignaal
(bl. 26) voor de burstdiscriminator ontbreekt.

Opmerking:
Om deze fout zichtbaar te maken moet de automatische
kleurdover buiten werking gesteld worden. Aangezien de
fout te zoeken is in een trap die de signaalsplitsing in (R-Y)
en (B-Y) verzorgt, is een synchronisatie van de juiste volgorde
der aanwezige kleuren niet mogelijk en verkrijgt men de aan
gegeven beeldfouten.
Controle:
met ohmmeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: kleurwisseling in hori
zontale richting, kleurenbeeld
verloopt naar de kant.
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen.

Mogclijke oorzaken:

burstscheider (bl. 17) of ho
rizontale terugslagimpuls ont
breekt (bl. 38).

Opmerking:
Ontbreekt het burstsignaal of de horizontale terugslagim
puls, dan verloopt de kleursynchronisatie naar de zijkant.
Dit is slechts waarneembaar als de automatische kleurdover
buiten werking is gesteld (zie beeldfouten 34 en 35 bij stil
stand van de kleursynchronisatie).
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: van lijn tot lijn ver
schillende kleuren en helder
heid (PAL-lijnen) of jaloezieeffect.
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen en dan
langzaam weer laten toene
men; dan neemt de kleurwisseling van lijn tot lijn gelijk
matig toe, en is het duidelijkst
waarneembaar in het rood en
het paars.

Mogelijke oorzaak:

looptijddemodulator (bl. 21)
met de vertragingslijn van
64us.

Opmerking:
Het uitvallen van een gedeelte van de vermoedelijk defecte
trap verandert de voorwaarden voor de kleurenopsplitsing. Is
de kleurwisseling in alle kleurvelden zwak bij maximum
opengedraaide kleurcontrastregelaar, dan mag men zeker
zijn dat de fout in hogervermelde trap te vinden is. Vertraagd
en niet-vertraagd signaal vóór de signaalopsplitsing vertonen
dan faseverschuivingen en amplitudeveranderingen. De sig
naalopsplitsing verloopt foutief en na demodulatie verkrijgt
men van lijn tot lijn verschillende kleurverschilsignalen, die
in het beeld bovenvermeld resultaat opleveren.
Controle:
met oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: sterke kleurwisseling
van lijn tot lijn in cyaan,
groen, paars, rood, blauw (zg.
PAL-lijnen,
jaloezie-effect).

Eenvoudige proef:

kleurcontrast langzaam ver
hogen en lijnenstructuur be
studeren.

Mogelijke oorzaak:

PAL-identificatietrap (bl. 23).

Opmerking:
Deze fout wordt pas zichtbaar wanneer de automatische
kleurdover buiten werking is gesteld (zoals in fout n° 25).
Wordt de tuner meermalen omgeschakeld, dan zal eventueel
de kleur omslaan. Deze fout kan zich ook voordoen wanneer
de PAL-multivibrator niet met de horizontale terugslagimpuls gesynchroniseerd wordt.
Controle:
met oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleuren zvvart-wit: al naar ge
lang de ingestelde helderheid
vertonen de beelden een min
of meer sterke lijnenstructuur.

Eenvoudige proef:

kleur uitschakelen, helderheid
veranderen en lijnenstructuur
bestuderen.

Mogelijke oorzaken:

PAL-schakelaar (bl. 22),
PAL-multivibrator (bl. 24).

Opmerking:
Onderbreking of kortsluiting in een van bovengenoemde
trappen heeft tot gevolg dat de steeds voortwerkende PALschakelaar de referentiedraaggolf om de 2 lijnen stuurt op de
gelijkrichter van de (R-Y)-demodulator. De fijnsequentiële
structuur die dan in het kleurenbeeld ontstaat is mede ver
oorzaakt door het gelijktijdig uitvallen van de (R-Y)-gelijkrichting.
De aldus veroorzaakte asymmetrie in de (R-Y)-gelijkrichter
zal elke tweede lijn bij zwart-wit-ontvangst doen kleuren.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: gekleurde
achtergrond en zichtbare te
rugslagenen.

Mogelijke oorzaken:
Indien blauw met terugslaglijnen: katode van blauwsysteem
krijgt geen stuursignaal. Het blauwe systeem verkrijgt een
hoger werkpunt, de twee andere een lager (bl. 10). Versterker
(bl. 32), matrix (bl. 27).
Indien groen met terugslaglijnen: beeldbuis (bl. 10), verster
ker (bl. 31), matrix (bl. 27). zoals bij blauw, maar nu alleen
het groene systeem.
Indien rood met terugslaglijnen: beeldbuis (bl. 10), verster
ker (bl. 30), verder zoals bij blauw, maar nu alleen het rode
systeem.
Opmerking:
Normalerwijze is de terugslag niet zichtbaar omdat dan de
beeldbuis door het KBOS-signaal geblokkeerd is. Bij ontbre
kende terugslagimpulsen of bij beeldbuizen met slechte
emissie kunnen de terugslaglijnen soms zichtbaar worden,
omdat wegens een werkpuntverschuiving de buis tijdens de
terugslag niet geblokkeerd geraakt.
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Zichtbare fouten:

kleur: kleurenvolgorde omge
wisseld
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

loestel meermalen in- en uit
schakelen.

Mogelijke oorzaken:

PAL-schakelaar (bl. 22) wordt
niet gesynchroniseerd. —
PAL-identificatie (bl. 23);
burstscheider (bl. 17); (R-Y)
synchrone demodulator-dioden omgewisseld (bl. 25).

Opmerking:
Ontbreekt de PAL-identificatie. dan kan bij het inschakelen
de PAL-schakelaar starten met een juiste of een foutieve
volgorde, en de PAL-multivibrator kan aldus met een fou
tieve fase gesynchroniseerd worden. Deze typische fout kan
men door meermalen in- en uitschakelen van de ontvanger
ontdekken (met buiten werking gestelde kleurdover).
Controle:
met multimeter en oscilloscoop aan de defecte trappen.
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Zichtbare fouten:

kleur: kleurenvolgorde omge
wisseld
zwart-wit: normaal

Eenvoudige proef:

tuner meermalen omschake
len.

Mogelijke oorzaken:

synchronisatie van de (B-Y)demodulator (bl. 26), burstscheider (bl. 17).

Opmerking:
Bij een herstelling kunnen de dioden van de synchrone de
modulator omgewisseld zijn (kleurdover buiten werking stel
len).
Controle:
met oscilloscoop de uitgangssignalen van de (B-Y)-demodulator nazien.
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Zichtbare fouten:

scheefgetrokken beeld en
slechte synchronisatie, zowel
in kleur als in zwart-wit.

Mogelijke oorzaken:

laatste MF-versterkertrap
(bl. 4)
gestuurde AVC-regeling (bl. 3)
beeldgelijkrichter (bl. 6)

Opmerking:
Localisatie en herstelling van de fout is dezelfde als bij zwart wit-ontvangers.
Controle:
met multimeter en zo nodig oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: horizon
taal doorlopende brom in ver
ticale richting.

Mogelijke oorzaak:

voedingsdeel, afvlakking
(bl. 46)
referentiespanning voor elek
tronische afstemming, gelijk
tijdig de stabilisatie van de
laagspanningsvoeding.

Opmerking:
Indien de voedingsspanning van de transistortrappen slecht
uitgefilterd of niet meer gestabiliseerd is, dan treedt deze
fout op. Eventueel komt de gehele synchronisatie in het ge
drang.
Controle:
met oscilloscoop toelaatbare bromspanningen meten.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: verticale
zwarte strepen.

Eenvoudige proef:

kanaalkiezer meermaals om
schakelen, ook van VHF naar
UHF en terug.

Mogelijke oorzaken:

VHF- en/of UHF-bereik van
de tuner (bl. 1)
MF-versterker (bl. 4).

Opmerking:
De verticale zwarte strepen worden veroorzaakt door een os
cillatie in een defecte trap, dikwijls wegens slechte soldeerpunten of een defect onderdeel.
Controle:
Uitwisseling of stelselmatig vervangen van de verdachte trap
pen; eventueel signaal toevoeren vanuit een in orde zijnde
ontvanger.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: kleurige
vlekken.

Mogelijke oorzaken:

automatische demagnetisatie
(bl. 46)
demagnetisatiespoel (bl. 45).

Eenvoudige proef:

toestel laten afkoelen (geen
koelspray gebruiken) en weer
inschakelen met netschakelaar. Bij een normale werking
van de automatische demag
netisatie hoort men bij het in
schakelen een bromtoon bij de
meeste soorten ontvangers
(met generator rood- of wit
beeld geven).

Opmerking:
De fout laat zich opheffen door opnieuw instellen van de
kleurzuiverheid, maar zal na enige tijd weer optreden.
Controle:
met ohmmeter en ampèremeter.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: ton- en
kussenvervormingen.

Eenvoudige proef:

generator met
aanleggen.

Mogelijke oorzaken:

transductor (bl. 41)
noord-zuid- en oost-westschakelingen (bl. 37).

lijnenraster

Opmerking:
Indien men met de voorziene regelorganen de vervormingen
niet meer kan wegnemen, dan moeten de overeenkomstige
onderdelen en/of stuursignalen nagezien worden.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: gelijkma
tige verschuiving van conver
gentie over het gehele scherm.

Mogelijke oorzaken:

statische convergentieschakeling (bl. 44)
statische convergentie-eenheid
(bl. 43)
laagspanningsvoeding (bl. 46).

Eenvoudige proef:

veranderen met de instelorganen van de statische convergentieschakeling.

Opmerking:
De fout kan niet weggenomen worden door de statische convergentieregeling. De statische correctie wordt ofwel met ver
schuifbare magneetjes of met instelbare gelijkstroom uitge
voerd. Overeenkomstig met de positie van de 3 elektronenka
nonnen moeten voor elke straal 4 bewegingsrichtingen uitge
voerd worden, nl. drie radiaalbewegingen onder 120° ten op
zichte van elkaar en één laterale beweging (zijdelings) om de
3 stralen elkaar precies te laten bedekken.
Controle:
met multimeter.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: sterke
convergentiefouten aan de
randen.

Mogelijke oorzaken:
dynamische convergentietrappen (bl. 44)
dynamische convergentie-eenheid (bl. 43)
dynamische hoekconvergentie
(bl. 40)
ontbrekende lijnterugslagimpulsen (bl. 38) of beeldafbuigimpulsen (bl. 36).
Eenvoudige proef:
veranderen van verticale en
horizontale regelorganen van
de dynamische convergentieschakeling.
Opmerking:
De fout laat zich niet opheffen door de dynamische conver
gentie.
Controle:
met multimeter en oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: geen ho
rizontale convergentie.

Mogelijke oorzaken:

horizontale convergentieschakeling (bl. 44) en -eenheid (bl.
43)i
ontbrekende lijnterugslagimpuls (bl. 38).

Eenvoudige proef:
veranderen van de regelorganen van de horizontale convergentieschakeling.
Opmerking:
De fout laat zich niet opheffen door de convergentieregeling.
Controle:
met oscilloscoop en multimeter.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: geen verti
cale convergentie.

Mogelijke oorzaken:

verticale convergentieschakeling (bl. 44) en -eenheid (bl.
43)|
ontbrekende beeldafbuigimpuls (bl. 36).

Eenvoudige proef:
veranderen van de regelorganen van de verticale convergentieschakcling.
Opmerking:
De fout laat zich niet opheffen door de convergentieregeling.
Controle:
met oscilloscoop en multimeter.
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Zichtbare fouten:

kleur: storingsmoiré
zwart-wit: normaal

Mogelijke oorzaken:

videovoorversterker (bl. 7)
video-eindversterker (bl. 9)

Eenvoudige proef:

met tuner op een zwart-wit
beeld afstemmen (zonder
kleurdraaggolf). Bij afstem
ming op een kleurenbeeld de
kleurencontrastregeling
op
nul, dus op zwart-wit instellen
en de moiré bestuderen.

Opmerking:
Na de Y-vertragingslijn (bl. 8) is er een sperketen afgestemd
op 4,43 MHz die de kleurdraaggolf uit het KBOS-signaal
uitfiltert, omdat die draaggolf voor de verdere verwerking
van het videosignaal (nu BAS) niet meer nodig is. De aanwe
zigheid van de kleurdraaggolf zou moiré in het beeld veroor
zaken. Bij zwart-wit-uitzendingen is deze hulpdraaggolf niet
aanwezig en wordt in de ontvanger die sperketen automa
tisch uitgeschakeld om de videofrequenties rond 4,43 MHz
niet te verzwakken.
Controle:
met oscilloscoop.
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Zichtbare fouten:

kleur: gestreept- of visgraatmoiré (1,07 MHz)
zwart-wit: normaal

Mogelijke oorzaak:

beeldgelijkrichter (bl. 6) of geluidsgelijkrichter (bl. 5).

Eenvoudige proef:

met aangelegde kleurenbalkgenerator de geluidsmodulatie
uitschakelen en de moiréverandering in het oog houden.

Opmerking:

Deze moiré-storing is veelal alleen bemerkbaar bij beelden
met grote uniforme vlakken, wanneer een verschilfrequentie
tussen de video- en geluidsfrequentie ontstaat (vgl. § 1.05).
Controle:
Met de oscilloscoop zoeken naar verschilfrequenties tussen
kleur en geluid, kleurdraaggolffrequentie op het signaal van
de beeldbuis nazien en vergelijken met service documentatie.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: beeldstoringen door impulsreeksen in
horizontale en verticale rich
ting.

Mogelijke oorzaken:

HF-storingen, die door collectormotoren, elektrische bel
len, vonkenbruggen... veroor
zaakt worden, uiten zich als
een periodisch impulssignaal
met lage herhalingsfrequentie,
zichtbaar als een reeks van
heldere en donkere punten. —
Scheurende lijnen of in hori
zontale richting lopende stre
pen wijzen op een defect in het
hoogspanningsdeel van het ei
gen toestel of in een toestel dat
in de onmiddellijke omgeving
opgesteld staat.

Opmerking:
Er moet getracht worden de bron en de plaats te vinden van
de storing om vervolgens die storing trachten op te heffen. Bij
zeer moeilijke gevallen (storingen van buitenuit) is het raad
zaam de storingsdienst van de PTT in de arm te nemen.
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Zichtbare fouten:

kleur en zwart-wit: doorlo
pend
synchronisatiesignaal
van een ander TV-beeld.

Eenvoudige proef:

antenne-aansluiting
wegne
men en testen met kamerantenne of met testbeeldgenerator.

Mogelijke oorzaken:
bij breedband-HF-versterkers
voor een of meer golfbereiken
kunnen niet-lineaire vervormingen zg. kruismodulaties
veroorzaken, waardoor een of
meerdere vreemde modulaties
in het ontvangstkanaal waar
neembaar worden.
Tegenmaatregelen:
Door het afkoppelen van de diverse TV-kanalen aan de in
gangen van de TV-antenne breedbandversterker, nagaan
wanneer storing verdwijnt. Om de storing te onderdrukken,
moet men de intermodulatiedemping van de breedbandver
sterker opvoeren tot 60 dB (gemeten volgens de tweefrequentiemeetmethode); eventueel moet het peil van de storinggevende inkomende signalen verzwakt worden.
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Zichtbare fouten:

kleur: bontgekleurde strepen
zwart-wit: moirépatroon al
naar gelang de stand van de
tuner.

Eenvoudige proef:

op een andere zender afstem
men of beeld met testbeeldgenerator zichtbaar maken.

Mogelijke oorzaken:

HF-interferentie met de twee
de harmonische van een na
bijgelegen FM-zender, met
signalen komende van een an
dere HF-generator, met een
andere radio-FM-ontvanger of
TV-ontvanger; defecte an
ten neversterker bij gemeen
schappelijke antenne installa
tie.

Opmerking:
Valt de frequentie van de interferentie precies op de kleurenhulpdraaggolf van de TV-zender waarop men afgestemd
heeft, dan verschijnt de storing in de vorm van gekleurde
strepen, waarvan de kleur zich ritmisch met de modulatie
wijzigt.
Tegenmaatregelen:
Zo nodig de storingsbron laten opsporen door de PTT sto
ringsdienst. Eventueel bestaat de mogelijkheid de antenne op
een andere zender te richten die hetzelfde programma uit
straalt of onderdrukkingsfilter inbouwen dat op de storende
frequentie afgestemd is.
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8 Testbeelden voor beoordeling van fouten
en service-afregelingen

R MA-testbeeld

Duits testbeeldpatroon
157

Kleurenbalk testbeeld

Duits testbeeld zonder kleurinfonnatie
158
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Kleurenbalk testbeeld zonder kleurinformatie
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Roostertestbeeld voor convergentie-afregelingen
159

Rood testbeeld voor kleurzuiverheidsafregelitig 90°;
voor 110° is bijkomend een wit testbeeld noodzakelijk

Rood testbeeld met puntmarkering voor
kleu rz u iverft eidsafregel ing
160

Identificatiebeeld van een zender (ZDF)

Kleurenbeeld zonder kmismodulatie
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Beschrijving van het Duitse testbeeld.
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Duits Testbeeldpatroon
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9 Beschrijving van het
Duits testbeeldpatroon
(kleurafdruk zie blz. 157)
Dit testbeeld is in de Duitse Bondsrepubliek officieel inge
voerd en wordt door de zenders van het tweede en derde net
gebruikt. Het laat toe volgende controles en afregelingen uit
te voeren (zie ook blz. 162):
Lijn 7 + 8 midden
1. Beeldcentrering: het beeldmiddenpunt moet met het
middenpunt van de cirkel samenvallen.
Lijn 1 tot 14
2. Geometrie: de grote cirkel dient voor de grofafregeling
van de lineariteit.
Lijn 6 + 7
3. Witafregeling, grijsafregeling: vertoont de grijsgradatie
in een kleurontvanger sporen van kleur, dan zijn de uitstuurkarakteristieken van de 3 elektronenkanonnen verschillend.
!

Lijn 7 + 8
4. Statische convergentie: de horizontale en verticale mid
dellijn van het beeld dienen voor de controle van de statische
convergentie.
Lijn 1 tot 14
5. Dynamische- en hoekconvergentie en kleurfouten: het
raster aan de buitenkant van het testbeeld heeft een grijze
achtergrondskleur, en dient voor de controle van de dynami
sche- en de hoekconvergentie. Kleurafwijkingen laten zich
met het grijze veld gemakkelijk vaststellen.
Lijn 9+10
6. Antenne-installatie, tuner, MF-versterker: met het lijnenraster van 1 tot 3 MHz kan men de bandbreedte van de
163

gehele ontvangstketen nazien, alsook met de smalle verticale
zwarte strepen in het witte veld van lijn 10.
Lijn 11 4- 12 links
7. Vertragingslijn: de fase moet zodanig afgeregeld wor
den, dat de zaagtandvelden ± V. en + U geen jaloezie-effect
vertonen.
Lijn 11 + 12 rechts
8. Referentiefase: bij een verkeerde fase zijn beide velden
(+ V, ±U) gekleurd. Men moet de referentiefase zodanig
bijregelen, totdat het binnenste veld +V zoveel mogelijk
kleurloos geworden is en nauwelijks in kleur gaat omslaan
(R-Y-demodulator).
90° fase: is het linker veld (+ V) kleurloos, maar vertoont
het rechterveld (± U) nog kleur, dan moet de 90°-fase bijge
regeld worden, totdat laatstgenoemd veld kleurloos wordt en
nauwelijks in kleur omslaat (B-Y-demodulator).
Lijn 3 tot 5 zwarte en groene balk
9. Juiste verhouding van verzadiging en contrast: blauwe
kleur wegnemen; i/g2-rood en Ug2-groen kortsluiten of op 0
volt plaatsen. Contrast op middenpositie. Helderheid zover
opdraaien dat het zwarte veld van de kleurbalken oplicht.
Verzadigingsregeling zodanig instellen, dat het groene veld
dezelfde helderheid vertoont als het zwarte veld. Stand der
regeling noteren.
Lijn 3 tot 5 groene en zwarte balk
10. Juiste verhouding (R-Y) tot (B-Y): paarse kleur weg
nemen. (R-Y)-amplitude zodanig afregelen dat het groene
veld en het zwarte veld van de kleurbalken dezelfde paarse
kleur vertonen U7g2-groen op 0 V).
Lijn 9 (G-Y) = 0
11. Groenbalans: groene kleur wegnemen (Lfe2-rood en
blauw op 0 V) en nu op het geelrode veld (G-Y) = 0 letten. De
groenbalans moet zodanig ingesteld worden, dat dit veld niet
sterk verandert wanneer de regeling van de kleurverzadiging
van 0 tot maximum veranderd wordt. Wanneer een sterke
helderheidsvariatie in dit vlak optreedt, betekent zulks dat
(G-Y) niet correct samengesteld wordt.
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Lijn 3 tot 5 paarse en zwarte balk
12. Juiste verhouding (G-Y) tot (B-Y): groene kleur weg
nemen zoals onder n° 11, en de regeling van de verzadiging
op de in n° 9 gemerkte positie instellen. De amplitude van
(G-Y) zodanig bijregelen dat het paarse veld van de kleurenbalken dezelfde groene helderheid vertoont als het zwarte
veld.
Tenslotte zij opgemerkt dat met dit testbeeld het mogelijk
is de voornaamste service-afregelingen bij de klant thuis uit
te voeren zonder hulp van een oscilloscoop. Dientengevolge
worden fasefouten die in de antenne-installatie van de klant
kunnen optreden, met afregeling n° 8 gecorrigeerd.
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10 Beschrijving van het RMA testbeeld
met kleurenbalken
(Kleurafdruk zie blz. 157)
Het RMA-testbeeld kenmerkt zich door een op het eerste
oog opvallende grote cirkel in het middenveld, omringd met
4 kleine cirkels (zie blz. 166).
Detail ©
/. Verticale en horizontale linearitèit
De juiste vorm van de witte centrale cirkel laat toe de verti
cale en horizontale lineariteit juist in te stellen en tevens de
juiste verhoudingen van beeldbreedte tot beeldhoogte te her
kennen.
Detail ©
2. Horizontale lineariteit
In het midden van het cirkelvlak alsmede aan de linker- en
rechterzijde van de beeldrand herkent men een stel verticale
lijntjes met een frequentie van 2 MHz. Hiermede kan men de
horizontale lineariteit beoordelen. Wanneer deze juist afge
regeld is, dan moeten de afstanden tussen de lijntjes onder
ling even groot zijn.
Detail ©
3. Verticale lineariteit
Analoog met voorgaande zijn er een stel horizontale
streepjes binnen en buiten het cirkelveld voorzien voor de
fijnafregeling van de verticale lineariteit.
Detail ©
4. Grijsgradatieschaal
In het vlak van de grote cirkel zijn er 4 grijsgradatieschalen aanwezig die in een vierkant zijn opgesteld. Hiermede
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kan men de diverse trappen van de grijswaarde (luminantie)
beoordelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat men contrast
en helderheid zodanig instelt, dat de lijnenstructuur in de
zwarte velden nog nauwelijks te herkennen is.
Detail ® en ©
5. Beeldscherpte
De zwarte punten in het midden van de 5 concentrische
cirkels laten toe de beeldscherpte in het algemeen te beoor
delen. Bij een goede focusafregeling moeten deze punten als
scherp begrensde cirkeltjes zichtbaar zijn. Zijn ze elliptisch,
dan is er iets fout in de focusseerinrichting, afbuigsysteem of
beeldbuis zelf. De afregeling aan de beeldbuis wordt uitge
voerd na regeling van convergentie en kleurzuiverheid bij ge
middeld ingesteld contrast en helderheid. Men regelt af op
maximum scherpte van de 4 MHz-strepen (9).
Detail ®
6. Verticale en horizontale beeldresolutie
De naar onder en naar rechts lopende kegelvormig gegroe
peerde streepjes zijn een optische maatstaf voor de verticale
en horizontale resolutie van het TV-beeld. De naar onder
toegespitste strepen, die voor de horizontale resolutie maat
gevend zijn, laten de juiste afregeling toe van de totale doorlaatkromme en de juiste positie van de beelddraaggolf op de
Nyquistflank.
De naar rechts spits toelopende streepjes geven de verticale
resolutie aan die door de optische en elektronenoptische
kwaliteit van zendinstallaties en ontvanger bepaald wordt.
Bij een slecht interliniëren van de lijnen geven deze strepen
een onrustige indruk.
Detail ©
7. Lijnensprong
De 3 zwarte diagonaallijnen in het witte cirkelveld (en ge
deeltelijk bedekt door de kleurenbalk) laten toe de lijnenopvolging te beoordelen. Verloopt deze foutief (het paren van
lijnen) dan worden deze diagonaallijnen trapvormig.
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Detail ©
8. Fasefouten
Boven en onder de grijsgradatieschalen zijn er 2 zwarte
balken van verschillende lengte. Aan hun rechteruiteinde
kan men fasefouten bij lage- en middenfrequenties van het
videosignaal zien. Is de overgang van zwart naar wit zuiver,
m.a.w. is er geen streepvorming naar rechts te bemerken,
dan zijn de fasefouten nihil.
Detail ©
9. Kussen- en tonvervormingen
Met behulp van de 4 kleine cirkels en de daarin voorhan
den zijnde lijntjes kan men geometrievervormingen bijrege
len.
Detail ©
10. Storingen, ruis en kleurfouten
De achtergrond van het veld buiten de grote cirkel is een
vormig grijs gekleurd waarop men duidelijk ruis en storingen
kan waarnemen. Ook kleurverschuivingen zijn daar merk
baar.
Detail ©
11. Kleurenvelden per complementaire kleur gegroepeerd
Met behulp van de toegevoegde kleurenbalk kan men vol
gende service afregelingen uitvoeren:
a) juiste verhouding contrast en verzadiging:
Blauwe kleur wegnemen (£/g2-rood en Ugi -groen kortslui
ten of de spanning op 0 V instellen). Contrastregelaar op
middenstand. Helderheid in zover opendraaien dat het zwar
te veld van de kleurenbalk oplicht. Regeling van verzadiging
zodanig instellen dat het groene veld van de kleurenbalk de
zelfde helderheid vertoont als het zwarte veld. Stand der
knoppen merken.
b) juiste verhouding (R-Y) en (B-Y):
Paarsgekleurd beeld maken (£/g2-groen op 0 V). (R-Y)-amplitude moet zo ingesteld worden-dat het groene en het zwar
te veld van de kleurenbalk dezelfde paarse kleur verkrijgen.
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c) juiste verhouding (G-Y) en (B-Y):
Groengekleurd beeld maken (£/g2-rood en -blauw op 0 V).
Verzadigingsregeling weer op het gemerkte punt plaatsen.
(G-Y)-amplitude zodanig instellen, dat het paarse veld van
de kleurenbalk dezelfde groene helderheid vertoont als het
zwarte veld.
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11 Huidige kleur-TV-systemen
in diverse landen
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Bulgarije
Canada
Cuba
Denemarken
Duitsland-Oost
Duitsland-West
Egypte
Finland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Hongarije
Hongkong
Ierland
Ijsland
Iran
Italië
Japan
Libanon
Liechtenstein
Luxemburg
Mexico
Monaco
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Singapore
Spanje
Thailand
Tsjechoslovakije
U.S.A.

SECAM III
PAL
PAL
PAL

SECAM
NTSC
SECAM
PAL
SECAM
PAL
SECAM
PAL
SECAM
PAL
SECAM
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
NTSC
SECAM
PAL
SECAM
NTSC
SECAM
PAL
PAL
PAL
PAL
SECAM
PAL
SECAM
PAL
PAL
PAL

III
III
III
III

III

III

III
III

SECAM III
NTSC
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U.S.S.R.
Zweden
Zwitserland
Zuid-Afrika

SECAM III
PAL
PAL
PAL

-
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Blokschema van een kleurontvanger (kleurverschilsturing)
met oscillogrammen in tabelvorm, gegroepeerd volgens aan
gelegd testbeeldsignaal (kleurbalken of Duits testbeeld):
zie volgende bladzijden
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'

Kleurenbalken

Duits testbeeld

VHMIH

ggsafg
3D

8D

8D

— Y-signaal

-IR- Y) boven, - (G- Y) onder

— (B-Y) boven, — (G-Y) onder
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Blokschema van een kleurontvanger met kleurverschilsturing en met oscillogramtabellen (rode nummers)

Kleurenbalken

©

Duits testbeeld

©

Afstemeenheid

R5

Geluids-MFgelijkrichter

MF-versterker

©

Geluids-MFversterker

të>

Geluidsdemodulator

Geluids
versterker

14'
Luidsprek

I

©

ÈLBLIOTHEEK

FBAS-SIG.F7)

2) Automatische
sterkteregeling
AVC

Automatische
afstemming
AFC

j

9D

B-Yboven, G-Yonder

©

Chrominantieversterker I

9

©

Chrominantieversterker II

V-SIG.

Video gelijkrichter

Videovoorversterker

9 ®

Looptijddemodulator
(64 pis)

©
©
©

10D

R-Y boven, G- Y onder

©

©

Kleurdover

© I©

De hier ontbrekende oscillogramnummers zijn identiek met die van de
bladzijden 1 tot 6 vooraan in het boek.

Kleursynchr. of
burstdiscrimin.

!
(§)

Lijnensyn-

©
©

Synchronisatiescheider

Beeldsynchronisatie

(B-Y)versterker

©

(G-Y)-matrix

©

©

(G-Y)versterker

'30'

PALidentificatie

chronisatie en
fasecomparator
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Synchrone (R-Y)
demodulator

/

Y-SIG.
-f-

¥
B-Y

©

Lijnosc.
+ hor.
versterker

Geometriecorrectie

Beeldosc.
+ vert.
versterker

I

(R-Y)versterker

G-Y

4

Kleuren
beeldbuis

R-V

PALmultivibratoi

I

©

32

Synchrone (B-Y)
demodulator

©
©

Videoeindversterker

PALschakelaar

©
Burstscheider

J

©

I

©
Chrominantieregelspanning

Vertragingslijn
(0,8 ps)

BAS-SIG

FBAS-SIG.

©

t

©

m
B
©

©

©

Kleurenoscillator
4,43 MHz

Hoogspanningseenheid

1
Demagnetisatiespoel

1

Straalstroombegrenzing

Hoekconvergentie

©
Afbuigeenheid

Transductor

Convergentieeenheid

Convergentiesturing

©

Voedingen

i
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