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voorbericht
Ja... 't moest er wel van komenl Toen het boek
'Radio... geen probleem', zo goed werd ontvan
gen en blijkbaar tienduizenden lezers dichter bij
het fenomeen 'Radio' had gebracht dan ze ooit
hadden durven dromen, bekroop mij al een
heimelijke vrees, dat het verzoek zou komen om
datzelfde experiment ook met televisie uit te ha
len.
De grote moeilijkheid is echter om iemand, die
niets, of maar een schijntje van elektronica af
weet, de werking van onderdelen te gaan uitleg
gen, waarvan het in een televisietoestel eenvou
dig wemelt!
Met 'radio' krijgt een schrijver tenminste nog de
kans met een simpel diode-ontvangertje, be
staande uit een spoeltje, een condensator en een
hoofdtelefoon, te beginnen; een ding waar al
meteen 'geluid' uit komt en waarop hij zijn hele,
verdere verhaal logisch kan opbouwen. Die kans
biedt de televisie helaas niet! Daar is 't meteen
van... ploemp..., duik er maar ergens in en zie
maar dat je wijs wordt uit al die elektronische wir
war.
Degenen, die mijn boek 'Radio... geen pro
bleem'*) hebben gelezen (en bestudeerd!), heb
ben een grote voorsprong! Zij kennen de namen
en de werking van talrijke elektronische onderde
len van een modern radiotoestel, met alles wat
erop en eraan hangt en die vrijwel ook allemaal

*) 'RADIO... geen probleem', door Wm. N. Vandersluys. Uitg.
Kluwer Technische Boeken B.V.

in televisietoestellen worden gebruikt. Zo nu en
dan zal ik naar deze uitgave moeten verwijzen,
omdat ik van een bepaalde basiskennis uit moet
gaan. Achterin dit boek is wel een overzicht gege
ven van de gebruikte schemasymbolen met hun
benaming. De schrijver heeft zijn uiterste best ge
daan om met ezelsbruggetjes en hier en daar een
kwinkslag, toch nog altijd moeilijke begrippen
duidelijk te maken, zonder te vervallen in een
'vaktaaltje', dat vaak meer verduistert dan ver
heldert.
Maar van één ding is de schrijver wel zeker... Na
het aandachtig lezen van dit boekzultu uw televi
sietoestel met héél andere ogen bekijken en wel
licht zult u dan ook beseffen, wat het betekent
wanneer een vriendelijke omroepster, in volle
kleurenpracht, waarbij zelfs het kleinste pukkeltje
nog werd weggewerkt, u vertelt: "Het spijt ons,
beste kijkers, maar er is even iets misgegaan met
de satellietverbinding../
Als 'ingewijde' zult u dan even toegeeflijk glim
lachen. U wéét dan immers wèt er allemaal tus
sen die meneer op die steile berghelling, ergens
op de Kilimandzjaro en uw knusse, veilige huis
kamer zit!

Veel succes!
Wm. N. Vandersluys
Voor de samenstelling van dit boek werd dank
baar gebruik gemaakt van documentaties van
o.a. de firma's Siemens AG, AEG, Korting, Telefunken, Blaupunkt, Philips en Nordmende.
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de eerste avond
Hernieuwde kennismaking met mensen en dieren. De simpelste manier van 'televisie'. De
majoor draait meneer Leeckmans een 'rad voor de ogen'. Maar dank zij een
worstprikkertje begrijpt meneer Leeckmans toch het fijne ervan l Een wonderlijke manier
van lezen. Een poes wordt in 'mootjes' verdeeld. Begint dat niet op vivisectie te lijken?
'Ting... tang... ting... tang.../ zei de deurgong
uiterst bescheiden.
'Wel alle donders en granaten! Daar zal je 'm al
hebben!' brulde de majoor b.d. Everardus Ludovicus Degenouwer, als een getergde tijger. 'En ik
heb nog zó gezegd, val me niet voor half negen
's avonds lastig. Het is amper kwart over acht en
daar staat die slabberdewaskie al voor mijn snuf
ferd 1 Wat ben ik begonnen, wèt ben ik begon
nen!'
Ja, inderdaad, wèt was die briesende ex-majoor
van de Verbindingstroepen eigenlijk begonnen?
In een zwak moment, onder 't genot van een goed
glas wijn en een uitermate puike sigaar, had hij
zich ertoe laten verleiden zijn buurman, de heer
Leeckmans, procuratiehouder van een plaatselij
ke bank, de werking van een televisietoestel uit
te leggen.
Weliswaar had de heer Leeckmans, dank zij een
verleden jaar door de majoor georganiseerde
stoomcursus 'Radio', die veel spraakwater en tal
rijke glazen wijn van een puik jaar hadden gekost,
het nodige opgestoken over de werking en het
doel van de onderdelen van een radiotoestel,
maar ... eh televisie... goeiegenachte... begin er
maar eens aan om dèt aan een leek op het gebied
van de elektronica uit te leggen.
Enfin, hij had 't op een oerstom ogenblik beloofd
en als oud-krijgsman en als hoofdofficier, was
zijn woord hem heilig, 't Wès niet anders...
Intussen werd buurman Leeckmans, behoed
zaam door mevrouw Eleonora Degenouwer, de
kamer ingeloodst. Eigenlijk leek 't geheel meer
op zo'n duwboot-eenheid, die je op onze grote ri
vieren ziet. De heer Leeckmans had blijkbaar nog

altijd het nodige ontzag voor de geweldige ma
joor, wiens ogen zo venijnig onder zijn borstelige
wenkbrauwen konden gloeien en wiens bijna
krijtwitte snorretje rechtop stond als de scherpe
borstels van een spinnijdig stekelvarken.
'Goedenavond, majoor', begon de heer Leeck
mans schuchter. De majoor richtte zich in zijn vol
le lengte op, wipte even op zijn tenen en boog
zich dan enigszins voorover, alsof hij de heer
Leeckmans aan een grondige inspectie wilde
onderwerpen. De heer Leeckmans kreeg de
indruk dat de majoor hem bekeek met diezelfde
walging, die een vegetariër ondervindt, die een
rups in zijn salade aantreft.
Met een beetje benauwd snuitwerk onderging de
heer Leeckmans een en ander.
Blijkbaar niet ontevreden over 't resultaat, sprak
de majoor vervolgens op bevelhebberstoon:
'Gaat u zitten... meneer Leeckmans!'
Prompt plofte meneer Leeckmans dankbaar in de
levensgrote clubfauteuil, die hem het veilige ge
voel gaf van een liefhebbende vrouw, die hem
knus in haar armen nam.
Meneer Leeckmans zette de vingertoppen van
beide handen behoedzaam tegen elkaar en op
zijn gezicht verscheen een berustende trek. De
majoor zat een beetje onrustig in zijn fauteuil te
schuifelen, precies als een hoen, dat zijn ei niet
kwijt kan; opeens viel hij fèl uit; 'Hé daar... op
gedonderd, lelijke, kleine aapl'
'Wèt zegt u daar, majoor?' Half geschrokken, half
beledigd, rees ook de heer Leeckmans uitzijn ze
tel omhoog.
Maar 't was al weer over. De majoor had alleen
maar zijn kleine, helsbrutale foxterrier Snuffel de
9

wacht aan gezegd, die nieuwsgierig aan meneer
Leeckmans' tenen was gaan snuffelen.
Intussen zat meneer Leeckmans als een ge
schrokken vogeltje weggedoken in de enorme
fauteuil, in bange afwachting van eventuele
verdere vulkanische uitbarstingen van de ma
joor, die blijkbaar weer aardig last van zijn 'jichtpoot' had, zoals de ex-krijgsman 't sappig wist uit
te drukken.
'Televisie!' sprak de majoor opeens met krachtig
stemgeluid.
'Ja, juist', viel meneer Leeckmans gretig bij.
'Hebt u er wel eens bij stilgestaan, meneer Leeck
mans, dat u om beelden overte brengen eigenlijk
helemaal geen televisie nodig hebt?'
'U bedoelt telepathie?' informeerde meneer
Leeckmans minzaam.
'Ik bedoel géén telepathie of andere koffiedikkijkerij, voor de donder!' bulderde de majoor, nét
enkele decibels te luid voor de gevoelige trom
melvliezen van meneer Leeckmans.
'O', zei meneer Leeckmans kleintjes, 'hoe dan
wel?'
'Kijk', sprak de majoor aanzienlijk rustiger, 'als ik
u opbel en u vraag een vel millimeterpapier voor
u te leggen en ik doe 't zelfde en ik vraag u verder

links onderaan een 'O' te schrijven (de 'O' van
'Oorsprong', zoals ze dat in de statistiek noemen)
en u en ik gaan dan op de horizontale lijn bene
den aan het blad op één centimeter afstand van
elkaar de letters A, B, C enzovoorts schrijven en
zetten cijfers vanaf 1, links langs de verticale lijn
naar boven, dan zijn we in staat om elk punt op
dat blad millimeterpapier te bepalen.'
'Hoe dan wel?' wilde meneer Leeckmans weten.
'Heel eenvoudig! Ik zeg bijvoorbeeld tegen u: te
ken een horizontale lijn van B 15 naar E 15. Daar
na een verticale lijn van B 15 naar B 45. Van B 45
een horizontale lijn naar E 45. Van E 45 naar E 15
een verticale lijn. Dan hebben we allebei dezelfde
rechthoek getekend.'
'Ja', sprak de heer Leeckmans, na enig diep
nadenken, 'ja, dat kan, dat is inderdaad mogelijk!'
'Op dezelfde manier organiseren de sleepbootbemanningen van Smit Internationaal hele
schaakwedstrijden en dan maakt 't helemaal
niets uit of de ene sleper midden op de Atlanti
sche Oceaan dobbert en de tegenpartij ergens in
de Zuid-Chinese Zee aan een afgedankt vliegtuigmoederschip ligt te trekken. Via de kortegolfradio geven ze elkaar op welke zet men zoéven
heeft gedaan en wacht dan geduldig op de tegen-

zet van de ander, die dan even later in de hoofd
telefoon van de marconist klinkt. Zó gaat dat ai
vele jaren met veel succes!'
Meneer Leeckmans knikte een beetje afwezig.
Een diepe rimpel in zijn nobel voorhoofd wees
erop, dat hij blijkbaar ergens over zat te piekeren.
'Alles goed en wel', riep hij opeens, 'maar dat
overbrengen van beelden met behulp van de
telefoon en millimeterpapier geldt alleen maar
voor stilstaande beelden!'
'Wilt u nou wel geloven', sprak de majoor min
zaam, 'dat u er beslist veel onnozeler uitziet dan
u eigenlijk bent!'
'Dank u', zei meneer Leeckmans met een zuinig
mondje. Hij kon die grapjes van de majoor nu
eenmaal moeilijk verteren.
'Maar... u hebt natuurlijk volkomen gelijk, me
neer Leeckmans, als u beweert dat volgens die
'telefoon-methode' alleen maar stilstaande beel
den te transporteren zijn. Dat klopt als een win
terteen bij vriezend weer. Daar zaten de pioniers
van de draadloze overbrenging van bewegende
beelden ook al mee. En rekening houdend met
de uiterst beperkte technische mogelijkheden zo
omstreeks 1926, wist men zich toch al heel aardig
te redden met de zogenaamde 'Nipkowse schijf'.'
'Hoeveel?', informeerde meneer Leeckmans, die
een grote blocnote te voorschijn had gehaald en
ijverig zat mee te pennen.
'Schrijft u maar op', sprak de majoor docerend,
'de Duitser Paul Nipkow, die als een der be
langrijkste pioniers van de TV kan worden be
schouwd, publiceerde in 1884 al een verhande
ling over een apparaat, dat in staat was beelden
deelsgewijze op te nemen. Dat was natuurlijk
heel wat primitiever dan het tegenwoordige TVprincipe, waarbij een opgenomen beeld bestaan
de uit honderden lijnen regeltje voor regeltje
wordt afgetast. Nipkows principe berustte op het
puntsgewijze doen aftasten van een beeld door
één enkele foto-elektrische cel.
Het principe van Nipkow was beslist geniaal.
Voor het 'aftasten' van een beeld gebruikte hij
een draaiende schijf, waarin hij op gelijke afstan
den van elkaar gaatjes had geboord, die met
elkaar op deze schijf het patroon van een spiraal
vormden.'
'Dat snap ik niet helemaal', bekende meneer
Leeckmans met een eerlijkheid die een inspec
teur der belastingen deugd zou doen.
'Dat vermoedde ik wel en daarom heb ik gisteren

wat oud lesmateriaal bij elkaar gezocht, wat u
waarschijnlijk aardig op weg zal helpen. Eventjes
zoeken!'
De majoor begaf zich naar een wandmeubel,trok
een lade open en begon er in te grabbelen.
'Ja', zei hij, met een diepe zucht omhoog rijzend,
'hier heb ik al iets.'

af te tasten beeld

Fig. 1 Voorbeeld van een Nipkowse schijf. Let op de
plaatsing van de gaten op de spiraal. Dit is een zgn.
enkelvoudige spiraal.

'U ziet hier', leraarde de majoor, 'een kartonnen
schijfje, waarop 16 concentrische cirkels zijn ge
trokken, met een straal van 60, 62, 64 enz. tot 90
mm toe. Daarna is de omtrek van de schijf ver
deeld in 16 gelijke delen. Verder zijn de stralen
getrokken, die het middelpunt van de schijf ver
binden met 16 op gelijke afstand van elkaar lig
gende punten aan de omtrek. Deze hulplijnen
waren nodig om de punten, die op een spiraal lig
gen, vast te leggen. Punt 1 is getekend op het
eerste snijpunt van de straal met de binnenste
cirkel en vervolgens dat van de volgende straal
met de daarop volgende cirkel enzovoorts.
Steeds meedraaiend in de richting van de wijzers
van de klok. Op die manier krijgen we dus 16 pun11

ten, die in een spiraal zijn geplaatst, ziet u wel?'
Meneer Leeckmans zei dat hij 't nu helemaal
snapte.
'Mooie ronde gaatjes zitten er in die schijf', prees
meneer Leeckmans, die als pur-sang bankman
van precies werk hield.
'Gemaakt met een gaatjeskniptang, geleend van
een chauffeur van de autobusdienst', bekende de
majoor.
'En kunt u nu werkelijk een beeld aftasten met dit
gevalletje?', wilde meneer Leeckmans weten.
'Ja, dat gaat zelfs prima 1 Ik zal 't u ook meteen
bewijzen. Hier heb ik een postzegel van 5 cent.
Even kijken of mijn vrouw niet in de buurt is...
neen,... dat gaat allemaal goed. Ik plak die post
zegel even losjes op de kap van deze brandende
schemerlamp. Zo, nu nog eventjes een asje door
het midden van de schijf steken. Daarvoor ge
bruik ik dit worstprikkertje. Mooi zo, hopla, dat zit.
Nu draai ik die schijf heel snel rond door hem een
optater te geven. Daar gaat ie... kijkt u maar wat
er gebeurt!'
'Fantastisch I' riep meneer Leeckmans bijna jui
chend van kinderlijk plezier. 'Ik kan de hele post
zegel zien, precies alsof die schijf doorzichtig
was!' 'Dat was ook de bedoeling', zei de majoor
tevreden en hij voegde eraan toe: 'nu zal ik de
schijf even heel langzaam laten draaien, dan kunt
u precies zien wat er eigenlijk gebeurt. Daar gaan
we!'
En meneer Leeckmans zag dat, wanneer het ene
gaatje juist voorbij was gegaan, het volgende
voor het beeld kwam om op zijn beurt langs een
lijn van het beeldje te bewegen. Op die manier
doorliep het ene gaatje na het andere alle lijnen
van het beeld, dat de postzegel opleverde. Te be
ginnen bij de buitenste en eindigend bij de bin
nenste. En toen de hele postzegel op die manier
was afgetast, begon de zaak weer van voren af
aan.
'U ziet dus wel, mijn waarde Leeckmans, dat, als
ik de schijf voldoende snel laat ronddraaien, u het
totale beeld ziet zoals 't werkelijk is en toch is er
op een gegeven moment maar één enkel elementje van het beeld zichtbaar door een der
gaatjes in de schijf. Draai ik de schijf ook maar
een beetje langzamer, dan 'golft' het beeld alsof
er afwisselend lichte en donkere strepen door
heen lopen. Dat komt omdat de lichtindrukken op
het netvlies van onze ogen te kort duren en
daardoor begint het beeld te flikkeren.'
12

'Hoe vaak moet het beeld worden afgetast om dat
flikkeren te voorkomen, wanneer de schijf niet
snel genoeg draait?'
'Daarvoor zijn 30 beelden per seconde nodig. Dat
doen de Amerikanen bijvoorbeeld, maar hier in
Europa is men al tevreden met 25 beelden per
seconde.'
'Toch flikkeren die beelden niet?'
'Nee, als we 't later over de frequentie van het
videosignaal zullen hebben...'
'Wat is dat?' wilde de heer Leeckmans meteen
weten.
'Nee, laat u dat nog maar eventjes zitten, daar ko
men we later nog uitvoerig op terug. We moeten
de zaak stap voor stap blijven volgen, anders zit
u zo in de knoop! In elk geval had men nog een
vernuftig hulpmiddel ter beschikking om dat flik
keren van het beeld te voorkomen. Een hulpmid
del dat zelfs bij de moderne televisie, zij 't enigs
zins gewijzigd, nog steeds dankbaar wordt toe
gepast.'
'Hoe zit dat dan in elkaar?' informeerde meneer
Leeckmans.
'Men noemt dat 'interliniëring' van het beeld.'
'Wat is dat dan?'
'Kijk, meneer Leeckmans, in plaats van achter
eenvolgens alle lijnen van een beeld uit te zen
den, gaande van de eerste tot de laatste, worden
eerst alle oneven lijnen uitgezonden en daarna
alle even lijnen. En tóch blijft de totale aftasttijd
dezelfde, namelijk V25-ste seconde. Maar de
helft van het aantal lijnen, verdeeld over het tota
le beeldoppervlak, wordt uitgezonden in 1/50-ste
seconde; de andere helft gedurende de volgende
1/50 seconde. Zó zit dat in elkaar!'
'Maar stelt u zich nu eens voor dat men een
pagina uit een boek zou willen reproduceren voor
de TV. Hoe moet dat dan? Dat wordt toch een
ratjetoe van heb ik jou daarl'
'Heus niet, meneer Leeckmans! u zoudt van die
hele interliniëring absoluut niets merken. Maar
in werkelijkheid zou de camera de tekst als volgt
aftasten.
Laten we dit kranteberichtje maar eens 'interli
niëren':
... Een NF-6 jachtvolgens de normale procedure
bommenwerper van de vliegbahadden de tanks onmiddellijk
sis Eindhoven heeft gistermiddag

moeten worden afgeworpen, alkort na de start drie extra
dus een woordvoerder van de
brandstoftanks met elk 1000 livliegbasis, maar de vliegers
ter kerosine afgeworpen, omdat
hebben gewacht tot zij boven een
een van de twee motoren was
pas omgeploegde akker vlogen.
uitgevallen, nadat er een vogel in
Toen de motorstoring ontstond
was gekomen. Daarna is het
vlogen ze pal boven het dorp
vliegtuig probleemloos geland.
WinterIe.
'Goeie grutten met spek!' riep meneer Leeckmans verrast uit, 'daar is geen touw meer aan
vastte knopen! Hoe haalt men zo'n tekst weer uit
elkaar om er een leesbaar geheel van te maken?
Daar zal wel de nodige ingewikkelde apparatuur
voor nodig zijn, zou ik zo denken!'
'Dan denkt u toch verkeerd, waarde heer!' De ma
joor lachte geheimzinnig, 'de oplossing is werke
lijk uiterst eenvoudig.'
'Nou ik ben wèl benieuwd!' sprak de heer Leeckmans met een ongelovig gezicht.
'Kijk, meneer Leeckmans, hier heb ik de oplos
sing al in de hand!'
De majoor had een tweede kartonnen schijf uit
de lade opgediept, die sprekend op de eerste
schijf leek.
'Maar die schijf ziet er precies zo uit als die op ta
fel ligt!'
'Klopt', zei de majoor glimlachend, 'maar', ver
volgde hij, 'deze schijf heeft weliswaar ook 16
gaatjes voor het aftasten van het beeld door mid
del van 16 lijnen, maar... in plaats van alle gaatjes
in dezelfde spiraal aan te brengen, zijn deze gaten
verdeeld over twee spiralen, die elk een halve cir
kel innemen. Op de ene spiraal bevinden zich de
gaatjes die de oneven lijnen (dus 1, 3, 5,7,9,11,
13 en 15) aftasten en op de andere spiraal de ga
ten die overeenkomen ririet de even lijnen (dus 2,
4, 6, 8,10,12,14 en 16). Het ei van Columbus om
zo te zeggen!'
'Ja, inderdaad, 't toppunt van eenvoud. Je moet
er maar op komen! Maar eh... wat ik nog niet
begrijp is, hoe ze met zo'n schijf beelden kunnen
uitzenden!' informeerde meneer Leeckmans
hoogst geïnteresseerd.

af tetasten beeld

Fig. 2 Dit is een voorbeeld van een Nipkowse schijf,
uitgevoerd voor geïnterlinieerde aftasting d.m.v. een
dubbele spiraal. Vergelijk met fig. 1!

'Daarvoor maakte men gebruik van een fotoelektrische cel. Als u een fototoestel met een belichtingsmetertje bezit, dan weet u al wat ik be
doel.'
'Ja, dat is zo'n instrumentje waarmee je de licht
sterkte kunt meten als je iets wilt fotograferen.
Maar hoe dat ding eigenlijk werkt, weet ik niet.'
'Vrij eenvoudig! Het licht dat door een voorwerp
wordt weerkaatst, valt op de foto-elektrische cel,
die het licht omzet in een zwak elektrisch stroom
pje. In die tijd waren foto-elektrische cellen nog
maar gebrekkige gevalletjes. Ze zagen eruit als
een klein lampje. In hoofdzaak bestonden ze uit
een luchtledige, glazen bol, waarin een metalen
plaat was aangebracht, die bedekt was met een
dun laagje 'foto-elektrisch' materiaal. Dat is een
stof die elektronen uitzendt als er licht op valt.
Meestal werd daarvoor een metaal gebruikt dat
tot de alkaligroep behoort, bijv. caesium, na
trium, kalium, rubidium of lithium. Ik zal de
schakeling wel even voor u opkalken. Zó zat dat
in elkaar!'
En hier tekende de majoor snel onderstaande
figuur op een oud schoolbord, dat hij voor alle
gevallen maar had neergezet.
'Het was natuurlijk allemaal nog een uiterst
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Fig. 3 Voorbeeld van de werking van een foto-elektrische cel (afgekort ook wel 'foto-cel' genoemd).
De batterij B zorgt ervoor, dat op de anode, bestaande
uit zeer dun, doorzichtig metaalgaas, teneinde de op
vallende lichtstralen te kunnen doorlaten, een positieve
(+) spanning t.o.v. van de kathode (hier de lichtgeven
de, emitterende laag) komt te staan.
De in deze laag opgewekte elektrische stroom vloeit
door de weerstand R en deze bepaalt de spanning, die
aan de klemmen A en A' kan worden afgenomen. Deze
uiterst geringe spanning wordt dan aan een versterker
toegevoerd.

primitieve bedoening', ging de majoor verder,
'maar 't werkte toch inderdaad. In 1933 heb ik in
Duitsland al een demonstratie van een 'televisietelefoon' gezien, waarbij je de persoon met wie
je telefoneerde kon zien. Een beeld vol dikke lij
nen en strepen, maar je kon iemand toch goed
herkennen!'
'Hoe zat die zender dan in elkaar?' wilde meneer
Leeckmans weten.
O, dat was ook al vrij eenvoudig. Kijkt u maar

even naar deze schets, dan begrijpt u 't meteen.'
En de majoor tekende met forse halen onder
staand schema op het schoolbord.
'U ziet, meneer Leeckmans, hoe het licht van het
uit te zenden beeld, precies als bij een fototoestel,
via een objectief wordt geworpen op de gaatjes
van de schijf. De schijf 'tast' als 't ware het ont
vangen beeld af en verdeelt het, via de gaatjes,
in kleine elementjes die op de lichtgevende, emit
terende laag van de fotocel terecht komen, terwijl
deze laag de opvallende lichtintensiteiten 'ver
taalt' in elektrische stroompjes. Aan de uitgang
van de fotocel krijgen we dan, wat we tegen
woordig noemen, een 'videosignaal', dat, na
versterking, wordt gemoduleerd op een hoogfre
quente draaggolf, die het signaal verder trans
porteert. Hoe dat 'transport' in zijn werk gaat,
bespreken wij te zijner tijd wel uitvoerig.'
'Mooi zo', zei meneer Leeckmans voldaan, 'die
beeldelementjes zeilen nu door de ruimte, maar
hoe rijgen we die aan de ontvangstzijde nu weer
in de juiste volgorde aan elkaar?'
'Wel', sprak de majoor, 'het zal u wel duidelijk
zijn, dat men in de allereerste plaats natuurlijk
een Nipkowse schijf nodig had, die in elk opzicht
gelijk was aan die, welke aan de zenderzijde werd
gebruikt. Beide schijven moesten bovendien met
volkomen gelijke snelheid draaien ('synchroon'
lopen dus).'
'Dat begrijp ik allemaal bestl' kwam meneer
Leeckmans hier tussenbeide, 'maar hoe werden
die ontvangen zwakke elektrische stroomstootjes dan weer in licht omgezet?'
'Goeie vraag', prees de majoor en hij voegde
\
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Fig. 4 Eenvoudigste voorstelling van een TV-zender met Nipkowse schijf.
14

eraan toe: 'daarvoor gebruikte men toen een
neonbuis.'
'Zoals voor lichtreclames wordt gebruikt?'
'In principe wel, maar bij die eerste TV-uitzendingen gebruikte men aan de ontvangstzijde specia
le neonbuizen, waarin de anode even groot was
als het samen te stellen beeld en een tweede
elektrode was er als een soort lijst omheen aan
gebracht. Wanneer men een bepaalde gelijk
spanning tussen de beide elektroden aanlegde,
werd de gehele oppervlakte van de anode licht
gevend. En als men dan bovendien nog de varië
rende spanning van het ontvangen 'videosig
naal' erop zette, werd de lichtsterkte van de neon
buis evenredig met de intensiteit van het uitge
zonden signaal gewijzigd. Begrijpt u wel?'
'Zeker, dat is me volkomen duidelijk', gaf meneer
Leeckmans toe, 'maar, hoe bereikte men dan dat
het desbetreffende punt van de anode even hel
der was als het overeenkomstige punt van het
uitgezonden beeld?'
'Dat was helemaal niet nodig, mijn beste Leeck
mans! De neonbuis was achter de Nipkowse
schijf geplaatst en men keek daarnaar, dóór de
gaatjes van de schijf. Op elk moment zag men
dus maar één elementje tegelijk van de verlichte
oppervlakte van de neonbuis. En op dèt ogenblik
gaf die buis precies de lichtsterkte van het over
eenkomstige punt van het afgetaste beeld weer.
Zo zal, bijvoorbeeld, op het moment waarop het
eerste element van de eerste lijn werd uitgezon
den, de lichtsterkte van de gehele neonbuis
overeenkomen met de overeenkomstige licht
sterkte van dat punt. Maar... door het gaatje in de

schijf zag men alleen de 'plaats' van dat element.
Wanneer het gat voor het volgende element pas
seerde, gaf het licht van de neonbuis de licht
sterkte van het tweede element weer en op die
manier ging 't ook met het daarop volgende punt
en de overige punten. En omdat elk element op
zijn eigen plaats werd gezien en elk met zijn eigen
lichtsterkte, werd het gehele beeld op deze wijze
weer netjes in elkaar gezet. Kijk, zo zag 't er aan
de ontvangstzijde bij de allervroegste 'Nipkowse'
uitzendingen uit!' En de majoor tekende snel
onderstaand schema op het schoolbord.
'Dus dat was 't begin van de televisie, nietwaar?'
merkte meneer Leeckmans op.
'Nou ja... en nee! 't Lukte af en toe wel zo'n beetje
in een laboratorium, maar het grootste bezwaar
was, dat er in die tijd nog geen goed bruikbare
foto-elektrische cellen bestonden en ook ontbrak
't aan goede versterkers. Op die manier kwam er
van een praktische toepassing van de Nipkowse
schijf bitter weinig terecht. Nee, de grote stoot
werd gegeven door de Engelse onderzoeker
John Logie Baird! De verdere technische ontwik
keling van fotocellen en vooral ook van geschikte
versterkers maakte 't Baird mogelijk praktische
experimenten met TV te verrichten.
Weldra (in 1926 al) vond de eerste openbare
draadloze TV-uitzending plaats in Amerika en in
1927 was 't de Bell Telephone Company, die een
TV-uitzending voor elkaar wist te brengen over
een afstand van 50 kilometer en via een tele
foonkabel zelfs over 450 kilometer tussen NewYork en Washington.
In Engeland werd, via een gewone telefoonkabel.

neonbuis

Fig. 5 Het oudste TV-systeem
De ontvangstzijde, met Nip
kowse schijf en neonbuis.

beeldweerga v e

ontvang toestel
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een afstand van 550 kilometer overbrugd tussen
Londen en Glasgow. In Nederland begon Philips
in 1925 met studies over TV en in 1927 was er een
meneer Kerkhof, die een experimentele uitzen
ding voor elkaar wist te brengen. In 1930 werd
vanaf de toren van het Carlton Hotel in Amster
dam, door Philips de eerste openbare TV-demonstratie over korte afstand gegeven. Bij al deze
proeven werden Nipkowse schijven gebruikt.
Mechanisch werden die schijven meer en meer
verbeterd, maar werkelijke perfectie van het
aftast- en weergavesysteem kon pas worden be
reikt via de elektronica! Daar was 't wachten op,
maar die lag nog in de wieg!
Meneer Leeckmans begon opeens zachtjes voor
zich uit te grinneken.
'Een binnenpretje meneer Leeckmans?', vroeg
de majoor meteen scherp. Hij hield er als oudmilitair niet van, dat vermaledijde burgers stom
zaten te grinneken als hij iets betoogde.
'Tja', zei meneer Leeckmans, een beetje ge
schrokken van die plotselinge felheid, 'u hebt me
nu wel een hele hoop zitten te vertellen over tele
visie, maar eigenlijk hoort dat allemaal thuis in
een of ander oudheidkundig museum. De Nip
kowse schijf heeft al een halve eeuw afgedaan in
het hele idee van mechanische aftasting en
weergave ligt ook al op de vuilnisbelt. Ik begrijp
werkelijk niet...'
'En wèt begrijpt u werkelijk niet', vroeg de majoor
bars en terwijl hij zijn buurman terdege op diens
fijnbesneden neus keek, sprak hij, overdreven
langzaam en nadrukkelijk: 'Meneer Leeckmans ik
heb één der belangrijkste beginselen van de tele
visie proberen in te stampen in uw bikkelharde
hersenpanl Moet ik dan misschien een pneuma
tische hamer gaan gebruiken om tot u door te la
ten dringen, dat 't principe van aftasten en weer
geven, om nog maar niet eens te spreken van het
'interliniëren', tot op de huidige dag in de mo
dernste televisie-apparatuur wordt toegepast?
Hebt u dan nóg helemaal niet begrepen wat de
ellende van het moderne technische onderwijs
is, dat men maar ergens midden in ploft, voor
bijgaand aan historische ontwikkelingen, waarin
de kern van het probleem eens werd geboren?
Behoort u dan ook al tot die groep zogenaamde
belangstellenden, die elektronische apparaatjes
in elkaar prutst aan de hand van bouwpakketjes,
met voorgebakken onderdelen, en bedrukte
schakelingen, waarop men alleen nog maar met
16

een soldeerboutje een paar dingetjes heeft vast
te prikken? En die, als 't ding dan ook nog wérkt,
er geen flauw benul van hebben, hoe dat dan
eigenlijk werkt? Ik wilde u toch wijzer hebben,
meneer Leeckmans!'
En toen meneer Leeckmans, een beetje be
schaamd zweeg, vroeg de majoor: 'Hebt u dan
helemaal niet in de gaten, dat achter mijn betoog
een volkomen logisch systeem schuil gaat? Stap
voor stap vergezel ik u op een terrein, dat vol
voetangels en klemmen ligt voor degene, die niet
systematisch te werk gaat en hele stukken over
slaat om maar gauw een eindresultaat te zien.
Dat zijn ook de mensen die hele bladzijden tege
lijk verslinden en die maar slikken zonder eerst
behoorlijk te kauwen!'
Daar de heer Leeckmans hardnekkig bleef zwij
gen, ging de majoor, in arren moede maar verder
met: 'Enfin, we zullen op die beeldaftasting maar
eens verder ingaan en bekijken hoe dit bij moder
ne TV-camera's gebeurt.'
Hier knikte de heer Leeckmans instemmend. 'Het
overbrengen van beelden langs elektrische weg
was al bekend van de beeldtelegrafie per radio
of per kabel. Daarbij wordt het beeld, door middel
van een fotodetector afgetast. Deze zet de licht
intensiteiten van de afzonderlijke beeldpunten in
elektrische stroompjes om. Deze stroomvariaties
komen achter elkaar op het ontvangstation bin
nen. Daar aangekomen worden die stroomstootjes weer omgezet in lichtimpulsen, doordat men
daarmee, bijv. een gloeilampje voedt, dat natuur
lijk voortdurend van helderheid wisselt onder in
vloed van die stroomfluctuaties. Het door een
lenzenstelsel gebundelde licht van dit lampje
wordt dan weer regel voor regel op lichtgevoelig
(fotografisch) papier overgebracht, waarop lichte
en donkere, of halftinten ontstaan, geheel in
overeenstemming met het geseinde voorbeeld.
Het basisprincipe van deze beeldoverbrenging is
dus de lichtintensiteiten van het voorbeeld
puntsgewijze af te tasten en achter elkaar naar
het ontvangstation over te brengen, hetzij per
radio, hetzij per kabel. Dat is u toch allemaal
duidelijk, nietwaar meneer Leeckmans?'
'Volkomen, majoor', beaamde de heer Leeck
mans, die intussen druk aantekeningen had zit
ten maken. 'Ik teken beroerd', zei de majoor
doodeerlijk als altijd 'maar ik zal proberen, of ik
een poes op 't bord kan kalken en dan zullen we
dat geval eens uit elkaar gaan pluizen, zoals een
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moderne TV-camera dat doet...'
'Een soort elektronische vivi-sectie dus, maar
dan wel volkomen pijnloos!', kwam meneer
Leeckmans grappig uit de hoek. De majoor had
hem er zó wel weer in willen trappen, want hij
hield er niet van door burgerlijke lieden, tijdens
een technisch-wetenschappelijk betoog te wor
den gestoord. Dus zei hij alleen maar, met veel
overtuiging, 'ahum' en ging iets op 't schoolbord
tekenen, dat, met een beetje fantasie, in 't half
donker bedriegelijk veel op een poes ging lijken.
'Zoals uit de krabbel van het katachtige wezen
blijkt, heb ik die poes verdeeld in een raster van
parallel getrokken beeldlijnen, die over de breed
te van één regel, naar beneden afbuigen. Aan de
rechterkant van elke regel aangekomen, moet het
aftastorgaan met een ruk, over de gehele beeldbreedte terugspringen naar het begin van de vol
gende regel. Om dit snelle terugspringen te be-

poes

Fig. 6 Voorbeeld van beeldaftasting (niet geïnterli
nieerd!) zoals dit systeeem o.a. bij beeldtelegrafie
wordt toegepast. Dit beeld zou bij televisie op een
verschrikkelijke manier 'flikkeren'!
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werkstelliger» moet een speciaal signaal worden
gegeven. Dit signaal zet de terugloop in werking
en zorgt ervoor, dat de volgende regel precies op
de juiste regel begint.'
'Maar dat klopt toch niet, majoor', waagde me
neer Leeckmans op te merken.
'Wèt klopt niet?', baste de majoor meteen, met
fonkelende ogen.
'U hebt me verteld, dat bij de televisie 'geïnterli
nieerd' wordt afgetast, dus van regel 1 naar 3 en
dan meteen van 5 naar 7, enzovoorts, enne...'
'U bent me 'tstukkie ongeduld wèl, waarde
Leeckmans, u wacht niet eens tot ik uitgesproken
ben. Ik heb 't namelijk helemaal niet over televi
sie, maar over beeldtelegrafiel De wolkenfoto's,
die de weersatellieten regelmatig uitzenden en
die u wel eens op de televisie ziet, worden bij
voorbeeld volgens dit systeem uitgezonden en
ontvangen. Daarbij gaat 'tdus om stilstaande
beeldenl Ik gebruik dit voorbeeld alleen maar om
u, via een soepele overgang, te laten zien hoe be
wegende beelden op televisie kunnen verschij
nen. Anders nietsl'
'Zèg datdanl', bromde meneer Leeckmans tegen
zijn onsterfelijke ziel.
Onverdroten ging de majoor verder met zijn be
toog. 'De verhouding helderheid t.o.v. het daar
door opgewekte elektrische signaal, heeft men
als volgt vastgesteld:
Wit
10%
Middelgrijs
40%
Zwart
80%
Sluitsignaal aan het eind van de regel
100%
(synchronisatiesignaal)
Het signaal-verloop van één lijn voor het kat-

tebeest, dat ik getekend heb, zou er grafisch
ongeveer zó uitzien:'
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Fig. 7 Signaalverloop van één lijn voor de poes, afgebeeld in fig. 6.
Meneer Leeckmans tekende het grafiekje zo
nauwkeurig mogelijk na op zijn blocnote, maar
scheen 't tegelijkertijd aardig benauwd te heb
ben.
'Ik zie eerlijke transpizweetdruppeltjes op uw
voorhoofd verschijnen, meneer Leeckmans. Ik
grijp toch niet meteen te hoog, hoop ik?'
'Nee majoor, maar ik hoor zoveel dingen tegelijk,
dat ik 't verband niet helemaal zie. Soms meen
ik, dat u 't over televisie hebt en dan blijkt 't plot
seling over beeldtelegrafie te gaanl'
'Ja, die verwarring is wel begrijpeljk', gaf de ma
joor grif toe, 'maar we moeten toch eerst het
overbrengen van het regelgewijze aftasten van
beelden onder de knie hebben, voor we verder
gaan met bewegende beelden. Ik geef u maar
even een overzicht van wat er bij beeldtelegrafie
(hetzij mèt of zonder draad!), achtereenvolgens
gebeurt:

aftaststraal

jv/y~[g
uit te zenden
beeld

licht wordt
in elektrisch
signaal om
gezet

elektr. signaal
wordt in licht
omgezet

weergave

Fig. 8 Gang van zaken bij beeldtelegrafie (aftasting geschiedt hier regelgewijze!).
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sluitteken voor
nieuwe regel
(synchroniseersignaal)

Het hele systeem bestaat uit het volgende:
a. Het uit te zenden beeld wordt regelgewijze af
getast.
b. De lichtintensiteiten van de afzonderlijke
beeldpunten worden in elektrische signalen om
gezet.
c. Deze signalen worden achtereenvolgens
overgebracht naar het ontvangstation, hetzij
draadloos, dan wel via een kabel.
d. De elektrische signalen worden weer in lichtimpulsen omgezet. Deze kunnen op een beeld
scherm zichtbaar worden gemaakt en/of op licht
gevoelig papier worden vastgelegd, waardoor
weer een totaalbeeld ontstaat.
e. Het synchronisatie-signaal aan het einde van
elke regel uitgezonden, zorgt ervoor, dat de
aftaststraal meteen ruk terugspringt naarde.volgende regel. Is dat allemaal duidelijk?'
'Als 't spreekwoordelijke klontje, majoor, maar ik
wilde u toch nog iets belangrijks vragenl'
'Toegestaan!', zei de majoor, die héél even terug
viel in zijn gewoonte van weleer, toen hij nog als
een sieraad van onze krijgsmacht fungeerde.

'U hebt 't steeds maar over 'aftasten' en zo, maar
hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat hebt u me
nog helemaal niet verteld!'
'Geduld, meneertje, geduldI Er moeten nog zó
veel dingen worden uitgelegd en 't zou fataal zijn
als we over bepaalde onderwerpen zouden heen
wippen, omdat alles heel precies in elkaar grijpt.
Laat ik u, voor 't ogenblik althans, maar meede
len dat dit aftasten bij televisie-camera's, door
middel van een uiterstfijne elektronenstraal in de
camera gebeurt. Later leg ik dat allemaal nog
haarfijn uit.
Potsalderement van hier tot gunter..., Leeckmans, kerel, ik ben een vervloekt slechte gastheer
geweest. We zitten hier al bijna twee uur op een
droogje te leuteren. Ik heb een pracht van een negen-en-vijftiger Clos Labarde grand vin St. Emilion aangekregen, in originele Franse verpakking.
Die moeten we beslist samen soldaat maken.'
En ziet... die Clos Labarde St. Emilion deed pre
cies wat er van een fruitige, vurige, rode Bor
deaux met een pracht van een afdronk, kon wor
den verwacht...
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de tweede avond
Over elektronenkanonnen en... o, wonder... op de beeldbuis in de huiskamer drukt een
gewicht, alsof er twee volwassen personenauto's boven op staan! Meneer Leeckmans
krijgt een lesje in ballistiek; en wat zijn equipotentiaallijnen nu weer voor beesten?
Meneer Leeckmans vindt het elektronisch potlood uit. Tenslotte: zagen, zagen,
wiedewiedewagen...
eens doorgekeken?' informeerde de majoor be
langstellend.
'Zeker, majoor, dat leek me geen overbodige
luxe! Tjonge, ik heb wat te verstouwen gekregen,
die eerste keer!'
'Ik heb intussen ook niet stilgezeten', sprak de
majoor, stralend van voldoening. 'Ik heb ge
probeerd die 'interliniëring' bij de aftasting nog
wat te verduidelijken. Daarom heb ik dat beeld
van die poes zo in elkaar gezet, dat u duidelijk
kunt zien wat er bij interlineaire aftasting op de
even en oneven lijnen te zien zou zijn. Het is nu
wel een soort 'lapjes'-kat geworden, maar de
zaak is in elk geval overzichtelijker dan dat kranteberichtje, dat we op een dergelijke manier uiteen
gerafeld hadden.
Kijkt u maar, hier is 't:'

'Kom erin, kom erin, vriend Leeckmans!', noodde
de majoor b.d. Everardus Ludovicus Degenouwer gul. En dan, met een paradeplaatsachtig
stemgeluid erachter aan: 'ELEONORA! Zet die
één-en-zestiger Niersteiner Rehbach, spatlesenatur vast koud! Meneer Leeckmans zal van
avond een opfrissertje best kunnen gebruiken!'
Een bevestigend 'Joehoel' klonk ergens in de
ingewanden van het huis.
Een précht van een Rheinhessen wijntje!', ver
duidelijkte de majoor, voor alle zekerheid, nog
even. 'Maar gaat u toch zitten, meneer Leeckmansl'
Meneer Leeckmans, compleet met blocnote en
schietklare ballpoint plofte in een diepe fauteuil
neer.
'Hebt u de notities van ons vorige gesprek nog

begin van het 2e gedeelte van
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Fig. 9 Zó zou het beeld van de poes in fig. 6 er ongeveer
uitzien wanneer dit 'geïnterlinieerd' afgetast zou worden.

'Ja, inderdaad', gaf meneer Leeckmans toe, 'De
ze tekening geeft een duidelijke indruk van het
geen er eigenlijk gebeurt. Dank u wel, mag ik die
houden?'
'Natuurlijk, die is bestemd voor uw plakboek!
Niet stiekum opsturen naar een tentoonstelling
voor moderne kunst, want dan haalt u meteen de
eerste prijs weg. Dat zou niet eerlijk zijn!', zei de
majoor bulderlachend. Meneer Leeckmans be
loofde plechtig zich van een dergelijke euveldaad
te zullen onthouden.
'Vanavond gaan we de zaak nog iets ingewikkel
der maken, want we gaan 't hebben over het
aftasten van bewegende beelden'.
'O jeetje!', schrok meneer Leeckmans,
'Geen paniek!', bezwoer de majoor en hij voegde
er geruststellend aan toe: 'dank zij mijn stapvoor-stap methode wordt alles logisch en in de
juiste volgorde behandeld. We laten geen onder
werp los voordat 't volkomen duidelijk is en dan
valt 't probleem, dat er logisch op volgt, altijd
weer erg mee!'
Meneer Leeckmans hoopte er 't beste maar van.
'Om dat overbrengen van bewegende beelden
beter te kunnen begrijpen, moeten wij even
leentje-buur spelen bij een veel oudere techniek
dan de televisie, namelijk de cinema. Misschien
hebt u wel eens zo'n boekje gezien, waarin, op
elke bladzijde een figuurtje was getekend. Bij
voorbeeld van een ruiter, die, als men de pagi
na's snel liet ombladeren, op een hindernis toe
reed en er dan sierlijk, overheen sprong. De truc
was, dat op elke bladzijde die ruiter iets dichter
bij de hindernis kwam en de benen en het hoofd
van het paard in iets gewijzigde stand waren afgebeeld, zodat bij snel ombladeren een vloeien
de beweging ontstond. Tenminste zo nam ons
oog dat waar! Op dit principe berust ook de
cinema. Wij krijgen de indruk, dat iemand of iets
op de film beweegt, door het snel opeen laten
volgen van bewegingsfasen. Elk beeldje staat
maar zeer korte tijd stil en moet dan snel - met
een ruk — door een volgend beeld worden ver
vangen.
Ik zal 't op het bord tekenen. Laat ik maar eens
een tennisspeler nemen, die een bal wegslaat.
Zo, u ziet nu wat er gebeurt. Het eerste beeld laat
zien hoe de bal zich nog op het racket bevindt. Bij
het tweede beeld heeft de bal het racket verlaten,
bij het derde bevindt de bal zich alweer een aar-

dig eind verderop en is ook intussen hoger geko
men enzovoorts.
Door de traagheid van onze ogen vloeien bij 16
tot 25 beeldwisselingen per seconde, alle beeld
jes ineen tot één enkele voortgaande beweging.
Bij een normale bioscoopfilm worden per secon
de 24 afzonderlijke beelden weergegeven. Tij
dens het overschakelen van het ene beeldje op
het andere, is het filmdoek eventjes donker. Deze
afwisseling van 24 beelden per seconde doet de
bewegingen inderdaad wel in elkaar overvloeien,
maar toch veroorzaakt dat nog hinderlijk flikke
ren van de film tijdens de beeldwisseling'.
'Daar heb ik anders nog nooit iets van gemerkt!',
merkte de heer Leeckmans op.
'Dat klopt ook wel, omdat men iets heeft gevon
den om dat flikkeren te verhelpen!'
'Door meer beeldjes per seconde te vertonen?',
opperde meneer Leeckmans, die, als ie niet op
paste, soms bijzonder goochem uit de hoek kon
komen.
'Ja, dat zou inderdaad wel helpen, maar daar
door zou de film veel langer en dus ook veel duur
der moeten worden. Neen, de oplossing was veel
eenvoudiger. Men verduisterde het beeld tus
sendoor (met behulp van een zgn. 'vlinder', die
voor de lens draait), zeer snel, zodat het 2 of 3
maal achter elkaar wordt vertoond. De beeldfre
quentie wordt daardoor verhoogd tot 48 (soms
wel tot 72!) beeldjes per seconde. De film flikkert
dan niet meer en er is ook niet méérfilmmateriaal
voor nodig!
Iets dergelijks gebeurt ook bij het opnemen en

Fig. 10 Bij een film ontstaat de illusie van een vloeien
de beweging door snel opeenvolgende, afzonderlijke
beeldjes, waarvan elk volgende iets anders is uitge
voerd als het voorafgaande.
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weergeven van bewegende televisie-beelden.
Daarbij werd het flikkeren namelijk ondervangen
door het systeem van 'geïnterlinieerd opnemen
en dus ook weergeven' van de beelden. En nu ge
loof ik, dat het ogenblik is aangebroken om u iets
meer te vertellen over dat belangrijke onderdeel
van onze televisie-ontvanger, namelijk de 'beeld
buis'.'
'Gaat u niet eerst uitleggen hoe een televisie-zender werkt, majoor? Denk aan uw veelgeprezen
logica 1' grapte meneer Leeckmans.
'Natuurlijk denk ik daaraan, maar u zult het zendergedeelte straks veel beter begrijpen als we
eerst de ontvangstkant bekijken. Dezelfde be
grippen en uitdrukkingen komen namelijk zowel
aan de zend- als de ontvangstzijde op de prop
pen.
Maar voordat we verder gaan, laten wij eerst
even die Niersteiner Rehbach spatlese aan de
tand voelen, vindt u ook niet, vriend Leeckmans?'
'Ik ben er pél voort' zei meneer Leeckmans, blij
dat er even een pauze werd ingelast.
De majoor boog het hoofd achterover als een
hert in de bronsttijd en brulde: 'ELEONORA!
22
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Waar blijft die Niersteiner Rehbach nou?'
Dit akoestisch geweld bleef niet zonder uitwer
king, want even later ging de kamerdeur open en
zeilde mevrouw Degenouwer, als een galjoen
onder volle zeilen, voor een bolle wind, de kamer
binnen...
'Ik heb meteen maar twee flessen meegebracht',
sprak ze.
'Uitstekend ideel' prees de majoor. En bij wijze
van verontschuldiging voegde hij eraan toe: 'de
materie, die ik met meneer Leeckmans vanavond
bespreek is nogal droog, weet jel'
'Ja, dat schijnt bij jou altijd 't geval te zijn', ant
woordde mevrouw de majoorse, een klein tik
keltje bits.
'Neem je ook een glas, lieve?' informeerde de
majoor, blijkbaar om 't weer goed te maken.
'Nee, dank je, ik ben er nog niet aan toe.'
De majoor schonk de glazen vol en na zijn 'leer
ling', meneer Leeckmans, bemoedigend te heb
ben toegeknikt, genoot hij, met voorzichtige
slokjes en testte de Niersteiner op al zijn kwalitei
ten.
Met een zucht vol welbehagen zette de majoor

zijn glas neer en sprak, zich moeizaam losruk
kend uit die zeldzaam vredige sfeer, die een goe
de wijn weet op te wekken: 'Maar komaan, vriend
Leeckmans, we hebben nog een paar ernstige za
ken met elkaar te verhapstukkenI
Kijk, hier heb ik een prentje van de doorsnede van
een 'beeldbuis' voor u uitgeknipt. Aan de hand
daarvan kunnen we een paar interessante vragen
gaan beantwoorden.'
elektronen- Wehnelt
bron

glazen ballon
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Fig. 11 Doorsnede van een beeldbuis.

Meneer Leeckmans bekeek het prentje met de
grootst mogelijke aandacht, maar zijn gelaatsuit
drukking gaf duidelijk te kennen, dat de zaak voor
hem nog maar zo helder als koffiedik was en dan
nog van een bijzonder inferieure kwaliteit.
Dat ontging de majoor natuurlijk niet. Hij
schraapte zijn keel 'militairement' en sprak:
'Ahum... laten we samen maar eens eventjes kij
ken wat al die gevalletjes in zo'n beeldbuis te be
tekenen hebben!'
' 'Graag', zei meneer Leeckmans met een zucht
van opluchting.
'De voornaamste onderdelen van een beeldbuis',
begon de majoor, 'zijn de volgende. In de al
lereerste plaats hebben wij een 'bron' nodig, die
ons een constante ragfijne elektronenstraal kan
verschaffen. We noemen dat geval het 'elektro
nenkanon'; u ziet dit in het achterste gedeelte van
de buis in fig. 11 aangegeven. Het elektronen
kanon bestaat uit een puntvormige, indirekt ver
hitte kathode, zoals we die nog van de oude
radiobuizen kennen. De eigenlijke kathode (zie
fig. 11a) bevindt zich aan de voorkant van een nik
kelen buisje, waarop een emitterende laag met
een dikte van 0,3 tot 1 mm is aangebracht. Even
als bij een normale radiobuis (we mogen natuur
lijk ook best zeggen 'elektronenbuis'), worden

door verhitting van de kathode, elektronen uit
gestoten, die als een wolkje om die kathode gaan
hangen, als we er tenminste verder niets mee
doen. Zo'n elektronenwolkje noemt men ook wel
een 'ruimtelading'.'
'Nu is 't de bedoeling', ging de majoor verder,
'dat we in die beeldbuis de beschikking krijgen
over een ragfijn elektrone.nstraaltje. Om voor de
noodzakelijke 'bundeling' van die elektronen
wolk te komen, kijken we even naarfig. 11b, waar
we een zgn. 'Wehnelt'-cilinder of kortweg ook
wel 'Wehnelt' zien.'
'Waarom heet dat geval zo?' informeerde me
neer Leeckmans, wiens ballpoint als een moder
ne straaljager over de blocnote heen en weer was
gevlogen om de majoor bij te houden.
'Heel eenvoudig, omdat de meneer die op deze
illustere gedachte kwam, een zekere Herr
Wehnelt wasl Deze meneer Wehnelt kwam op 't
idee om die elektronenwolk tot een uiterst dun
'draadje' uit te spinnen. Zo'n Wehnelt-cilinder zit
als volgt in elkaar. De kathode van de beeldbuis
wordt door een metalen cilinder omgeven, die
zich op slechts enkele tienden van een millimeter
van de kathode bevindt. Aan de voorkant is een
zeer kleine opening in die cilinder aangebracht.
Op deze Wehnelt-cilinder wordt een negatieve
(-) spanning aangelegd (ziefig. 11b) en daardoor

nikkel buisje
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Fig. 11a De indirect verhitte kathode van een beeld
buis.
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Fig. 11 b De Wehnelt laat de elektronen als een ragdun
ne straal uittreden.
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LEECKMANS
zal deze cilinder een afstotende werking op de
elektronenwolk uitoefenen. Begrijpt u misschien
ook waarom dat zo is, meneer Leeckmans?'
'Nou, dat lijkt me eenvoudig genoeg majoor!' be
toogde meneer Leeckmans opgewonden en dol
blij, dat hij zijn aantekeningen van de wijze lessen
over 'Radio' nog eens grondig had doorgekeken,
'zowel de elektronen in de cilinder als die in de
elektronenwolk hebben een negatieve lading en
zullen elkaar dus afstoten!'
'Voortreffelijk, meneer Leeckmans!', prees de
majoor. 'En wèt gebeurt er dus in die cilinder?'
ging de majoor voort, 'welnu dit: de elektronen
worden van alle kanten weg- en dus samenge
drukt en vormen in de as van de cilinder een zeer
dunne straal (de cilinder is immers rond en dus
is de 'druk' op de elektronen in die cilinder overal
even groot en op die manier vormt zich uit die
elektronenwolk een 'straal').
Nu ziet u wel dat er ook een anode in de beeldbuis
is aangebracht. Deze krijgt een positieve (+)
spanning toebedeeld en zal daardoor een aan
trekkende werking op die negatieve elektronen24
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straal in de cilinder uitoefenen. De elektronenstraal verlaat nu de cilinder via de zeer kleine opening in de voorzijde.'
'Goed beschouwd, vormt zo'n cilinder een soort
rooster, net zoals in een radiobuis!', riep Meneer
Leeckmans bijna triomfantelijk uit.
'U bent vanavond bijzonder goed op dreef, me
neer Leeckmans!', zei de majoor, met onverholen
bewondering, 'want', zo ging hij voort, 'uw op
merking is volkomen juist! De cilinder wordt ook
inderdaad als een stuurrooster beschouwd.
Wanneer de spanning tussen kathode en cilinder
ongeveer nul is, dan is de straalstroom maximaal
en het lichteffect op het scherm ook maximaal.
Wordt de spanning sterk negatief, dan wordt de
straal volkomen onderdrukt, aangezien dan de
elektronen, tengevolge van hun, nu eveneens,
sterk afstotende werking van de cilinder, deze
helemaal niet meer kunnen verlaten! De vergelij
king met een rooster van een versterkerbuis gaat
zelfs zóver op, dat men de Wehnelt-cilinder in
schema's vaak met 'rooster 1' (g1) aanduidt.'
Meneer Leeckmans zat te glunderen van voldoe-

ning. Maar toen vormde zich opeens een diepe
rimpel in zijn nobel voorhoofd.
'Probleem?', informeerde de majoor. 'In zover
re...' begon meneer Leeckmans, 'u zei daarnet
wel, dat er een 'anode' in die beeldbuis was
aangebracht, maar ik heb tot dusverre alleen nog
maar de 'aansluiting' daarvoor op dat prentje
ontdekt. Waar zit die anode zélf nu ergens?'
'Helemaal niet zo'n gekke vraag, hoor', zei de ma
joor bemoedigend, 'dat heb ik al eens meer horen
vragen. Kijk, de anode bestaat uit een dun laagje
grafiet, dat de binnenzijde van het trechtervormi
ge gedeelte van de beeldbuis bedekt. Kijkt u nog
maar eens goed, dat ziet u die zwarte lijn aan de
binnenkant wel (fig. 11).
'Het is anders wel een enorme hoeveelheid lucht,
die uit zo'n geweldig grote beeldbuis moet wor
den weggezogen', merkte meneer Leeckmans
bewonderend op.
'Ja, dèt is 't zeker! En dat vacuüm moet nog van
een uitstekende kwaliteit zijn ook, want wanneer
elektronen, afkomstig uit het elektronenkanon te
gen zware luchtdeeltjes zouden botsen, dan zou
den ze al heel spoedig hun snelheid kwijtraken
en het beeldscherm nooit bereiken! Er is een ge
zegde dat in de natuurkunde opgeld doet en dat
luidt: 'De natuur haat een vacuüm'.* De natuur
ziet in een vacuüm eigenlijkeen uitdaging om dat
met het een of ander te gaan opvullen!'
'Maar dan moet er toch wel een enorme druk op
zo'n beeldbuis staan', meende meneer Leeck
mans.
'Dèt zou ik denken! Per vierkante centimeter
bedraagt de atmosferische druk een kilogram.'
'Dus op een beeldbuis, zoals op mijn TV-toestel
zit en dat een oppervlakte van ca. 54 x 41 centi
meter heeft, zou al een luchtdruk staan van...
eens eventjes snel uitrekenen... een peulschil
letje voor een geroutineerde bankman natuurlijk,
van 54 x 41 = 2214 cm2, dus 2214 kg! Maar dat
is het gewicht van zowat 2 personenauto's!
'Ja, dat kan kloppen,' lachte de majoor, 'maar u
rekent toch nog veel te optimistisch! U hebt al
leen de bovenkant van de buis berekend, maar
u moet er natuurlijk ook nog de oppervlakten van
de conische wanden en van het cilindrische ge
deelte van de buis bij tellen. Dan komt u beslist
wel op 't dubbele en dus ruim 4000 kg. U kunt er
*) Wetenschappers spreken graag over het 'Horror vacui' (let
terlijk schrik voor het vacuüm).

dus gerust nog een behoorlijke vrachtauto bij zet
ten!'
'Stelt u zich eens voor, dat zo'n beeldbuis zou
springen!', opperde meneer Leeckmans meteen
benauwd gezicht.
'Dan springt ie in elk geval naar binnen en niet
naar buiten! De luchtdruk zal de glazen buis met
enorme kracht in elkaar drukken. We hebben hier
dus niet te maken met een explosie, maar met
een implosie!
Maakt u zich maar niet èl te benauwd, meneer
Leeckmans', sprak de majoor geruststellend, 'de
fabrikanten van beeldbuizen kennen de gevaren
van een mogelijke implosie zeer goed. Laten we
nu even teruggaan naar dat fijne elektronen
straaltje, dat nog altijd uit de voorkant van de
Wehnelt-cilinder in de richting van het beeld
scherm spuit. Daar moeten we namelijk nog iets
heel belangrijks mee gaan doen!'
'Waarom; die straal komt toch vanzelf op het
scherm terecht?'
'Misschien wel, maar als wij die straal niet bijzon
der goed gaan 'bundelen' (focusseren, noemen
we dat!), dan zal dat dunne straaltje al heel gauw
'uitwaaieren' en op het scherm een 'lichtvlek' in
plaats van een ragfijn puntje vormen! En om die
ragfijne 'puntjes' gaat 't juist!'
'Dan zoudt u, net zoals bij een fototoestel, een
lenzenstelsel moeten hebben', riep meneer
Leeckmans, die dan wel een kluns op 't gebied
van televisie mocht zijn, maar die zijn mannetje
in de fotografie zeer behoorlijk kon staan.
'U tikt de spijker weer eens precies op de kop,
meneer Leeckmans!'
'Watte...?', schrok deze van zijn eigen moed, 'zit
ten er dan werkelijk lenzen in die beeldbuis?'
'Zeker, maar zeer bijzondere lenzen en beslist
niet van geslepen glas! Wat ik bedoel is de 'elektronen-lens'I Vergeet u niet, dat de elektronen,
die als een 'straal' vanuit het elektronenkanon op
weg zijn naar het beeldscherm, zich als 'lichtstra
len' gedragen en dus gehoorzamen zij aan de
'elektronen-optiek'. En die komt, in velerlei op
zicht, aardig overeen met de regels, die zijn op
gesteld voor het gedrag van lichtstralen.
Zoals u zelf al hebt ontdekt, is de anode in de
vorm van een dun grafietlaagje, aan de binnenzij
de van de beeldbuis, in het trechtervormige ge
deelte van de buis aangebracht. Grafiet is een
goede geleider voor elektriciteit. Deze merkwaar
dige anode krijgt nu een positieve spanning
25

Fig. 12 De zwaartekrachtlijnen van de aarde
staan loodrecht op de zeespiegel, of op lij
nen, die zich op gelijke afstand daarvan be
vinden. Voorwerpen, die zich in het zwaarte
krachtveld bevinden, worden in de richting
van de zwaartekrachtlijnen aangetrokken en
vallen dan loodrecht in de richting van deze
zwaartekrachtlijnen naar beneden of worden
in deze richting omgebogen. Dit gebeurt
zelfs wanneer een voorwerp een 'eigen' be
weging uitvoert. Bijvoorbeeld schuin om
hoog opgegooide stenen, of afgeschoten
kogels of granaten, e.d.
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toegevoerd en zal dus met de Wehnelt-cilinder
samen een condensator gaan vormen.
En nu moet ik even mijn betoog onderbreken om
u op een eigenaardig verschijnsel attent te ma
ken. Of eigenaardig is dat nu ook weer niet, want
alles en iedereen op onze aarde is aan dit ver
schijnsel onderworpen. Ik bedoel de zwaarte
kracht. Deze zwaartekracht werkt op alle punten
op de aarde altijd loodrecht in en de zwaarte
krachtlijnen komen samen op een denkbeeldig
punt 'M', in het middelpunt van de aarde; kijkzol'
En de majoor tekende fluks fig. 12 op het school
bord.
'Jammer', sprak de majoor, opeens een beetje
bitter, 'als u nu eens een militaire loopbaan had
gevolgd, in plaats van die van een inktkoelie, dan
zou ik nu even een korte verhandeling over de
ballistiek hebben gehouden. Maar dat is natuur
lijk aan u niet besteed.'
'Ik heb vroeger wel gekorfbald', merkte meneer
Leeckmans, lichtelijk geraakt op.
'O... juist... natuurlijk, dat scheelt al een hele
hoopl', zei de majoor schamper en hij vervolgde
met een diepe zucht, die uit zijn schoenzolen leek
te komen; 'Enfin, 't is niet anders. Ik zal proberen
de zaak uit te leggen aan de hand van deze figuur.
U ziet die zwaartekrachtlijnen, die allemaal in de
richting van het denkbeeldige punt 'M' gaan, in
het middelpunt van de aarde.
Voorwerpen, die zich in het zwaartekrachtveld
bevinden, worden in de richting van die zwaarte
krachtlijnen aangetrokken en vallen dan lood
recht in de richting van deze zwaartekrachtlijnen
naar beneden of worden in deze richting om
gebogen. En dat gebeurt zelfs wanneer een voor
werp een 'eigen' beweging uitvoert. Bijvoor-
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beeld als u een steen schuin omhoog gooit, of
een kogel of een granaat afvuurt... Niet, dat ikdan
graag in de buurt zou staan, als u dat laatste zou
proberen, meneer Leeckmans!', lachte de ma
joor, vol leedvermaak.
Meneer Leeckmans had 't plotseling erg druk met
het natekenen van het schetsje, maar de fijne
adertjes op zijn slapen klopten op een wijze, die
een bloeddrukverhoging verrieden, die zijn zorg
zame huisarts beslist niet graag zou hebben ge
zien.
'Nu gebeurt vrijwel 't zelfde', vervolgde de ma
joor, 'met elektrische krachtvelden. In zo'n veld
staan de elektronische krachtlijnen loodrecht op
lijnen met gelijke spanning. De zich in het elektri
sche krachtveld bevindende elektronen worden
afgebogen in de richting van de krachtlijnen. Ik
ga 't weer eventjes voor u tekenen.'
En met een paar forse halen tekende de majoor
fig. 13 op het bord.
'U moet zich zo'n elektrisch krachtveld voorstel
len als een krachtveld, dat zich, bijvoorbeeld, tus
sen de platen van een condensator bevindt. Om
de richting van de elektrische krachtlijnen te be
palen, tekent men dan enkele lijnen, die een gelij
ke spanning aangeven precies zoals we in fig. 12
al gedaan hebben met de zwaartekrachtlijnen die
op een gelijk niveau liggen. In fig. 13, waarin het
om een elektrisch krachtveld gaat, noemen we
deze lijnen met gelijke spanning, 'equipotentiaal'-lijnen. Precies in het midden tussen beide
condensatorplaten, zal de halve aangelegde
spanning heersen. In ons voorbeeld dus de helft
van +600 volt, is 300 volt. Aan de randen over
weegt de invloed van de dichtstbijzijnde plaat, en
daar worden de potentiaallijnen omgebogen. De

elektrische krachtlijnen staan, op alle snijpunten,
loodrecht op deze equipotentiaallijnen. Waar de
lijnen omgebogen zijn, staan de korte, als recht
lijnig te beschouwen delen van de kromming,
loodrecht op elkaar. Negatieve elektronen, die in
een elektrisch krachtveld terechtkomen, worden
in de richting van deze krachtlijnen afgebogen.
Alles duidelijk, meneer Leeckmans?'
'Ja, alles prima voor elkaar', zei meneer Leeck
mans, die met de punt van zijn tong tussen de
tanden had zitten meeschrijven.
'En nu', zei de majoor, met verheffing van stem,
'kom ik terug op hetgeen ik zoëven al even aan
tipte, namelijk die condensatorwerking tussen de
Wehnelt-cilinder en de anode.
Nu is even verderop een tweede buisvormige
anode aangebracht, die evenals de eerste anode,
een eigen positieve spanning toegevoerd krijgt.
Tussen beide anoden ontstaat eveneens een
elektrisch krachtveld, dat de elektronenstraal
bundelt tot een scherp brandpunt op het beeld
scherm. Dat ziet er dus ongeveer zó uit.'
De majoor tekende figuur 14 op het bord.
'Ik zie, dat u bij die twee anodes hoge spanningen
hebt getekend, majoor!'
'Ja, vooral de spanning op de tweede anode is
behoorlijk gespierd, zo tussen de 16 en 18 000 V.
Het geval wordt zó ingericht, dat de spanning op
de eerste anode kan worden gevariëerd. Op die
manier kunnen we dan de verdeling van de
elektrische krachtvelden wijzigen, zodat daarmee
ook de kromming van de elektronen-lens veran
dert.'
'Net zoals bij een bril?', wilde meneer Leeckmans
weten.

'Ja, zo ongeveer wel. Door een brilleglas hol of
bol te slijpen kunnen wij een foutieve kromming
van de ooglens corrigeren. Iets dergelijks kunnen
wij ook met de 'elektronen-lens' doen.'
Door de spanning op de eerste anode te regelen
kunnen we dus de focussering van de elektronenstraal instellen, als ik 't allemaal goed heb
begrepen?'
'Ja, dat klopt', antwoordde de majoor. 'We zien
op 't beeldscherm een klein lichtend vlekje, dat
we, in de wandeling de 'spot' noemen, maar offi
cieel heet dat ding het 'lichtpunt'. Maar... meneer
Leeckmans, we zijn nog niet helemaal klaar met
figuur 14! U ziet, dat achter het kruispunt de
elektronenstraal toch weer uit elkaar gaat lopen.
Dat betekent, dat we op het beeldscherm een
lichtvlek van wel enkele centimeters diameter
zouden krijgen. Daar hebben we natuurlijk niets
aan!'
'Wat moeten we daar nu weer mee aan?', vroeg
meneer Leeckmans, een beetje ontmoedigd. Hij
vond, dat ze al zo aardig opschoten en nu dit
weer...
'Dat corrigeren we ook weer door middel van
elektrische krachtvelden. Als u nog even naarfig.
14 wilt kijken, dan ziet u, dat in deze tekening al
leen het rooster g2 en de buisvormige anode zijn
getekend. Dat rooster g2 krijgt een spanning van
300 tot 500 V, terwijl de anode een spanning van
+ 16 000 tot 18 000 V op zijn dak krijgt. Tussen
het rooster g2 en de anode vormen zich nu
schelpvormige potentiaalvlakken. Tengevolge
van de grotere doorsnede van de anode vertonen
de potentiaalvlakken daar grotere rondingen.
Valt een straal bij het punt P, onder een hoek a
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Fig. 13 In een elektrisch krachtveld (bijv. tussen 2 condensatorplaten) staan de elektrische krachtlijnen loodrecht
op de lijnen met gelijke spanning. Elektronen, die zich in het krachtveld bevinden, worden in de richting van de
krachtlijnen afgebogen.
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schuin in op het eerste, sterk gebogen potentiaalvlak, dan wordt die straal afgebogen op de lood
recht staande elektrische krachtlijn. De straal zal
daardoor onder een kleinere hoek /3 uit de ron
ding treden.
Dit verschijnsel herhaalt zich bij de volgende,
dicht achter elkaar liggende vlakken, zodat zich
alle stralen tot een asvormige bundel concentre
ren/
'De zaak werkt dus min of meer als een brand
glas', merkte meneer Leeckmans op.
'Ook dét klopt weer als een steenpuist die op
doorbreken staat,' bevestigde de majoor, 'want
we spreken inderdaad van een 'elektrische lens'
en van 'elektronen-optiek'. Dat rooster g2 en de
anode geeft men, in de praktijk, een iets andere
vorm. en men legt er vaste spanningen op aan.
Het beeldbuissysteem is zodanig geconstrueerd
dat men met behulp van deze spanningen een
brandpunt op het scherm kan vormen.
Om kleine verschillen te compenseren en de
grootst mogelijke scherpte te kunnen instellen,
wordt de elektronenstraal nog aan een 'precisiefocussering' onderworpen. Dat doet men dan als
volgt': De majoor tékende fig. 15 op het school
bord.
'U ziet, meneer Leeckmans, dat we nu een anodecilinder hebben geconstrueerd, die uit twee ge
deelten bestaat, namelijk g3 en g5, terwijl een
vierde elektrode g4 als overbrugging wordt
aangebracht. Deze vierde elektrode krijgt een
veranderlijke spanning van 0 tot ongeveer
+ 400 V. Deze spanning probeert nu een poten
tiaal te bewerkstelligen tussen de beide gedeel
ten van de anodebuis. Daardoor ontstaat aan de
anodebuisdelen, die onder een spanning van
16 0Ö0 V staan, een systeem, bestaande uit 2 plat28

Fig. 14 Tussen 2 opeenvolgende, buisvormige,
anoden, die elk afzonderlijk een spanning van
verschillende grootte, toegevoerd krijgen, ont
staat een elektrisch krachtveld. Daarin wordt de
elektronenstraal tot een scherp brandpunt op
het beeldscherm gebundeld.

bolle lenzen (men noemt ze ook wel condensorlenzen).
Door de spanning op g4 te wijzigen, verandert
men nu bovendien de brandpuntsafstand van dit
lenzensysteem. Daarmede stelt men, bij afleve
ring in de fabriek, of na vervanging van de beeld
buis, de optimale scherpte in. Defocusseer-elektrode g4 en bovendien deze hele constructie
biedt twee belangrijke voordelen, namelijk:
a. De spot, die nu uit een naald-dunne elektro
nenstraal bestaat blijkt, ook bij de grootst moge
lijke afbuiging (waarover later!) tot aan de rand
van het scherm scherp (hoewel de afstand tot aan
de rand van het beeldscherm aanzienlijk groter
is dan tot het midden van het beeld).
b. De specifieke eigenschappen van de beeld
buis zijn niet meer afhankelijk van spanningsschommelingen. De beeldscherpte blijft con
stant!'
'Prachtig mooi!', onderbrak hier meneer Leeck
mans snel. 'We hebben door middel van die rag
fijne lichtpunt nu een soort, mag ik 't zo maar
-40V

+ 400V

I + 16000 V

93

0---400V

I +16000V

94

95

g3 + g5 = anode

Fig. 15 Voorbeeld van 'precisie-focussering'. Deanodecilinder is in 2 stukken, namelijk g3 en g5 verdeeld, (zie
tekst)

noemen, 'elektronisch potlood' te pakken gekre
gen. We zouden hiermee dus lichtende lijnen op
het beeldscherm kunnen trekken...
'Dat ziet u inderdaad ook wel eens gebeuren op
de televisie!', viel de majoor bij. 'Men kan met
een 'elektronisch potlood' werkelijk een medede
ling dwars door of onder een televisiebeeld, dat
wordt uitgezonden, schrijven. Men kan een kruis
je tekenen onder of boven een persoon, die men
speciaal naar voren wil brengen. Er is een TV-uitzending, waarin kinderen met zo'n elektronisch
potlood, figuurtjes kunnen tekenen, die andere
kinderen dan weer moeten raden.
Maar aan één zo'n lichtpunt hebben we bij de
televisie nog maar bitter weinig als we echt beel
den willen uitzenden! Om een TV-beeld op te
bouwen, moeten wij onze lichtpunt regelgewijze
over het beeldscherm kunnen laten bewegen.
Daarom moeten we zien, dat wij die lichtvlek op
de een of andere manier omhoog en omlaag kun
nen laten bewegen. En dat gebeurt door middel
van 'afbuigspoelen'. Deze worden optwee,tegen
over elkaar liggende plaatsen op de hals van de
beeldbuis aangebracht. De windingen van deze
spoelen worden zodanig in serie met elkaar ge
schakeld, dat ze als één enkele, doorgaande,
spoel werken, die alleen maar in 't midden uit
elkaar is getrokken.
Wordt door dit spoelensysteem een gelijkstroom
gevoerd, dan vormt zich één 'langgerekte' elek
tromagneet waarvan de noordpool, bijvoor
beeld, aan de linkerkant ligt.
Tussen beide spoeldelen vormt zich, dwars op de
hals van de buis, een gelijkmatig homogeen
magnetisch veld. Een elektronenstraal, die door
dit veld wordt geleid, wordt afgebogen en wel
loodrecht op de richting van de elektronenstraal
en loodrecht op het magnetisch veld, d.w.z. de
elektronenstraal zal of naar beneden, of naar bo
ven worden afgebogen. Dat hangt natuurlijk van
de stroomrichting af!'
'Dus!', kon meneer Leeckmans zich onmogelijk
langer inhouden, 'als we een wisselstroom door
die spoelen sturen zal de 'spot' met dezelfde fre
quentie als die wisselstroom of naar beneden of
naar boven worden afgebogen. Dus krijgen we
een lichtstreep te zien!'
'Meneer Leeckmans, ik sta gewoonweg pèf!
Want 't is volkomen waar wat u zegt. U hebt blijk
baar bijzonder goed opgelet! Ferm zo!' Meneer
Leeckmans' hoogrode koontjes verrieden, dat hij

richting van het
magnetisch veld

Fig. 16 Richting van het magnetisch veld en de afbui
ging van de elektronenstraal.
zo trots was als een hond met zeven staarten...
'Voor alle zekerheid teken ik de zaak nog even op
het bord', kondigde de majoor aan en hij maakte
de schets, zoals wij die in fig. 16 zien.
'Hoe zien die spoelen er ongeveer uit, majoor?
Kunt u dat beschrijven?'
'Als u eventjes wacht heb ik wel een plaatje voor
u. In hoofdzaak worden er twee soorten spoelen
gebruikt de 'zadelspoel' en de 'toroïdspoel'. Kijk
hier heb ik ze!' De majoor liet de afbeeldingen
van een paar spoeltjes zien, zoals fig. 17 toont.
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Fig. 17 Voorbeeld van een 'zadel'-afbuigspoel
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Fig. 17a Voorbeeld van een 'toroïd'-afbuigspoel
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'Dat 'zadelspoel' begrijp ik wel, want die spoel zit
inderdaad als een zadel op de buishals, maar
waar komt in vredesnaam, dat dure woord 'toroïd' vandaan?', wilde meneer Leeckmans beslist;
weten.
'Eenvoudig genoeg', legde de majoor uit, Torus'
is de latijnse benaming voor 'ring'. De toroïdspoelen zijn namelijk op een ferrietring aange
bracht; u ziet dat in fig. 17a.
Uiterst belangrijk bij de constructie van dergelij
ke afbuigspoelen is de vorming van een homo
geen magnetisch veld. Zouden de magnetische
krachtlijnen namelijk niet volkomen parallel lo
pen, dan zouden niet-lineaire afbuigpunten ont
staan, die op het beeldscherm zichtbaar zouden
worden als een zeer storende 'kussenvervorming' van het rechthoekige raster. Op dat begrip
'raster' kom ik straks nog terug.
Een complete afbuig-eenheid bestaat uit twee
gescheiden spoelstellen, één voor horizontale en
één voor verticale afbuiging van de elektronenstraal. Ter verbetering van de homogeniteit van
de afbuigvelden worden nog kleine, instelbare,
permanente magneetjes in de buurt van de af
buigspoelen aangebracht.
Kom, ik ben toch bezig, ik zal dan nog maar even
het verloop van de magnetische krachtlijnen in
een toroïdspoeltje laten zien. Daar gaat ie dan!'
En met vaardige hand schetste de majoor fig. 18.
'Eén ding is me nog niet helemaal duidelijk, ma
joor!', merkte meneer Leeckmans op.
'Én wèt is dat dan wel?'
'Die spot moet zich natuurlijk met gelijkmatige
snelheid over de beeldbuis bewegen en daarom
moet, volgens mij althans, de stroom in de af
buigspoelen lineair aangroeien om aan 't eind
van een beeldlijn razend snel terug te springen
naar de beginwaarde. Is dat niet zo en hoe kan

Fig. 19 Voorbeeld van een zaagtandstroom. Langzaam
aangroeiend, plotseling afvallend en weer langzaam
aangroeiend.
dat dan allemaal? Dat lijkt me een verduveld
ingewikkelde klus!'
De majoor glimlachte minzaam en sprak toen:
'Hebt u wel eens goed naar de tanden van een
zaag gekeken, meneer Leeckmans?'
'Jawel, maar wat heeft dat er nu weer mee te ma
ken?'
'Kijk, wanneer u hetgeen u beweerde - en dat
volkomen juist was - eens zoudt willen uitdruk
ken in een grafiekje, namelijk snel aangroeien en
dan op 't hoogste punt, pats, boem, met een
knoertgang terug naar nul, dan zoudt u dit te zien
krijgen (zie fig. 19):
U ziet wel, dat een dergelijke stroom, grafisch uit
gedrukt, een vrij aardige zaagtand te zien zou ge
ven. Men spreekt dan ook van een zaagtandspanning of van een zaagtandstroom. Ik teken dit ge
val nu nog even met wat meer details (zie fig. 20).
Zoals u ziet, meneer Leeckmans, groeit deze
stroom aan, vanaf de laagste negatieve waarde
'A', via de stroomwaarde 'Nul' in punt 'B', tot de
positieve topwaarde 'C'. Dientengevolge ont
staat in de spoelen een overeenkomstig magne
tisch veld. Bij de grootste negatieve stroomwaar
de, bij 'A', wordt de spot bijvoorbeeld helemaal
naar links afgebogen. Dat zal ik er nog even voor
u bij tekenen. (Zie fig. 21).
Wanneer de stroom nul is, bestaat er ook geen
magnetisch veld. De elektronenbundel behoudt
dus zijn oorspronkelijke richting. De spot bevindt
zich in 't midden van de beeldbuis. Wordt de
stroomrichting echter omgedraaid, dan tippelt
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Fig. 18 Richting van het magnetisch veld in een toroïdspoel
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\—terugloop

Fig. 20 Zaagtandvormig verloop van een afbuigstroom.

beeldbuis

- trajekt
van de spot

A

B

gangsspanning de transistor TS1 verzadigt.
Er bestaat nog een andere manier om de elektrolytische condensator C2 weer op te iaden, door
bijvoorbeeld tussen de emitter van de transistor
TS2 en aarde, een transistor te zetten. De basis
hiervan komt dan aan de basis van de transistor
TS1 te liggen. De uitgang moet dan wel met een
hoge impedantie worden verbonden om de
lineariteit te handhaven!'
'Kan die golfvorm van de zaagtand op de een of
andere manier, nog gewijzigd worden?' wilde
meneer Leeckmans weten.
+ 12V

Fig. 21 Het traject van de spot op de beeldbuis. De pun
ten A, B en C, komen overeen met die in fig. 20
de spot naar rechts, om ten slotte bij 'C' de
uiterste positie te bereiken. Vandaar springt de
spot'in recordtijd(l), terug naar het beginpunt'A'
van de volgende 'zaagtand' (de terugloop dus)'.
'Dat zal me een schakelpartij zijn om die zaagtandspanning precies op tijd te laten omkiepen
en aan de volgende beeldlijn te laten beginnen!',
riep meneer Leeckmans uit.
'O, u denkt misschien, dat ze daarvoor een ka
boutertje in een televisietoestel inbouwen, die
dat zaakje moet opknappen. Nee, waarde heer,
ook hier biedt de elektronica weer een even een
voudige als geniale oplossing. Het gaat allemaal
heel eenvoudig, en ik zal een eenvoudig principeschemaatje op het bord tekenen, zodat u onmid
dellijk kunt begrijpen hoe dat 'omkiepen' in zijn
werk gaat! Let op 't springen van de lintwurm...'
'Ik geef met dit eenvoudige schema alleen maar
het principe van de werking van een zaagtandgenerator aan (we mogen dat ding ook uitschel
den voor 'tijdbasis'). Er bestaan talrijke schake
lingen voor, maar deze is wel een zeer eenvoudi
ge voor het verkrijgen van een lineaire zaagtand'.
'En hoe werkt dit geval nu?', informeerde meneer
Leeckmans. 'Dat is vrij eenvoudig uit te leggen!
De transistor TS1 werkt als versterker en doet zijn
uiterste best om een constante stroom in de
weerstand R1 te handhaven. Deze constante
stroom wordt verdeeld tussen de basis van de
transistor TS2 en de elektrolytische condensator
C2. De transistor TS2 laat nu een constante
stroom lopen voor het opladen van de condensa
tor C1, waardoor een lineaire spanningsstijging
ontstaat. De condensator C2 wordt elke keer door
de diodes D1 en D2 opgeladen wanneer de in-

£

I

0R’

TS2
£*2C2

TS1
02

■+4
4= Cl

■o +

uitgang
-o —

T

Fig. 22 Voorbeeld van een zaagtand-generator of tijd
basis. (één van de talrijke mogelijkhedenl)
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Fig. 22a Resulterende zaagtandspanning van het
schema in fig. 22 (1 ms = 1 milliseconde)
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'Zeker, dat kan zelfs op heel eenvoudige wijze
door de capaciteit van de condensator C1 te wijzi
gen. Dat is helemaal geen probleem. Onder het
schema van de zaagtandgenerator zal ik nog
even schetsmatig het verloop van de opgewekte
'zaagtand' aangeven, (zie fig. 22a)
Maar voordat ik u nu verder ga 'doorzagen' met
allerlei soorten zaagtand-generatoren, zal ik u
eerst eens vergasten op een drupje rode Bour
gogne, Chateau Neut du Pape, sélection céleste,
die ik een maandje geleden binnengekregen heb
en die inmiddels wel tot rust gekomen zal zijn van
de vermoeiende reis. Ik ga hem uit de kelder ha
len en Eleonora vragen wat franse kaas en een
stukje stokbrood neer te zetten. Maar dan zou ik
mijn papieren maar opbergen, meneer Leeckmans,want als u eenmaal van die Chateau Neuf
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du Pape hebt gesnoept, zal uw tijdbasis ook wel
enigszins ontregeld worden... ik ben zó terug!'
Nou, dat van die ontregelde tijdbasis klopte well
't Was tenminste half twee in de nacht, toen
meneer Leeckmans, zeer beschaafd, doch ook
zeer beslist, zigzaggend als een volmaakt ge
genereerde 'zaagtand' zijn slaapkamer insloop
en onmiddellijk terecht kwam in een strooiveld
van een grote hoeveelheid hatelijkheden, uitge
zonden door zijn liefhebbende eega, mevrouw
Leeckmans.
Maar meneer Leeckmans scheen 't niet eens te
horen. 'Mijn spotje buigt af' mompelde hij, 'zeker
iets mis met mijn elektrische krachtveld...'
'Ja,' zuchtte mevrouw Leeckmans, 'laten we 't
daar maar op houden...'

de derde avond
Een misverstand over ionen zorgt ervoor, dat het gelaat van de majoor de fiere kleuren
van onze trotse Nederlandse vlag vertoont. Over im- en explosies en wat daar allemaal
aan vast zit. Van de voorstoep en de achterstoep der Zwarte Kunst. Hoe kunnen we
elektronen vermenigvuldigen? Meneer Leeckmans ondervindt enkele moeilijkheden met
zijn modulatie-systeem, maar mag niet over hoofdpijn klagen!
'Een beetje bekomen van de schrik van gister
avond, meneer Leeckmans?', informeerde de
majoor vriendelijk.
'Nou ja, die Chateau Neuf du Pape, sélection céleste, had inderdaad wel iets 'hemels', ik voelde
'm tenminste zowel in mijn hoofd als in mijn be
nen!'
'Nee, nee dèt bedoelde ik niet', bulderlachte de
majoor, 'ik dacht eigenlijk meer aan dat zaagtandengedoe. 't Leek me toe, dat ik u daarmee zowat
half had doorgezaagd, gisteravond!'
'Nee, dat viel allemaal wel mee', glimlachte
meneer Leeckmans wat flauwtjes. Voor geen
geld ter wereld zou hij echter gewenst hebben,
dat de majoor hem op dit punt zou gaan 'overho
ren'! Zó diep zat 't er toch ook nog niet in bij
meneer Leeckmans...
'Mooi zo', hernam de majoor energiek, 'Laten we
nu eens eventjes recapituleren wat we hebben...
In de eerste plaats een spot op de beeldbuis, we
kunnen dat ding regelgewijze, geïnterlinieerd
nog wel, laten verspringen, maar... we hebben
nog altijd geen 'beeld'! Om dit te bereiken, moe
ten we de spot zowel horizontaal als verticaal uit
elkaar gaan rekken'.
'Dat begint te lijken op 't ouderwetse 'vierende
len', merkte meneer Leeckmans op en hij voegde
eraan toe 'het daarvoor benodigde instrumenta
rium kan je altijd nog in de Gevangenpoort in Den
Haag bekijken.' 'Een prima methode om fit en
vooral lenig te blijven', gaf de majoor toe, 'maar
ik hoop, dat u dat schetsje van fig. 20 van de vori
ge keer goed hebt bewaard, want dat gaat nu
weer een belangrijke rol spelen.'

'Kijk, hier heb ik 't, majoor', sprak meneer Leeck
mans, met de trots van een schooljongen die bij
uitzondering eens iets bijzonder 'netjes' heeft ge
maakt. En hij haalde uitzijn blocnote een keurige
tekening van fig. 20 voor de dag.
'Keurig, keurig', prees de majoor, 'U hebt zeker
bij voorbaat al aangevoeld, hoe belangrijk deze
tekening is! Om er namelijk voor te zorgen, dat
de spot met gelijkmatige snelheid over de beelbuis wordt bewogen, moet de stroom in de afbuigspoelen lineair aangroeien en aan het einde
van elke beeldlijn, snel terugspringen naarde beginwaarde, zoals we al hebben gezien. En dat be
reiken we door middel van een zaagtandvormige
wisselstroom, zoals u dat zo fraai hebt getekend
in fig. 20.
Die stroom groeit regelmatig van de laagste
negatieve waarde 'A', via de stroomwaarde 0 (B)
aan tot de positieve topwaarde 'C'. Hierdoor
wordt in de afbuigspoelen een overeenkomstig
magneetveld opgewekt. Bij de grootste negatie
ve stroomwaarde 'A' wordt de spot bijvoorbeeld
helemaal naar links afgebogen. Nu moet u nog
even naar fig. 21, die wij gisteren hebben ge
schetst, kijken. Is de stroom 0, dan vormt zich
géén magnetisch veld, de elektronenbundel be
houdt dus zijn oorspronkelijke richting en de
lichtvlek bevindt zich nu in het midden van de
beeldbuis. Wordt de stroomrichting omgedraaid,
dan beweegt de spot zich naar rechts. Bij 'C' be
reikt de spot ten slotte zijn uiterste positie. Van
daar springt de spot dan met een ruk terug naar
het beginpunt van de volgende beeldlijn (zie fig.
20), de 'terugloop' dus.
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Door de samenwerking van zowel de horizontale
ais de verticale afbuigspoelen kan zich uit de af
zonderlijke rasterbeeldjes ten slotte een totaal
beeld vormen, zoals wij bijvoorbeeld infig. 9 (de
dwarsgestreepte katerl) hebben gezien'.
'Is er veel spanning voor nodig om die elektronenstraal in de buis te laten afbuigen?'
'Dèt zou ik denkenI U moet goed begrijpen, dat
die elektronenstraal in de beeldbuis wordt ver
sneld door een anodespanning van zo'n 16 000
tot 18 000 V, soms zelfs nog met hogere spannin
gen. Zo'n snelle elektronenstraal breng je natuur
lijk niet met een natte vinger uitzijn baan! Die af
buigspoelen moeten dus wel een zeer krachtig
magnetisch veld opwekken!'
'Dat begint me zo langzamerhand ook duidelijk
te worden', gaf meneer Leeckmans toe.
'Maar...', sprak de majoor, met verheffing van
stem (en van zijn borstelige wenkbrauwen!), 'ik
ben nog niet met u klaar, wat die beeldbuis
betreft, vriend Leeckmans!' Dat laatste klonk
nogal onheilspellend en deed meneer Leeck
mans als een slak in zijn huisje terugtrekken, on
der het mompelen van een verschrikt: 'O gussie!'
'We moeten die beeldbuis samen eerst nog eens
eventjes héél grondig bekijken en bespreken,
anders lopen we straks vast met ons verhaal.
Ik heb u al verteld dat de voorkant van de beeld
buis aan de binnenzijde bedekt is met een uiterst
flun laagje van een chemische substantie, die
'oplicht', wanneer deze door elektronen wordt
getroffen. Hoe sterker de elektronenstroom, des
te helderder zal het scherm oplichten. En let u
welop, meneer Leeckmans, we hebben 't nog
steeds over zwart wit-televisiebeeldbuizen, hoor!
Wanneer men calciumwolframaat heeft gebruikt
voor die dunne laag, zal de kleur van het beeld
blauwachtig zijn. Bij gebruik van zinksulfide is de
kleur zo'n beetje geel groen-achtig. Door men
ging van deze chemicaliën kunnen defabrikanten
van beeldbuizen de kleur wijzigen. Een beetje
geel oplichtende kleur is bij televisie het pret
tigste gebleken, wanneer men lang naar een
beeld moet kijken.
En dan is 't nog noodzakelijk, dat het beeld even
tjes blijft 'nalichten', teneinde een gesloten en
soepele overgang van alle oplichtende puntjes te
verkrijgen, die samen het totale beeld moeten
vormen.'
'Duurt dat 'nalichten' lang, majoor?', wilde me
neer Leeckmans weten.
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'Niet langer dan één vijftigste seconde!', ant
woordde de majoor en hij voegde eraan toe: 'Dat
kan ook niet anders, want nè die vijftigste secon
de komt het volgende beeldpuntje alweer aanzet
ten en dan zou, wanneer personen, dieren of din
gen op het beeldscherm 'snelle' bewegingen
zouden uitvoeren, het beeld 'vlekkerig' worden.
Dan is er nog iets merkwaardigs aan de hand! De
oplichtende puntjes op het beeldscherm sturen
hun licht naar alle kanten uit en beslist niet alleen
rechtlijnig naar de kijkers. Lichtstralen, die onder
een bepaalde hoek op het grensvlak tussen glas
en lucht vallen, worden in het glas gereflecteerd
en naar de oplichtende laag teruggeworpen. Op
die manier ontstaat een lichtende plek rondom
het oorspronkelijk oplichtende punt, waardoor
het beeld wazig zou worden'.
'Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt!', kwam
meneer Leeckmans hier tussenbeide.
'Nee, dat klopt ook wel, omdat men, om dit
onaangename bijverschijnsel te verhelpen, voor
de voorzijde van de beeldbuis geen helder glas,
maar een grijsachtig filterglas kiest. Dit' glas
absorbeert weliswaar iets van dat onwelkome,
laat ik maar zeggen 'secundaire' licht, maar het
moet toch nog wel een keer of drie door de filterplaat heen, voordat het naar buiten mag treden.
Zodoende merkt u van dit verschijnsel weinig of
niets. U ziet wel hoe goed die fabrikanten van
beeldbuizen voor u hebben gezorgd! Ik zal nog
even voor u tekenen hoe dit systeem werkt. Daar
gaat ie dan maar weer!

reflekterende stralen
________*spot*
buitenlucht

oplichtende taag
glas

Fig. 23. In de glaswand reflecterende lichtstralen laten
lichte plekken rondom de oorspronkelijke oplichtende,
door elektronen getroffen punten ontstaan. Het beeld
zou hierdoor wazig worden wanneer er niets tegen zou
worden ondernomen!

Maar ook de kamerverlichting laat die oplichten
de laag in de beeldbuis op donkere gedeelten
lichter schijnen. En ook hierop heeft hetfilterglas
een heilzame uitwerking want ook de kamer
verlichting wordt natuurlijk zowel op de héén- als
op de terugweg, dus tweemaal, door het grijze
filterglas verzwakt. En zo komt 't dat de kamer
verlichting de donkere plaatsen op de beeldbuis
niet helderder kan maken waardoor de verschil
len tussen licht en donker groter worden en we
een beter 'contrast' krijgen. Gesnopen, meneer
Leeckmans?'
Meneer Leeckmans beaamde 't graag en teken
de, met het puntje van zijn tong tussen de tanden,
ijverig het schetsje over.
'En dat is niet het laatste probleem dat moetworden opgelost! Een punt op de oplichtende laag
(we mogen ook gerust van een fluorescerende
laag spreken), zendt licht uit, zoals u hebt begre
pen. Maar dat licht verspreidt zich naar alle kan
ten. U moet er wel op rekenen, dat 50% van het
licht daardoor voor de kijker verloren zou gaan...'
'Alsjeblieft...', kon meneer Leeckmans zich niet
weerhouden te mompelen.
'En daar komt dan nog bij, dat het in de buis
terugstralende licht op de binnenwand van de
buis valt en het inwendige van de buis doet
oplichten, zodat de donkere plekken op het
beeldscherm van achteren uit worden 'doorge
licht' en het contrast natuurlijk weer naar de
knoppen zou gaan!'
'En hoe heeft men dét dan weer kunnen verhel
pen?', vroeg meneer Leeckmans, één en al adem
loze spanning. 'Vrij eenvoudig, zoals alles, maar
je moet er maar óp komen!', sprak de majoor.
'Men brengt een matzwart grafietlaagje op de
achterkant van de beeldbuis aan, dat maar heel
weinig licht reflecteert. Verder heeft men de zaak
nog sterk verbeterd door aan de binnenkant van
de fluorescerende laag op de beeldbuis, een
uiterst dun laagje aluminium op te dampen. Deze
laag laat wel elektronen door, maar reflecteert
ook het in het fluorescerende scherm ontstane
licht naar voren. De lichtdichtheid wordt dus op
de heldere plekken groter en de contrastwerking
door de naar achteren geworpen lichtstralen,
wordt geringer. Bovendien biedt dat metalliseren
van het fluorescerende scherm nog een extra
voordeel! Kijkt U maar eens naar fig. 24, die ik op
het bord ga tekenen!
De in de elektronenstraal aanwezige ionen...'

fluorescerende laag

opgedampte
dunne metaallaag

-•

i

glaswand

Fig. 24. Vergrote schematische voorstelling van een
gemetalliseerd fluorescerend scherm.
'Wat zijn dèt nu weer voor beesten?', onderbrak
meneer Leeckmans snel. De majoor liep behoor
lijk rood aan, terwijl de aderen van zijn slapen
blauw opzwollen. Neem daarbij zijn witte, bor
stelige snorretje en je kreeg de indruk, dat het
hoofd van de majoor het symbool van de Neder
landse driekleur was geworden.
Meneer Leeckmans zag de bui alweer hangen en
zei bedeesd: 'Ik weet niet wat 'ionen' zijn!'
De majoor vermande zich. Hij zag in dat hij
slechts met een simpel denkende, vermaledijde
stampvoeter, een burger te maken had, waarbij
iets door de vingers moest worden gezien. Daar
om sprak hij mild:
'lonen, meneer Leeckmans, zijn géén beesten,
maar elektrisch geladen atomen'.
'O', zei meneer Leeckmans en maakte snel een
notitie.
'Ik zei dus', ging de majoor met verheffing van
stem voort, 'ik zei dus, dat de in de elektronenstroom aanwezige ionen, wegens hun grote
massa niet door een metaallaagje doordringen
en dus de fluorescerende stof niet kunnen berei
ken. Daarom zijn er bij gemetalliseerde beeldbui
zen ook geen beschermende maatregelen tegen
ionenstralen nodig'.
"t Komt me zo voor', merkte meneer Leeckmans
op, dat zo'n beeldbuis feitelijk een soort bom is,
waarmee je wel uiterst voorzichtig moet om
gaan, wil je geen ongelukken maken!' En dit zeg
gende, keek hij bijzonder benauwd!
'Och', sprak de majoor, geruststellend voor zijn
doen althans, 'dat valt in de praktijk allemaal best
mee. Van ernstige ongelukken heb ik tot dusverre
nog nooit iets gehoord. U weet, dat er op die zo
veel mogelijk luchtledig gepompte beeldbuizen
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een druk staat, die zowat met het gewicht van
twee auto's overeenkomt, namelijk 1 kg per
vierkante centimeter.
Ik heb u ook al verteld, dat wanneer de glazen bal
lon zou springen, er geen explosie, maar een
implosie zou ontstaan en de glassplinters naar
binnen zouden vliegen. Nu moet u toch ook weer
niet gaan denken, dat u dan rustig aan de voor
kant kunt blijven zitten kijkenI Integendeel, de
glassplinters vliegen wel rechtlijnig naar binnen,
maar botsen dan met grote kracht ergens tegen
aan en worden teruggeslingerd de kamer in,
zodat 't wel degelijk 'koppen weg' geblazen is.'
'Tjonge, tjonge...', mompelde meneer Leeckmans geschrokken en hij nam zich heilig voor
nooit dichter bij zijn TV-toestel te gaan zitten dan
op een afstand van minstens 5 meter of daarom
trent.
Ter gerusstelling kan ik u nog mededelen, vriend
Leeckmans, dat vóór de verzending de fabriek
zijn beeldbuizen aan een zeer serieuze drukproef
blootstelt. De buis wordt dan in een ketel ge
plaatst, waarin de druk sterk wordt verhoogd.
Kunnen beeldbuizen deze enorm zware proef
doorstaan, dan is vrijwel aan te nemen, dat er,
menselijkerwijze gesproken althans, niets kan
gebeuren wanneer men niet bewust hardhandig
met zo'n ding omgaatl
Bovendien worden beeldbuizen in speciale ver
pakkingen verzonden. Ook bij de montage gaat
men zeer behoedzaam te werk en hetzelfde geldt
voor TV-monteurs, wanneer ze een beeldbuis
moeten vervangen'.
'U hebt me nu wel een hele hoop over die beeld
buis verteld, majoor en dat was ook allemaal best
interessant, maar, dat is natuurlijk nog maar een
klein onderdeeltje van het grote geheel I Ik zou zo
graag eerst eens een overzicht zien, hoe, in grote
lijnen dan althans, het opnemen, overbrengen en
ontvangen van TV-beelden in zijn werk gaat. Hoe
denkt u daarover, majoor?'
De majoor begon met helemaal niets te zeggen,
maar hij dècht daarentegen des te meerl Als
doorgefourneerd militair hield hij van orde,
stiptheid en logica.
Alles moest bij hem in de juiste volgorde ge
schieden. Aan de andere kant kon hij wel met zijn
buurman Leeckmans meevoelen. Televisie is nu
eenmaal zo'n omvangrijk onderwerp, waarbij zo
veel te verhapstukken is, dat wanneer men zich,
in 't begin althans, teveel in details begeeft, men
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door de bomen het bos niet meer ziet. Daarbij
moet niet worden vergeten, dat televisie tenslot
te het resultaat is van tientallen jaren ervaring op
radiogebied en met alles wat daaruit weer is
voortgekomen, zodat je, waér je de televisie ook
maar aanpakt, onmiddellijk verward zit in een
stuk radiotechniek.
'Goed/ sprak de majoor ten slotte, 'we zullen u
uw zin geven, hoewel 't tegen de regelen der
kunst is natuurlijk. Maar een algemeen overzicht
van de ontvangerzede zal u misschien een beetje
meer houvast geven. Ik zal de zaak dus maar heel
summier op 't bord tekenen. Dat kost natuurlijk
wèl eventjes tijd...'
'Zo', sprak de majoor, vijf minuten later, met
zichtbare voldoening, 'dat is 't dan wel zo'n
beetje!'
'Wat heeft dat allemaal te betekenen, majoor?',
vroeg meneer Leeckmans met een benauwd ge
zicht en hij voegde er bedremmeld aan toe: 'Ik
begrijp er geen jota van! Wat betekent nu weer
16 MF-trap en zeefkring voor geluid, enne... '
'Ho maar, ho maar...' riep de majoor bezwerend,
'Tekent u dit schema nu eerst maar eens netjes
over, dan kunt u aan de hand van die tekening
systematisch uw vragen stellen!'
Even later verried een lichtelijk steunen en zuch
ten hoe dicht meneer Leeckmans de grens van
zijn tekentalent was genaderd. Maar hij kréég 't
voor elkaar. Op zijn blocnote prijkte nu, in volle
glorie, de tekening die wij in fig. 25 zien.
'Daar word ik nooit of te nimmer uit wijs!', jam
merde meneer Leeckmans.
'Begint u nou niette jeremiassen, meneer Leeck
mans, maar blijft u nu aandachtig luisteren naar
hetgeen ik ga vertellen.
Goed dan', begon de majoor, 'u weet al dat in de
TV-studio de beelden door een elektronenstraal
in de camera worden afgetast. Hoe dit precies in
zijn werk gaat, vertel ik u later wel eens.
Dit 'aftasten' geschiedt in Nederland door middel
van 625 aftast- of beeldlijnen. Wij verkrijgen door
die aftasting dus een groot aantal, miniem kleine,
lichtpuntjes, die belangrijk in lichtsterkte (helder
heid) van elkaar verschillen.
Die moeten we allereerst via de TV-zender zien
te versturen. Maar... u begrijpt wel, dat die 'aftas
ting' precies synchroon moet lopen met de zaagtandspanning die wij aan de ontvangerzede
moeten opwekken teneinde de beeldlijnen pre-
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Fig. 25 Sterk vereenvoudigd blokschema van een televisie-ontvanger, waaruit blijkt hoe
beeld- en geluidskanalen van elkander worden gescheiden.

cies op 't zelfde moment te laten starten en weer
terug te laten springen op de volgende regel
zoals dat ook in de zender geschiedt. Met andere
woorden, we moeten 'synchronisatie-impulsen'
meezenden/
'Ja, maar u hebt me verteld, dat er synchronisa
tie-impulsen voor de lijnen bestaan en signalen
voor de beelden', wierp meneer Leeckmans te
gen. De man kon soms leeuwenmoed opbren
gen!

'Zeker, zeker, daar hebt u ook volkomen gelijk in.
Het verschil tussen het beeldsignaal en de impul
sen wordt tot stand gebracht door de amplitude.
Alle spanningen, die liggen tussen 75% en 5%
van deze amplitude zijn in het beeldsignaal (dat
we meestal het 'video'-signaal noemen) gereser
veerd voor het uitzenden van helderheidsverschillen. Ik zal 't wel even voor u tekenen. Het zit
namelijk zo:'
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'Dat video-signaal, majoor, zit me nog niet hele
maal lekker!'
'Dat woord video-signaal komt van het latijnse
'video' (= ik zie), in tegenstelling met 'audiosignaal', van het latijnse 'audio' (= ik hoor). In dit
videosignaal zit het totale beeldsignaal plus het
complete synchronisatie-signaal opgesloten. Het
video-signaal kan dus worden samengesteld
door aan het beeldsignaal de synchronisatiesignalen toe te voegen.'
Meneer Leeckmans' ballpoint vloog weer als een
straaljager over de blocnote.
'Maar', ging de majoor verder, 'we hadden 't over
die amplituden. De 5%-amplitude komt overeen
met de maximum-hoeveelheid licht. Het 'zwart'
begint bij een signaal dat 75% van de maximum
amplitude bedraagt. Tussen deze twee uitersten
worden alle soorten grijs gevonden en wel gaan
de van zwart naar wit. Als we de binnenkomende
spanningen via scheiders en versterkers toevoe
ren aan de wehnelt-cilinder in de beeldbuis, dan
zal, door de spanningsveranderingen op de cilin
der, de helderheid van de spot op het beeld
scherm kunnen variëren tussen het maximum en
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het minimum. Het maximum komt overeen met
de maximale hoeveelheid licht en dat noemen
we wit. Het maximum ligt dus bij 5% van de
amplitude. Dit punt noemt men, in de wandeling,
het 'wit-niveau'.
Belangrijk is nog dat de synchronisatiesignalen
zijn samengesteld uit erg plotselinge amplitudevariaties, die van 100 tot 75% van de maximumamplituden kunnen lopen. Die signalen zou men
dus 'ultra- of infra-zwart', of wel 'zwarter dan
zwart' kunnen noemen. Dat is natuurlijk een
enorm voordeel!'
'Waarom?' wilde meneer Leeckmans als simpele
geest weten.
'Dat is nogal wiedes, zou ik denken! Wanneer die
synchronisatie-signalen worden uitgezonden
mèt de beelden, blijft de spot onzichtbaar ge
durende de uitzending van de synchronisatie
signalen!'
'Maar wat is dan 't voordeel daarvan?'
'Denkt u nu eens eventjes héél diep na, meneer
Leeckmans, dan komt u er beslist wel op.'
Een rimpel vormde zich als zo'n beruchte, diepe
'vore' bij Ijsland, die ons altijd regen en wind be-
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zorgt, in het nobele voorhoofd van meneer
Leeckmans.
'Denkt u maar eens aan de beweging, die de spot
maakt tijdens het synchronisatiesignaal!', hielp
de majoor nog. Maar 't ging de brave meneer
Leeckmans kennelijk allemaal vèr boven de pet...
'Dan zal ik 't maar zeggen, meneer Leeckmans.
Die spot beschrijft de teruggaande beweging, of
aan het eind van elke lijn, of aan het eind van de
beelden. Het is natuurlijk een enorm voordeel,
dat deze snelle terugslag geen spoortje op het
beeldscherm achterlaat. En daarom heeft men
deze synchronisatiesignalen een amplitude ge
geven (100-75%) die boven het zwart-niveau ligt.
Men laat ze voorafgaan en ook weer volgen door
een zogenoemd 'stoepje', dat op het zwart-ni
veau in fig. 26 ligt. We noemen ze resp. voorstoep
en achterstoep. Bovendien maakt het amplitudeverschil 't mogelijk in het TV-ontvangtoestel het
beeldsignaal te scheiden van de synchronisatieimpulsen en deze laatste worden dan weer naar
de desbetreffende tijdbases gevoerd.'
'Aha!', riep meneer Leeckmans verrukt uit, 'nu
wordt de zaak me heel wat duidelijker. Mag ik 't
even in mijn eigen woorden herhalen, majoor,
om er zeker van te zijn, dat ik 't bij het rechte eind
heb?'
'Natuurlijk, spuit maar op, buurman!'
'Dat samengestelde video-signaal, waarin dus
ook de synchronisatiesignalen zijn 'verpakt',
komt op de wehnelt van de beeldbuis terecht en
laat de helderheid van de spot variëren. Boven
dien maken ze de spot onzichtbaar bij de snelle
terugslag naar de volgende regel. Maar de syn
chronisatiesignalen, zullen geheel separaat van
het overige gedeelte van het signaal, hun ritme
meedelen aan de tijdbases van lijnen en beeld.
Zit ik zo goed, majoor?'
'Prima kerel, uitstekend!', prees de majoor.
'Nog een vraag, als ik mag, majoor?'
'Voor de dag ermee!'
'Hoe lang duurt nu zo'n synchronisatiesignaal
eigenlijk?'
'Wel, als we de 'stoepen' (fig. 26) meerekenen,
dan zal de synchronisatietijd iets langer duren
dan de terugslagtijd van de spot. Dat is gedaan
om er zeker van te zijn, dat de spot inderdaad on
zichtbaar blijft gedurende de gehele terugslag,
't Hangt een beetje van het toegepaste systeem
af, maar in de regel omvatten de signalen voor
het einde van de lijn 15 tot 20% van de totale

tijdsduur van elke lijn. In Nederland hebben we
te maken met een 625-lijnen-systeem. De tijds
duur van elke lijn bedraagt 64 microseconden
waarvan de terugslagtijd 14 microseconden be
draagt.'
'Dus elk lijnsynchronisatiesignaal bestaat uit
een impuls, die 14 microseconden aanhoudt!',
stelde meneer Leeckmans, blijkbaar in een helder
ogenblik, maar helaas nét iets te kordaat vast.
'Ho... ho... hold your horses... buurman... , de
tijdsduur van de 'top' bedraagt maar ongeveer
10 microseconden; maar u weet al, die wordt
voorafgegaan en ook weer gevolgd dooreen kor
te, horizontale 'stoep', die correspondeert met
het 'zwart-niveau'. Dat hebben we al uitvoerig
besproken.'
'Ja, dat wel, maar eerlijk gezegd, zou ik dat heel
graag nog eens een keer, op dicteersnelheid, van
u willen horen. Dan kan ik 't allemaal precies
noteren!'
'Moet ik 't misschien ook nog voor u spellen, met
Pappa, Delta, Hotel, Siërra, Foxtrot, Romeo enzo
voorts?', informeerde de majoor.
'Nee, dat hoeft niet', antwoordde meneer Leeck
mans zeer waardig.
'Oké, schrijft u dan maar op. Om te beginnen
brengt het videosignaal gedurende 80 tot 85%
van de tijdsduur van een lijn, de helderheidsverschillen van de overeenkomstige beeldelementjes over (fig. 26) en wel door de amplitude
te variëren tussen 5% en 75%. Tevens zorgen de
tijdbases van zowel de ontvanger als van de zen
der gelijktijdig voor het stijgende deel van de
zaagtand. Daar blijft het videosignaal korte tijd op
het zwart-niveau (75%), terwijl de spot zich nog
steeds in dezelfde richting beweegt. En let op...
nu komt de impuls, die het uitgezonden signaal
met bekwame spoed terugbrengt naar 100%. De
ze snelle verandering brengt de tijdbases in actie.
De afbuigspanning valt terug en de spot verhuist
naar zijn uitgangspositie. Maar daar arriveert ie
nét eventjes later dan het moment, waarop de
top ophoudt(achterstoep). Om er nu zeker van te
zijn, dat de spot onzichtbaar blijft, wordt nog een
kleine vertraging aangebracht, gedurende welke
de spot inderdaad onzichtbaar blijft, voordat de
ze weer te voorschijn komt om de volgende lijn
te gaan beschrijven. Hebt u dat allemaal ge
noteerd?'
'Ja, alles in orde, hierl Goed, dat ik mijn steno niet
vergeten ben!'
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'Mooi zo, en nu zult u natuurlijk wel zo lang
zamerhand willen weten hoe we dat hele zaakje
van de zender naar uw TV-ontvangtoestel moe
ten transporteren, nietwaar?'
'Ja, inderdaad, dat zou wel bijzonder fijn zijn!'
'Goed dan, maar dan moet u nog even kijken naar
dat blokschema in fig. 25, dat u blijkbaar zoveel
ontzag inboezemde! Dat schema stelt een 'super'-ontvanger voor, zoals die uitsluitend nog
voor TV-toestellen wordt gebruikt. Rechtuit-ontvangers komen hiervoor niet in aanmerking. U
herinnert zich nog wel van onze 'radio' gesprek
ken wat een 'super' is, nietwaar?'.
'Zeker majoor', bevestigde meneer Leeckmans
gretig. Voor de lezer, die 'Radio... geen pro
bleem', nog niet heeft gelezen, verwijzen wij naar
de achtste avond van dat boek waarop de heren
over de superontvanger keuvelen.
'De afstemkringen van een super, die voor TVontvangst worden gebruikt moeten wel zeer
'breed' zijn. Het grootste gedeelte van de ampli
tude pikt namelijk het videosignaal in.
Dit videosignaal kan bijvoorbeeld 5 Megahertz
(5 MHz) bedragen en dat zou een bandbreedte
van 2x5 MHz =10 MHz betekenen. Die 5 MHz
komt als volgt tot stand. Wanneer we uitgaan van
het in Nederland gebruikelijke systeem van 625
beeldlijnen, dan betekent dat, dat op het televi
siebeeld 625 lichtvlekjes (spots dus!) onder el
kaar verschijnen, die nog afzonderlijk waarneem
baar moeten zijn. Maar die 625 afzonderlijke
spots nemen we niet waar, omdat ca. 7% van de
uitzending is opgeofferd aan de synchronisatie,
zoals we al hebben gezien.
Wat we te zien krijgen, is dus ongeveer 93% of
wel 575 lijnen, of wanneer u dat misschien duide
lijker is: 575 licht/donker-variaties onder elkaar.
Dit wat het verticale gedeelte betreft.
Het horizontale gedeelte komt als volgt tot stand.
Stelt u zich eens even voor, dat het beeldscherm
vierkant zou zijn. Dan zou elk beeldje 575 x 575
= 330625 beeldelementjes opleveren. Maar ja,
een beeldbuis is nu eenmaal rechthoekig en de
verhouding beeldbreedte : beeldhoogte is 5 :41.
Passen we deze verhouding toe op het getal
330625, dan krijgen we 5/4x330625=413281
beeldelementjes. En èl deze elementjes bij elkaar
leveren één volledig beeld op. Per seconde wor
den er 25 stuks uitgezonden, zodat het totaal
aantal beeldelementjes tenslotte wordt 25 x
413 281 = circa 10 miljoen stuks!'
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'Asjemenou', zei meneer Leeckmans, vol verba
zing en diep ontzag.
'Asjemezeker', beaamde de majoor en hij ging
verder: 'Natuurlijk treden ook bij het zenden van
televisiebeelden 'harmonischen' op, maar veel
kwaad kunnen ze gelukkig niet uitrichten, want
de spots op een beeldscherm zijn toch nog maar
vrij grove gevalletjes. Hoe zo'n lijn met 'zwart
wit sprongen' eruit ziet, zie je in fig. 27:
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Fig. 27 Voorbeeld van een lijngedeelte met zwart-wit
sprongen.

Aangenomen wordt, dat één enkele sinus-cyclus
2 beeldelementen bevat. We kunnen dat enorme
getal van 10 miljoen van zoéven dus al door 2 de
len en komen dan tot 5000 000 Hz = 5 MHz.
Een signaal, dat met amplitudemodulatie (AM)
wordt uitgezonden is samengesteld uit een
draaggolf met 2 zijbanden. Maar 't is heel goed
mogelijk datzelfde signaal uit te zenden met
slechts één enkele zijband (met zogenoemde
zijbandonderdrukking). Internationaal noemen
we dat SSB (Single Side Band). Halen we dit
grapje uit, dan kunnen wij de bandbreedte voor
beeld- en geluidsignaal beperken tot 7,5 MHz'.
Meneer Leeckmans zat zichtbaar met zijn (grote)
oren te klapperen, hetgeen de majoor natuurlijk
niet ontging. Daarom zei hij snel:
'Ik teken de zaak even voor u, dat verklaart het ge
val sneller dan een hele spraakwaterval bij el
kaar!'
'Hoe moet ik me dat 'onderdrukken' van die ene
zijband in de praktijk voorstellen, majoor?', in
formeerde meneer Leeckmans.
'Vrij eenvoudig! De televisiezender wekt een
normale draaggolf met 2 zijbanden op. Er is ech
ter in de zenderkring een absorptiefilter inge
bouwd, dat één zijband onderdrukt. Op die ma
nier verkrijgt men dus een enkelzijband-uitzending. De bandbreedte in de ontvanger kan nu ook
ongeveer de helft kleiner zijn.'
'U zegt 'ongeveer de helft', majoor, maar als u
één zijband weglaat dan hebt u toch precies de
helft van de oorspronkelijke bandbreedte van de
draaggolf van de zender nodig?
'Nee, toch niet, waarde LeeckmansI Die ene
zijband wordt namelijk niet geheel onderdrukt.
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Fig. 28 Het beeldsignaal neemt het grootste gedeelte van de bandbreedte in beslag. Door het onderdrukken van
één zijband wordt de helft aan bandbreedte gespaardI

want dan zouden we een ernstige vervorming
van het beeld krijgen. Het voornaamste deel
wordt geabsorbeerd (eigenlijk weggesneden 1).
We kunnen dus beter spreken van een 'asymmetrisch-zijband-systeem I'
'En voor het geluid, daar gebruikt men natuurlijk
frequentiemodulatie (FM) voor', veronderstelde
meneer Leeckmans.
'In de meeste landen wel ja. Er zijn nog enkele
zenders die voor het geluid AM gebruiken (amplitude-modulatie).'
'Welke draaggolf-frequenties worden in 't alge
meen voor de televisie gebruikt, majoor?.'
'Eventjes spieken', kondigde de majoor aan en hij
raadpleegde een elektronisch zakboekje. 'Ja, hier
heb ik bijvoorbeeld de Nederlandse zenders,
schrijft u maar op:'
Kanaal
27
32
31
54
47
43
53
60
49

Lopik,
Goes,
Roermond,
Markelo,
Smilde,
Wieringermeer,
Arnhem,
Hulsberg,
Wijk aan Zee,

Freq. (MHz)
519.25-524,75
559.25-564,75
551.25-556,75
735.25-740,75
679.25-684,75
663.25-668,75
727.25- 732,75
783.25- 788,75
695.25- 756,75

Zoals 't een goede procuratiehouder van een

bank betaamt, verifieerde meneer Leeckmans al
le getallen nauwkeurig met het vingertje erbij.
Toen merkte hij op: 'Wat liggen die frequenties
angstig dicht bij elkaarl Bestaat er geen gevaar
voor onderlinge storing?'
'Nee, op die ultrahoge frequenties is de selecti
viteit bijzonder groot. Bovendien gedragen deze
zeer hoge frequenties zich zo ongeveer als licht
stralen. Dat betekent dus, dat men een TV-zender
kan ontvangen, zolang men deze (met wel een
bijzonder sterke verrekijker!) kan zien. Deze zeer
hoge frequenties buigen namelijk niet langs de
kromming van het aardoppervlak en kaatsen ook
niet, zoals korte, midden- en lange golven tegen
de Heaviside, E- of F-lagen boven de aarde, maar
gaan linea recta het heelal in. Bij bijzondere at
mosferische omstandigheden komt het wel voor,
dat men vèrverwijderde TV-stations kan ontvan
gen, maar dat zijn toch grote uitzonderingen en
meestal zijn die van korte duur!'
'Zo...' sprak de majoor kordaat, 'en nu wordt 't
zo langzamerhand hoog tijd, dat wij eens van
nabij gaan bekijken hoe men uit een 'beeld' een
'beeldsignaal' weet te fokken!'
'Ja', zei meneer Leeckmans verheugd, 'dat lijkt
me bijzonder interessant! Hoe kan uit een vlak
beeld een opeenvolging van elektrische signaaltjes ontstaan!'
'Om daar achter te komen, moeten we eentelevisie-camera gaan bekijken. Er bestaan talrijke ty41

pes, maar het principe komt vrijwel altijd op het
zelfde neer. Zo'n opname-camera bevat, evenals
een beeldbuis van een TV-ontvangtoestel, een
elektronenstraalsysteem
(elektronenkanon!),
maar in plaats van met een oplichtend beeld
scherm is het toestel uitgerust met een vlak, dat
uit fotokathoden bestaat. Wanneer daar licht op
valt, geeft de kathode stroom af.
Fotokathoden zijn al vele jaren bekend en komen
voor in vacuümfotocellen of gasgevulde fotocel
len. Zulke fotocellen bestaan uit een diodensys
teem, waarvan de anodestroom door de grotere
of geringere helderheid van het opvallende licht,
wordt gestuurd (dus groter of kleiner wordt!)'
'Hoe moet ik mij zo'n kathode voorstellen, ma
joor?'
'Zo'n kathode is bij dit systeem bedekt met een
zilver-caesium- of een zilver-antimoon-laagje.
Wanneer daar licht op valt, dan zendt zo'n laag,
onder invloed van de anodespanning elektronen
uit (precies zoals bij een radiobuis). Hoe helder
der het licht (veel fotonen dusl), des te groter zal
het aantal uitgezonden elektronen zijn en dien
tengevolge des te sterker de elektronenstroom.
Nu zal ik eerst maar even dat systeem voor u op
het bord tekenen, dat vergemakkelijkt de verkla
ring enorm!'
En de majoor tekende, met vaste hand, fig. 29 op
het bord.
'Bij de beeldopnamebuis in een TV-camera be
staat de fotokathode uit een transparante glazen
plaat, waarop, aan de binnenzijde, een lichtge
voelige laag is aangebracht. Op deze plaat, wordt
via een objectief (precies als bij een gewonefotoof filmcamera), de uit te zenden scène opgeno
men. Op deze lichtgevoelige laag ontstaat dan
een beeld. Alle afzonderlijke deeltjes van deze
laag zenden nu, al naar gelang de helderheid van
de delen van het opgenomen beeld, elektronen
uit. Het licht wordt, op deze plaats, in een elektro
nenstroompje omgezet.
Als u nu fig. 29 eens goed bekijkt, meneer Leeckmans, dan zult u zien, dat de signaalplaat (de
plaat rechts in de figuur dusl), als anode werkt
van het diodensysteem. Tengevolge van de op
de kathode en de anode aangelegde gelijkspan
ning (hier 300 V) zal zich tussen kathode en
anode een homogeen elektrisch veld vormen. De
door de kathode uitgezonden (geëmitteerde)
elektronen stormen daarom rechtlijnig en paral
lel op de signaalplaat af.
.
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Fig. 29 Op deze manier wordt in een TV-camera, op de
foto-kathode een 'licht'-stroom in een 'elektronen'stroom omgezet.
En wat er op die signaalplaat nu gaat gebeuren,
teken ik weer even voor u op het bord (Zie fig. 30).
Die signaalplaat bestaat uit een zeer dunne,
rechthoekige, mica-plaat. Op de voorkant be
vindt zich een 'mozaïek' van vele miljoenen, van
elkaar geïsoleerde(l) zilverkorreltjes. De achter
zijde van die micaplaat is van een egale metaalbekleding voorzien. Begrijpt u wat er nu gaat ge
beuren, meneer Leeckmans?'
Meneer Leeckmans zei niets.
'Dan zal ik u helpen', sprak de majoor, voor zijn
doen, uiterst beminnelijk en behulpzaam: 'Elkzilverkorreltje is geïsoleerd van die metaalplaat aan
de achterzijde van die micaplaat. We hebben dus

+
Fig. 30 De 'signaal-plaat' is bezaaid met miljoenen zeer
kleine zilverkorreltjes die met de metalen plaat, die de
achterzijde van de uiterst dunne micaplaat vormt,
evenzovele miniem kleine condensatortjes vormen!

twee geleiders, gescheiden door een niet-gelei
der, dus hebben we... een...'
'Een condensator!', juichte Meneer Leeckmans.
'Fantastisch', prees de majoor en hij kon niet
nalaten eraan toe te voegen: 'U kunt 't natuurlijk
ook niet helpen, maar u hebt af en toe toch bijzon
der heldere momenten, die mij aanmoedigen.'
De majoor vervolgde: 'Wanneer elektronen dus
op die mozaïekplaat belanden, laden ze die mil
joenen, kleine condensatortjes op. In plaats van
een 'optisch' beeld zal er nu een 'beeld' ontstaan,
dat bestaat uit elektrische ladingen.
Zeer heldere plekken in het optische beeld zullen
veel elektronen uit de fotokathode losmaken en
op die plaatsen zal de mozaïekplaat sterk worden
opgeladen. Maar op donkere plaatsen worden
geen elektronen uitgezonden en zal de mozaïek
plaat niet worden opgeladen.
'Je zou dus kunnen zeggen', kwam meneer
Leeckmans uit de hoek, dat de ladingssterkte,
puntje voor puntje, overeenkomt met de belichtingssterkte in het optische beeld"
'Fameus... ongelooflijk gevat...' prees de majoor,
die blijkbaar weer één van zijn beruchte plaagbuien had. En toen meneer Leeckmans daar niet
op reageerde en precies deed alsof zijn welge
vormde neus bloedde, voegde de majoor er aan
toe: 'Maar gelijk hebt u in alle geval, want zo is't
nou precies! We gaan weer eens tekenen, want
ik wil u laten zien hoe alle onderdelen in een TVcamera samenwerken om een bruikbaar beeldsignaal te vormen. De doorsnede van zo'n came
ra ziet u, in principe althans, in fig. 31.
U ziet links in de buis de fotokathode en de
signaalplaat. Tussen deze twee is nog een fijn
rooster aangebracht dat een ongewenste secun-

daire emissie voorkomt'.
'Secundaire emissie, majoor?', informeerde me
neer Leeckmans.
'Ja zeker, die elektronen komen pats, boem... op
de signaalplaat terecht en kunnen, door de grote
kracht, van de plaat terugspringen en op die ma
nier opnieuw worden 'uitgezonden'. Vandaar die
uitdrukking 'secundaire emissie'. Zoiets kennen
wij bij radiobuizen ook, zoals u zich misschien
wel zult herinneren toen wij, tijdens onze 'radio
praatjes', de werking van het 'schermrooster' in
een pentode bespraken.
Rechts in de buis bevindt zich de kathode, die
natuurlijk door een gloeidraad wordt verhit, en
bovendien een straalsysteem. Deze kathode con
centreert de geëmitteerde elektronen tot een fij
ne, dunne straal en evenals bij de beeldbuis in het
ontvangtoestel, wordt ook hier weer de straal,
door middel van zaagtandvormige afbuigspanningen, lijntje voor lijntje' over de signaalplaat
geleid.
Dat gebeurt natuurlijk bij ons met een tempo van
625 lijnen per seconde. Hier wordt de elektronenstraal langs magnetische weg afgebogen door
afbuigspoelen die zich aan de buitenzijde van de
glazen buis bevinden.
Het objectief van de camera projecteert, door de
glazen bodem van de buis heen, een optisch
beeld op de foto-kathode. Deze stuurt het opti
sche beeld in de vorm van een elektrische lading
naar de signaalplaat door. De elektronenstraal
tast de signaalplaat, lijn voor lijn, af en ontlaadt
daardoor de afzonderlijke, sterk opgeladen, condensator-elementjes. Op die manier worden de
ladingen 'uitgewist', omdat elk element zoveel
negatieve elektronen opneemt, dat de door de
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Fig. 31 Principe-schema
een TV-camera.
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eerste elektrode van een, achter de kathode ge
meertraps-elektronenvermemgvulmonteerde
diger...'
'Ho... ho...', riep meneer Leeckmans geschrok
ken, 'wat is in vredesnaam een elektronenver
menigvuldiger. Daar hebt u nog nooit over ge
sproken!'
'Kom ik direct op terug... maar laat me in vre
desnaam even de zaak afmaken. Ik zei dus, dat
die terugstraling de eerste elektrode van een,
achter de kathode gemonteerde meertrapselektronenvermenigvuldiger...'
'Maar eh...'
'Kop dicht! Voor de drommel!', blèrde de majoor
en hij brulde er achteraan: 'daardoor worden de
aanvankelijk nog maar zwakke beeldsignalen
ongeveer 200 tot 500 maal versterkt. Aan de uit
gang van de meertrapselektronenvermenigvuldiger kunnen de beeldsignalen dan als achter
eenvolgende lijnsignalen worden afgenomen.
Is de signaalplaat eenmaal afgetast en 'uitge
wist', dan ontstaat daarop direct weer een nieuw
'ladings'-beeld voor het volgende raster. En
dan... ja... ja meneer Leeckmans, ik zie dat u zo
ongeveer barst van ongeduld... nu zal ik 't even
over die elektronenvermenigvuldiger hebben'
PI
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invollend licht
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Fig. 32 Schema van een secundaire elektronen-vermenigvutdiger.
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'Graag', zei meneer Leeckmans eenvoudig.
'Oorspronkelijk werden dergelijke 'secundaire'
elektronenvermenigvuldigers, vrijwel uitsluitend
in de stralingstechniek en in de sterrenkunde
toegepast. Deze elektronenvermenigvuldigers
zijn veel gevoeliger dan fototransistors of fotodiodes en reageren al op een lichtindruk die
slechts V 10 000 van de sterkte bezit die men
bij halfgeleiders nodig heeft. Men gebruikte ze
bijvoorbeeld voor het meten van helderheidsverschillen tussen verschillende sterren. Boven
dien reageren ze ook nog op zeer korte lichtflit
sen. Ze vragen alleen veel meer spanning dan de
normale fotohalfgeleiders, namelijk tussen de
600 en 2000 V. Dat scheelt dus een slok op een
borrel!
Ik zal zo'n geval eens voor u tekenen, meneer
Leeckmans. Daar gaan we dan maar weer.' (zie
fig. 32).
'In principe bestaat een elektronenvermenigvul
diger uit een gesloten, luchtledige glazen buis.
De voorkant dient als lichtvenster. Het licht valt
op een daarachter aangebrachte fotokathode.
Deze is meestal bedekt met een laagje van een
caesium-verbinding. Deze stof bezit, onder va
cuüm, de eigenschap, elektronen uit te zenden,
wanneer er licht op valt. Het licht 'slaat' ze, min
of meer uit de caesium-laag. Deze elektronen
vliegen, onder invloed van een focusseer-elektrode, die een gespierde positieve voorspanning
heeft, naar de als een holle spiegel uitgevoerde
anode p1.
Ook deze anode is met een caesium-verbinding
bedekt en ook daaruit worden nieuwe elektronen
weggeslagen en wel véél meer dan die, waar
door de anode werd getroffen. Deze 'secundaire'
elektronen kletteren dan weer neer op de volgen
de anode p2. Daardoor wordt het aantal los
gemaakte elektronen opnieuw en wel lawine
achtig, vermenigvuldigd, zodat ten slotte op de
eind-anode, stromen van enkele milliampères
terecht komen. De versterking van de elektronenstroom, tussen de anode p1 en p10 is dan onge
veer miljoenenvoudig geworden. Meestal wor
den dergelijke elektronenvermenigvuldigers ge
leverd in de vorm van een normale radio- (of
elektronen-)buis' zodat ze gemakkelijk in een
normale lampvoet kunnen worden aangesloten.
Zó, dat weet u dan ook alweerl En laten we nu
maar eens gaan bekijken hoe we dat hele zaakje
de lucht in kunnen hijsen en op weg naar uw TV-

antenne brengen, meneer Leeckmans!'
Ja, daar voelde meneer Leeckmans blijkbaar èlles voor, want hij zette zijn ballpoint meteen al
weer schrap om de wijze woorden op te tekenen,
die nu weldra als gekristalliseerde technische
kennis van de lippen van de weledelgestrenge
heer Everardus Ludovicus Degenouwer, majoor
b.d. der Verbindingstroepen en oud-leraar aan de
Militaire Elektronicaschool, zouden vloeien.
'Om te beginnen', sprak de majoor, 'zal ik even
tekenen hoe zo'n TV-zender er, in principe al
thans, uitziet. Krabbelt u maar weer mee, vriend
Leeckmans!' De majoor tekende, met forse halen
fig. 33 op het oude, doch zeer geduldige school
bord.
'We hebben te maken met drie groepen signalen,
die met elkaar moeten worden gecombineerd en
dan vervolgens, als een compleet televisiesig
naal moeten worden uitgezonden. Als u nu even
naar fig. 33 hier op 't bord wilt kijken, meneer
Leeckmans, dan ziet u achtereenvolgens...' (en
de majoor telde de zaak geduldig op zijn jichtige
duim af...):
1. 'De van de microfoon afkomstige versterkte
spanningen, waarmede de geluidzender frequentie-gemoduleerd wordt (FM dus!).
2. Het van de opname-camera afkomstige beeld
signaal.
3. Het impulsschakelgedeelte levert ook de

aftast- en synchronisatie-impulsen, d.w.z. het
aftast- en synchronisatiesignaal.
Beeldsignaal en het gecombineerde aftast- en
synchronisatiesignaal worden in een matrix (we
zouden kunnen zeggen een soort van 'optelschakeling'), tot een compleet beeld + geluids
signaal 'opgeteld' en in amplitude-modulatie
(AM dus) op de beeldzenderfreguentie gemodu
leerd. De hoogfrequente trillingen van geluid-en
beeldzender worden, via een gemeenschappelij
ke antenne, uitgezonden. U ziet dat ik rechts in
de tekening nog even apart heb aangegeven hoe
het totale modulatiespectrum van beeld- en geluidsfrequenties er uitziet.
Zeer belangrijk zijn natuurlijk het lijnfrequentiebeeldsignaal en de aftast- en synchronisatiesignalen die een duur van 64 microseconden per
lijn hebben en het modulatiespectrum met een
bandbreedte van 5,5 MHz.
Het diagram voor dit beeld+aftast+synchronisatie-spectrum (dus rechts in de tekening!), geeft
het chronologische verloop weer. Bij het modu
latiespectrum heb ik de frequentiewaarden op de
horizontale as uitgezet.
In het TV-ontvangtoestel verloopt de hele zaak
natuurlijk in omgekeerde volgorde, neem ik aan,
majoor?', kwam Meneer Leeckmans plotseling
ongedacht glashelder door.
'U tikt de spijker maar weer eens behoorlijk op
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Fig. 33 Zó wordt het totale video-signaal gevormd uit de verschillende signalen-groepen in een TV-zender.
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Echtpaar

Leeckmans

de kop, vriend Leeckmans/ zei de majoor. Blij dat
zijn, toch heus wel ingewikkeld betoog zo goed
werd begrepen. En hij vervolgde:
'Bij aankomst op de ontvanger moet het modulatiespectrum eerst, als geheel, worden versterkt
en daarna worden de geluidsfrequentieband
voor de luidspreker en de beeldfrequenties voor
de beeldbuis van elkaar gescheiden, zoals we dat
hebben besproken bij het schema voor een TVontvangtoestel. Het gecombineerde aftast- en
synchronisatiesignaal wordt dan weer in hori
zontale en verticale afbuigimpulsen opgelost. De
synchronisatie- en afbuigingsspanningen voor
de elektronenstraal voor de beeldbuis worden
eveneens weer netjes van elkaar gescheiden. U
ziet wel, meneer Leeckmans, de zaak zit volko
men logisch en dus vrij eenvoudig in elkaar!'
'Logisch wel', zuchtte meneer Leeckmans, maar
't lijkt me toch allemaal heel wat ingewikkelder
dan radio!'
'Weest u dus maar bijzonder verheugd, vriend
Leeckmans, dat je zo goed hebt opgelet tijdens
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de radiocursus*, want daar heb je nu dubbel en
dwars plezier van! Maar verdraaid nog aan toe...
ik zit hier maar te bomen en te redeneren, maar
intussen zitten we al minstens anderhalf uur op
een droogje! Een ongehoorde toestand, waaraan
we onmiddellijk en drastisch een einde zullen
maken!
'tWerd weer zo'n écht gezellige avond. De ma
joor vertelde met veel verve van zijn 'wapenfei
ten' uit de prilste tijden van de militaire radio
dienst toen hij als jong sergeantje in de nok van
kerktorens moest klimmen om tenminste een
vleugje radio-ontvangst te krijgen, met als ge
volg hevige ruzies met dominees en pastoors,
kapelaans en kosters...
'Waar kom jij in vredesnaam vandaan?', wilde
mevrouw Leeckmans, behoorlijk vinnig, weten
'Enkele mmmmoeilijkheden met 't mmmmodu...
modulatiesysteem van 't bbbbbeeldsignaal en
* Zie: 'Radio... geen probleem' van dezelfde schrijver.

het au... au... audio... weet ik véél..., bracht me
neer Leeckmans er met enige moeite, doch wel
met de nodige waardigheid uit.
Enkele minuten later verried een tweestemmig,
ritmisch, doch volkomen synchroon gesnurk, dat
beide echtelieden, zij 't waarschijnlijk op totaal
verschillende frequenties, schone dromen be
leefden in een ongestoord frequentiegebied, al

hoewel mevrouw Leeckmans' laatste dreigende
woorden waren, die zij slaperig prevelde:
'Morgen bij 't ontbijt zal ik 't je wel inpeperen,
salamander! En durf dan eens over hoofdpijn te
klagen...'
Maar ja... dat had immers de tijd tot morgenoch
tend vroeg...

47

de vierde avond
Een luidruchtig ontbijt en meneer Leeckmans heeft heftige haarpijn. Het geheim der
kanalenkiezers. Recept voor het mengen van beeld- en geluidsfrequenties... men neme...l
Een oscillator wordt ferm bij de kraag gepakt. Opmerkelijk verhaal over een boertje met
zijn vóór- en naijlend ezeltje.
'U bent er gisteravond genadig afgekomen,
vriend Leeckmans!', grapte de majoor, die in een
bovenstebeste bui verkeerde.
'Gisteravond nog wel', zei meneer Leeckmans
timide, maar hij voegde er, met een diepe zucht,
die uit zijn tenen scheen te komen, aan toe: 'Maar
vanmorgen was 't bij het ontbijt behoorlijk mis!
Elke haar deed mij pijn en ik zag zowat scheel van
de koppijn. Maar toen ik daarover iets dorst te
zeggen, draaide vrouwtjelief de sterkteregelaar
van de stereo voluit open, zodat mijn trommel
vliezen dreigden te scheuren... bovendien begon
ze uit volle borst te stofzuigen...!'
'Nee, nee, dèt bedoel ik helemaal niet!', schater
lachte de majoor. 'Ik bedoel, dat ik 't technisch
nogal met u heb gemaakt, gisteravond. We heb

ben 't nog niet eens over de afstemming van een
TV-toestel gehad.'
'Ja, dat klopt, daar hebben we nog niet over ge
sproken', gaf meneer Leeckmans grif toe.
'Dan zullen we die zaak vanavond maar eens bij
de kraag vatten, want daar zit nogal 't een en an
der aan vast. Vergeet u vooral niet, dat een televi
sietoestel eigenlijk twee zenders tegelijk moet
ontvangen, namelijk een beeldzender en een geluidzender en dan nog de nodige pilootsignalen
voor de synchronisatie, e.d. We zullen nu nóg
eens een schema voor een zwart-wit-TV op 't
bord zetten, dat er een beetje anders uitziet als
fig. 25, maar dat de werkelijkheid beter benadert
(zie fig. 34). Daar komt ie dan:

©
5,5MH z

©

©

HF
trap

middenfreq.

video -

versterker

detector

oscit- meng.
lator
trap

©

geluid
middenfreq.
verster ker

geluid FM-

geluid IF-

detector

versterker

-J
5,5 MHz

©
video -

beeldtaltost-en synchr. signaal

versterker

aftast-en synchr. signaal

lijnfreq.
laagspannings °

gedeelte

©

gloeistroomkring

©

trap

hoogspannings-

sync.

©

scheider

licht net

lijnuit gangs-

oscillator

beeld verpl.
oscillator

opwekking

beeldverpl.
eindtrap

Fig. 34 Blokschema voor een zwart-wit TV-ontvanger.
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Als we dit blokschema nu eens nauwkeurig bekij
ken, meneer Leeckmans, dan zien we 12 be
langrijke schakelingen, namelijk:
1. Het hoogfrequente gedeelte met de hoogfre
quente voorversterker. Bovendien bevindt
zich in deze schakeling nog de oscillator en
mengtrap, terwijl in de oscillator de eigenlij
ke afstemming plaats vindt. In de wandeling
noemen we dit geheel, evenals bij FM-stereo-toestellen, de 'tuner' oftewel kanalenkie
zer. Jongelui hebben tegenwoordig hun
mond vol over die 'tjoeners', hetgeen niets
anders is dan het Engelse woord voor 'afstemmer'.
2. Een gemeenschappelijk middenfrequent ge
deelte voor beeld en geluid.
3. De video-detector. Die haalt uit de gemodu
leerde middenfrequentie, de video-frequentie met een synchroon piloot-signaal. Door
menging van de beeldfrequentie en de geluidsfrequentie wordt een nieuwe midden
frequentie van 5,5 MHz gevormd. Deze is het
resultaat van het verschil tussen beeldfre
quentie en geluidsfrequentie.
4. De video-versterker.
5. Uitzeven van het synchroon piloot-signaal uit
de beeldfrequentie (synchronisatiescheider).
6. Lijnoscillator en lijneindtrap.
7. Hoogspanningsgedeelte voor de beeldbuis.
8. Rasteroscillator en rastereindtrap.
9. Beeldbuis.
10. Voedingsgedeelte.
11. 5,5 MHz geluid-middenfrequentversterker
en FM-detector, aangezien de geluidsfre
quentie volgens de Europese TV-normen,
frequentie-gemoduleerd (FM) isl De span
ning voor de geluidsmiddenfrequentversterker wordt of achter de video-detector, of ach
ter de video-versterker afgenomen.
12. Geluidslaagfrequent-versterker en ten slotte
de luidspreker.
TV-ontvangtoestellen werken als heterodyne- of
wel zwevingsontvangers, zoals we die tijdens on
ze radiopraatjes uitvoerig hebben besproken. Dat
wil zeggen dat de verschillende hoge frequenties
van de verschillende zenders, in één en dezelfde
middenfrequentband worden omgezet of ver
mengd. Is dat nu allemaal duidelijk, meneer
Leeckmans?'
Meneer Leeckmans zat, diep in gedachten, rit-

misch met zijn ballpoint tegen de voortanden te
tikken en controleerde nauwkeurig of hij de teke
ning compleet had overgenomen.
'Ja', zei hij ten slotte, 'het begint me te dagen. Al
leen vraag ik me één ding af?'
'Een vraag maar? Tjonge, dat valt me van u meel'
'Hoe werkt die kanaalkiezer die op mijn TV-toestel zit en waarmee ik de verschillende program
ma's kan inschakelen?'
'Uitstekende vraag', zei de majoor tevreden en hij
vervolgde: 'U begrijpt wel, meneer Leeckmans
dat voor de zeer hoge frequenties (dus uitermate
korte golflengten!) in de trillingskringen bij
VHF (Very High Frequency = 30 - 300 MHz =
10-1 m-golven) en bij UHF (Ultra High Frequencies = 300 - 3000 MHz = 10 - 1 dm-golven) ont
zaglijk kleine afstemspoeltjes worden gebruikt.
Met een uiterst klein ferrietkerntje kan men de
spoeltjes op elkaar afstemmen. Tegenwoordig
maakt men veel gebruik van gedrukte schakelin
gen, waarin men voor zulke hoge frequenties
natuurlijk geen miniatuur draaibare condensa
tors kan gebruiken, maar zogenaamde capaciteits-diodes toepast. Het schemasymbool daar
voor ziet er zó uit (zie fig. 35a).
We zullen daarbij ook nog even een doorsnede
van dit geval laten zien (zie fig. 35b). In principe
bestaat zo'n capaciteitsdiode uit een, in sperrichting gepoolde, pn-overgang. Al naar gelang de
grootte van de sperspanning verandert ook de
dikte van desperlaag. En dit staat natuurlijk gelijk
aan een capaciteitsverandering! In fig. 35c ziet u

Fig. 35a Schema-symbool voor een capaciteits-diode.

Fig. 35b Een capaciteits-diode bestaat uit een pn- overgang in sperrichting.

B i+
----------------=4---Fig. 35c Wanneer een sperspanning wordt aangelegd,
wijzigt zich de dikte van de sperlaag, waardoor er
capaciteits-wijzigingen ontstaan.
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duidelijk, dat die sperlaag, door de aangelegde
sperspanning, aanzienlijk dikker is geworden en
dat dus ook de capaciteit is gewijzigd.
Voor decimetergolven (UHF dusl) kan men een
'spoel' maken voor een afstemkring, bestaande
uit een kort draadbeugeltje. (Zie fig. 36a). Wan
neer men nu twee van zulke draadbeugeltjes
parallel schakelt, zoals fig. 36b laat zien, dan
wordt de inductiviteit nog tot de helft vermin
derd.
Zou men vele van zulke draadbeugeltjes parallel
schakelen en monteren rondom een condensatortje, zoals fig. 36c laat zien, dan ontstaat er een

L

Fig. 36a Van een kort, gebogen draadbeugeltje kan
een 'spoel' voor een afstemkring worden gevormd.

L2

LI

Fig. 36b Twee van dergelijke draadbeugeltjes parallel
geschakeld, verminderen de inductiviteit nog tot op de
helft.

\
/

\
\
ï
i

/
Fig. 36c Afstem-element gevormd door talrijke draad
beugeltjes rondom een kleine condensator aange
bracht.
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afstem-element, waar elektrische en magneti
sche velden uitsluitend binnenin blijven. Wan
neer een dergelijk element geheel gesloten is,
straalt er niets naar buiten uit.'
'Maar met dat al heb ik nog steeds niet begrepen
hoe nu zo'n kanaalkeuzeschakelaar werkt!', zei
meneer Leeckmans een beetje klagelijk.
'U bent meteen aan de beurt', beloofde de ma
joor en hij vervolgde: 'Ik heb u al verteld, dat het
bij die zeer hoge frequenties onmogelijk is gewo
ne draaicondensators en spoelen te gebruiken.
Daarom wordt thans algemeen gebruik gemaakt
van capaciteitsdiodes voor kanaalkiezers. Nu zou
't te ingewikkeld worden om een schakeling te
tekenen voor een TV-ontvangtoestel voor zo'n 6
of 7 kanalen, die de begenadigden in ons land,
uit de grensstreken zonder blikken of blozen ach
ter elkaar kunnen ontvangen. Ik bepaal me dus,
met uw welnemen, in de volgende tekening tot
een afsteminrichting (tuner) met twee frequentiebereiken. In principe ziet een toestel met meer
frequentiebereiken er precies zo uit, alleen moe
ten wij er meer van dezelfde schakelelementen
in tekenen (zie fig. 37).
'Wat u hier op 't bord ziet, waarde vriend Leeck
mans, is een principeschema voor een VHF-tuner
voor twee banden, zoals ik al heb beloofd.
Belangrijk hierbij is dat de beide kringen van het
afstembare bandfilter, evenals deoscillatorkring,
met behulp van de capaciteitsdiodes D1, D2 en
D3 kunnen worden afgestemd. Voor dit doel krij
gen deze diodes, via ontkoppelingsweerstanden,
een gemeenschappelijke gelijkspanning, via de
afstempotentiometer P, toegevoerd. Deze ge
lijkspanning moet natuurlijk buitengewoon sta
biel zijn, want zelfs de minste of geringste veran
dering in de spanning zou de afstemming al wijzi
gen. Bij moderne kanaalkiezers wordt die afstemgelijkspanning ook nog door geïntegreerde scha
kelelementen (IC's dus!) gestabiliseerd.
Elke potentiometer wordt op een eigen kanaal
vast ingesteld en men kiest de verschillende
kanalen eenvoudig door de potentiometers met
een drukknop in te schakelen.
'Boven op mijn TV-toestel bungelt een wit geval
letje, met 2 kleine stekkertjes eraan. Waar dient
dat nu weer voor?', informeerde meneer Leeck
mans.
'Uw vraag komt precies op tijd; waarschijnlijk
een typisch geval van telepathie, want ik stond
op 't punt u te gaan vertellen hoe de ingangen
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Fig. 37 VHF-afstemeenheid voor 2 banden met capaciteitsdioden.

van de kanaalkiezers moeten worden aangeslo
ten. Om dit duidelijk te maken, doen we even een
stapje terug naar de begintijd van de televisie.
Oorspronkelijk werden die ingangen van de
kanaalkiezers ontworpen voor symmetrische dipoolantennes met een stralingsweerstand van
240 ohm. Binnen de schakeling ging men echter
over van de symmetrische ingangsklemmen op
éénzijdig geaarde schakeltrappen.
Daarom werden zowel VHF- als UHF-tuners voor
zien van een breedband-ingangstransformator
die van 240 fï symmetrisch op 60 H asymme
trisch kon omschakelen. Ik teken zo'n ding even
voor u op het bord (zie fig. 38)
'U ziet in fig. 38a, meneer Leeckmans, dat zo'n
adaptor uit twee bifilair gewikkelde spoelsystemen bestaat. Daardgor ontstaat, elektrisch beke
ken, een werking alsof aan de 240 Cl zijde, twee
wikkelingen in serie zijn geschakeld en aan de
60 Cl kant twee parallel geschakelde wikkelingen
(fif. 38b). De transformatieverhouding is dus
2 : 1, hetgeen overeenkomt met een weerstandstransformatie van 22 : 1 =4:1, resp. van 240 ü
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Fig. 38a Symmetreer-transformator, met 2 spoelsystemen.
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Fig. 38b Vervangings-schakeling.
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Men kon zo'n adaptor in beide richtingen gebrui
ken, bijv. om een 60 ohms coaxiaal-kabel aan te
passen aan de 240 ohms ingangsweerstand
(impedantie!) van een TV-toestel.
In het eenvoudigste geval transformeert men
met een normale hoogfrequent-transformator,
zoals fig. 38c laat zien en wel met een transforma-
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Fig. 38c Vereenvoudigde schakeling
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tieverhouding van 2:1, van 240 ohm symme
trisch op 60 ohm asymmetrisch.
Toen het centrale antenne-systeem (CAS) echter
in zwang kwam, waardoor hele wijken eindelijk
gelukkig van al die mastbossen op de daken kon
den worden bevrijd, stond men voor het merk
waardige probleem, dat men van het coaxiale
asymmetrische kabelnet van de antenne-installatie, eerst met symmetreer-elementen voor VHF
en UHF op 240 ohm symmetrisch moest om
transformeren, teneinde het ontvangtoestel met
zijn 240 ohm antenne-aansluitingen te kunnen
verbinden. Maar in de ontvanger zelf werd toch
weer op 60 ohm asymmetrisch teruggetransfor
meerd! Dat was natuurlijk een technisch mon
strum. Daarom heeft men in 1972 een nieuwe
norm ingesteld voor antenne-aansluitingen. Vol
gens deze norm worden de kanaalkiezers direct
voor 75 ohm ingangsweerstand (impedantie)
ontworpen. Die dubbele transformatie kwam te
vervallen en in plaats van 2 dubbele stekkertjes,
kwam nu één speciale coaxiale stekker. 'Alles
duidelijk, meneer Leeckmans?' informeerde de
majoor.
'Ja, dat wel, majoor, maar ik heb toch het gevoel,
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dat we een beetje erg snel over dat mengen en
weer uit elkaar pluizen van die frequenties heengetippeld zijn!'
'Maar u wilde toch met alle geweld een overzicht
hebben van zwart/wit-televisie?', protesteerde
de majoor en zei ten slotte berustend: 'Enfin, zegt
u maar wat u weten wilt!'
'Laten we dan nog eens eventjes terugkomen op
dat mengen van beeld- en geluidsfrequenties...'
'Oké! Ik zal u meteen scheren. Ik heb al eens be
weerd dat in een televisietoestel in feite twee
zenders tegelijk worden ontvangen en wel de
beeld- en de geluidzender. Dat betekent dus dat
er ook twee middenfrequenties in de ontvanger
moeten worden opgewekt. En toch gebruikt men
daarvoor maar één en dezelfde oscillatorfrequentie!
Dit betekent natuurlijk een vuistvol onderdelen
minder en bovendien hebben we daarbij het gro
te voordeel, dat we maar één gemeenschappelij
ke afstemming behoeven te bedienen. Bij moei
lijk te voorkomen, geringe frequentie-afwijkingen, zoals die bij oscillatoren min of meer ge
bruikelijk zijn, zou 't haast ondoenlijk zijn twee
gescheiden precisie-instellingen voor beeld en
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Fig. 39 Frequentie-transformatie aan de ingang van een
televisie-ontvangtoestel.

oscillator

geluid tegelijk te bedienen! Ik teken nog even
voor u, hoe de frequentie-transformatie in het
ingangsgedeelte van een TV-toestel plaatsvindt
(fig. 39).
Meneer Leeckmans tekende het blokschema
weer ijverig na.
Om de zaak nu te verduidelijken, zal ik, aan de
hand van een eenvoudig rekensommetje, probe
ren uit te leggen hoe middenfrequenties van ge
luid en beeld tot stand komen. De oscillatiefrequentie, die we maar 'O' zullen noemen, ligt bo
ven de ontvangstfrequentie voor het beeld, die
we als OFbeeld zullen betitelen. De ontvangstfre
quentie voor het geluid, noemen we OFgeluid.
De oscillatiefrequentie zelf, is de som van de ont
vangstfrequentie en de daarbij behorende middenfrequentie, bijvoorbeeld:
0 = 0Fbeeid + middenfrequentiebeald, of
O = OFgeluid + middenfrequentiege|Uid.
We nemen nu een bestaand TV-kanaal bij de kop,
waarvan de OFgeluid 208,75 MHz en de OFbeeld
203,25 MHz bedraagt en waarbij een oscillatie
frequentie 'O' van 242,15 MHz wordt toegepast.
Dan krijgen we 't volgende te zien:
242,15 - 208,75 =
33,4 = middenfrequentiege|Uid
242,15 - 203,25 = 38,9 = middenfrequentieb6eld
Als u die cijfers even goed bekijkt, meneer Leeck
mans, zal u 't volgende opvallen:
ten eerste: In het hoogfrequente gedeelte is de
geluidsfrequentie hoger dan de beeldfrequentie,
ten tweede: De oscillatorfrequentie is hoger dan
de ontvangstfrequentie voor het beeld,
ten derde: In het middenfrequente gedeelte is de
geluidsfrequentie lager dan de beeldfrequentie.
Niet alleen de beide geluids- en beeldfrequen
ties, die 5,5 MHz uit elkaar liggen, maar de gehele

modulatie-band moet natuurlijk worden uitge
zonden en weer ontvangen. Het is daarom nood
zakelijk, dat de voorschakelringen en de middenfrequentversterkers over voldoende doorlaatbreedte beschikken.
'Ja, dat is me nu wel duidelijk, majoor, maar nu
zijn we weer erg gemakkelijk over oscillator-frequenties en mengtrappen heen gewipt. Daar zou
ik toch wel erg graag iets meer van willen weten.
Hoe zitten die nu eigenlijk in elkaar?'
Goed, dan pakken we eerst maar eens de oscillator bij de kraag. Hoewel in sommige TV-toestellen nog wel meng- en oscillatorbuizen worden
toegepast, houden wij ons maar meteen aan de
moderne geheel getransistoriseerde uitvoering.
De werking van een transistor-oscillator voor ho
ge frequenties moeten we vooraf wel even gron
dig bespreken. Ik teken dus eerst even wat op het
bord. Op deze manier...' (zie fig. 40).
Hoewel deze basisschakeling bij een speciaal
daarvoor geschikte transistor zelfs nog bij hoge
frequenties werkzaam blijft, is de collectorstroom /2 niet meer in fase met de basisspanning
ci
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Fig. 40a Oscillator-schakeling voor zeer hoge frequen
ties.

+
Fig. 40b De zeer kleine capaciteit C, (zie fig. 40a) wordt
soms vervangen door een stukje aangesoldeerd draad.
Heel vaak is de capaciteit van de bedrading en van de
transistor al voldoende om voor de capaciteit te zorgen,
die voor de terugkoppeling nodig is.
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Uv Deze ijlt, in 't algemeen, bij hoge frequenties
na, t.o.v. de fase van de stuurspanning in de
basiskring. Met een normale terugkoppeling van
collector naar basiskring, zou men dus geen
oscillatorschakeling kunnen verkrijgen, omdat
de fasen niet met elkaar kloppen.
Nu laat fig. 40a zien hoe men deze moeilijkheid
oplost. De in de basiskring aanwezige stuurspan
ning Uv zorgt voor een stroom l2, door de collector-trillingskring, die 90° na-ijlt. De spanning
U2 in de kring is echter wèl in fase met de stroom
/2. Dit komt omdat de kring zich voor zijn resonantiefrequentie als een weerstand gedraagt. De
spanning U2 laat, via de uiterst kleine terugkoppelcondensator C, (van 0,3 tot 2 pF!) een terugkoppelstroom /3 terugvloeien naar de basiskring.
De ingangsweerstand R} is zeer klein en daar
door wordt de stroom /3 voornamelijk door de
capacitieve reactantie bepaald. De reactieve
stroom van een condensator ijlt vóór, t.o.v. de
spanning, die deze stroom opwekt. De capaciteit
van de condensator moet zodanig worden, dat de
stroom ongeveer 90° zal voorijlen. Daardoor zal
ook de, door de stroom /3 aan de ingangsweer
stand R, opgewekte spanning bijna 90° voorijlen.
Het verloop van de fase in de transistor is daar
door weer opgeheven en de op de basis bin
nenkomende terugkoppelspanning is dan inder
daad weer in fase met de oorspronkelijke stuur
spanning Uv Deze versterkt dus de spanning en
de transistor zal nu oscilleren.
Het is bij UHF-oscillatoren gebruikelijk om als
zeer klein terugkoppelcondensatortje, waarvoor
elk bestaand type al veel te groot is(l), een klein
stukje draad aan één zijde vastte solderen (ziefig.
40b). Ja zelfs is de in de bedrading aanwezige
capaciteit en de inwendige capaciteit van de
transistor al ruim voldoende om voor terugkop
peling te zorgen en de zaak tot oscilleren te bren
gen. In sommige TV-toestellen vindt men ook wel
eens een klein 'trimmertje' als terugkoppelcondensator...'
'Mag ik even iets opmerken, majoor?' onderbrak
meneer Leeckmans een beetje bedeesd.
'Zeker, flap 't er maar uit, buurmanI
'Dat vóór- en naijlen van stroom en spanning,
ben ik een beetje kwijt geraakt. Zoudt u me dèt
nog eens even kort willen uitleggen?
'Ja maar...' protesteerde de majoor, 'dat hebben
we toch tot in den treure uitgesponnen tijdens
onze gesprekken over de radio?'
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'Dat weet ik wel, maar ik zou 't, als 't even gaat,
toch nog eens graag van u willen horenl'
'Vooruit dan maar weer', sprak de majoor be
rustend, 'wanneer we een spoel aansluiten op
een gelijkspanning, dan zal de stroom niet on
middellijk gaan vloeien. De stroom groeit name
lijk aan van 0 tot maximaal. Het lijkt wel alsof die
stroom eerst een weerstand moet overwinnen
orr^zijn maximum te kunnen bereiken. Vloeit die
stroom eenmaal, dan is er geen vuiltje meer aan
de lucht en is die schijnbare 'weerstand', die we
hebben leren kennen als de 'zelfinductie', geheel
verdwenen. Herinnert u zich nog wel?'
Meneer Leeckmans knikte bijzonder flauwtjes
van 'ja'. Meer in de geest van 'Nja' of 'Njeen'
(doorhalen wat niet verlangd wordtl).
'Maar', ging de majoor verder, 'nu schakelen we
de gelijkspanning af en wat ziet mijn oog? Er
springt een vonk over! En dat nog wel terwijl de
spanningsbron al uitgeschakeld is. Uiterst merk
waardig, vindt u ook niet, meneer Leeckmans?'
'Inderdaad, buitengewoon vreemd!'
'Er heeft dus klaarblijkelijk nog een stroom door
de spoel gevloeid, nadat de spanningsbron was
uitgeschakeld. De stroom sukkelt dus, blijkt nu
wel duidelijk, achter de spanning aan! In zo'n ge
val zeggen we: de stroom ijlt na! Een verschrikke
lijk erg germanisme, maar de term is nu eenmaal
ingeburgerd! Om 't nu maar eens heel mooi uit
te drukken: de stroom is in fase verschoven ten
opzichte van de spanning. Kijkt u me nou alsje
blieft niet aan, alsof u 't in de Domstad aan de Rijn
hoort donderen, want 't is de eenvoudigste zaak
van de wereldI'
'Ja, u hebt makkelijk praten!', smaalde meneer
Leeckmans.
'Dan zal ik 't boertje met het ezeltje er maar weer
bij moeten halen!'
'Boertje... ezeltje!', stamelde meneer Leeckmans
beduusd.
'Nu moet u niet direct uzelf gaan uitschelden...'
sprak de majoor, 'ik wilde alleen maar hetzelfde
voorbeeld aanhalen, dat we hebben gebruikt
tijdens onze gesprekken over de radio!'
'Hoe zat dat ook weer?', informeerde meneer
Leeckmans voorzichtig.
'Wel zo: een boertje brengt zijn ezel naar de
markt, maar 't beestje wil niet erg. De baas begint
te trekken, maar het ezeltje blijft stokstijf staan en
remt op vier poten! De boer moet nu wel bijzon
der hard aan het touw trekken, voordat het ezeltje

DE STROOM IJLT OP DE SPANNING NA/
OFWEL: "EERST TfëElOC'N, DAN LOOP'w"
erover begint te peinzen om te gaan lopen. Maar
't gaat allemaal niet van harte! Nou, meneer
Leeckmans, vergelijkt u nu die boer maar met de
spanning en dat ezeltje met de stroomI
Komt de boer ten slotte op de markt aan, dan
staat de boer stil, maar het ezeltje loopt nog even
door. Hu, roept de boer, trekt aan het touw en,
met enige moeite, staat dan ook het ezeltje stil.
We kunnen nu zeggen, dat de ezel (de stroom
dus) op de boer (de spanning) na-ijlten dat na het
verbreken van de spanning, de ezel (de stroom
dus), nog even doorloopt. Duidelijk nu?' Meneer
Leeckmans knikte ijverig van 'ja'.
'U hebt wel begrepen, meneer Leeckmans, dat
we hier te maken hebben met een 'traagheidsverschijnsel' (inertie!). Datzelfde zien we ook als
we een zwaar vliegwiel aan 't draaien proberen
te brengen. Eerst wil het verdraaide ding niet,
maar lóópt het eenmaal, dan weet 't eenvoudig
van geen ophouden meer!'
'Maar hoe kómt dat nu eigenlijk?', wilde meneer
Leeckmans persé weten.
'De zaak zit als volgt', legde de majoor, met
engelengeduld, uit. 'Wanneer de spanning wordt
aangesloten, dan is er even sprake van een
'veranderend' magnetisch veld in de spoel, dat
een elektrische stroom opwekt, die de aangebo
den stroom tegenwerkt en dèt is de oorzaak van
de 'vertraging'. Is dat eenmaal gebeurd, dan
vloeit de stroom, zonder enige verdere moeilijk-

heid. Maar wordt de spanning daarentegen weer
verbroken, dan gebeurt weer precies hetzelfde en
zal de stroom, als 't ware, worden aangevuld met
deze inductiestroom. Met andere woorden: de
stroom ijlt na!'
'Juist, ja...', beaamde meneer Leeckmans uiterst
voorzichtig.
'Nu voelt u wel', ging de majoor voort, 'dat hoe
hoger de frequentie van dat aansluiten en onder
breken van de spanning heeft, des te méér ver
schuivingen er in het magnetisch veld in de spoel
optreden. Des te gróter zal ook de optredende
'vertraging' zijn en des te meer zal de stroom op
de spanning na-ijlenl
Met een wisselstroom', vervolgde de majoor, nu
met een niet meer te stuiten ijver, 'wordt die
'weerstand' van de spoel opeens veel groter dan
de 'normale' gelijkstroomweerstand van de
spoel. Hoe hoger de frequentie van de wissel
stroom, des te groter wordt ook de weerstand,
die de wisselstroom in de spoel zal ondervinden.
Een lepel, die in een strooppot draait, kunt u ook
niet zo gemakkelijk in de rondte krijgen. Hoe snel
ler u probeert te draaien in die strooppot, des te
groter wordt de weerstand, die de lepel onder
vindt!'
'Ja, nu is me de zaak weer volkomen duidelijk,
majoor', zei meneer Leeckmans dankbaar. Maar
toch zat hij blijkbaar nog ergens over te piekeren,
want hij sprak voorzichtig:
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'Maar hoe zat 't ook alweer met het vóór-ijlen?'
'Precies zo, alleen de andere kant op!', grapte de
majoor. Meneer Leeckmans' goudeerlijke gelaat
vertoonde opperste verbazing.
'tWas maar een grapje', zei de majoor, een
beetje verontschuldigend en hij vervolgde met
een met: 'Om dat vóór-ijlen te verklaren, moeten
we even terug naar de condensator. We sluiten
die, in gedachten, aan op een scheltransformatortje dat secundair 4 volt wisselspanning af
geeft. Wat krijgen we nu te zien? Tweemaal per
periode vloeit er een stroom door de keten, te we
ten: in de 1e helft van de periode een stroom in
positieve (+) richting en tijdens de 2e helft van
de periode een stroom in negatieve (-) richting.
Tussen beide perioden in zal dan eerst een laadstroom gaan vloeien, maar pas later komt de
spanning over de condensator te staan. Bij het
ontladen is er éérst de spanning en dén pas de
stroom I
Als we nu nog even ons boertje met zijn aan
vankelijk zo weerbarstige ezeltje in gedachten
nemen, dan krijgen wij inderdaad precies het
omgekeerde te zien! Dat ezeltje is opeens bijzon
der vlot geworden en heeft 'hondse' manieren
gekregen! Hij trekt aan het touw als een uitgela
ten jonge hond en trekt het boertje mee. Zeggen
we weer voor het 'boertje' spanning en voor het
'ezeltje' stroom, dan zien we, dat de stroom op

de spanning vóór-ijlt! Dat is nu het hele eieren
eten, meneer Leeckmans!'
'De zaak zit nu weer geheid!', zei meneer Leeck
mans erkentelijk.
'Ziezo', sprak de majoor energiek, 'en nu gaan we
eens voorzichtig snuffelen aan een uiterst be
langrijk onderdeel van een zwart-wit-TV-toestel,
namelijk de VHF- en UHF-tuner. De afstemafdeling dus.'
'O ja, dat lijkt me geweldig interessant!', zei
meneer Leeckmans opgetogen, maar hij voegde
er een beetje benauwd aan toe: 'dat zal wel weer
een enorm ingewikkelde toestand worden!'
'Dat valt best mee, zoals de loodgieter zei en hij
trapte zijn maat die van 't dak viel een stuk ge
reedschap achterna', grapte de majoor. Maar hij
voegde er echter wel, met gefronst voorhoofd
aan toe: 'Nu staan we meteen al voor een grote
moeilijkheid!'
'Dat verwondert me', zei meneer Leeckmans ver
baasd, 'U zit, in de regel toch niet voor één gaatje
gevangen!'
'Nee, dat niet, maar u begrijpt wel dat in de loop
der jaren zeer uiteenlopende schakelingen op de
markt zijn verschenen die allemaal hun eigen
voor- en nadelen hadden. Zelfs nu nog worden
twee verschillende principes toegepast, waarop
weer allerlei variaties mogelijk zijn. We onder
scheiden namelijk twee hoofdgroepen:
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1. Gescheiden VHF- en UHF-afstemkringen, elk
uitgerust met eigen transistors.
2. Tuners, waarin beide kringen zijn gecom
bineerd en waarin de transistors, zowel voor het
VHF- als voor het UHF-gedeelte dienen.
Ik zal dus moeten volstaan met een meer alge
meen 'blokschema', dat het beeld- en geluidsgedeelte van een TV-ontvangtoestel weergeeft.
We zullen de zaak maar eens op 't bord zetten,
meneer Leeckmans en er verder maar 't beste
van hopenl' 'Nee', corrigeerde de majoor zich

zelf,'dat doen we niet! Ik heb een beter voorstel...
we stoppen er voor vanavond mee en we drinken
een voortreffelijk glas wijn op de goede afloop.
Wie weet welke inspiraties we daardoor nog op
doen... ik heb namelijk een pracht van een dorst
gekregen van al dat gewauwel. Bovendien is die
tekening aardig ingewikkeld en daarom zal ikdie,
in alle rust, morgenochtend maar op een flink vel
papier tekenen, dan kunt u die morgenavond
meenemen. En nu moet u me even excuseren,
want ik duik mijn wijnkeldertje in../
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de vijfde avond
De majoor neemt een reuzezwaai en... we belanden midden in de kleurentelevisie! rood
+ groen + blauw wordt wit! Hoe kan dat nu weer? We tellen kleuren en frequenties bij
elkaar op of trekken ze doodgemoedereerd van elkaar af, alsof 't niets is. De geheimen
van de kleurenmatrix onthuld! Eén miljoen twee honderd duizend miniem kleine puntjes
maken kleuren-tv mogelijk. Is er iets mis met buurman Leeckmans' schaduwmasker?
'Kom d'r in, vriend Leeckmans en laat je verras
sen!', verwelkomde de majoor b.d. Everardus
Ludovicus Degenouwer zijn buurman, uitermate
luidruchtig.
'Verrassen?', informeerde meneer Leeckmans
verbaasd.
'Ja, buurman, plof maar neer in diefauteuil, want
we gaan vanavond een reuzesprong maken. Zó
van de zwart-wit, plof... boem... naar de kleurenTV! Op dat denkbeeld ben ik vanmorgen, plotse
ling, onder het scheren, gekomen!'
'Asjemenou', schrok meneer Leeckmans oprecht
en hij merkte een beetje weifelend op:
'Maar van die zwart/wit-TV weet ik nog lèng niet
genoegl'.
'Uw eerlijkheid siert u, meneer Leeckmans, maar
dat is mij natuurlijk wel bekend. Maar bij de
kleurentelevisie, die toch gaandeweg de gehele
zwart/wit-toestellentoestand gaat vervangen,
komen vrijwel dezelfde onderdelen en talrijke
schakelingen voor, die we ook bij de zwart/witTV tegenkomen. Dus, dacht ik zo, kunnen we veel
beter meteen een overstapje maken en onmiddeilijk in de modernste toepassingen duiken!'
'Tja...', weifelde meneer Leeckmans nog.
'Een beetje meer courage, vrind Leeckmans',
moedigde de majoor aan. 'U weet, dat u maar
even hebt te kikken als u iets niet helemaal be
grijpt, dan sta ik altijd graag met een complete
uitleg voor u klaar!'
'Ja, ja...' sprak meneer Leeckmans, onhoorbaar,
tot zijn onsterfelijke ziel, 'ik zal wel uitkijken! Als
ik wat vraag, word ik toch maar weer afgeblaft!'
'En om de zaak nu zo overzichtelijk en logisch
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mogelijk uit te leggen, gaan we dit keer eens be
ginnen met de zenderzijde!' 'Met andere woor
den, bij de kleuren-TV-camera. Dus zet u schrap,
meneer Leeckmans!'
Meneer Leeckmans nestelde zich nóg dieper in
zijn fauteuil en maakte, op die manier, het beeld
van een angstig weggedoken vogeltje compleet.
'Er bestaan verscheidene kleurentelevisie syste
men', begon de majoor, 'Zo kennen wij bijvoor
beeld het procédé van het Amerikaanse National
Television Committee (N.T.S.C.), in Frankrijk
wordt het SECAM-systeem toegepast, dat ook
door Rusland en door de oosteuropese staten is
overgenomen. In Duitsland werd het PAL-systeem verder ontwikkeld. Dit laatste systeem ge
bruiken wij ook in Nederland. Als we er gelegen
heid voor krijgen, wanneer wij de kleurentelevi
sie eenmaal onder de knie hebben, dan gaan we
die verschillende systemen nog wel eens nader
bekijken.'
'Waarom hebben ze nu weer zo moeilijk gedaan
door zoveel verschillende systemen naast elkaar
te gebruiken? Waarom hebben ze met elkaar niet
vastgesteld, wat het beste systeem was en toen
allemaal dèt systeem gekozen?' klaagde meneer
Leeckmans, die in zijn jongelingstijd menig boek
je over 'Efficiency' had verorberd.
'Tja...' zei de majoor, een beetje aarzelend, 'daar
bij spelen zowel commerciële als politieke en
militaire belangen een rol. Een TV-uitzending
maakt nu eenmaal geen halt en front bij een
grensovergang. En er zijn bepaalde landen, die
niet erg graag hebben, dat men een kijkje bij hen
komt nemen via de beeldbuis. Omgekeerd wordt

't ook maar weinig gewaardeerd als hun land
genoten zomaar kunnen kijken hoe 't in andere,
vrije, landen toegaat...'
'En tóch zie ik vaak een Eurovisie-uitzending uit
Amerika, Rusland, Frankrijk en noemt u maar
op...!', wierp meneer Leeckmans tegen.
'Zeker, dat is heel goed mogelijk! Niet alleen spe
len de TV-satellieten daarbij een grote rol, maar
ook de 'converters',die heteneTV-systeem in het
andere kunnen omzetten. Daarbij wordt vaak het
ontvangen beeld opgenomen door een TV-camera en opnieuw uitgezonden in het aantal lijnen
en volgens het systeem, dat in andere landen ge
bruikelijk is. Natuurlijk heeft het beeld van al dat
gedoe heel wat te lijden, en ook de kleuren wor
den dikwijls volkomen 'vermoord'!
Maar... laten we tot zaken komen, meneer Leeck
mans! U begrijpt wel dat een kleurentelevisiecamera nogal wat verschilt van de betrekkelijk een
voudige zwart/wit-camera die we al hebben be-
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sproken'. Meneer Leeckmans knikte ijverig van
'ja'.
'En tóch blijven de grondprincipes dezelfde, al
leen hadden we bij de zwart/wit-camera slechts
te maken met één enkele opnamebuis, maar bij
de kleurentelevisie zijn dat er drie en wel voor el
ke grondkleur één. Elk van die opnamebuizen tast
- om de beurt - 400 000 puntjes af. Dat zijn er
dus, welgeteld, één miljoen twee honderd dui
zend stuks!' (De majoor kauwde langzaam op dit
getal, alsof 't nougat was, om maar de nodige
indruk te wekken.) Nou en dat lukte ook well
'Kolossaall', riep meneer Leeckmans, diep onder
de indruk, maar hij voegde er onmiddellijk aan
toe: 'U had 't over grondkleuren! Wat moet ik
daar onder verstaan?'
'Ja, daar vraagt u me weerzo watl Ik kan hiertoch
moeilijk een hele verhandeling gaan houden
over de kleurentheorie! Enfin, laat ik dan maar
volstaan met de mededeling, dat er drie grond
kleuren zijn: rood, groen en blauw'. Grote verba-
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zing bij Meneer Leeckmans... 'Maar ik zie op mijn
televisietoestel véél meer kleurenl Wat zullen we
nou krijgen?', protesteerde meneer Leeckmans
heftig.
'Rustig... rustig... ik ben nog niet helemaal klaar
met mijn betoog!', bezwoer de majoor, 'Als we
de drie grondkleuren: rood, groen en blauw, in
een bepaalde verhouding, met elkaar mengen,
dan krijgen we zuiver wit te zien. Daar staat u
eventjes van te kijken, hè, meneer Leeckmans?'
Een diepe vore, zoals zo'n beruchte depressie bij
Ijsland, begon zich op 't nobel voorhoofd van
meneer Leeckmans af te tekenen. Toen sprak hij
met veel nadruk: 'Dus... als ik een potje rode, een
potje groene en een potje blauwe verf bij elkaar
gooi, dan krijg ik een witte kleur? Maakt u dat de
kat maar wijs, majoor. Dat kón niet!'
'U hebt de fijne nuance gemist, vriend Leeck
mans', zei de majoor zoetsappig, 'ik heb name
lijk gezegd: in een bepaalde verhouding! Elke
kleur heeft zijn eigen frequentie en die frequen
ties interfereren weer als we 2 of 3 kleuren tege
lijk projecteren!'
'Daar snap ik geen laars van!', bekende meneer
Leeckmans, eerlijk als 18 karaats goud.
'Schrijft u dan maar op', sprak de majoor. 'Wan
neer we rood met een golflengte van 700 mm,
groen met een golflengte van 546 mm en blauw
met een golflengte van 435,8 mm tegelijk op één
scherm projecteren, met een lichtintensiteit
(want daar komt 't óók op aanl), die zich verhoudt
als:
rood : groen : blauw = 0,30 : 0,59 : 0,11 dan is
het resultaat inderdaad WIT! Door geschikt ma
noeuvreren met lichtintensiteiten en frequenties,
wordt op het beeldscherm toch een volkomen
aanvaardbaar wit geproduceerd!'
'Dat kan wel wezen, maar geloven doe ik 't niet!',
beweerde meneer Leeckmans, zeer opstandig en
koppig, voor zijn doen althans.
'Dan gaan we even de proef op de som nemen',
sprak de majoor energiek en hij vervolgde: 't Is
beslist niet de eerste keer, dat deze bewering
ernstig in twijfel wordt getrokken en 't zal de
laatste maal ook wel niet zijn. Als u even wacht,
haal ik een schijf, waarmee ik dit verschijnsel
haarfijn zal demonstreren. Eén ogenblik, alstu
blieft...'
De majoor slikte trouw elke dag 12 verschillende
pillen om zijn jichtige rechterpoot tot rede te
brengen, zoals hij dat zelf pleegde uit te drukken.
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Die pillen deden blijkbaar beslist wat er van hen
werd verwacht, want binnen 2 minuten huppelde
de majoor alweer enthousiast de kamer binnen.
'Ziehier, vriend Leeckmans, het achtste wereld
wonder!' riep hij stralend. 'U ziet hier een karton
nen schijf, die op een asje kan draaien. Ik heb daar
drie segmenten op geschilderd, namelijk een
rood, een groen en een blauw segment. Die drie
segmenten zijn niet alle drie even groot. Blauw
beïnvloedt het kleurenmengsel namelijk veel
sterker dan rood. Als we de blauwe en de rode
segmenten even groot zouden maken, dan zou
blauw dus de boventoon gaan voeren.
Ook de lichtintensiteit speelt hierbij een grote rol,
zoals ik u al heb verteld. Zo... en nu geef ik die
schijf een fikse slinger... en draaien maar!'
'Warempel', gaf meneer Leeckmans toe, 'ik zie
inderdaad opeens een witte kleur!' (zie fig. 41).
'Nou, 't werd dan ook hoog tijd!', zei de majoor
met voldoening. 'Maar...', begon meneer Leeck
mans. 'Dècht ik 't niet!', mompelde de majoor
mismoedig, 'wat hebt u nou dan weer?'. 'Hoe wit
ontstaat heb ik nu gezien, maar hoe komen al die
andere kleuren dan op het beeldscherm tot
stand? U moet 't mij maar niet kwalijk nemen,
majoor', zei meneer Leeckmans kleintjes, 'ik heb
vroeger wel eens met een verfdoos geknoeid en
door blauw met geel te vermengen, bijvoorbeeld
groen gemaakt. Maar ja, dat was waterverf en
geen licht. Er zal wel weer 't een of andere inge
wikkeld, hypermodern geval mee aan de hand
zijn, waarvan een leek kop noch staart kan vin
den, vrees ik', zuchtte meneer Leeckmans, een
beetje moedeloos.

Fig. 41 Voorbeeld van 'additieve' kleurenmenging.
Uit de grondkleuren rood, groen en blauw, ontstaat bij
vermenging, in een bepaalde verhouding en bij inachtname van een bepaalde lichtintensiteit, een witte kleur.
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'Dat hypermoderne gedoe valt nogal meel',
sprak de majoor waardig. 'Noteert u maar:'
'Er bestaan, in hoofdzaak, twee methodes om
kleuren te mengen en wel het additieve en het
subtractieve systeem...'
'Hoeveel?', wilde meneer Leeckmans weten.
'Additief wil zeggen 'optellend' en subtractief be
tekent 'aftrekkend', meneer Leeckmans, leraarde
de majoor.
'Aha, juist!', zei meneer Leeckmans, dankbaar als
een spaniël, die een koekje krijgt.
'Er bestaat een belangrijk verschil tussen beide
methodes', vervolgde de majoor 'en we zullen
deze nu wat nader gaan bekijken. Als we gekleurd
licht gaan mengen, hebben we te maken met ad
ditieve kleurmenging. We projecteren bijvoor
beeld een rode en een groene lichtbundel op een
wit doek. Wat zien we... er ontstaat een gele kleur.
Halen we dit grapje nu uit met rood en blauw, dan
zien we een roodachtig lila verschijnen. Met
groen en blauw krijgen we een zgn. cyaanblauw
te zien. De op die manier verkregen 3 kleuren
worden 'complementaire' kleuren genoemd.
Schrijf dat op, meneer Leeckmansl' Meneer
Leeckmans wilde niets liever...
'En voor eventuele 'Ongelovige Thomassen' in
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dit gezelschap', sprak de majoor met duidelijke
verheffing van stem, 'wil ik er nog even aan
herinneren, dat wanneer we die drie genoemde
lichtbundels in de juiste verhoudingen over
elkaar projecteren, we weer wit te zien krijgen!'.
En aangezien meneer Leeckmans niet reageerde
op deze toch zo duidelijke 'steek onder water',
vervolgde de majoor maar met:
'Dit additieve kleurenmengsysteem werd vroe
ger ook bij een bepaalde kleurenfotografie-methode gebruikt. Tegenwoordig past men het toe
bij de kleurentelevisie.
Wat er bij een kleurentelevisiecamera feitelijk ge
beurd is, dat deze een beeld in de drie, zoge
naamde additieve grondkleuren uit elkaar gooit.
In het TV-ontvangtoestel worden de desbetref
fende kleuren dan weer in de juiste verhoudingen
samengevoegd en verkrijgt men op de beeldbuis
weer een compleet kleurenbeeld. Dat is eigenlijk
alles!', besloot de majoor.
'U zei toch èlles, nietwaar, majoor?', merkte
meneer Leeckmans een beetje vinnig op en hij
voegde eraan toe: 'Ik wilde maar, dat ik zo'n
optimistische kijk op de dingen had als ui'
'Ik heb u gezegd, vriend Leeckmans, dat wij het
hele probleem in stukjes zouden snijden en elk
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gedeelte degelijk bespreken. Op die manier
wordt elk ingewikkeld probleem ten slotte toch
nog heel eenvoudig, nietwaar?'
'Laten we dèt dan maar hopen', mompelde me
neer Leeckmans, die wel voelde, dat de majoor
de een of andere drogreden hanteerde.
'Maar... we zijn nog niet helemaal klaar met dat
kleurengedoe', hervatte de majoor welgemoed,
'want er bestaat ook nog zoiets als subtractieve
kleurenmenging!' 'Daar gaan we weeri', zuchtte
meneer Leeckmans somber.
'Kijkt u eens even hier, vrind Leeckmans,' zei de
majoor, lichtelijk rood aanlopend, 'u moet de
zaak niet gaan overdrijven! Het is tenslotte al
lemaal heel logisch wat ik u vertel. Naast de additieve (dus 'optellende'), bestaat er ook een sub
tractieve ('aftrekkende') methode. Bij deze laat
ste gaat men uit van wit licht en daarvan worden
dan weer de grondkleuren, rood, groen en blauw
afgetrokken.
Bij de additieve methode ontstaat door samen
voegen van rood en groen, geel licht. Maar, voor
hetzelfde geld kunnen we ook blauw van het wit
te licht aftrekken en dan krijgen we óók geel!
Trekken we de rode kleur van het witte licht af,
dan krijgen we weer cyaanblauw en als we een
rood-achtig lila willen maken, trekken we groen
van het witte licht afl'
'Maar hoe gaat dan 'aftrekken' van kleuren in zijn
werk in de praktijk? Daar zijn toch geen reken
machientjes voor in de handel?' wilde meneer
Leeckmans weten.
'Vrij eenvoudig', zei de majoor, 'namelijk door
kleurfiltersl'Als u nu nog eens eventjes aandach
tig naleest, wat u in de laatste minuten allemaal
hebt genoteerd, zult u duidelijk zien, dat een
geelfilter geen blauw licht zal doorlaten en een
rood-lilafilter geen groen licht. Als nu beide filters
wit licht tegenhouden, dan zal alleen maar zwart
worden doorgelaten, want geel neemt het blauw
weg en de rood-lila kleur pikt het groen eruit.'
'Dat begrijp ik', zei meneer Leeckmans tevreden.
'Zó, dat is dan bijzonder prachtig en ik hoop dat
u nu ook zult begrijpen waarom bij het mengen
van de drie grondkleuren rood, groen en blauw,
bij het subtractieve systeem zwart en bij het addi
tieve systeem wit licht ontstaatl Denkt u over dat
puzzeltje maar even rustig na, dan duik ik intus
sen in de wijnkelder. Ik zal dan wel subtractief
mijn bescheiden wijnvoorraadje verminderen,
maar beslist additief meewerken aan ons beider
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levensvreugde, want ik heb een Chateau Latour
op de korrel, die tot de beste Hauts Médocs van
het jaar 1973 behoort en die uw brein zal scher
pen voor het volgende onderwerp, namelijk de
TV-kleurencamera. Bereidt u zich dus maar alvast
geestelijk voor...' En wèg was de majoor...
Nou, 't moet wèl gezegd worden, die Chêteau
Latour deed 't allemaal voortreffelijk! De sfeer
werd heel gezellig, meneer Leeckmans zag de
KTV-problemen lang zo zwart niet meer in en na
zijn derde glas (die verdraaide Latour ging ver
dikkeme steeds béter smaken!), was hij één en
al oor voor hetgeen de majoor hem overkleurenTV-camera's ging vertellen.
Tot groot genoegen van meneer Leeckmans; en
tot zijn niet geringe geruststelling sloeg de ma
joor de ontwikkeling van de TV-camera van het
prilste begin, toen de Engelse natuurkundige
Campbell Swinton, in 1908, een geheel elektro
nisch systeem voor televisie ontwierp, tot het
jaar 1935, waarin het een zekere meneer Zworykin gelukte een eenvoudige TV-camera (de
iconoscoop) te ontwikkelen, tot de nieuwste
snufjes op dit gebied toe (zeer lichte, draagbare
TV-camera's), eenvoudig over.
De majoor was echter een goed vaderlander en
hij verzuimde dus niet te vermelden, dat onze
nationale industrie, Philips, een enorm grote
bijdrage heeft geleverd tot de ontwikkeling van
de modernste opname-camera, het 'plumbicon'.
'Waar hebben ze die naam vandaan gehaald?',
informeerde meneer Leeckmans en hij voegde
eraan toe, 'dat geval doet me denken aan loodgieterswerk... 'Plumber' is immers het Engelse
woord voor loodgieter!'
'Daar zit een vleugje waarheid in', beaamde de
majoor.
'Die naam 'plumbicon' is namelijk afgeleid van
de woorden 'plumbum' (de Latijnse naam voor
'lood') en 'ikon' (beeld). Als fotogeleider wordt
namelijk loodmonoxyde gebruikt. Maar daar
kom ik straks nog op terug. De 'plumbicon' is een
uitermate goede opnamebuis voor kleur die in
vele buitenlandse studio's met groot succes
wordt gebruikt. Ook voor zwart/wit televisie is
deze opnamebuis werkelijk ideaal. Maar, kom
aan, meneer Leeckmans, neem nog eens een
ferme slok en dan pakken we de kleurentelevisiecamera kordaat in zijn nekvel I
Kijk, ik heb een plaatje voor u opgezocht, waarop
een doorsnede van zo'n TV-camera in zijn een-
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Fig. 42 Sterk vereenvoudigd schema van een kleuren-TV-camera.

voudigste vorm is weergegeven. Hoe simpel dit
plaatje ook moge zijn, het biedt het voordeel dat
het verloop van de lichtstralen in de camera
duidelijk gevolgd kan worden, terwijl ook goed
te zien is, waar 'kleurscheiding' plaatsvindt en dat
we aan de uitgang van de camera tenslotte de
drie 'grond'-signalen rood, groen en blauw over
houden. Pikt u dat plaatje maar meteen in, me
neer Leeckmans, het is een fotokopietje en ik heb
er nog meer van. Misschien goed om ze te bewa
ren teneinde nog meer nieuwsgierige, naar we
tenschap dorstende, buren te bevredigen!'
Meneer Leeckmans glimlachte met een zuinig
mondje en bepaalde zich verder tot het ernstig
fronsen van zijn wenkbrauwen terwijl hij de teke
ning bestudeerde.
'Wordt u er wijs uit?', informeerde de majoor.
'Er zijn een paar dingetjes...', begon meneer
Leeckmans.
'Laat u maar zitten...' viel de majoor meteen in de
rede, 'ik zal u wel even systematisch uitleggen
hoe de vork in de steel zit. Stelt u zich maar eens
voor, dat bij de pijl, aan de linkerzijde van de teke
ning, het licht van een op te nemen scène, op een
lenzenstelsel valt (de stippellijnen geven aan hoe
de lichtstralen zich door de camera bewegen).
Twee kleurontledende spiegels reflecteren,
evenals bepaalde zonnebrillen dat ook doen, be
paalde kleurbereiken (frequenties) en het overige
gedeelte van het spectrum wordt gewoon door
gelaten.
De eerste spiegel reflecteert het blauw op een
doorzichtige zilverspiegel. Van daar wordt het
licht, door een blauw-filter op een opnamebuis
geworpen. Deze camera zorgt dus voor de blau

we grondkleur aan de uitgang van de camera.
Een tweede kleurscheidende spiegel reflecteert
het rode licht, via een zilverspiegel, op een roodfilter op een tweede opnamebuis. Aan de uitgang
van deze buis ontstaat dus de rode grondkleur.
Het groene gedeelte van het opgenomen beeld
wordt door beide spiegels doorgelaten en be
reikt, via een groen-filter, de derde opnamebuis.
Aan de uitgang van deze buis ontstaat dus de
groene grondkleur.
We hebben nu dus drie afzonderlijke signaalspanningen, die we, voor 't gemak, maar R (=
rood), B (= blauw) en G (= groen) zullen noemen.
Nu speelt de helderheid natuurlijk ook een grote
rol bij kleuren. Uit de drie kleursignalen wordt
eerst, in een zgn. matrix een helderheidssignaal
gevormd, dat men pleegt aan te duiden met de
letter 'Y'. Dit signaal komt overeen met het video
signaal, dat we al bij de zwart/wit-televisie zijn
tegengekomen, dus de heldere, resp. de verschil
lende grijs-nuances van de afzonderlijke beeld
punten.'
'U hebt 't over grijs-nuances, majoor en ik be
grijp, dat deze bij zwart/wit-televisie voorkomen,
maar wat hebben die nu te maken met kleuruitzendingen. Dat is me een raadsel!'
'Goeie vraag', prees de majoor. 'U kunt zich de
zaak, optisch bekeken, zó voorstellen, alsof van
een kleurenfoto een zwart/wit-opname is ge
maakt, waarop de oorspronkelijke kleuren nog
alleen maar als nuances van grijs te zien zijn. Uw
opmerking brengt me nog op 't idee, dat bij de
verwerking van de 'kleur'-signalen in een TVcamera, ook rekening dient te worden gehouden
met de kleurgevoeligheid van onze ogen. Zo me63

nen wij altijd, dat bijvoorbeeld groen heel wat
helderder lijkt dan blauw of rood licht. Daarom
wordt aan de uitgangsspanningen van de drie
opnamebuizen een spanningsdeler aangesloten
die de spanningen, bijv. door middel van tussengeschakeide weerstanden, als volgt verdeelt:
Rood = 30%
Groen = 59%
Blauw =11%
Via ontkoppelingsweerstanden worden deze
spanningen bij elkaar opgeteld en daaruit wordt
dan het Y-signaal voor een wit vlak gevormd,
door:
Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B
Die R, G en B stellen natuurlijk weer de drie
grondkleuren rood, groen en blauw voor. Ikteken
't geval even op het bord voor u: (zie fig. 43).
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Fig. 43 Dit is een principe-schakeling voor het verkrij
gen van het helderheids-signaal 'Y' uit de drie spannin
gen afkomstig van de opname-buizen. Dat helderheids
signaal wordt in TV-vakkringen als 'luminantie'-signaal
aangeduid.
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Tussen haakjes, meneer Leeckmans, in de televisie-techniek wordt dat 'helderheidssignaal' Y, als
'luminantiesignaal' aangeduid.'
'U wipte zoëven erg handig over een moeilijkheidje heen, majoor, namelijk dat woordje 'ma
trix'. U hebt mij destijds bij onze gesprekken over
de radio wel verteld, dat een matrix te pas kwam
bij stereofonische uitzendingen, maar wat die
'matrix' nu weer met televisie te maken heeft,
snap ik niet best, of beter gezegd, helemaal niet!'
De majoor begon zachtjes te grinniken. 'Ik had
gehoopt, dat u er niet op terug zoudt komen,
vriend Leeckmans, want die matrix-geschiedenis
is nu niet direct eenvoudig. Maar, enfin, ik zal
mijn best doen om 't allemaal zo simpel mogelijk
uit te leggen.
U hebt begrepen, dat we uit de grondkleuren
rood, groen en blauw een Y-signaal ofwel 'luminantiesignaal' fabriceren. U weet ook, dat wij dit
signaal kunnen vergelijken met hetvideo-signaal
van een zwart/wit-systeem. Welnu, dat Y-signaal
wordt normaal ook met een bandbreedte van
5,5 MHz uitgezonden. Van de drie grondkleuren
worden echter alleen maar rood en blauw uitge
zonden...'
'Hoe komt die groene kleur dan in de huiskamers
terecht? Ik heb op mijn TV-toestel tenminste nog
nooit een koe op een blauwe of rode wei zien gra
zen!'
'Men trekt zich aan de zenderzijde van die groene
kleur geen klap meer aan! Die kan men namelijk
in de ontvangtoestellen heel eenvoudig recon
strueren, meneer Leeckmans!'
'Hoe dan?', drong meneer Leeckmans aan. 'O,
daar is maar een ietsiepietsie algebra voor nodig!
U herinnert zich waarschijnlijk nog wel die be
ruchte algebraïsche vergelijkingen met één on
bekende?'
'Jawel, daar is nog wel iets van blijven hangen',
gaf meneer Leeckmans toe. 'Nou dan, daar kun
nen wij nu prachtig gebruik van maken, om die
groene kleur aan de ontvangstzijde weer in volle
glorie te laten verschijnen!'
'Ben ik nou zo'n os of hoe zit 't? Ik begrijp er nog
steeds geen snars van', kwam meneer Leeck
mans vinnig uit de hoek.
'Ik spreek niet graag iemand tegen... eh...' zei de
majoor aarzelend, maar hij herstelde zich onmid
dellijk en doceerde als een échte ouderwetse,
wiskundeleraar op een warme namiddag in een
bedompt schoollokaal: We hebben drie beken-

den, nietwaar? We weten, dat
Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B
Men schakelt nu het eindsignaal omgepoold met
de spanningen van rood en van blauw en op die
manier krijgt men dan de kleurverschilsignalen,
namelijk:
V = R — YenU = B- Y
'Hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk?', vroeg
meneer Leeckmans hevig geïnteresseerd en met
zijn ballpoint voortdurend in de aanslag.
'Ook weer kinderlijk van eenvoud', antwoordde
de majoor en hij vervolgde: 'Als u even wilt
meetekenen, dan zal ik 't u volkomen duidelijk
maken!' En de majoor tekende fluksfig. 44ophet
geduldige schoolbord:
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Fig. 44. Op deze manier wordt het Y-signaal opgeteld
bij het rode, resp. het blauwe signaal. De transistorschakeling zorgt voor een fase-draaiing van 180°.
'U ziet, dat we het Y-signaal naar een transistorfasedraaischakeling sturen. Op de emitter van de
transistor verschijnt het signaal +Y en dat wordt
vanaf daar verder verwerkt. Op de collector komt
het signaal dan 180° in fase gedraaid, dus als -Y
weer voor de dag. In twee 'optel'-trappen wordt
dit signaal dan 'opgeteld' bij de signalen R en B
en dan krijgt men ten slotte V = (R - Y) en U =
(B - Y).
Deze kleurdifferentiesignalen V en U moeten dus
bij kleurentelevisie mede worden uitgezonden.

Gewoonlijk worden beide signalen gezamenlijk
op één enkele draagfrequentie uitgezonden, na
melijk op een zgn. salvo-frequentie van ongeveer
4,43 MHz. Ja,... ja... ik weet al wat u vragen wilt,
meneer Leeckmans', riep de majoor bezwerend
tegen zijn buurman, die nu in zijn fauteuil op en
neer zat te wippen als een jongetje, dat de mees
ter wil laten zien, dat 'hij zo erg nodig moet'.
'Dat verhaal van die salvo-frequentie zit u dwars;
dat voel ik wel. Maar ik beloof u dat ik daar zo
gauw mogelijk op terugkom. En misschien is 't
maar 't allerbeste dat ik nu meteen begin met het
zenden van TV-kleurenprogramma's, anders
droomt u er vannacht nog van, u kennende...!
Maar voordat ik daaraan ga beginnen, vriend
Leeckmans, stel ik voor, dat wij een hartversterkertje nemen, omdat we alle zeilen zullen moeten
bijzetten om dat 'overbrengen' van kleur- en geluidsinformaties, zoals dat zo plechtig wordt ge
noemd, in alle geledingen onder de knie te krij
gen. Ik heb gehoord, dat mijn vrouw zoéven
thuisgekomen is. Die zullen we dus maar eens
eventjes praaien! ELEONORA...I'
Dit gebrul had echter onmiddellijk effect. Er werd
namelijk meteen een gejaagd getrippel op de
trap hoorbaar. Een seconde later zeilde mevrouw
Degenouwer, als een galjoen met volle zeilen,
voor een bolle wind, de kamer binnen.
'Wat is er lieve?', informeerde Leonora Degenou
wer.
'Maak es als de drommel wat gezellige hapjes
klaar, wil je? Dan ga ik even op snor naar een ste
vige Bordeaux!'
'Zou je dat nu wel doen, mannie? Denk toch aan
je bloeddruk en al die calorieën zijn óók al zo
slecht voor je!'
'Eleonora, weet je wel, dat in vroeger tijden, toen
de pest nog heerste, alleen de allerstevigste
drinkebroers zo'n epidemie overleefden? Nou
dan, goed pekelen, dat is 't hele geheim van een
lang en gelukkig leven. En schiet nou es een
beetje op, want meneer Leeckmans hier zit ook
al een hele tijd op een droogje!'
Mevrouw Degenouwer verdween en even later
verried een gezellig gekletter van bordjes in de
keuken, dat er gespierd aan de versterkende mid
delen werd gewerkt. De majoor dook in zijn ge
liefkoosde wijnkeldertje (dat hij als zijn 'biblio
theek' pleegde aan te duiden) en kwam even later
boven water met een fles kostelijke 59-er Lalande
Pomerol.
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'Frisse morgen, vrind Leeckmans en dat we er
nog bijzonder lang van mogen profiteren', zei de
majoor zijn glas heffend. Meneer Leeckmans liet
zich niet onbetuigd en na ook mevrouw Degenouwer model te hebben toegedronken, liet ook
hij de voortreffelijke Lalande Pomerol, keurend
door zijn mond spoelen.
Maar ja... de plicht riep en na enkele minuten
intens te hebben genoten, schraapte de ex-krijgsman zijn keel maar weer eens, op de bekende
militaire wijze, en sprak:
'Komaan, meneer Leeckmans. niet van dat slap
pe en benauwde, de dienst gaat voor het wijntje!
't Is hoog tijd dat wij dat 'overbrengen' van de
verschillende signalen bij kleurentelevisie maar
eens tekkelen.'
Meneer Leeckmans was weliswaar een beetje
soezerig in zijn bol, maar hij greep toch energiek
naar zijn blocnote.
'Een van de belangrijkste eisen,' startte de ma
joor zijn verhaal, 'is, dat men ook op een normale
zwart/wit-ontvanger, kleurenuitzendingen kan
ontvangen. Dit betekent dus dat het uitgezonden
kleurensignaal, niet alleen de kleureninformaties
rood, groen en blauw moet bevatten, maar bo
vendien nog een normaal zwart/wit-beeld. En
noteert u nu maar even: het signaal, dat de drie
kleureninformaties bevat, noemen wij in de
wandeling, het chrominantiesignaal, terwijl dan
nog bovendien het luminantiesignaal (of Y-signaal), waarover wij al eerder hebben gesproken,
moet worden uitgezonden.
En nu herinner ik u eraan dat wij het PAL televisie
systeem zullen volgen, zoals dat in Nederland,
België, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek,
Finland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwe
gen, Oostenrijk, Ijsland, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland wordt toegepast.'
'Wat betekent dat PAL eigenlijk?' informeerde
meneer Leeckmans. 'Om uw hartje gerust te stel
len: 'Phase Alternating Line' en wat dat betekent
vertel ik u later nog wel eens als we daaraan toe
zijn.
Zeer belangrijk voor een goede ontvangst is, zé
ker bij kleuren-TV, een geschikte antenne. Het
ontvangen signaal moet sterk genoeg zijn, an
ders ontstaat er op het beeldscherm een ver
schrikkelijke 'sneeuwbui' en schieten allerlei
punten en strepen kris-kras over de beeldbuis.
Dat is bij zwart/wit-TV al erg hinderlijk, maar als
je die 'confetti' in kleur ziet, is 't helemaal om dol
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te worden! Op die TV-antenne komen we later
nog uitgebreid terug.
Het ontvangen signaal gaan we nu verder in het
ontvangtoestel verwerken. Ten eerste wordt de
ontvangen elektronische beeldinformatie 'gede
codeerd' (u kent die uitdrukking nog wel toen we
FM- en stereo-ontvangst tijdens onze gesprekken
over de radio behandelden) en ten slotte worden
de kleuren-signalen naar drie afzonderlijke elek
tronenkanonnen (rood-groen-blauw) gevoerd.
Deze drie elektronenkanonnen zijn in één enkele
beeldbuis ondergebracht. En nu komt 't meneer
Leeckmans!'
Meneer Leeckmans zat meteen als een uitroepte
ken overeind! Toen sprak de majoor, op zeer
indrukwekkende toon: 'De elektronenstralen die
door de drie elektronenkanonnen worden op
gewekt, worden via een elektromagnetisch afbuigsysteem, zoals we dat al bij zwart/wit-TV
hebben leren kennen, door de gaatjes van een
'schaduwmasker', puntje voor puntje, op het
beeldscherm geschoten.'
'Geschoten?' vroeg meneer Leeckmans ver
baasd. 'Jazeker, we kunnen hier wel degelijk van
'schieten' spreken, omdat de snelheid ongeloof
lijk groot is. Bij grote beeldschermen bedraagt de
snelheid zo ongeveer 20 kilometer per seconde.
Dat haalt u met uw bromfiets beslist niet!'
'Maar u had 't over een soort masker. Hoe zit dat
dan?'
'Ik sprak over het 'schaduwmasker'. U moet zich
dat voorstellen als een uiterst dunne metalen
plaat, die zo'n slordige 400 000 uiterst kleine
gaatjes bevat. De drie, van de elektronenkanon
nen afkomstige en door een afbuigmechanisme,
afgebogen elektronenstralen, die elk een kleur
vertegenwoordigen, dus: rood, groen en blauw,
kunnen alleen via de gaatjes in het schaduw
masker het beeldscherm bereiken. Eén groepje
van drie kleuren per gaatje! Om dit mogelijk te
maken, is dat schaduwmasker op een zeer nauw
keurig vastgestelde afstand vlak voor het beeld
scherm aangebracht.
Vlak vóór het schaduwmasker bevindt zich het
beeldscherm, dat uit helder glas bestaat. Maar de
binnenkant van dit heldere glas is bedekt met een
luminescerende (oplichtende!) fosforlaag.'
'Hoe moet ik mij zo'n laag nu eigenlijk voorstel
len, majoor?'
'Als opgebouwd uit een uiterst fijn puntjesraster,
dat... schrikt u niet... bestaat uit 1 200 000 punt-

jes. Die puntjes noemt men 'luminiforen' (letter
lijk 'lichtdragers'!).
En die zijn weer op zo'n manier over het beeld
scherm gedistribueerd, dat ze, per groepje van
drie stuks, overeenkomen met één gaatje van het
schaduwmasker van de beeldbuis. De gaatjes
zijn zodanig geplaatst, dat de elektronen, die
door het masker heen worden geschoten, elk hun
eigen 'luminiforen' op het beeldscherm treffen.
Daardoor zal de desbetreffende kleur oplichten.
Op die manier kan dan op het beeldscherm een
patroon van oplichtende, gekleurde puntjes ont
staan. Hoe helder die puntjes zullen zijn en hoe
intens de kleuren, correspondeert, door middel
van elektronische afregelingen, precies met het
geen door de TV-camera is opgenomen.'
'Goed, we hebben vele duizenden oplichtende
puntjes, in groepen van drie op het beeldscherm,
maar vormen die nu wel een beeld?' vroeg me
neer Leeckmans, wiens ballpoint als een soort
'Concorde' supersnel over de blocnote was ge
stoven.
'Zeker; wanneer we, op normale afstand naar al
die gekleurde puntjes kijken, dan zien we die
groepjes van drie stipjes niet meer afzonderlijk,
maar onze ogen en hersenen verwerken die tot
één groot geheel.'
'Dat lijkt aardig op die moderne schilderijen, die
helemaal uit afzonderlijke puntjes bestaan, maar
die, op afstand bekeken, toch een totaalbeeld te
zien geven!', merkte meneer Leeckmans nog
even schrander op.
'Ja,' antwoordde de majoor die moderne schil
derkunst maar weinig kon waarderen,' 't liefst op
een paar kilometer afstand, dan zijn die prullen
't allermooist! Verder moet ik er nog op wijzen,
dat wanneer de TV-kleurencamera kleursignalen
uitzendt, er tegelijkertijd een synchronisatiesignaal wordt meegezonden, waardoor in het TVontvangtoestel, de beeldaftasting in de camera
en de weergave in het ontvangtoestel, worden
gesynchroniseerd.'
'Maar, dan moet zo'n schaduwmasker toch met
een enorme precisie worden gemaakt!'
'En niet alleen dat schaduwmasker, maar de ge
hele kleurenbeeldbuis is één brok nauwkeurig
heid!', bevestigde de majoor.
'Had u maar een plaatje van zo'n schaduwmas
ker,' zuchtte meneer Leeckmans, 'dan kon ik me
daar een betere voorstelling van maken.'
'Een plaatje heb ik niet,' zei de majoor, 'maar ik

kan wel even een 'grove' tekening op het bord
maken. Een foto zou zo'n schaduwmasker toch
niet duidelijk genoeg kunnen weergeven om de
werking ervan te verduidelijken. Dat gaat op een
tekening veel beter. Ik ga 't even voor u probe
ren!'
En binnen enkele minuten had de majoor een
tekening gewrocht, zoals fig. 45 laat zien.
'O ja! Zó wordt de zaak al een hele hoop duidelij
ker, majoor!', riep meneer Leeckmans verrukt uit.
'Mooi zo, u begrijpt dus wel, vriend Leeckmans,
dat het kleurenbeeld, door middel van de rode,
blauwe en groene luminiforen tegelijk, lijntje
voor lijntje wordt opgebouwd. Evenals bij de
beeldbuis van een zwart/wit-televisie zijn ook bij
KTV-beeldbuizen, rondom de hals van de buis
weer afbuigspoelen aanwezig. En deze wekken
een elektromagnetisch veld op, dat in staat is de
stralenbundels van de elektronenkanonnen, in
meerdere of mindere mate te laten afbuigen. Hoe
groot of hoe gering die afbuiging zal zijn, is af
hankelijk van de sterkte van het magnetisch veld,
m.a.w. van de stroomsterkte door de afbuigspoe
len.
Bij de zwart/wit-televisie hebben we al gezien,
dat we door middel van een 'zaagtand'-stroom,
de stralenbundel lijnen kunnen laten schrijven en
op die manier wordt dan een compleet beeld tot
stand gebracht.'
'Wordt bij kleurentelevisie ook weer interliniëring toegepast, majoor?'
'Wis en warempel! Vooral bij kleuren-televisie
zou het beeld, zonder interliniëring, erg onrustig
worden. Ook bij KTV worden eerst de oneven lij
nen en daarna ook de even lijnen op het beeld
scherm geschreven. De lichtflitsen volgen elkaar
nu zó snel op, dat onze ogen dat niet meer kun
nen waarnemen en zodoende lijkt het beeld veel
rustiger. Aangezien in Europa het complete beeld
bestaat uit 625 lijnen, die dus in twee groepen
worden uitgezonden, krijgen we dus 312,5 one
ven en 312,5 even lijnen, van links naar rechts en
van boven naar beneden.'
'En toch zou ik graag nog wat meer willen weten
van dat afbuigsysteem voor de drie elektronen
bundels van de elektronenkanonnen in de beeld
buis van de kleuren-TV', merkte meneer Leeck
mans op.
'Dat kan zéker gebeuren, maar vanavond beslist
niet meer, vrind Leeckmans! Ik vind je een bijzon
der geschikte knaap, maar je bezorgt me altijd
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Fig. 45 Zeer 'grove' voorstelling van een schaduwmasker, dat laat zien hoe de 'rode' (R), 'groene' (G) en de
'blauwe' (B) elektronen-stralenbundels door de in werkelijkheid uiterst fijne gaatjes, terechtkomen op de beeld
buis van een kleuren-TV-ontvangtoestel.
een intense dorst met al dat geklep. Ik trek nog
snel even een fles van die voortreffelijke Lalande
Pomerol open, al zeg ik 't zelf, en dan is 't taptoe
voor vanavond../
'Lig toch niet zo lamlendig te woelen, manl',
klaagde mevrouw Leeckmans een half uurtje la
ter.
'Ik zie steeds maar rode, groene en blauwe licht-

68

puntjes heen en weer flitsen. Er moet iets mis zijn
met mijn schaduwmasker en als ik nu ga interli
niëren... dan rompompom... mombom... pompommmm../ Het restant van het verhaal ging
helaas, in een onverstaanbaar gemompel roem
loos tenonder. Jammer, want wie weet op welke
grootse denkbeelden dit schrandere, vlijmscher
pe brein nog was gekomen...

de zesde avond
Van kleurverschil- en helderheidssignalen. We kruipen in een kleurenbeeldbuis en vallen
van de ene verbazing in de andere. Vijf en twintig duizend volt staat op het beeldscherm;
handen weg! We bekijken een TV-zender van binnen. De geheimen van het I- en het Qsignaal ontsluierd. Een opfrissertje omtrent AM en FM is welkom! Een knaleffect... het
salvo (of 'burst'J-signaal. Hoe wij zwart/wit-uitzendingen op een kleurenontvanger
kunnen zien.
'Kijk eens eventjes wat ik voor u heb getekend,
meneer Leeckmans! Een complete doorsnede
van een kleuren-TV beeldbuis met alles wat er op
en eraan zit! Voor 't geval u nog eens zou willen
proberen zelf een kleuren-TV in elkaar te prutsen,
heb ik er meteen maar het schemasymbool bij
getekend'.
'Fantastisch, majoor!' 'Daar ben ik écht blij mee!',
sprak buurman Leeckmans dankbaar.
'Dat zou ik ook denken!', zei de majoor met alle
bescheidenheid die deze ex-krijgsman zo sierde.
'Laten we maar eens bekijken hoe die afbuigsystemen precies werken' (zie fig. 46).
'U ziet wel dat de beeldbuis 3 straalkanonnen be
vat. Elk daarvan bestaat uit een gloeidraad, een
kathode en de beide roosters G1 en G2. Defocusseer-elektrode, rooster G3 en de anode A doen
voor alle 3 'kanonnen'dienst.
Men kan deze elektronenkanonnen op twee ma
nieren 'sturen'.
De eerste mogelijkheid is: uit het beeldsignaal +
het geluidssignaal + het synchronisatie-signaal,
het zuivere kleursignaal voor rood, groen en
blauw te scheiden en daarmee dan de drie katho
den van de beeldbuis te sturen.
In het tweede geval haalt men uit het kleurensignaal de drie kleur-differenties R (rood) - Y, G
(groen) - Y en B (blauw) - Y en stuurt daarmee
dan het rooster G1, terwijl het helderheidssignaal
Y aan de kathoden wordt gelegd. Als gevolg van
deze 'dubbele' sturing, ontstaan op het beeld
scherm eveneens de juiste kleurwaarden. Men
noemt dit systeem ook wel kleur-differentiestu-

ring. Maar zowel in het eerste als in het tweede
geval zijn de kleurwaarden op de drie stuurelektroden zodanig, dat een helder wit kan worden
bereikt.
U herinnert zich nog wel, meneer Leeckmans, de
beroemde verhouding van het helderheidssig
naal Y:
Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B en als we deze ver
houding voor rood, groen en blauw nauwkeurig
aanhouden en de juiste lichtintensiteit voor elke
schaduwmasker
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Fig. 46 Schema-symbool voor een kleuren-TV-beetdbuis, met schaduwmasker. Alle aansluitingen zijn
aangegeven, GL=gloeispanning voor de elektronen
kanonnen. K = de kathoden voor deze 'kanonnen'. G1,
2 en 3 stellen de roosters voor en de letters R, G en B,
betekenen ook hier weer natuurlijk rood, groen en
blauw.
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kleur instellen, dan komt er een witte kleur voor
de dag, waarvan fabrikanten van waspoeders al
leen nog maar durven dromen!'
'Ik zie nog meer hebbedingetjes en pietjes aan die
beeldbuis vastzitten', merkte meneer Leeckmans
op. 'Wat hebben die allemaal te betekenen?' 'Dat
zullen we samen nu eens eventjes systematisch
gaan opsnorren!', stelde de majoor voor.
'Kijken we eerst maar eens even naar tig. 47. U
ziet in dit schema-symbool deafbuig-en regelsys
temen op de hals van de kleurénbeeldbuis.
Direct bij de conus ziet u de afbuigeenheid met
de verticale en horizontale afbuigspoelen. Dit
systeem komt helemaal overeen met hetgeen we
bij de eenvoudige zwart-wit buis al zagen. Dan
ziet u verder de radiale-convergentie-eenheid,
waarmee elk der elektronenstralen zodanig wor
den 'gericht' en in radiale zin kan worden ver
schoven, dat ze ook inderdaad precies door het
zelfde gaatje in het schaduwmasker vallen, zoals
we in fig. 45 al zagen.
Met de zijdelingse convergentie-eenheid wordt
alleen de 'blauwe' kleuropwekkende elektronenstraal niet radiaal, maar tangentiaal ten opzichte
van de as van de beeldbuis verschoven. Dit biedt
een extra mogelijkheid om de drie stralen precies
door hetzelfde gaatje in het schaduwmasker te
laten vallen.
Een benaming, die ik in de literatuur weleens ben
tegengekomen is 'blauwverschuif-magneet" (zie
fig. 47).
'Zoals u al weet, meneer Leeckmans, is 't nood
zakelijk, dat elke elektronenstraal uitsluitend zijn
eigen fosforescerende puntjes op het beeld
scherm mag bereiken. Zou zo'n straal ook pun
tjes raken, die vlak in de buurt liggen, dan ont
staan er geen zuivere grondkleuren.
Deze kleurzuiverheid kan door het verdraaien van
twee magneetringen, op de hals van de beeld
buis, worden ingesteld. Soms zitten die kleurzuiverheidsmagneten ook wel tussen de beide convergentiesystemen in. En bovendien is de kleur
zuiverheid nog instelbaar aan de randen van het
beeldscherm, door axiaal verschuiven van de he
le afbuigeenheid'.
'Wordt dat allemaal in de fabriek ingesteld en af
geregeld, majoor?', wilde meneer Leeckmans
weten.
'Ja, dit wordt vrij nauwkeurig ingesteld, maar in
een enkel geval kan het zijn dat de leverancier iets
moet bijregelen'.
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Fig. 47 Kleuren-TV-buis met schaduwmasker.
1. afbuigeenheid
2. radiale convergentie-eenheid
3. zijdelingse convergentie-eenheid
4. kleurzuiverheidsmaatregelen
5. poolschoenen v.d. convergentie
6. grafietlaag
7. schaduwmasker
8. fosforescerende laag
9. de 3 elektronen-kanonnen
10. aansluitpennen voor de buis
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'Dat meen ik tenminste te hebben opgemerkt,
toen mijn toestel werd geplaatst', sprak meneer
Leeckmans, 'ik was al bang, dat er iets aan dat ap
paraat mankeerde, want ze zijn er wel een half
uur mee bezig geweest!'.
'Ja, dat kan wel eens voorkomen. Het aardmagnetisch veld in uw woning en gemagnetiseerde
stalen- of ijzeren voorwerpen kunnen de stralen
uit de elektronenkanonnen een beetje laten afwij
ken, zodat ze niet meer precies door het ge
wenste gaatje in het schaduwmasker vallen. Om
deze reden is de kolf van de buis ook magnetisch
afgeschermd. Door middel van een demagnetiseerwikkeling wordt bij het inschakelen van het
ontvangtoestel een zgn. 'uitslingerende' wis
selstroom door de wikkeling gestuurd, teneinde
storingsvelden in ijzeren of stalen voorwerpen en
in 't bijzonder in het schaduwmasker te demag
netiseren.'
'U gebruikte zoëven het woord 'tangentiaal', bij
dat verschuiven van de 'blauwe' straal. Hoe moet
ik me dat ook weer voorstellen, ten opzichte van
radiaal?', informeerde meneer Leeckmans een

beetje kleintjes. 'Niets is eenvoudiger dan dat',
sprak de majoor energiek en hij tekende met een
paar forse halen fig. 48 op het bord.
'Aha, ja nu is me de zaak volkomen duidelijk', zei
meneer Leeckmans dankbaar. En hij sprak: 'Er
staat een plaatje achterop mijn kleurentelevisie,
waarop een waarschuwing staat, dat het toestel
onder zeer hoge spanning kan staan'.
'Dat zal waar wezen!', riep de majoor uit. 'De
spanningen zijn zó hoog, dat je zelfs, na vele
maanden, van een grote condensator in een
slooptoestel nog een zeer behoorlijke optater
kunt krijgen. Gaat u maar eens naI De elektronenstralen worden elektrostatisch gefocusseerd met
een gelijkspanning van ongeveer 4000 tot 5000
volt. En de spanning op het beeldscherm be
draagt ca. 25 000 volt. Dat zijn beslist geen span
ningen om mee te spotten, vriend Leeckmans!
Om voldoende beeldhelderheid te krijgen, is een
straalstroom van ongeveer 1 milli-ampère nodig.
Als je dit dan even omrekent, kom je op een
door de hoogspanningsgenerator afgegeven
vermogen van 25 watt. 'n Hoogspanningsgene
rator met zó'n groot vermogen is wel degelijk

correctiegroep

Fig. 48 Voorbeeld van radiale en tangentiale verschui
ving van elektronenstralen in een kleuren-TV-beeldbuis.
LEVENSGEVAARLIJK! Blijft er alstublieft met uw
tengels afl
Overigens,... meneer Leeckmans... de verrassin
gen zijn vanavond niet van de lucht! Kijk eens wat
ik hier voor u heb klaargemaakt.' 'Goeie grut-
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71

ten../, schrok meneer Leeckmans oprecht, toen
de majoor opeens twee grote tekeningen uiteen
la van het wandmeubel toverde.
'Ziehier, mijn waarde vriend Leeckmans, een
vereenvoudigd blokschema voor een kleurenTV-zender (zie fig. 49a) en een schema van een
moderne TV-ontvanger (zie fig. 49b)!' 'Beide
schema's zijn uitgebreider dan die u tot dusverre
hebt gezien en de bedoeling is, dat we beide
schema's nauwkeurig samen doorlopen en dat
u mij dan direct vragen stelt als iets nieuw of
onduidelijk zou zijn.'
'Dat is een geweldig stuk huisvlijt geweest, ma
joor! Ik weet eigenlijk niet hoe ik u daarvoor moet
bedanken!' Maar de majoor wuifde royaal alle

dankbetuigingen weg en zei alleen maar: 'Het is
met genoegen gedaan, hoor!' Toen sprak hij
ondernemend: 'Laten we eerst die zender maar
eens bij de kop nemen' (zie fig. 49a).
'We hebben al aardig wat opgestoken over TVzenders, maar er zijn een paar dingetjes in deze
tekening, die toch nieuw voor u zullen zijn. Onder
andere ziet u in de filtergroep twee blokjes,
waarin 'vertraging' staat. Wat zou dit kunnen be
tekenen?'
'Geen flauw benul', bekende meneer Leeckmans.
'Wanneer u goed kijkt, zult u opmerken, dat er na
elke filtertrap een vertragingstrap is aange
bracht. Elke filtertrap vormt namelijk voor het
toegevoerde signaal een bepaalde 'vertraging'.
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Fig. 49b Sterk vereenvoudigd blokschema van een kleuren-TV-ontvangtoestel, volgens het o.a. ook in Nederland
gebruikelijke PAL-systeem.
Verklaring der cijfers
1. Afstemgedeelte
2. Middenfrequent versterking
van het beeldsignaal
3. Demodulatie van het beeldsignaal
4. Decoder volgens het PAL-systeem
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5.
6.
7.
8.
9.

Beeldbuis
Scheider
Lijnafbuiging
Convergentie
Rasterafbuiging

10. Middenfrequentversterking
van het geluidssignaal
11. Demodulatie van het geluidssignaal
12. Laagfrequentversterking
van het geluidssignaal

En die vertragingstijd wordt groter naarmate de
bandbreedte van het filter kleiner is. Dat 0,5 MHzfilter in het Q-kanaal heeft de langste vertragings
tijd, namelijk meer dan 1 /as. Het 5 MHz-filter in
het Y-kanaal de kortste (nog geen 0,1 /as). Om de
looptijdverschillen te vereffenen neemt men
zogenaamde vertragingsleidingen in het I- en het
Y-kanaal op. Het l-signaal wordt enkele tienden
microseconden en het Y-signaal zowat 1 microseconde vertraagd'.
'Waarom moet die looptijdcompensatie nu ei
genlijk plaatsvinden? Wat gebeurt er als we die
helemaal weg zouden laten?', wilde meneer
Leeckmans weten.
'O, die looptijdcompensatie is écht niet zo bar no
dig om echte kleurdekkingsfouten in het beeld te
voorkomen. Nee, ze dienen eerder om een volko
men foute kleurenweergave aan de omtrekken
van het beeld te vermijden. Bij kleurwisseling
zouden de verschillende optel- en matrix-schakelingen uit de hand gaan lopen en we zouden een
kleuren-ratjetoe van jewelste te zien krijgen!'
'Nóg een vraag', sprak meneer Leeckmans.
'Kom d'r maar mee voor de dag', noodde de ma
joor gul.

'Hoe werkt zo'n vertragingsleiding en hoe ziet
zo'n geval eruit?'
'Ik zal even een voorbeeld van zo'n vertragingsgeval op het bord tekenen. Dat ziet er ongeveer
als volgt uit...' En de majoor tekende tig. 50 op
het bord.
'In principe bestaat deze 'vertragingsleider' uit
een hardpapier-koker (de 'stator'), waaromheen
een draadwikkeling is aangebracht. Excentrisch,
en dus niet precies in het midden... van deze ko
ker, bevindt zich een hardpapier-staaf (de 'rotor'),
waarop een strook aluminium-folie is aange
bracht. Een schroefgleuf aan het uiteinde van de
ze staaf maakt 't mogelijk de rotor te verdraaien
en daardoor de afstand tussen het aan de massa
verbonden aluminiumfolie en de draadwikkeling
te wijzigen, waardoor men de vertraging binnen
bepaalde grenzen kan wijzigen. Fig. 50b laat ook
nog even de doorsnede zien.
Er bestaan echter nog talrijke andere systemen,
o.a. met ultrasoon-schakelingen, maar daar kom
ik later nog op terug.'
'Alstublieft, dank u wel,' zei méneer Leeckmans
dankbaar en uit de grond van zijn grootmoedig
hart. Daarna bestudeerde hij de tekening van de
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hankelijk zijn van elkaar en derhalve staat 't vast
dat ook de draagfrequentie twee, van elkaar
onafhankelijke, bepalende eigenschappen dient
te bevatten waarin de beide informaties kunnen
worden gemoduleerd. Dat kan gelukkig ook,
want een draagfrequentie heeft niet meer dan
twee bepalende eigenschappen; te weten: een
amplitude en een frequentie! Over amplitude- en
frequentie-modulatie hebben wij, tijdens onze
gesprekken over de radio genoeg gesproken,
maar ik zal 't belangrijkste verschil tussen beide
modulatie-systemen toch nog even op 't bord
kalken. Daar gaat ie maar weer' (zie fig. 51).
'U ziet 't wel, meneer Leeckmans, het verschil
tussen amplitude- en frequentie-modulatie is dit:

A

strook —
schuim plastic
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Fig. 50 Voorbeeld van een instelbare vertragingsleiding.
TV-zender nog eens aandachtig en sprak toen
verbaasd: 'Wat een Y-signaal is, weet ik nu zo
langzamerhand wel, dat is het 'luminantie-signaal (het helderheidssignaal), maar ik zal een
boon zijn als ik weet wat een I- of een Q-signaal
moet voorstellenI'
'Die vraag is ook niet zo eenvoudig te beantwoor
den,' zei de majoor ernstig, 'maar ik zal proberen
't zo simpel mogelijk uit te leggen. Behalve het
Y-signaal dat, zoals u zeer terecht vertelde, de
helderheidsgraad, de 'luminantie' bevat, hebben
we ook te maken met het 'chrominantie'-signaal
(waarover wê 't heel kort al eens hebben gehad).
Dit chrominantie-signaal bevat de beide, over
blijvende karakteristieke eigenschappen van een
kleurenindruk, namelijk de kleurtoonen de kleurverzadiging. Maar helaas hebben we maar één
enkele draagfrequentie beschikbaar om die twee
gegevens over te brengen, namelijk een hulpdraagfrequentie. Het probleem is nu: hoe geven
we die twee afzonderlijke informaties, dus kleur
toon en kleurverzadiging, in één enkele draagfre
quentie onderdak?
Het gaat hier om twee informaties, die onaf74
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Fig. 51a Bij amplitude-modulatie blijft de frequentie
steeds constant.

draagfrequentie (ongemoduleerd)

FM gemoduleerde draagfrequentie

Fig. 51b Bij frequentie-modulatie blijft de amplitude
constant, terwijl de frequentie varieert!

Bij amplitude-modulatie (AM) blijft de frequentie
constant. Bij frequentie-modulatie (FM) echter
blijft de amplitude constant terwijl de frequentie
varieert.!
Bij frequentie-modulatie ontstaat tengevolge van
de door de modulatie veroorzaakte frequentie
verandering automatisch ook een bepaalde ver
andering in de fase. We zouden dus kunnen zeg
gen dat, tot op zekere hoogte althans, frequentieen fase-modulatie broertje en zusje van elkaar
zijn. In dit geval gaat 't vooral om het feit, dat met
de modulatie van de hulpdraagfrequentie heel
wat simpeler te werken is dan met het begrip 'fa
se-modulatie'! Ja, op de keper beschouwd, heb
ben we hier noch met frequentie- noch fasemodulatie van één enkele hulpdraagfrequentie te
maken, maar met de zuivere amplitude-modula
tie van twéé hulpdraagfrequenties, die dezelfde
frequentie bezitten! Kunt u 't allemaal bijhouden,
meneer Leeckmans?'
'Op mijn tenen.', bekende de goudeerlijke me
neer Leeckmans met een rondborstigheid die
een rechter goedkeurend zou doen knikken.
'Mooi zo, volhouden dan maar, want er komt nog
meer van dat moois! De beide hulpdraagfre
quenties worden in een gemeenschappelijke ge
nerator opgewekt. Maar daarna wordt één van
beide (en dat is hoogst belangrijk, vrind Leeck
mans!), in 'n vertragingsnetwerkje precies 90° in
fase verschoven. U ziet dat ook op de tekening.
Beide draagfrequenties staan nu 'in quadratuur'
en men noemt de ene, volkomen willekeurig ove
Y

rigens, de 'l-draagfrequentie' (in fase) en de
andere 'Q-hulpdraagfrequentie' (Quadratuur).
Beide frequenties kunnen, onafhankelijk van
elkaar, op de normale wijze in amplitude worden
gemoduleerd.
Omdat men nu, door middel van de I- en Q-signalen, het chrominantiesignaal, alle drie, onaf
hankelijk van elkaar, in een 5 MHz-band kan uit
zenden, is het probleem, voor wat de zender
betreft, opgelost. Hoe we door modulatie van het
I-, resp. het Q-signaal, plus de optelling van het
Y-signaal, tot een compleet kleurensignaal ko
men, zal ik nog even voor u op het bord tekenen'
(zie fig. 52).
'U ziet wel, meneer Leeckmans, dat het volledige
chrominantiesignaal in een mengtrap, door 'op
telling' samengesteld uit het Y-signaal, geza
menlijk wordt geleid naar een modulatie-trap van
de zender.
'Wat betekent dat 2 :567, majoor?', wilde meneer
Leeckmans weten.
'De frequentie van de hulpdraagfrequentie moet
gelijk zijn aan het 567-voudige van de halve lijn
frequentie. In de praktijk wordt altijd uitgegaan
van de, door een kristal gestuurde, hulpdraagfre
quentie en men deelt deze in een deelschakeling
tot het 567/2 deel. En deze frequentie wordt dan
gebruikt als 'stuur'frequentie voor een impuls
generator. De signalen daarvan worden op de
gebruikelijke manier als onderdrukkings-, resp.
als synchronisatie-signalen, toegevoegd aan het
Y-signaal.
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Alhoewel er weinig storingen van het Y-signaal
door het chrominantie-signaal voorkomen, blijft
er toch nog een, soms hinderlijke, storing over,
die het gevolg is van de hoge frequentie van de
hulpdraagfrequentie. Men kan de situatie ver
beteren door de hele hulpdraagfrequentie in de
zender te onderdrukken. Het uitgezonden chro
minantie-signaal bestaat dan uit de bovenste en
onderste zijbandfrequenties en de centrale
draagfrequentie ontbreekt dan.'
'Die moet natuurlijk in de TV-ontvanger worden
bijgemengd', merkte meneer Leeckmans, in een
ogenblik van opperste kienheid op.
'Precies', prees de majoor, tevreden dat zijn be
toog zo nauwlettend werd gevolgd. 'Maar, er
moeten in de ontvanger twee draagfrequenties
in het chrominantie-signaal worden gebracht en
die moeten in frequentie èn in wederkerige fasedraaiing van 90° natuurlijk weer precies cor
responderen met de, in de modulatie van de zen
der onderdrukte, hulpdraagfrequentie.'
'Hoe gebeurt dat dan? Dat lijkt me nogal ingewik
keld!', meende meneer Leeckmans.
'Dat valt nogal mee! Aan het begin van elke lijn,
of laten we 't nu maar eens wat 'technischer'
uitdrukken, op de achterstoep van de lijnonderdrukkings-impuls, wordt een kort golftreintje van
8 perioden met de hulpdraagfrequentie uitge
zonden, een zogenoemd 'salvo'. De Engelsen
noemen dat 'burst'.
'Barst?', vroeg meneer Leeckmans, de majoor
scherp aanziend.
'Ach, burst!'
'Van 't zelfde, maar dan driemaal laagfrequent
versterkt!', dacht meneer Leeckmans. En de teke
ning nog eens grondig bestuderend, merkte hij
op: 'Hier staat nog iets merkwaardigs... zoiets
van 'salvo-poort'; wat is dèt nu weer?'
'Hoewel u, volgens uw eigen zeggen, nooit de eer
hebt genoten 's Konings' rok te mogen dragen,
neem ik toch wel aan, dat u weet wat een salvo
is! Zelfs de stomste onder de burgers... enfin.'
'Laat u maar zitten, majoor', kwam meneer
Leeckmans te hulp. 'Ik weet inderdaad wat een
salvo is, maar wat kan dat nu weer in vredesnaam
met televisie te maken hebben?'.
'In de internationale literatuur wordt dat 'salvosignaal' het 'burst-signaal' genoemd. Burst is het
Engelse woord voor 'salvo', doceerde de majoor.
'De bedoeling van die 'burst' is nu als volgt: de
'burst7 is een korte, zich voor elke lijn herhalende
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hulpdraagfrequentie-impuls,
die voldoende
sterk is om, met behulp van een daarvoor ge
schikte fasevergelijkingsschakeling in het ont
vangtoestel, een plaatselijke oscillator, niet al
leen op diezelfde frequentie, maar ook in fase
met de hulpdraagfrequentie-oscillator in de zen
der te houden'.
'Dat moet dan wel uiterst precies werken!',
meende meneer Leeckmans.
'Zeker', beaamde de majoor, 'want', zo vervolgde
hij 'ook de geringste fase-verschuiving in de
hulpdraagfrequentie in het ontvangtoestel, zou
allerlei afwijkingen in de kleuren veroorzaken.
Daar kom ik later nog wel eens op terug, bij leven
en welzijn. Hoe u zich zo'n 'burst' nu moet voor
stellen, zal ik even voor u tekenen.' (zie fig. 53.)
Meneer Leeckmans bladerde nog even terug in
zijn blocnote en tuurde aandachtig naar fig. 52.
'Piekert u ergens over, vrind Leeckmans?', in
formeerde de majoor minzaam.
'Ja, inderdaad majoor, ik heb nu wel begrepen
hoe, door modulatie van het I- en Q-signaal en
optelling van het Y-signaal tenslotte het comple
te kleurensignaal de lucht wordt ingemikt, maar
hoe peuteren we dat signaal nu in de ontvanger
weer netjes uit elkaar?' 'Zou u dat graag willen
weten?'
'Héél graag', sprak meneer Leeckmans, met de
aanhankelijkheid van een bejaarde cocker-spaniel.
'Vooruit dan maar! Ik zal beginnen met even een
blokschema ter verduidelijking op het bord te
tekenen. Schetst u maar weer mee!' (zie figuur
54.)
'Oei...' sprak meneer Leeckmans, ijverig meete
kenend, 'daar is nog wel een beetje uitleg bij no
dig, vrees ik!'
'Niet van dat benauwde... natuurlijk leg ik u de

synchronisatie impuls

=s 4,43 MHz
achterstoep

.'burst'
maximaal 8 perioden
Fig. 53 Synchronisatie-impuls met 'burst'-signaal op
de achterstoep van de lijn-synchronisatie-impuls.

zaak haarfijn uit ais u met de tekening klaar bent.
De zaak zit namelijk zó:
We hebben in het ontvangtoestel een hulpdraagfrequentie opgewekt en die gaan we nu gebrui
ken voor het scheiden en gelijktijdig demoduleren van de, in het chrominantie-signaal 'verpak
te' I- en Q-signalen.
Uit de middenfrequentie (MF) schakeling, - die
er, tussen haakjes, precies zo uitziet als bij een
zwart/wit-ontvanger - halen we, door middel
van demodulatie, het mengsel van het Y- en het
chrominantie-signaal (het volledige kleurensignaal). Dit 'mengsel' van signalen sturen we me
teen door naar de matrixschakeling van de beeld
buis en...'
'Eh... eh... die matrix-schakeling...', kwam me
neer Leeckmans snel tussenbeide.
'Komttezijnertijd óók in de bus', beloofde de ma
joor grif en ging snel door met: 'Anderzijds stu
ren we dat signaalmengseltje, via een banddoorlaatfilter door naar de beide demodulatoren,
voor het I- en het Q-signaal. Dit banddoorlatend
filter heeft een doorlaatgebied van ongeveer
0,5 tot 1,5 MHz. Daardoor zullen storingen van de
I- en Q-signalen, geen invloed hebben op het Ysignaal en ook niet op de geluidsdraagfrequentie
van 5,5 MHz. Dat scherp ingestelde onderdrukkingsfilter voor 4,43 MHz, dat in het Y-kanaal van
de ontvanger is aangebracht, onderdrukt de gro
te amplitude van het hulpdraagfrequentie-signaal.
video
middenfrequent
signaal

Bij de TV-zender vinden we dezelfde begrenzing
van de frequentiebanden voor het I- en het Qsignaal terug. Die begrenzing vindt plaats voor
dat deze signalen op de hulpdraagfrequentie
worden gemoduleerd. Alles begrepen?'
'Jazeker, majoor, prima voor elkaar. Alles helder
als glas. Alleen zit ik nu weer aan te hikken tegen
een nieuw probleem, namelijk dit. Op een
zwart/wit-toestel kan men ook een in kleuren uit
gezonden programma ontvangen, zij 't dan ook
natuurlijk in zwart/wit. Wat moet ik daar nu mee
aan?'
'Dan zullen we 't eens eventjes moeten hebben
over de 'verenigbaarheid'. Met andere woorden:
een zwart/wit-ontvanger moet een in kleuren uit
gezonden signaal kunnen weergeven.'
'Precies daar komt 't op neer. Maar kan dat dan?'
'Zeker kan dat, maar dan moet ervoor worden ge
zorgd, dat door het uitzenden van het Y-signaal
(het luminantie-signaal dus) voor een zo perfect
mogelijke zwart/wit-weergave, een bepaalde
verhouding wordt aangehouden voor de drie uit
gezonden primaire kleuren, rood, groen en
blauw. En die verhouding ziet er als volgt uit:
Rood =
Groen =
Blauw =

0,30%
0,59%
0,11%

Maar dat is nog maar één kant van het probleem!
Want omgekeerd moet een kleurentoestel, zon
der meer, ook een programma in zwart/wit kun4,43 MHz
filter

luminantie+chrom.

detector

l

doorlaat -

Q

filter

demodulatie

I

90° faze-

demodulatie

verschuiving
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I

Fig. 54 Op deze manier wordt in het TVontvangtoestel het compleet uitgezon
den kleurensignaal weer gedemoduleerd
tot een afzonderlijk Y-, I- en Q-signaal.
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nen weergeven. Men heeft dat vrij eenvoudig
weten te ondervangen. Om u goed te laten be
grijpen hoe aan die twee eisen van 'verenigbaar
heid' kan worden voldaan, maak ik weer even een
tekening. (Zie fig. 55 I en fig. 55 II)
In fig. 55 I is de zaak voor een kleurencamera, die
een zwart/wit-beeld moet opleveren al heel ge
makkelijk te begrijpen. Wat fig. 55 II betreft, moet
ik u er echter op wijzen, dat de in de ontvanger
aangegeven relatieve versterkingsfactoren: 0,30,
0,59 en 0,11 alleen maar gelden, wanneer de drie
verschillende kleuren 'luminoforen', u weet wel
die fluorescerende 'lichtdragers' van het beeld
scherm, hetzelfde rendement opleveren. Dat is in
de praktijk niet zo en daarom moeten die verster
kingsfactoren daarmee in overeenstemming
worden gebracht. Uit fig. 55 II blijkt, dat de drie
versterkers in het ontvangtoestel voor het sig
naal van een zwart/wit-zender, parallel zijn ge
schakeld. Natuurlijk moet een kleurenontvanger
zonder
enige
omschakeling
onmiddellijk
zwart/wit kunnen weergeven en daarom voegt
men, bij een kleurenuitzending, het luminantiesignaal (het Y-signaal weet u wel?) toe aan de
drie parallel geschakelde versterkers. Behalve de
helderheidsinformatie moet ook nog de kleureninformatie in de drie versterkerkanalen worden
gebracht.
En nu gaat de zaak er een beetje 'algebraïsch' uit
zien...'
'O jeetjel', klaagde meneer Leeckmans prompt.
'Nee, 't is allemaal niet zo verschrikkelijk als u
vermoedt. Ik zal 't zo eenvoudig mogelijk probe
ren uit te leggen.'
'Ja, alstublieft!', verzocht meneer Leeckmans
deemoedig. Om de zaak nu te vereenvoudigen
gaan we weer eens wat tekenen. Let op het sprin
gen van de lintwurm, want daar gaat ie dan...' De
majoor tekende, met vaardige hand, fig. 56a en

b op het bord. Meneer Leeckmans tekende met
een ijverig mee.
'Ik zei zoëven al, dat we niet alleen de 'helderheids'-informatie, maar ook de 'kleuren'-informatie in de drie versterkerkanalen moesten zien
te brengen. Hoe dat mogelijk is, kunt u in fig. 56a
zien.
En denkt u er nu vooral om, meneer Leeckmans,
dat als we 't straks over 'optellen' en 'aftrekken'
hebben, 't niet gaat om kleuren, die we optellen
of aftrekken, maar om elektrische signalen. De
zender stuurt namelijk geen kleuren uit, maar
kleuren die in elektrische signalen zijn omgezet.
En nu herinnert u zich uit uw schooltijd nog wel,
dat wiskundig bekeken, een aftrekking precies
hetzelfde is als een optelling van negatieve waar
den. Als u dus in fig. 56a bijvoorbeeld ziet:
R(ood) — Y = R + (— Y), dan betekent dat niets
anders dan: we draaien, door middel van een
transistor, het Y-signaal om (wat + is, wordt dus
- en omgekeerd!) en dan houden we uiteindelijk
over: - Y. In een gewone 'optel'-mengschakeling, met een gemeenschappelijke weerstand
kunnen het R- en het - Y-signaal worden op
geteld en dan krijgen we: R + (— Y) en dat is
R - Y.
Als we nu nog even naar fig. 56a kijken, dan ziet
u, dat op deze manier, in de TV-zender de drie
verschilsignalen R - Y, G(roen) - Y en B(lauw)
- Y worden gevormd en vervolgens uitgezon
den. Ze komen in de TV-ontvangtoestellen te
recht en worden daarin dan weer uit de hoogfre
quente draaggolf gedemoduleerd en van elkaar
gescheiden.
Wanneer deze signalen samen met het, via een
andere hoogfrequente draaggolf ontvangen en
gedemoduleerde, Y-signaal in hun oorspronke
lijke fase worden gemengd, dan krijgen we weer
de zuivere rood-, groen- en blauw-signalen terug,
zwart-wit
TV-ontvanger___

kleuren camera

r

3----- V-rood

\ D
C

D----- V-groen
D----- V-blauw

■

G

i

i b i

Y=0,3QR*0J59O»Q,nB

I_____ .IJ

I_____
Fig. 551 Om een kleuren-signaal een zwart-wit signaal te kunnen laten weergeven, is het Y-signaal onontbeerlijkl
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kleu renontvanger
zwart-wit camera
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Fig. 55 II Omgekeerd... een kleuren-toestel moet het signaal van een zwart-wit zender, automatisch en dus zonder
enige verdere omschakeling, direct in zwart-wit kunnen weergeven. Om dit te bereiken wordt het zwart-wit signaal
over de drie elektronen-kanonnen van de beeldbuis in een verhouding 30:59:11 verdeeld. 'V' in de tekening be
tekent 'versterker'.
omdat R - Y + Y - R... enfin, vultu maarin, vrind
Leeckmans! Is dat allemaal duidelijk?'
Meneer Leeckmans keek nog even nauwkeurig
na wat hij allemaal, met een soort 'Concorde'snelheid had genoteerd en zei toen:
'Ja, majoor, dat klopt allemaal'.
'Mooi zo en als u nu bijzonder goed hebt opgelet,
dan hebben we niet van drie, maar van vier
signalen gebruik gemaakt bij onze berekenin
gen!'
'Ja... dat is inderdaad vreemd, want de zender
stuurt maar drie kleursignalen uit... rood, groen
en blauw... hoe zat dat nu eigenlijk, majoor?'
'Kijk, we kunnen die 'vier' signalen niet als af

zonderlijke signalen beschouwen, want in het
Y-signaal zijn al de rode, de groene en de
blauwe waarden 'verpakt' want Y is 0,30 rood +
0,59 groen + 0,11 blauw, nietwaar? Als we deze
Y-waarde nu in de drie verschilwaarden invoe
gen dan zien we dat:
R - Y=
G -Y =
B - Y =

0,70R - 0,59 G - 0,11 B
-0,30R + 0,41 G - 0,11 B
-0,30R - 0,59 G + 0,89 B.

We laten nu één van deze drie signalen eenvou
dig verdwijnen door bijvoorbeeld G - Y in de bei
de andere verschilsignalen uit te drukken.
We krijgen dan:

Y

G - Y = -0,51 (R - Y) -0,19 (B - Y).

R-Y

optel meng schakeling

rood

G-Y

optel mengschakeling

groen

Elektrisch kunnen we twee signalen heel eenvou
dig van elkaar aftrekken! De (R - Y)-, resp. (B Y)-signalen worden door ompolen eerst negatief
gemaakt en tegelijkertijd tot op 51%, resp. 19%
verzwakt en dan pas in een normale mengschakeling bij elkaar opgeteld. U ziet, dat er dan nog
maar drie signalen behoeven te worden uitge
zonden en wel:
Y, R - Y en B - Y

B-Y

optel meng schakeling

blauw

Fig. 56a Zo wekt men het rode, groene en blauwe
signaal in een TV-ontvanger op door het Y-signaal
op te tellen met de 3 verschilsignalen R-Y, G-Y en
B-Y.

In het TV-ontvangtoestel wordt dan, op de wijze,
die we zoéven al hebben besproken, uit R - Y en
B - Y het (G - Y)-signaal gefabriekt. Door optel
ling met het Y-signaal krijgen we dan weer de
rood-(R), de groen-(G) en de blauw(B)-signalen
terug. Als u nog even naar fig. 56b wilt kijken, dan
ziet u, dat ik dit proces precies heb aangegeven.'
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Y

optelmeng schakeling

R-Y

Fig. 56b Om het G-Y-signaal te
verkrijgen wordt 51% van het
R-Y-signaal bij 19% van het B-Ysignaal opgeteld en omgepoold.
rood

-51%

optel mengschakeling

-19%
B-Y

G-Yr

optel groen
meng schakeling

optel meng blauw
schakeling

'Verdraaid ja, nu is de zaak me helemaal duidelijk.
Fantastischl', riep meneer Leeckmans in op
perste verrukking uit.
'Wat me een beetje verwondert', merkte de ma
joor op, 'is, dat u me nog nooit hebt gevraagd
eens uit te leggen wat een 'matrix' nu eigenlijk
voor een geval is en hoe die zaak werkt I'
'U deed er eens een keer erg geheimzinnig over

toen we over televisie gingen praten en toen
dacht ik, laat maar zitten, dat zal wel iets zijn dat
boven het begrip van een gewone burger uit
gaat! Zodoende...', antwoordde meneer Leeck
mans erg deemoedig.
'Och, zó erg is 't nu ook weer niet! U bent nu ver
genoeg gevorderd om te kunnen begrijpen hoe
zo'n matrix werkt. Laten we maar eens de matrix

VOK) MOLTKF MEt
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die de kleursignalen optelt, aftrekt en mengt bij
zijn nekvel grijpen. Daar hebben we net uitvoerig
over gesproken.'
'Nou ja', begon meneer Leeckmans, 'als u meent,
dat ik 't kan bevatten, dan héél graag, natuurlijk!'
'U brengt het beroemde woord van de generaalveldmaarschalk Von Moltke in praktijk, die zijn of
ficieren altijd de goede raad meegaf: 'Mehr sein
als scheinen!' U bent namelijk niet half zo stom
als u er bij een bepaalde belichting soms uitziet!',
zei de majoor op zo'n hartelijke toon, dat meneer
Leeckmans dit maar als een kompliment be
schouwde en trouwhartig glimlachte.
'Aan die 'kleuren-matrix' hebben we, zoals u
weet, de signalen Y, (R - Y) en (B - Y) toege
voerd en, o wonder van vernuft... aan de uitgang
van de matrix rolt de primaire kleur groen (G) er
weer helemaal gaaf en ongeschonden uit. Deze
matrix of optelschakeling (ook additieve mengschakeling genoemd!) heeft als belangrijkste
taak het voor de kleur groen verantwoordelijke
signaal en tot dusver ontbrekende signaal (G Y) op te wekken. Nu zal ik de allereenvoudigste
vorm van een kleuren-matrix eens voor u teke
nen. Dat maakt de verdere uitleg veel gemakkelij
ker. Let op, daar komt ie...' (Zie fig. 57)
De verschilsignalen (R - Y) en (B - Y) worden
toegevoerd aan de beide ingangen van de matrix-schakeling en komen ongewijzigd aan de
resp. uitgangen weer te voorschijn. Maar... deze
ingangsspanningen zijn ook verbonden met de
spanningsdelers, namelijk de weerstanden
R1/R3 en R2/R3. Dit betekent dus dat aan R3 de
deelspanningen van de kleurverschilsignalen

worden toegevoerd en worden opgeteld. We krij
gen nu op het punt 'A' een totaalsignaal TR3, dat
als volgt is samengesteld:
tr3 = (R “ Y) + (B - Y) = R + B - 2 Y.
(de letters R, B en G staan in deze formule en ook
in fig. 57 natuurlijk weer voor de kleuren rood,
groen en blauw)
'Nou dat valt dan best mee!', merkte meneer
Leeckmans tevreden op, 'ik had me die zaak veel
en veel ingewikkelder voorgesteld!'
'Ja, ja, vergist u zich niet! Ik zei u al, dat ik de al
lereenvoudigste vorm van een kleuren-matrix
zou laten zien. In de praktijk komt er nog wel iets
meer om de hoek kijken! Bij vele TV-ontvangtoestellen wordt bovendien de beeldbuis direct door
middel van de kleurverschilsignalen gestuurd, bij
andere heeft men de primaire kleursignalen rood
(R), groen (G) en blauw (B) nodig. Die kan men
dan in een tweede matrix-schakeling uit de kleur
verschilsignalen opwekken, door, als 't ware, aan
elk verschilsignaal de waarde + Y toe te voegen.
Deze + Y valt dan weg tegen - Y en men houdt
het zuivere kleursignaal over!'
'Hoe kan dat dan?'
'Wel, heel eenvoudig! Kijk zo: (R - Y) + Y = R.
Daar kan geen speld tussen! Ik teken zo'n roodgroen-blauw (RGB)-matrix even voor u.' (Zie fig.
58)
'Hoe werkt dat zaakje nu?', wilde meneer Leeck
mans weten.
'Dat zal ik u uitleggen. De drie verschilsignalen
+Y
TS1
R-Y

-HR-Y)

-HR-Y)

+(B-Y)

R1
'A'

R

R1

TS2

+(B-Y)

G-Y

+ (G -Y)

B-Y

-o groen (G)

R2
(G-Y)

LW
U

SI

-orood (R)

TS3

-o blauw (B)
R3

TR3

I 1

Fig. 57 Zó kan een kleuren-matrix, in zijn allereenvou
digste vorm er uitzien.

t
Fig. 58 Principe-schema van een RGB-matrix.
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sturen de bases van de drie transistors T1, T2 en
T3. Deze transistors werken, via de emitterweerstanden R1, R2 en R3 als emittervolgers. Aan de
ze weerstanden ontstaan dan opnieuw kleurverschilsignalen en wel bij een emittervolger met
het gelijke teken (+ of - dus). Aan deze emitter
volgers wordt, via een gemeenschappelijke ver
binding, het signaal +Y, afkomstig uit de luminantieversterker, toegevoerd. Daardoor zal in al
le drie kanalen - Y tegen + Y wegvallen en de
collectorstromen worden alleen door de reste
rende signalen R, G en B gestuurd. Deze kleursignalen kunnen dan versterkt worden afgeno
men.
Er zijnookmatrix-schakelingen, waarin detransistor T2 ook gelijktijdig de rol van inverter (ompoler) speelt. Deze transistor wordt dan, op een ge
schikte manier, met de verschilsignalen (R - Y)
en (B - Y) gestuurd, wekt het (G - Y)-signaal op,
dat dan direct aan het Y-signaal wordt toege
voerd. Zo'n schakeling ziet er dan als volgt uit.
(Zie fig. 59)
Zó, waarde vrind Leeckmans, genoeg voor van
avond! Ik heb er een woestijndroge keel van ge
kregen en een pracht van een dorst. Eens even
kijken wat ik aan blusmiddelen in huis heb voor
zo'n acuut geval... hè, wat denkt u van een Zeiler
Schwarze Katze naturrein?'
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Fig. 59 Principe-schema voor een kleuren-matrix met
ompooltrap voor het Y-signaal.

'Lijkt me niet zo gek, het weer is er zwoel genoeg
voorl', meende meneer Leeckmans.
'Oké, dan verdwijn ik spoorslags de kelder in en
maak meteen nog wat borrelhapjes klaar. Mijn
liefhebbende vrouw is bij kennissen aan 't brid
gen, dus hoeven we op de calorieën vanavond
niet te letten. Wat niet weet, wat niet deert,
nietwaar?' En welgemoed verdween de majoor
'ondergronds'...

de zevende avond
Kleurbalken aan 'f werk. De kleuren-matrix verliest opeens veel van haar
geheimzinnigheid. Uitgesproken 'bleekgezichten' krijgen een gezond bruin tintje, dankzij
één draai aan de knop. Kunnen kleuren liegen? Nou en of! Een verhaal over
'straalverschuivingen' en 'vingertip-controle'...
'Nu kan ik me heel goed voorstellen, vrind Leeckmans/ sprak de majoor, 'dat u zo langzamerhand
wel erg benieuwd zult zijn geworden om te weten
te komen hoe zo'n ingewikkeld TV-toestel tijdens
de fabricage, montage en ook tijdens eventuele
reparaties wordt gecontroleerd en bijgesteld,
waar dit nodig is.'
'Ja, dat interesseert mij zeker', gaf meneer Leeckmans grif toe.
'Nou, dan moet u weten, dat, onder andere, een
zogenoemde 'kleurbalken-generator' daarbij een
belangrijke rol speelt. Daarmee kan men het
verloop van een lijn-signaal volgen.
Men moduleert het signaal met zo'n kleurbalkengenerator. In service-kits bevinden zich genor
maliseerde curven voor dit doel, die gebaseerd
zijn op een standaard-balkensysteem. Deze zijn
allemaal weer gebaseerd op de basis-vergelijking voor het 'wit'-signaal namelijk:
Y = 0,3 R(ood) + 0,59 G(roen) + 0,11 B(lauw).
Omgerekend in kleur-verschilsignalen, komt
daaruit te voorschijn:
0,7 R - 0,59 G - 0,11 B
R - Y =
B - Y = - 0,3 R - 0,59 G + 0,89 B
G - Y = - 0,3 R + 0,41 G - 0,11 B
Dit zijn dus de gedeelten van de drie kleur-ver
schilsignalen, die te zamen een 'wit'-signaal
moeten opleveren. Voor de overige kleuren gel
den totaal andere getallen. Deze worden in tabel
len opgegeven en iedere goede TV-reparateur
beschikt daarover. Met dit soort tabellen moet
men echter wèl weten om te gaan, want voor de

leek zijn ze niet zo erg overzichtelijk. Daarom stel
ik voor, dat wij de gang van zaken maar aan de
hand van een praktijkgeval gaan bekijken.
En daarvoor moeten we, voor de verandering,
maar weer eens gaan tekenen! (Zie fig. 60)
Wat u hier ziet, meneer Leeckmans, zijn de signa
len op de kathoden van de drie elektronenkanonnen van de beeldbuis. Om dat 'wit-niveau' te
handhaven, worden alle signalen voor 100% van
de zwartstoep uit gemoduleerd. De verhouding
voor 'wit':
Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B, wordt door de
automatische 'wit'-compensatie in het TV-ontvangtoestel bewerkstelligd. Echter, daarbij
speelt de werkingsgraad van de fluorescerende
punten op het beeldscherm ook nog een rol. Daar
kom ik direct nog op terug.
Voor de kleur 'zwart' liggen de niveaus op 0%,
alle elektronenstralen van de elektronenkanon
nen in de beeldbuis worden onderdrukt en het
beeldscherm blijft pikdonker. Zwart is eigenlijk
geen 'kleur'. Zwart is alleen maar de afwezigheid
van alle licht, zoals de filosofen dat zo kernachtig
weten uit te drukken' sprak de majoor op bijzon
der plechtige toon.
'Als ik u even mag onderbreken...', verzocht
meneer Leeckmans, oervoorzichtig.
'ToegestaanI', brulde de majoor, weer helemaal
in zijn oude, vertrouwde, militaire doen.
'U hebt 't zoëven gehad over een automatische
'wit'-compensatie in hetTV-ontvangtoestel. Kunt
u me misschien ook uitleggen hoe zo'n geval
werkt?'
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'Jawel, daar hebt u gelijk inl Daar ben ik inder
daad even overheen gewipt, maar er zijn ook zo
veel dingen, die erg nauw verband met elkaar
houden, dat men een betoog niet altijd kan on
derbreken om, tussendoor, nog iets anders uit te
leggen. Maar ik zal u nu toch maar even vertellen
hoe zo'n automatische 'wit'-compensator in el
kaar zit. Er bestaan verschillende systemen voor.
Om op het beeldscherm een zuivere kleur 'wit' te
laten verschijnen, moeten xde elektronenstralen
van de elektronenkanonnen in de beeldbuis een
beetje anders worden ingesteld dan volgens de
formule, die wij nu al enkele malen hebben ge
bruikt, namelijk die van:
Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B
De reden daarvoor is, dat de drie fluorescerende
substanties op het beeldscherm sterk van elkaar
afwijkende werkingsgraden vertonen. In 't bij
zonder werkt de rode fluorescerende stof vrij
traag. Om deze kleur te laten oplichten moet de
elektronenstraal sterker zijn, respektievelijk de
I
tI
■i
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Fig. 60 Wanneer een standaard-kleurbalkengenerator op een TV-ontvangtoestel wordt aangesloten, ontstaan aan de
kathoden van de beeldbuis de hier gra
fisch voorgestelde signalen.

stuurspanning hoger, zodat we een mooie, ver
zadigde, kleur rood te zien krijgen. Om een mooi
blauw of groen te krijgen, moeten we de stuur
spanning juist 'knijpen'.'
'Hoe knijpt men die stuurspanning dan?', wilde
meneer Leeckmans weten.
'Zoals u die Schwarze Katze in 't donker knijpt',
had de majoor grappig willen opmerken, maar hij
hield wijselijk zijn mond. In plaats daarvan zei hij:
'In de stuurtrappen voor de kleuren zijn instelpotentiometers in de schakeling opgenomen,
waarmee men bij het afregelen in de fabriek of
tijdens reparaties, de juiste kleur 'wit' precies kan
instellen.'
'Gaat dat dan misschien ook weer met behulp
van een 'matrix'?', vroeg meneer Leeckmans, die
weer eens één van zijn kristalheldere ogenblik
ken beleefde.
'Preciesl Héél juist opgemerktl', prees de majoor,
'inderdaad gebeurt dat met een matrix en een
optelschakeling. Deze schakelingen lijken veel op

die van matrix-modellen met optelschakelingen,
zoals we die al hebben bestudeerd in fig. 57, 58
en 59. Ik teken zo'n gevalletje weer even voor u.
(Zie fig. 61)
De bases van de transistors TS1 en TS3 worden
met kleurverschil-signalen, terwijl de emitters
met het Y-signaal worden gestuurd. De collectors
leveren dan de signalen voor blauw (B) en rood
(R). Maar bovendien vormen zij, via hun emitterweerstanden bij het punt 'A' het signaal + (G Y). Daarbij wordt dan weer meteen het Y-signaal
opgeteld en aan de collector van de transistor
TS2 komt dan het signaal G (groen) te voorschijn.
De uitgangsspanning van het rode kanaal (dus
aan de collector van de transistor TS 3), wordt
met de volle spanning naar de eindtrap gevoerd.
In de schakeling naar blauw en groen bevinden
zich de instel-potentiometers P1 en P2. Daarmee
kan men dan de elektronenstralen van de elektronen-kanonnen zodanig afregelen, dat op het
beeldscherm een mooie, zuivere, witte kleur te
blau w ( B )

+

+Y

+

voorschijn komt, waaraan de fabrikanten van
wasmiddelen nog een puntje kunnen zuigen!'
'Dat inregelen van het 'wit' zal wel een uiterst
secuur werkje zijn', meende meneer Leeckmans.
'Dat is 't zeker en daarvoor krijgt de handelaar ook
de nodige documentatie- en instructieboekjes.
Om u een idee te geven hoe kleuren gecorrigeerd
kunnen worden, het volgende:
Overmaat aan geel: meer blauw toevoegen, dan
verdwijnt de gele kleur.
Overmaat aan purper: meer groen toevoegen,
dan verdwijnt het purper.
Overmaat aan blauw-groen: deze kan men weg
werken door blauw en groen terug te draaien.
Wanneer het om een toestel gaat, waarbij ook de
rode kleur kan worden bijgeregeld, dan meer
rood toevoegen.
Zoals ik al heb gezegd, er bestaan meer syste
men. Vrijwel iedere fabrikant heeft zijn eigen
systeem. Veelal is dat het gevolg van verleende
patenten, zodat men wel verplicht was iets an
ders te zoeken. Zo kan men bijvoorbeeld het 'wit'
ook heel goed afregelen via brugschakelingen in
de eindtrappen. Dat zal ik ook nog even voor u
tekenen. (Zie fig. 62)1
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Fig. 61 Voorbeeld van een kleuren-matrix met 'wit'compensatie.

Fig. 62 'Wit'-componenten, d.m.v. brugschakelingen
in de eindtrappen.
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Dat is zelfs mogelijk met behulp van spanningsafhankelijke weerstanden in de kathoden-leidingen, ook wel VDR-weerstanden of varistors ge
noemd. Een extra voordeel van die varistors is
nog, dat men onder invloed van de temperatuur
of door fluctuaties in de netspanning optredende
stroomtoename kan afvlakken. De schakeling ziet
er dan uit als afgebeeld in fig. 63.'
'Allemaal geweldig interessant en wat een knap
pe koppen zijn daar allemaal voor nodig geweest
om zoiets uit te vinden../
'En... gemakkelijk toegankelijk voor 't grote pu
bliek te maken!', viel de majoor geestdriftig bij.
'Zo'n TV-toestel moet eenvoudig te bedienen zijn
voor mensen, die er zelfs nog geen flauw idee
van hebben, hoe een stofzuiger of een transistorradiootje in elkaar zit! Alles moet zoveel mogelijk
automatisch gaan. Nu zit de kijker al met een ap
paraatje op zijn schoot in een luie stoel om de
kleur, het geluid, het contrast enz. bij te regelen
en bovendien kan men daarmee op een andere
zender overschakelen, zonder een pootte verzet-
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Fig. 63 Afregeling van de kleur 'wit', met behulp van
spanningsafhankelijke weerstanden, zgn. VDR-weer
standen, of Varistors.
ten. Die dingen werken of met een kabeltje,
ultrasoon of met infra-rood. Maar weet u wat nu
eigenlijk de beste methode voor de leek is om de
kleur bij te regelen, als dit nodig mocht zijn?' Nou,
daar was meneer Leeckmans toch wel bijzonder
benieuwd naar!

'Bij het regelen van de kleur moet je letten op de
huidskleur. Vooral bij het vertonen van buiten
landse films, via kleurentelevisie, wemelt 't van
'bleekgezichten' en 'roodhuiden'. Met name bij
Amerikaanse films is dit het geval. Soms krijg je
de indruk, dat iedereen in Amerika aan de een of
andere bloedziekte lijdt of aan een acuut geval
van roodvonk. Interieurs zien er soms uit, alsof
er een explosie in een tomatenpureefabriek heeft
plaatsgevonden. Zoveel overdadig rood! Maar
even met het knopje spelen en zo'n bleekgezicht
krijgt een gezonde, bruinverbrande kop. De
'roodhuid' wordt getemperd zodat zijn bloeddruk
geen aanleiding tot paniek meer geeft. Menige
dame zou meer in kleuren-televisie geïnteres
seerd zijn, wanneer zij wist, dat zij met één enkele
draai aan de juiste knop haar gelaatskleur van
een 'huistintje' in een zonovergoten Rivièra-kleur
kon veranderen...'
'Wat was dat van die Rivièra-kleur, Everardus?',
klonk opeens de stem van mevrouw Eleonora
Degenouwer, die binnen was gekomen zonder
dat de beide, druk converserende heren, er iets
van hadden gemerkt.
'Heb ik 't u niet gezegd, meneer Leeckmans,
zodra de kosmetica in 't geding komt, krijgen de
dames opeens enorm veel belangstelling voor de
techniek!' En - niet onvriendelijk voor zijn doen
- zei hij tot Eleonora: 'Ik zal morgenochtend
meteen zo'n knopje voor je aan ons toestel fa
briceren. Maar, denk erom, je moet minstens
2 uren lang voor de beeldbuis blijven zitten,
anders helpt 't niet...'
'Dank je wel, déér heb ik geen tijd voor! Zie je nou
wel, dat al die uitvindingen van mannen waarde
loos zijn!', zei mevrouw Degenouwer snibbig.
'Enfin', sprak de majoor energiek, 'dan zal ik maar
eens voor u gaan tekenen, hoe in sommige
TV-toestellen de kleuren wit en rood apart kun
nen worden afgeregeld. Hier is het principeschema: (Zie fig. 64)
U ziet wel, dat in deze schakeling voor kleurverschilspanningen, twee regelbare weerstan
den in één en dezelfde schakeling zijn opgeno
men. Deze brugschakeling dient tegelijkertijd als
optelschakeling voor het signaal (G - Y), Groen
- Y dus; de witte kleur wordt bij voorkeur met
de instelbare weerstand f?6 geregeld. Deze
brengt dan een grotere of kleinere hoeveelheid
blauw in het kleuren-mengsel. De tweede instel
bare weerstand RQ wijzigt de rode nuances en de

ze maakt het mogelijk de huidskleur zo 'écht'
mogelijk in te stellen.
'Een belangrijk probleem is nu nog de 'conver
gentie'. Daar hebben we 't nog vrijwel niet over
gehad. We hadden feitelijk maar stilzwijgend
aangenomen, dat de elektronenstralen in een
kleurenbeeldbuis, altijd maar netjes en braafjes
elkaar in het vlak van het schaduwmasker krui
sen. De vakman zegt dan: de kruising ligt precies
in het 'convergentie-punt', maar dat klopt in de
praktijk helaas allerminst!
We hebben, zoals u natuurlijk begrijpt, met 3
elektronenstralen te maken: een rode, een groe
ne en een blauwe en die drie stralen vertonen
dikwijls grote neiging om te gaan afwijken ('di
vergeren'). Als we nu alleen maar met het mid
delpunt van het beeldscherm te maken zouden
hebben, dan zouden we heel aardig die stralen
kunnen convergeren door eenvoudig de drie
elektronenkanonnen desnoods een beetje scheef
op te stellen. Maar in de praktijk ontstaan er, hoe
nauwkeurig men de elektronenkanonnen ook
opstelt, altijd toch weer kleine afwijkingen. En die
moeten we dan met zwakke magnetische afbuigvelden weer zien te corrigeren.
Om dit te bereiken heeft men in de hals van de
beeldbuis, vlak voor de 'vuurmonden' van de
elektronen-kanonnen, drie paren poolschoenen
aangebracht, waar de elektronenstralen tussen
door moeten gaan. Plaatst men op de hals van
de buis, op deze plaats, 3 kleine elektromagne
ten, waarvan de jukken overeenkomen met die,
in de hals aangebrachte poolschoenen, dan kun-

+(R-Y)

-(R-Y)

+

R2

rood-nuances
-(G-Y)

-KB -Y)

R3

Fig. 64 Schakeling voor het afzonderlijk instellen van
de witte en de rode kleur, teneinde een zo 'natuurlijk'
mogelijke huidskleur op het beeldscherm te brengen.
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nen we, door de stroom te regelen, die door de
elektromagneten vloeit, zwakke magneetvelden
tussen de poolschoen opwekken. Daardoor kun
nen de elektronenstraien in radiale richting wor
den verschoven. Ik teken nog gauw even een
convergentiesysteem voor u, waarin ik die
'straal-verschuiving' kan demonstreren. (Zie fig.
65)
Maar door een radiale beweging alleen is 't nog
niet mogelijk de drie elektronenstraien op één
punt, in het midden van het schaduwmasker
bijeen te brengen. Het is noodzakelijk minstens
één straal nog in een tweede, zo mogelijke,
tangentiale richting te kunnen verschuiven. Men
heeft hiervoor de blauwe straal uitgekozen, die
nog een tweede paar poolschoenen moet passe
ren en, door middel van een eveneens buiten de
buis aangebrachte 'blauw'-instelmagneet, in ho
rizontale richting kan worden verschoven. Zo
doende kan men met deze vier magneten de drie
elektronenschalen ongeveer in het middelpunt
van het masker tot convergentie brengen.
Het systeem wordt statische convergentiecorrectie genoemd, in tegenstelling tot de dynamische
convergentiecorrectie, waarover wij 't direkt nog
zullen hebben. In feite is die statische convergen
tie niets anders dan een kleur-zuiverheidsinstelling in het midden van het beeld. Daarbij wordt
convergentie -magneet
voor blauw

3

C

- blauwe
straal
rode straal

I

1

groene straal
convergentie-magneet
voor groen

convergentie- magneet
voor rood

Fig. 65a Convergentie-systeem voor een schaduw
maskerbuis (doorsnede).
88

B.I.M
eB =
eG =
eR:

= Blauw instelmagneet
elektronenstraal BLAUW
elektronenstraal GROEN
elektronenstraal ROOD

Fig. 65b Instelmagneet voor de kleur BLAUW voor een
schaduwmaskerbuis.
echter niet de gehele elektronenstraal verscho
ven, maar de individuele stralen worden, met be
hulp van permanente magneetjes, aan deferrietkernen van de convergentie-eenheid, of met be
hulp van gelijkstromen in de convergentie-spoelen beïnvloed.
Als u nu erg goed hebt geluisterd, vrind Leeckmans, dan zult u hebben begrepen, dat de stati
sche convergentie-correctie, die we zo juist heb
ben besproken, alleen maar invloed kan uitoefe
nen op het midden van het beeldscherm. Naarde
randen toe, in welke richting de velden zich sterk
vergroten, moet men, met paraboolvormige correctie-stromen gaan werken en die moeten wij uit
de afbuigtrappen zien te winnen.
Die correctie-stromen wijzigen zich dus dyna
misch, vandaar dat wij spreken van dynamische
convergentie-correctie.
Gemakshalve delen wij nu, in gedachte althans,
het beeldscherm in Nood-Zuid-Oost-West in.
Oost-West fouten worden gecorrigeerd met ver
ticale parabolen. Noord-Zuid fouten met hori
zontale parabolen. Bij verticale convergentie
worden elkaar niet dekkende kleuren in een
loodrechte middenzone van het beeldscherm ge
corrigeerd. Ik teken 't maar even ter verduidelij
king. (Zie fig. 66a, b en c)
Kijk, de boven en beneden vorkvormig uit elkaar
lopende ('divergerende') middellijnen ziet u dui
delijk in fig. 66a. Door tegengestelde parabool-
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Fig. 66a Het principe van de dynamische convergentie-correctie.
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Fig. 66b Correctie-stroom voor de bovenhelft van het
beeld.
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Voor de bovenhelft zal dus een correctie-stroom
volgens fig. 66b nodig zijn, die alleen gedurende
de eerste, dus in de bovenhelft aktief zal zijn. Bij
de maximale waarde trekt dan de bovenste rand
van het beeld de uit elkaar wijkende lijnen samen,
zonder dat er iets in de benedenhelft van het
beeld verandert. Daar wordt dan de correctiestroom aktief, zoals fig. 66c laat zien.
Als u dat allemaal hebt genoteerd, dan gaan we
nu kijken hoe 't met de horizontale convergentiecorrectie staat, meneer Leeckmans.'
'Ja, natuurlijk majoor, horizontaal kan er natuur
lijk ook iets mis gaan!'
'En of! Ik teken 't even op 't bord. (Zie fig. 67)
De correctie vindt plaats binnen een horizontale
streep op het beeldscherm. Daarmee brengt men
de, ongeveer in horizontale richting verlopende
middelste beeldlijnen tot elkaar. Aangezien 'thier
nu gaat om een soort Noord-Zuid correctie, zijn
horizontaal-frequente (dus lijn-frequente) correctie-stromen noodzakelijk, die telkens geschei
den, in de vorm van halve parabolen voor de
rechter en de linker kant van het beeld moeten
functioneren. In de horizontale zone voorde hori
zontale convergentie kunnen de rode en de groe
ne middellijnen elkaar kruisen, dus zo:' (Zie fig.
68)
'Wat moeten we daaraan doen, majoor?' in
formeerde meneer Leeckmans, met rode oortjes
van inspanning.
'Ook daar is inderdaad iets op gevonden! De cor
rectie vindt echter niet plaats via de convergen-
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L
------- — t ijd

noord-zuid

Fig. 66c Correctie-stroom voor de benedenhelft van
het beeld.
spanningen moeten ze naar elkaar toe worden
geschoven. Dat betekent natuurlijk een OostWest correctie met verticale parabolen. Wanneer
de middellijnen op deze manier tot elkaar worden
gebracht, dan trekken de buitenste punten van de
'kussenvorm' van het beeld zich al iets terug.
Men moet echter de lijnen in de boven- en be
nedenhelft van het beeld, gescheiden van elkaar
met behulp van halve paraboolbogen kunnen
corrigeren.

Fig. 67 Het principe van de dynamische convergentiecorrectie.
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Fig. 68 In de horizontale zone van de horizontale con
vergentie kunnen de rode en de groene middellijnen
elkaar kruisen!
tie-eenheid, zoals u misschien zou denken, maar
via de horizontale afbuigspoelen. Door het ver
stellen van de ijzerkern van een paar symmetreerspoelen, wordt de inductiviteit van het ene
gedeelte van de spoel vergroot, terwijl de induc
tiviteit in het andere gedeelte van de spoel juist
wordt verkleind. Daardoor wordt de afbuiging
van de elektronenstraal zodanig beïnvloed, dat
de fout wordt gecompenseerd. In de schakeling
is bovendien een normale lineariteitsinstelling
opgenomen. Hoe het symmetreren van het beeld
in zijn werk gaat, door middel van een bepaalde
schakeling, zal ik voor u tekenen.' (Zie fig. 69)
'Al met al', merkte meneer Leeckmans op, 'is dat
convergeren toch maar een ingewikkeld kar
weitje voor een TV-handelaar als hij een toestel
moet af leveren!'
'Dat is 't zeker, maar de fabriek heeft al heel wat
ingesteld bij de aflevering en bovendien kan de
handelaar in zijn eigen werkplaats nog aardig wat
bijregelen, als ertijdens het transport iets mis zou
zijn gegaan. Maar, u hebt volkomen gelijk, de
zaak is ingewikkeld en tijdrovend.
Een bekende Duitse TV-toestellenfabrikant heeft
een paneeltje in zijn toestellen aangebracht,
waarop niet minder dan 23 punten staan, die
door middel van symbolen zijn aangegeven en
waarop, bij het corrigeren van de convergentie
gelet moet worden. Deze schakeling is zo vernuf
tig in elkaar gezet, dat de TV-monteur automa
tisch de juiste instel-volgorde aanhoudt. De
schakeling is namelijk zo gemaakt, dat de af
zonderlijke instellingen onafhankelijk van elkaar
zijn en uitsluitend betrekking hebben op het, door
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een symbool aangeduid, onderdeel van het
beeld. En dan blijft er echter nog een factor, die
een onverwachte rol blijkt te spelen bij het plaat
sen van een TV-toestel. Raadt u eens wat? We
hebben 't er in 't begin van onze gesprekken al
eens even kort over gehad... 't zit in de grond...'
'En 't tikt!', grapte meneer Leeckmans, die er
geen flauwe notie van had waar de majoor heen
wilde met zijn betoog.
'Nee', zei de majoor, met een bijzonder listig ge
zicht, 'het tikt niet, maar 't trèkt wel!'
'Hola...', riep meneer Leeckmans, die opeens een
enorme brainwave scheen te krijgen: 'Magneti
sche invloeden van voorwerpen, die zich in de
buurt van het TV-toestel bevinden!'
'Precies, u valt me alweer mee, vrind Leeck
mans', sprak de majoor voldaan en hij vervolgde
met:
' 't Is inderdaad zo, dat, niettegenstaande de
meest zorgvuldige convergentie-correcties, kleu
rige wolken over het beeldscherm kunnen trek
ken, wanneer, behalve het magnetisch veld van
de aarde, zeer zwakke magnetische velden, die
ontstaan wanneer het schaduwmasker en de aan
de hals van de beeldbuis aanwezige ijzeren be
scherming, door andere magnetische invloeden,
voor afbuiging van de elektronenstralen in de
beeldbuis zorgen en op die manier kleurverschuivingen veroorzaken. Daarom brengt men
een automatisch werkende demagnetiseringsschakeling voor kleuren-TV-beeldbuizen aan, die
steeds wanneer het toestel wordt ingeschakeld,
voor demagnetisering zorgt.'
'Ik ben wèl benieuwd hoe men dat voor elkaar
krijgt!', zei meneer Leeckmans.
lineariteit

—^—
symmetrering
lijnuit gangtransformator

horizontale
afbuigspoelen

Fig. 69 Schakeling voor het symmetreren van het
beeld.
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'Kijk, voor dit doel is aan de halsrand van de
beeldbuis een demagnetiseringswikkeling aan
gebracht... laat ik die schakeling maar liever even
voor u op 't bord zetten... zó dus... (fig. 70)
Die demagnetiseringsschakeling heb ik in fig. 70
met de letter 'L' aangegeven. Wordt het TV-toestel ingeschakeld, d.m.v. de netschakelaar 'S',
dan vloeit door de PTC-weerstand Rv een
stroom /1# door de wikkeling 'L' en weer terug
naar de andere pool van het lichtnet. Ja... ja...,
ik zal u direkt helpen... ' Dit laatste gebaar naar
aanleiding van de snel op en neer makende be
weging, die meneer Leeckmans uitvoerde, zo in
de geest van een schooljongetje, 'dat hoognodig
móet'...
'Ik zal u heus wel uitleggen wat een PTC-weer
stand is... Dat is namelijk een weerstand, die
warm wordt bij toenemende stroomsterkte en
tengevolge waarvan de stroom /, dan gestadig

afneemt. Dit in tegenstelling met een NTC-weerstand, waarbij de weerstand, bij toenemende
stroom en dus stijgende temperatuur, juist ver
mindert. PTC en NTC-weerstanden zijn dustemperatuurafhankelijke weerstanden, die in de lite
ratuur ook wel 'thermistors' worden genoemd/
De snelheid van 's heren Leeckmans ballpoint
begon intussen de geluidssnelheid aardig te
naderen...
'Ik zei dus/ vervolgde de majoor, met verheffing
van stem, 'dat de PTC door de stroom warmer
wordt en dat de weerstand uiteindelijk zó groot
wordt, dat de stroom, die de weerstand moet
passeren, steeds geringer wordt. Dit is nodig
voor een doelmatige demagnetisering. Er zal
echter altijd nog wel een klein rest-stroompje
over blijven. Om dit stroompje te kompenseren,
stuurt men, in deze schakeling tenminste, een
stroom /2, die in tegenfase is, door de demagneti91
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Fig. 70 Met deze schakeling kan men een kleurenbeeldbuis demagnetiseren.
seringsspoel 'L'. De spoel krijgt spanning via de
gloeispanning van 6,3 V (U2) voor de gloeidraden
van de beeldbuis. Deze gloeispanning wordt van
een aftakking van de nettransformator afgeno
men. Dat is bij de moderne, geheel getransistoriseerde TV-toestellen nog de enige spanning
van betekenis die nodig is!'
'Er zullen zeker vrijwel allemaal gedrukte schake
lingen worden toegepast, anders zou 't een
dradenpatrouille van jewelste worden', meende
meneer Leeckmans.
'O ja, en behalve gedrukte schakelpaneeltjes, die
bij reparaties in hun geheel snel kunnen worden

uitgewisseld, worden ook veel 'modulen' bij de
bouw toegepast. Men kan dergelijke modulen in
grote series aanmaken en naar behoefte, steeds
uit voorraad, aan elkaar koppelen, hetgeen een
snelle produktie enorm bevordert. Dan natuurlijk
niet te vergeten de talrijke IC's, de geïntegreerde
schakelingen, waarin tientallen transistors, dio
des, weerstanden, e.d. in één groep zijn samen
gevoegd. Om een voorbeeld daarvan te geven
heb ik een prentje uitgezocht..., hum... waar zit
datvertikte ding nou weer...o ja, hier heb ik't...!'
En de majoor liet meneer Leeckmans een afbeel
ding zien van het aansluitschema van een geïnte
greerde schakeling TBA 530, die een komplete
kleuren-matrix bevat. De drie blokken A, B en C
stellen, de op de IC aangesloten vermogensversterkertrappen voor. (Zie fig. 71)
'Verbazend, wat een vereenvoudiging', riep me
neer Leeckmans, vol bewondering uit.
'En u krijgt nog veel méér bewondering wanneer
u 't plaatje even omdraait, want dan ziet u 't 'bin
nenwerk'. Al die transistors, ik tel er al 16, plus
3 zener- en 3 gewone diodes, weerstanden en
meer van die snorrepijperij... allemaal onderge
bracht in een blokje van amper V2 x 21/2 centi
meter.' (Zie fig. 72)
'En dat zijn nog 'kokkerds' van IC's, vergeleken
met die, welke in computerschakelingen worden
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Fig. 72 Zó ingewikkeld ziet het 'binnenwerk' van de geïntegreerde schakeling TBA 530 eruit!
toegepast', sprak de majoor. 'Tussen haakjes, ik
zal die IC voor de vermogens-versterkers ook nog
even voor u tekenen.' (Zie fig. 73)
Meneer Leeckmans zat uiterst nauwkeurig het
pietepeuterige gedoe van transistors, diodes en
condensators op zijn blocnote na te tekenen. Het
duurde nog wel even voordat hij ermee klaar
was. Hij keek zijn tekening nog eens helemaal na
en sprak: 'Ik geloof majoor, dat ik nog wel enige
uitleg bij dit schema nodig heb!'
'Dat kan ik me glashelder voorstellen, vrind
Leeckmans. Laten we dus maar meteen eens
gaan kijken hoe die verbindingen allemaal lopen.
Ik herinner u er eerst nog even aan, dat de drie
kleurverschilsignalen voorzien moeten zijn van
een (-) of een (+) teken, teneinde de kleuren
rood, groen en blauw er weer uit te kunnen ze
ven. Dit gebeurt bij de aansluitingen 2 t/m 5 in
fig. 71, die we zoéven hebben getekend. Deze
aansluitingen zijn de ingangsklemmen voor de
vier signalen: Y, (B-Y), (G-Y) en (R-Y).
In de geïntegreerde schakeling (de kleuren-matrix dus!) wordt het Y-signaal bij de kleurverschil
signalen opgeteld en bovendien zijn er voorversterker-trappen voor rood(R), blauw(B) en
groen(G) in opgenomen. De drie blokjes A, B en
C stellen, zoals we al hebben gezien, de schake
lingen van de vermogensversterkers voor het
sturen van de elektronenstraalstromen van de

beeldbuis voor. In fig. 73 hebben we die schake
ling getekend. Telkens wordt bij de aansluiting 6
het versterkte stuursignaal voor de beeldbuis af
genomen. Aansluiting 3 is verbonden met een
tegenkoppelingsspanning, die aan de geïnte
greerde schakeling wordt toegevoerd.
In fig. 72 ziet u het 'binnenwerk' van de geïnte
greerde schakeling TBA 530, met de voornaam
ste details. U ziet hoe de beide, in serie geschanaar beeldbuis

6
smoor-^
spoel "

(V

5

-o
o

L---U

3

__ I

Fig. 73 Geïntegreerde schakeling van de vermogensversterker voor het sturen van de straalstroom.
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kelde, transistors TS1' en TS2' een dubbel stuur
systeem vormen. De bovenste transistor ont
vangt het verschilsignaal, via aansluiting 2, de
onderste transistor ontvangt het Y-signaal, via de
leiding 5. De door de #optelschakeling' ontstane
totaalstroom stuurt de differentieel-versterker
met de transistors TS3' en TS4'. De schakeling
van de transistor TS5' zorgt voor het stabiliseren
van de emitterstroom en bepaalt het werkpunt.
Het signaal wordt vervolgens, via de zener-diode,
naar buiten gebracht. De basis van de transistor
TS4' wordt, via de aansluiting 15 aan de tegenkoppelspanning, die ik al heb genoemd, toege
voerd. De stabilisering van de emitterstroom, de
tegenkoppeling, en de stabilisering van de
stroomvoorziening, met behulp van het transistor-systeem TS6' zorgen voor een zodanig
constante toestand, dat geen klemschakeling
voor de zwartwaarde nodig is.'
'Er zitten aan zo'n kleurenontvanger toch nog
aardig wat knopjes en dat lijkt me, bijvoorbeeld
voor wat oudere mensen, toch een heel gehan
nes', meende meneer Leeckmans. Hij herinnerde
zich nog maar èl te best, dat hij eens f 30,- 'voorrij-kosten' had moeten betalen aan een TV-reparateur, alleen omdat de stekker van het toestel
een beetje waggelig in de wandcontactdoos had
gezeten en meneer Leeckmans derhalve van
beeld en geluid verstoken bleef op een zaterdag
avond...
'Ja, er zal altijd nog wel iets te schakelen blijven
bij zo'n uiterst ingewikkeld apparaat als een
kleurentelevisie, alhoewel van binnen al aardig
wat helemaal automatisch gebeurt, zoals we al
hebben gezien', sprak de majoor.
Maar...', zo vervolgde hij, 'men maakt 't de men
sen steeds gemakkelijkerl Omdat men had ge
merkt, dat wat oudere mensen nogal eens moei
lijkheden ondervonden bij het indrukken van
knoppen, die met stangetjes aan verschillende
onderdelen zijn verbonden, heeft men een sys
teem bedacht dat, alleen al doordat wij een
knopje met de vingertop aanraken (dus niet
indrukkenI), elektronisch aan- of uit kan schake
len, of het contrast, de helderheid, de geluids
sterkte, de programma-keuze, e.d. kan regelen.
Dat is een groot voordeel, want er wordt, door
ondeskundigen (en vergeet de lieve kindervingertjes niet!), nogal eens ruw gesold met de
schakelknoppen.
Dit systeem zal ongetwijfeld bij gevoelige labora94
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torium-apparatuur in de toekomst vaker worden
toegepast. Speciaal voor de TV werden twee
geïntegreerde schakelingen ontworpen, name
lijk de SAS 560 en de SAS 570. Ze zijn op dezelfde
wijze geconstrueerd en met elk van deze IC's kan
men 4 kanalen kiezen. Het type SAS 560 is uit
gerust met een extra trap, die bij het inschakelen
van de ontvanger, door middel van de netschakelaar, altijd eerst kanaal 1 hoorbaar maakt.'
'Dat lijkt wel op toveren!', riep meneer Leeck
mans, in opperste verbazing, uit. 'Hoe kan je nu
iets schakelen zonder, op z'n minst een knopje in
te drukken of om te draaien?'
'En toch kan 't heus, meneer Leeckmans. Ik zal 't
wel weer even voor u tekenen. Hier komt 't geval.'
(Zie fig. 74)
'Wat u hier ziet is de eerste trap van de geïnte
greerde schakeling SAS 560. De aansluiting 10 is
verbonden met de 'tast'-schakelaar, zoals ik dat
ding maar zal noemen. De aansluiting 6 is metde
afstempotentiometer P verbonden voor het kie
zen van het kanaal, dat een bepaald, gewenst
programma uitzendt. Aan de aansluiting 9 is een
lampje aangesloten, dat bij het inschakelen van
de betreffende knop oplicht en daarmee aan
geeft, welk kanaal in bedrijf is. In de ruststand zijn
de, bij deze aansluitingen behorende transistorsystemen TS1, TS9 en TS13 stroomloos.
Worden, door aanraking van de tastknop, de bei
de elektroden met de vingertop doorverbonden
(overbrugd!), dan is een overgangsweerstand
van 20 megaohm voldoende om de transistors
TS1 en TS2 te laten geleiden.
Het tot nu toe geleidende systeem TS5 wordt, via
het als diode werkende systeem TS3 gesperd. De
spanning op de collector van de transistor TS5
loopt tot een bepaalde waarde op, die door het
als zener-diode werkende systeem TS4 wordt
begrensd.
De stijgende spanning schakelt bovendien het
systeem TS6 van de verschiltrap door; via deze
transistor worden ook de systemen TS8 en TS9
stroomvoerend en de afstempotentiometer
wordt aktief. Bovendien worden de achter elkaar
liggende systemen TS11,TS12en TS13, zodanig
uitgestuurd, dat, via de transistor TS13, het
lampje 'La' stroom toegevoerd krijgt en dus
oplicht.
De transistor TS8 geeft verder, via een eveneens
als zener-diode werkend systeem TS10 en de
spanningsdeler /?8//?9, de basis van de transistor
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1e trap van de IC SAS 560

TS7 een bepaalde basisspanning. De uitzending
wordt nu hoorbaar.
'Ja maar,...viel meneer Leeckmans in de rede...
, 'als die vinger wordt weggenomen dan ploft de
hele schakeling toch weer in elkaar...'
De majoor hief beide armen plafondwaarts.
'Wanneer laat u mij nu eens een keer helemaal
uitspreken? U zit er, zoals gewoonlijk, weer vier
kant naast, waarde vrindl Als ik mijn vinger
namelijk verwijder, dan houdt, dank zij de basisvoorspanning, de transistor TS7, de transistor
TS6 in doorlaattoestand. En dientengevolge blij
ven ook de transistors TS9 en TS 13 stroomvoerend. Het kanaal blijft ingeschakeld en ook het
lampje in de tastknop blijft branden. Over de ge
meenschappelijke koppelweerstand Rk, voor alle
trappen, blijft, wanneer een kanaal is ingescha
keld, een spanning van 3 volt bestaan. Wordt nu
een ander kanaal gekozen, door een andere tast
knop aan te raken, dan stijgt de spanning over de

weerstand Rk heel eventjes tot 4,5 volt en wordt
de voorafgaande rusttoestand onderbroken en
de zo juist aangeraakte knop wordt aktief. De
transistor TS14 is alleen in de geïntegreerde
schakeling SAS 560 aanwezig. Krijgt de weer
stand Rk bij het opnieuw inschakelen van het ont
vangtoestel nog geen spanning, dan ligt de basis
van het systeem TS14 aan massa. Dit heeft het
zelfde effekt, alsof men de tastknop zou aanra
ken. Dat wil zeggen, de transistor TS5 wordt, via
het systeem 3, gesperd en kanaal 1 wordt inge
schakeld.
En nu behoef ik, voor de verandering, eens niet
te tekenen, want ik heb een prentje van een
programma-keuzesysteem, voor 8 kanalen, sa
mengesteld uit de IC's SAS 560 en SAS 570. Kijkt
u maar: (zie fig. 75)
Volgens dit schema wordt steeds, wanneer het
lampje in de tastknop gaat branden, ook het bij
het betreffende kanaal behorende diodeschakel95
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Fig. 75 Principe-schema van de keuze-schakelaar-eenheid voor 8 kanalen, d.m.v. de IC's SAS 560 en SAS 570
(Siemens)
systeem voor een bepaald afstembereik van het
toestel doorgeschakeld. Op die manier kan men
dus de tastknoppen voor alle gewenste bereiken,
die op het toestel aanwezig zijn, programmeren.
Teneinde de stroompjes, die nodig zijn om de
tastknoppen te laten werken, zo gering mogelijk
te houden zelfs wanneer men op het dwaze idee
zou komen, om ze allemaal tegelijk aan te raken,
zijn hoogohmige voorschakel-weerstanden R1
tot /?9 in de schakeling opgenomen. De potentiometers P1 tot P8 zijn, via ontkoppelingsdioden,
met de gemeenschappelijke stuurschakeling ver
bonden. De diode D9 compenseert de temperatuurcoêfficient van de ontkoppelingsdioden.
Er bestaan nog meer systemen voor dergelijke
'vingertip'-schakelmethodes, bijvoorbeeld de
schakelaars, die uit één enkele schijf bestaan en
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waarbij de aardcapaciteit van degene, die de
schijf aanraakt, al voldoende is om een schake
ling tot stand te brengen. Maar... mijn beste...
daar gaan we niet verder op in! Ha... Eleonora...
je komt als geroepen beste kind. Ik had je net wil
len vragen, of je nog even een fles Nuits St. Georges uit de kelder wilde halen. Dan blijven we bij
de Bourgogne vanavond. Derde rek, links, 2e
plank rechts, vooraan. Je kunt niet missen na zo'n
exacte bestekopgave, lieve!'
'Jij weet me die wijnen véél te nauwkeurig te
staan, zo uit je blote hoofd', zei Eleonora Degenouwer een beetje peinzend.
'Een kwestie van een helder verstand en scherpe
opmerkingsgave!', sprak de majoor met zijn be
kende bescheidenheid...

de achtste avond
Kleurentelevisie wordt geboren en meteen is er al heibel in de steeg I 180° fase-draaiing
en koffie met boterkoek. De flip-flop schakeling als manusje-voor-alles. Een vernuftige en
zeer betrouwbare 'vertragingsschakeling'. De majoor als filosoof en meneer Leeckmans
komt (in bed) in een fase-draaiing terecht. Het verhaal eindigt met een enorme, maar toch
zéér voldane snurk...
'In het begin van onze gesprekken over televisie,
majoor, hebt u mij verteld, dat er verschillende
systemen voor kleurentelevisie bestaan en dat
die naast elkaar worden gebruikt in Europa.'
'Néést elkaar wel, maar helaas niet dóór elkaar!'
Toen het duidelijk werd, dat de kleurentelevisie
gereed stond voor een glorieuze opmars in Euro
pa, werd er een commissie gevormd door de
E.B.U. (European Broadcasting Union, ook ge
noemd de U.E.R. = Union Européenne de la
Radiodiffusion).
Eén van de beste methodes om een zaak op de
lange baan te schuiven is 't benoemen van een
'commissie'. Als enig lichtpunt blijft dan nog
over, dat in zo'n commissie 2 tot 3 mensen wér
kelijk iets ondernemen en serieus behandelen!
Helaas mocht 't de E.B.U. niet lukken om één en
kel standaard systeem door de Europese landen
te laten accepteren. Enkele landen gooiden met
een al roet in het eten. Nationale en politieke be
langen speelden een belangrijke rol. Het had
voor de hand gelegen om het, in Amerika al meer
dan 10 jaar met succes toegepaste NTSC-systeem eveneens voor alle europese landen te
adopteren. Er zouden geen al te grote verande
ringen nodig zijn geweest, hoogstens had men
een ander lijnensysteem kunnen voorstellen. Er
kleefden weliswaar bepaalde technische fouten
aan het NTSC-systeem, maar die had men, in de
loop der jaren, dank zij gezamenlijke inspanning,
zeker kunnen verbeteren. Dat bleek al in 1958
toen de Franse ingenieur Henri de France, een
transmissie-procedé ontwikkelde, dat weliswaar

op het NTSC-systeem berustte, maar dat niet zo
sterk afhankelijk meer was van de fase. Dat was
het NTSC-systeem helaas well
De Fransman noemde zijn systeem 'SECAM',
afkorting voor 'séquentiel è mémoire'. Het voor
deel van dit systeem is, dat bij de samenstelling
van kleurenbeeld uit een luminantiesignaal
(Y-signaal) en een chrominantie-signaal (I- en
O-signalen), de scherpte van het weergegeven
beeld vrijwel alleen door het luminantie-signaal
wordt bepaald en maar heel weinig door het
chrominantie-signaal. Ik ga hier maar niet verder
op in, omdat dit systeem in de Benelux niet wordt
toegepast.'
'Welk systeem wordt dan in de Benelux gebruikt,
majoor?'
'Het PAL-systeem, vrind Leeckmans en niet al
leen in de Benelux, maar ook in Denemarken, de
Duitse Bondsrepubliek, Finland, Ierland, Italië,
Liechtenstein,, Noorwegen, Oostenrijk, Ijsland,
Zweden en Zwitserland. Engeland heeft ook het
PAL-systeem geaccepteerd, maar moest, als het
gebruikelijke buitenbeentje, natuurlijk weer iets
aparts hebben, namelijk een verticaal antennesysteem, in plaats van het horizontale, dat in de
overige landen wordt toegepast. Wij hebben een
liggende 'H' op 't dak, de Engelsen daarentegen
een staande 'H'. Heel vaak in de vorm van een
'maal'-teken.
'Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen
het SECAM en het PAL-systeem?', drong meneer
Leeckmans aan, met zijn ball-point al in de standby positie.
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'Och, zó ver liggen beide systemen nu ook weer
niet uit elkaar', meende de majoor. 'Het belang
rijkste verschil tussen het Amerikaanse NTSCsysteem en het Franse SECAM en het in Duits
land ontwikkelde PAL-systeem, is het verschil in
de modulatie-methode van de kleuren-draagfrequentie voor de overbrenging en de kleureninformatie. Het zou werkelijk te ver voeren om,
in het kader van onze genoeglijke gesprekken,
een overmaat aan taaie, gortdroge, technische
kost te gaan bespreken, maar... ik zal toch probe
ren de zaak zo eenvoudig mogelijk uit te leggen',
beloofde de majoor.
'En nu ga ik iets zeer merkwaardigs beweren,
vrind Leeckmans! Op de keper beschouwd is
namelijk het SECAM-systeem een technische
vereenvoudiging van het oorspronkelijke Ameri
kaanse NTSC-systeem, maar het PAL-systeem is,
in feite, juist ingewikkelder dan het NTSC-sys
teem!'
'Wat betekent dat PAL nu eigenlijk, majoor? Is 't
misschien een afkorting, of is het systeem ge
noemd naar de een of andere meneer PAL?'
'Nee, het PAL-systeem is ontwikkeld door Dr.
Walter Bruch van Telefunken en PAL is de afkor
ting van 'Phase Alternating Line'. En wat dat be
tekent, vertel ik u straks nog wel. En NTSC is een
afkorting van 'National Television Systems Committee'.
Het PAL-systeem is, in grote mate althans, onaf
hankelijk van fase-fouten tussen zender en ont
vangtoestel. Tegelijkertijd wordt de tussenfase
van de uitzending van de beide kleureninformaties vermeden. Daardoor blijft de kleurenscherpte in vertikale richting in belangrijke mate
behouden. Ook daar kom ik nog op terug.
Wanneer we het PAL-systeem gaan beschrijven,
moeten we ons eigenlijk baseren op het feit, dat
bij het oorspronkelijke NTSC-systeem kleuren'vervalsing' ontstaat, tengevolge van zogenoem
de differentiële fase-fouten van de gemoduleer
de hulpdraagfrequentie. Dat wil dus zeggen door
de ongelijke fasedraaiing van de afzonderlijke
frequenties van, uit de onderste en bovenste
zijbanden bestaande frequentie-spectrum, waar
in ook de door de 'burst' overgebrachte draagfrequentie zelf, een rol speelt. Aangezien de kleur
door de fase-hoek wordt bepaald, beïnvloeden
fouten in deze fase-hoek het kleursignaal. En
ongewenste looptijden- en fase-verschuivingen
kunnen nu eenmaal op verschillende plaatsen in
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het af te leggen traject optreden. Laten we alleen
maar eens even denken aan de kabel, die de
studio met de zender verbindt, de straalzender,
die voor onderlinge verbinding tussen de ver
schillende zenders zorgt, reflekties (schaduw
beelden) en wanneer er iets aan de lineariteitvan
de zender hapert. Mogelijkheden te kust en te
keur!
De fase-verschuiving in het signaal 'vervalst' dus
het signaal. Bij het NTSC-systeem bijvoorbeeld
wordt rood dan veranderd in oranje. (Dat zou in
Nederland eens moeten gebeuren... de telefoons
zouden roodgloeiend staan!)... Daarom zijn
Amerikaanse TV-toestellen voorzien van een
regelknop om de eventueel optredende fase-fou
ten (en dus de kleuren!) te kunnen corrigeren.
Ik zal nu eerst even een eenvoudige voorstelling
van een kleurencirkel op het bord tekenen, met
een coördinatenstelsel (of eenvoudiger gezegd:
een assenkruis) met de coördinaten U en V. Hier
komt de tekening... (zie fig. 76)
'U ziet wel, meneer Leeckmans, dat wanneer een
wijzer, die zich in de richting +U = Blauw -Yzou
bewegen, ongeveer op blauw terecht zou komen,
terwijl een andere, die in de richting +V = Rood
-Y, terecht zou komen op rood.'
'Is dat niet een grauw brok theorie, majoor?', in
formeerde meneer Leeckmans.
'Geen kwestie van! Kleursignalen worden met
een oscilloscoop in de praktijk gecontroleerd.
Men legt de componenten U en V van een kleur
signaal aan op de afbuigplaten van de oscil
loscoop. Met de op deze wijze gevormde 'vec90° +V
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Fig. 76 Ligging van de U=(R—Y) en van de V=(B-Y)
assen in een kleurencirkel.

torscoop' worden bij de zender de plaats van de
fasen en de amplituden van de testkleuren gecontroleerd. Toch is een kleurendiagram bij een
TV-kleurenbeeld niet stationair! Want, afhanke
lijk van het feit, welke kleur juist wordt afgetast,
beweegt het diagram zich 'heen en weer' en
wordt ook nog de lengte gewijzigd.'
'Ik vind 't allemaal maar bèr ingewikkeld', klaag
de meneer Leeckmans.
'Ja, maar u hebt 't zélf gewild! U wilde toch zo
graag weten hoe de televisie werkt... maar, vrind
Leeckmans, is neem 't u heus niet kwalijk. Diefase-verschuivings-kwestie is nu eenmaal niet zo
eenvoudig. U bent heus de enige niet, die daar
mee sukkelt! Ik vond eens een spiekbriefje op de
lessenaar van één van mijn leerlingen (heus geen
domme jongen hoor!), waarop gekrabbeld was:
'De fase schuift maar heen en weer
'Op 't laatst weet toch geen mens het meer!'
En die jongeman sloeg de plank beslist niet ver
mis! Ik ga nu even een eenvoudige tekening ma
ken, waarin het principe van het PAL-systeem tot
uitdrukking komt. Hier gaan we dan... (Zie fig. 77)
In deze kleurenkring zijn niet de kleurverschilsignalen U (= B - Y) en V(= R - Y), aangegeven,
maar een daaruit resulterend kleurendiagram. In
dit diagram wordt verondersteld, dat de kleur
oranje wordt uitgezonden (de juiste, gewenste
kleur). Ondergaat dit nominale signaal nu tijdens
het overbrengen naar de ontvanger, een fasefoulieve kleur
va n I ij n b

juiste kleur

y'

rood

\
foutieve kleur
van lijn a

\

R-Y

\

purper

verschuiving onder een hoek <f> (spreek uit: fie;
met dit Griekse teken wordt een fase-hoek altijd
aangegeven), dan verschijnt de oorspronkelijke
kleur oranje als geel op de beeldbuis! Tenminste
op een TV-ontvanger, die niet volgens het PALsysteem werkt.
En nu komt 't, meneer Leeckmans! Bij het PALsysteem wordt, door een elektronische schake
laar in de zender, de V-komponent (dus: Rood
-Y) in fase, afwisselend (en daar is nu dat begrip
'phase alternating!), van lijn tot lijn 180° om
gepoold. Vandaar dus de benaming PAL = phase
alternating line. Daarmee wordt ook een fase-afwijking <f> van een regel en die van de volgende
omgepoold. In het voorbeeld van fig. 77 ver
schijnt dus op de volgende lijn b een foutieve
kleur, met een fase-hoek </> dat wil zeggen: een
rode kleur. Deze uiterst snel afwisselende kleur
afwijkingen mengen zich in onze trage ogen tot
een bepaalde gemiddelde waarde en dat be
tekent dan weer, dat men, niettegenstaande de
afwijkingen van de op elkaar volgende lijnen,
toch de juiste kleur oranje ziet. De kleur is welis
waar niet helemaal verzadigd, maar dat is in de
praktijk geen bezwaar. Tenminste bijfase-fouten,
die niet groter zijn dan 12 graden! Bij grotere af
wijkingen zal echtereen lijnenstruktuurzichtbaar
worden en zullen de horizontale omtrekken be
ginnen te flikkeren, hetgeen natuurlijk een volko
men ongewenst verschijnsel is. Maar... we zijn er
nog altijd niet!'
'Krimmenelel', zuchtte meneer Leeckmans, on
parlementair.
'Aangezien de V-componenten in het kleursignaal V (dus Rood - Y), tengevolge van de 90° fase-draaiing ten opzichte van de U-component
(dus Blauw - Y) gedraaid zijn, zullen de V-compo-

\
+v

geel

V

blauw

B-Y
"burst" voor
lijn o

groen

cyaan
blauw.

Fig. 77 Compensatie van een hoek- (en dus kleurafwij
king) door gespiegelde compensatie, t.o.v. de nomina
le waarde.

45°

/

+U
+U blijft onveranderd

Fig. 78 Kleursignaal en ligging van de burst-fase voor
lijn a bij het PAL-systeem.
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omgepoold t.o.v lijn o

-V

Fig. 79 Kleursignaal en ligging van de burst-fase voor
lijn b bij het PAL-systeem.
nenten van een lijn a +90° en bij de volgende lijn
b -90° ten opzichte van de U-as zijn gedraaid.'
'Sorry majoor, dat is me zo duidelijk als koffiedik
van een bijzonder slechte soort!', zei meneer
Leeckmans goud-eerlijk als altijd.
'Dan gaan we weer eens eventjes tekenen voor
de verandering, waarde heer. De zaakzit namelijk
zó: (Zie fig. 78 en 79)
'U ziet het hele verhaal, dat ik heb opgehangen

over die fase-draaiing, duidelijk in fig. 78 en 79!'
Meneer Leeckmans gluurde opmerkzaam naar
het schoolbord en tekende de figuren, met het
puntje van de tong tussen zijn tanden geklemd,
netjes na.
'Ja', zei hij, 'nu is de zaak duidelijk'.
'Mooi zo', sprak de majoor tevreden en hij ver
volgde: 'Omdat de ontvanger die 180° fasedraaiing weer ongedaan moet maken, moet dit
toestel eveneens zijn uitgerust met een, in de
juiste fase schakelende, elektronische schake
laar. Om die lijnfrequente schakelaar op de juiste
manier te sturen, wordt aan het burstsignaal een
identificatie-signaal toegevoegd. De 'burst' ver
vult daarmee nog een andere taak. Bij lijn a be
gint de burst bij de in fig. 78 getekende ligging
van de fase. Bij lijn b heb ik de burst-fase in fig.
79 in de tekening aangegeven. Hoe we die zaak
straks in de PAL-ontvanger weer uit elkaar plui
zen, vertel ik u als we de PAL-ontvanger gaan be
kijken.'
Op dat moment kwam mevrouw Eleonora Degen-

ouwer met de koffie binnen. Het gezicht van de
majoor betrok, alsof er een donderbui op komst
was.
'Koffie?', zei hij geringschattend.
'Ja, koffie, mannie, vers gezet'.
'Ja, maar...'
'Eerst een kop koffie met een stukje boterkoek,
dan heb je tenminste een ondergrondje voor
eventuele snode plannen, die je misschien voor
later op de avond zou koesteren. Als je begrijpt
wat ik bedoel...'.
'Enfin', zei de majoor tegen meneer Leeckmans,
'drinkt u maar op, baat 't niet dan schaadt 't niet.
U zult een helder hoofd hard nodig hebben voor
hetgeen er nu gaat volgen!' Meneer Leeckmans
knikte bedachtzaam en dronk zijn koffie met
smaak op.
'Zó,' sprak de majoor terwijl hij zijn lege kopje op
een bijzettafeltje neerzette, 'straks nemen we wel
iets beters om de vieze smaak weg te spoelen!
En nu, vrind Leeckmans gaan we eens kijken hoe
't er in een PAL-TV-ontvanger uit ziet.'
'O, ja, dat interesseert me buitengewoon!', viel
meneer Leeckmans meteen bij.
'Nu, ik heb u zoëven al verteld, dat we de faseomschakeling na elke tweede lijn weer subiet
ongedaan moeten maken, willen wij voor 100%
profiteren van de voordelen van het PAL-systeem. De wisselende fase-verschuiving van de
'burst' werkt daarbij in het ontvangtoestel als
identificatie, of er een juiste of een omgepoolde
(Rood -Y)-component aanwezig is. De door de
zender uitgezonden lijnsignalen Fa en Fb, kunnen
echter door weerkaatsing in heuvelachtig ge
bied, een fout oplopen, namelijk een vóórijlende
fase-verschuiving.'
'Dat zult u dan even moeten tekenen of toelich
ten, want dat is niet zonder meer duidelijk!'

I

+IB-Y)
Fb werkelijk

+P 2
Fb nominaal
- (R -V )

Fig. 81 Dezelfde fase-out voor de bij het PAL-systeem
volgende lijn b
'Ja, daar hebt u gelijk in. Ik teken de zaak meteen
op het bord. (Zie fig. 80)
'Hebt u 't genoteerd, dan gaan we weer verder.
Het kleursignaal voor lijn a wijkt in dit geval, zoals
fig. 80 laat zien, met een hoek/3 in de richting van
de (Rood -Y)-as van de nominale waarde af. Die
onwelkome fase-fout zou dus het beeld rood
kleuren. Bij de volgende lijn b komt dan dezelfde
fase-fout /32 voor als de waarde Fb, zoals fig. 81
laat zien. Fb is dus dichter bij de (Blauw -Y)-as
gekomen en zal het beeld blauwachtig gaan kleu
ren.
In het ontvangtoestel worden nu de beide, wer
kelijke, waarden van de signalen Fa en Fb, zoals
in fig. 82 te zien is, samengevoegd. Dat wil zeg
gen, dat het signaal Fb teruggepoold wordt en
tijdelijk met het signaal Fa in overeenstemming
wordt gebracht.
Er resulteert dan (volgens de vector- en de wisselstroomrekening), waarmee ik u niet wil ver
moeien, een gemiddelde spanning, die nu weer
precies in de richting van de nominale waarde
loopt, zoals in fig. 80 is aangegeven. De onder
weg optredende fase-fouten /3, en /32 en dus ook
de desbetreffende kleurenfouten worden opge+ (R-Y)
Fg
werkelijk^--'

+ IR-Y)

Pi

Fq werkelijk

^2

werkelijk

Fq nominaal

+;/h

+ (B-Y)

+IB-YJ
Fig. 80 Een tijdens de transmissie opgelopen fase-out
voor een lijn a

Fig. 82 In de PAL-ontvanger wordt, uit de beide op
elkaar volgende, met foutieve fase-hoeken 'verontrei
nigde' lijnsignalen, een nieuw, gemiddeld lijn-signaal
gevormd, waarvan de richting overeenkomt met de
oorspronkelijke ofwel nominale waarde.
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heven. Er moeten in een PAL-ontvangtoestel dus
twee schakelfunkties beslist worden vervuld:
1. Terugpolen, dat wil zeggen, 180 graden omke
ren van de fase bij elke tweede lijn.
2. Een gemiddelde waarde uit de signalen van
twee opeenvolgende lijnen vormen, d.w.z. de
voorafgaande lijn moet steeds gedurende de
duur van één lijn, worden vertraagd, respectieve
lijk 'opgeslagen', opdat men die lijn met de vol
gende samen kan voegen.
In het ontvangtoestel vindt de verwerking van
deze signalen echter in omgekeerde volgorde
plaats. Eerst worden deze signalen vertraagd en
daarna worden ze omgepoold. Maar vooraf,
vrind Leeckmans, moet ik u nog het een en ander
vertellen over de kleurencompensatie.
Zoals we in fig. 82 konden zien, beweegt het uit
de beide lijnen a en b verkregen nieuwe signaal
zich precies in de richting van de oorspronkelijke
nominale waarde. U ziet ook, dat de amplitude
van het signaal overeenkomt met de halve diago
naal van het parallellogram, dat ik in die tekening
heb aangebracht. Deze amplitude is iets kleiner
dan die van de oorspronkelijke, nominale waar
de. Dat betekent echter alleen maar, dat het beeld
iets bleker zal worden. De kleuren zijn niet meer
voor 100% verzadigd. En wel des te minder, al
naar gelang de fase-fout p groter is. Maar dat
maakt maar zo weinig uit, dat de kijker daar
nauwelijks iets van merkt. Als tomaten er ietsje
bleker uitzien op het beeldscherm dan in werke
lijkheid, och dat is niet zo heel erg. Maar... stelt
u zich eens voor, dat de PAL-compensatie niet
bestond, dan zouden diezelfde tomaten een blau
we waas vertonen.
In dezelfde tekening (fig. 82) werd het signaal van

+ IB-Y)

Fig. 83 Bij fase-hoeken, die maar weinig afwijken, kan
men afzien van de elektronische vorming van een ge
middelde waarde want onze ogen vormen zelf al een
gemiddelde optische waarde die met Om in de teke
ning is aangegeven.
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lijn a elektronisch vertraagd, zodat het gelijktijdig
met lijn b samenvalt en er een nieuw, gemiddeld,
elektronisch signaal uit beide lijninformaties
wordt verkregen.
Om de kosten te verlagen is 't ook mogelijk die
hele vertragingstrap weg te laten! In dat geval
wordt alleen de lijn b omgepoold. Dat moet bij
het PAL-systeem altijd gebeuren! Maar lijn a
wordt zonder meer direkt naar de beeldbuis ge
leid. Onder elkaar verschijnen dan op het scherm
een iets of wat blauwachtig verkleurde lijn en een
beetje rood verkleurde lijn. Maar onze ogen ne
men, wanneer de fase-fout p tenminste niet él te
groot is, een gemiddelde optische waarde Om
waar, zoals tenslotte ook uit de rood en geel
oplichtende punten van het beeldscherm, de
kleur oranje zichtbaar wordt.
Dit vereenvoudigde PAL-systeem werkt evenwel
alleen dan bevredigend, wanneer de foutieve fase-hoek niet groter is dan ongeveer 12°. Is defout
groter dan krijgt men gekleurde strepen op het
beeldscherm te zien en men spreekt dan van het
'jalouzie'-effekt. Erg leuke jongens hebben 'tdan
over het 'palouzie'-effekt! In het Verre Oosten
worden bepaalde kleine kleuren-ontvangtoestellen gefabriceerd, die volgens het vereenvoudig
de PAL-systeem werken. Ten eerste om het
toestel maar zo goedkoop mogelijk te kunnen le
veren en ten tweede om het PAL-patent te kun
nen omzeilen!'
'Als ik 't allemaal goed heb meegekregen, dan is
het grote voordeel van het PAL-systeem, dat uit
twee, op elkaar volgende lijnen, die, door de een
of andere oorzaak, een fase-hoekfout hebben op
gelopen tijdens de transmissie, opnieuw de
oorspronkelijke, door de zender uitgezonden
kleur-signalen worden gevormd. Klopt dat, ma
joor?'
'Als een steenpuist, die op doorbreken staat! U
hebt de zaak volkomen door, meneer Leeckmans.
Ik kan dan ook niet nalaten u een complimentje
te maken, want zó eenvoudig was dit verhaal nu
werkelijk óók weer niet! We schieten nu al aardig
in de goede richting, maar we zijn er nog steeds
niet helemaal!'
'Nog meer?', informeerde meneer Leeckmans,
een beetje benauwd.
'O jeetje ja! Als we twee maanden, elke avond 3
uren lang, zaterdag en zondag inbegrepen, met
elkaar over televisie zouden babbelen, dan zou
den we alle facetten van TV-zenders en ont-
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vangers nog lang niet allemaal hebben bespro
ken. Maar... beste vrind Leeckmans, versaag niet,
want zó erg zal ik 't heus niet met u maken. U be
hoeft tenslotte geen volleerd TV-technicus te
worden. Het moet een hobby blijven, nietwaar en
laat u vooral nooit verleiden om zelf een TVtoestel, met behulp van een bouwdoos met 'vol
ledige beschrijving', in elkaar te prutsen. Een on
begonnen werk, beste kerel I
Nu we al aardig wat weten van de kleuren-TV, zult
u, zo langzamerhand, wel eens een meer kom
pleet blokschema van een PAL-kleurenontvanger
willen zien, vermoed ik zo. Eventjes kijken, of ik
nog een rood krijtje bezit, dan zal ik de zeer
speciale PAL-schakelingen netjes van een rood
randje voorzien. Daar gaan we dan!' (Zie fig. 84)
En toen hij zag, dat meneer Leeckmans klaar was
met het overtekenen (een heel priegelwerkje,
tussen haakjesI), sprak de majoor voortvarend,
als altijd:
'Laten we nu, met mannenmoed, dit blokschema
eens ontleden! Het gaat hier vooral om de speci
fieke PAL-elementen, die de TV-ontvanger tot
een échte PAL-ontvanger maken. Hier komt 't op
aan en noteert u dat vooral, meneer Leeckmans!
Een PAL-decodeerder, of u mag ook gerust zeg
gen, een PAL-demodulator is uitgevoerd meteen
vertragingsschakelaar van 64 microseconden en
een optelschakeling. De vertragingsschakeling
vertraagt een lijnsignaal met 64 microsecon
den.In de optelschakeling komt 't signaal dan
tegelijk met het volgende lijnsignaal 'binnen'. Er
wordt, op deze wijze, een totaal-signaal ge
vormd. Eenzeer welkom, bijkomend voordeeltje
is nog, dat bij de PAL-demodulator al de dubbelmodulatie uit elkaar is gehaald. Deze decodeerder levert aan de uitgangen weliswaar twee, nog
altijd draagfrequenties bevattende signalen,
maar het ene signaal bevat alleen de componen
ten rood (R) - Y en het andere alleen blauw
(B) - Y. Deze informaties worden aan de syn
chrone demodulator toegevoerd.
Maar nu moet echter ook nog het (R - Y)-signaal
bij elke tweede lijn worden omgepoold. Als u fig.
84 bekijkt, zult u zien, dat dit gebeurt, doordat
men de kleur-hulpdraagfrequentie voor deze
demodulator bij elke tweede lijn 180° ompoolt.
Dit ompolen van 0° tot 180° vindt in de fase-omkeerschakeling plaats, die in fig. 84 boven de (R
- Y)-demodulator is getekend. Het omschakelen
bij elke tweede lijn betekent, dat met de halve lijn
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frequentie moet worden geschakeld. Behalve de,
in elk ontvangtoestel aanwezige lijnen, of vertica
le frequentie van 15 625 Hz is ook nog eens een
hulpfrequentie van 15 625:2 = 7812,5 Hz (af
gerond op 7,8 kHz) nodig.
Nu zou men gemakshalve kunnen redeneren, la
ten we die 7,8 kHz-frequentie maar rustig, met
behulp van een frequentie-deler (2:1) uit de lijn
frequentie peuteren. Maar ja, dat zou dan weer
snel kunnen leiden tot fase-fouten. En die kunnen
we werkelijk als 'kiespijn' in een kleuren-TV-ontvangtoestel missen! Bovendien moet dat 180°
ompolen altijd heel precies bij de oneven lijnen
b, d, f, etc. plaatsvinden, die ook werkelijk in de
TV-zender worden omgepoold en die door de
burst-fase (-45°) kijkt u nog maar eens even naar
de fig. 78 en 79, geïdentificeerd worden. Om deze
reden leidt men deze PAL-identificatie af uit de
fase-compensator van de kleuren-hulpdraag fre
quentie. Hiertoe dient dan de onderste, op een
gearceerd veld getekende, schakelgroep in fig.
84.
In de fase-comparator is van de burst-versterker
afkomstig, nog altijd een bepaalde neiging tot
verspringen bij elke tweede lijn aanwezig. Met
behulp van deze identificatie-impuls wordt een
7,8 kHz-oscillator gesynchroniseerd. Maar aan
gezien men met een sinus-spanning met z'n ge
leidelijk stijgende flanken nooit erg precies kan
schakelen, stuurt men met deze sinusspanning
een flip-flop schakeling.'
'Hoeveel, zegt u?', vroeg meneer Leeckmans, in
opperste verbazing.
'Een flip-flop schakeling is een veel toegepaste
schakeling, onder andere aanwezig in die gewel
dig handige elektronische zakrekenmachientjes,
maar ook in grote computers. De flip-flop schake
ling is een zogenoemde 'bi-stabiele' schakeling,
dat wil zeggen, dat zo'n schakeling in twee ver
schillende standen stabiel is. De schakeling staat
of in de ene, of in de andere stand en nooit daar
tussenin, of in allebei tegelijk'.
'Dat kan ik me nu toch wel erg moeilijk voorstel
len, majoor', klaagde meneer Leeckmans.
'Waarde heer, u weet wel, dat u hier altijd op uw
wenken wordt bediend. Ik zal zo'n flip-flop geval
even voor u op het bord tekenen... (Zie fig. 85)
'De werking van zo'n flip-flop schakeling (een
duur woord daarvoor is 'bi-stabiele multivibrator'), is als volgt: De gelijkspanning van +9 volt
bewerkstelligt een positieve spanning op de

O —9V
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0R’
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-o + 9V

Fig. 85 Voorbeeld van een bi-stabiele multivibrator
(flip-flop schakeling). In dit geval voor het doen aan
trekken of afvallen van een relais (Ry).

basis van de transistor TS1. Hierdoor zal deze
transistor, die tevoren in doorlaatrichting ver
keerde, minder stroom gaan trekken. Het gevolg
daarvan is, dat de collectorspanning toeneemt,
waardoor de transistor TS2 in doorlaatrichting
komt te verkeren. Maar hierdoor wordt de span
ning tussen de spoel van het relais (Ry) en de
weerstand R3 weer kleiner en dat heeft tot ge
volg, dat de transistor TS1 volkomen gaat sper
ren. Door nu een stroomstoot (impuls) aan de
transistor TS2 toe te voeren, zal de schakeling
weer in haar oorspronkelijke toestand terugval
len. De schakeling is 'bi-stabiel' en er is maar heel
weinig energie voor nodig om de transistoren
TS1 en TS2 van een doorlaat- in een spertoestand
te brengen. Met de instelweerstand R5 en de
potentiometer P kan men de flip-flop schakeling
heel fijn afregelen, zodat deze zeer snel op de
toegevoerde impuls reageert. Alles duidelijk nu?'
'Zeker, maar wat heeft die diode er feitelijk mee
te maken? Die doet toch niet mee aan dat omke
ren van de schakeling!'
'Daar hebt u gelijk in. Kijk, wanneer het relais af
valt, zal er, door inductie in de spoel van het
relais, een bepaalde spanningspiek optreden die
de schakeling volkomen ongewenst zou kunnen
laten omslaan. De diode D voert nu een eventueel
optredende spanningspiek weer keurig netjes af,

zodat het relais en de schakeling beide feilloos
reageren. Dat is nu 't hele eieren etenl Behalve
deze omschakelbare fase-draaier, moet het sys
teem ook nog een vaste 90° fase-draaier bevat
ten, die steeds voor het demoduleren van de
kwadratuur-modulatie nodig is. Men kan echter
ook, in plaats van (R - Y) met + 90° te schakelen,
(B - Y) met - 90° schakelen. Daarom heb ik in
fig. 84 in de kleurhulpdraagfrequentie naar de
(B—Y)-demodulator een 90° fase-draaier gete
kend.
De gewenste fase kan men gemakkelijk door een
overeenkomstige poling van een spoelwikkeling
verkrijgen. Er bestaan nog meer mogelijkheden,
maar 't zou werkelijk te ver voeren om die al
lemaal te bespreken. Mocht u, onverhoopt, eens
een blokschema van een TV-ontvanger van be
paalde fabrikanten in handen krijgen, begin dan
alstublieft niet op mij te schelden, omdat in zo'n
schema een andere methode is gevolgdI'
Meneer Leeckmans beloofde dat graag.
Enkele diepe rimpels hadden zich om het nobel
voorhoofd van buurman Leeckmans gevormd.
Krèk een imitatie van de vloedlijn op het strand.
'Wat zijn de problemen, vrind Leeckmans?', in
formeerde de majoor uiterst voorkomend.
'Tja...', begon meneer Leeckmans, 'we hebben 't
nu wel een paar keer over een 'vertragingsschakeling' gehad, maar hoe zo'n geval precies werkt
hebt u me eigenlijk nog nooit verteld! Elektro
magnetische golven lijken me toch erg moeilijk
te vertragen. Ze hebben zo'n enorme snelheid...'
'Ahum, juist, niet zo gek bedacht! Wie bijvoor
beeld zou denken, dat een dergelijke vertragingsschakeling alleen door middel van spoelen en
condensatoren te verwezenlijken zou zijn, slaat
de plank al heel ferm mis! Men maakt dan ook
geen gebruik van elektromagnetische golven
maar van mechanische golven; tenminste bij de
modernste uitvoeringen.'
'Geluidsgolven, bijvoorbeeld?'
'Neen, geen geluidsgolven. Er bestaan een aantal
stoffen, bijvoorbeeld kwarts en bepaalde kerami
sche stoffen, die mechanisch worden vervormd,
al gebeurt dit maar in uiterst geringe mate, wan
neer ze elektrisch worden 'aangestoten'. En...
omgekeerd, als ze mechanisch worden aange
stoten wekken ze een kleine hoeveelheid elektri
citeit op. Men noemt dergelijke stoffen 'piëzoelektrisch'. Kwartsklokken en kwartshorlogeszijn
nu erg populair, omdat ze uiterst nauwkeurig
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werken. Deze bevatten alle een piëzo-elektrisch
element, namelijk kwarts.'
'Uiterst merkwaardig!', meende meneer Leeckmans.
'Ja, dat is 't zeker. Bij een vertragingsschakeling
in een TV-toestel maakt men van het piëzo-elektrische materiaal feitelijk alleen gebruik om een
elektrische golf om te zetten in een mechanische.
Welnu, de mechanische trilling met de kleurenhulp-draaggolffrequentie is een ultrasonore tril
ling. Die trilling ligt boven de gehoorgrens. Die
trilling stoot een glazen staaf aan, die ongeveer
200 millimeter lang is en die trilling plant zich
door de staaf voort. Aan het andere eind van de

Fig. 86 Voorbeeld van een 'vertragingslijn' bestaande uit een glazen
staaf en twee transductoren (= om
zette rs).

staaf is een tweede piëzo-elektrisch element
aangebracht, geheel gelijk aan het eerste. In de
techniek worden deze elementen 'transducto
ren', ofwel 'omzetters'genoemd. Ik teken zo'n ge
valletje even voor U.' (Zie fig. 86)
'Is dat een speciaal soort glas?', informeerde
meneer Leeckmans.
'Ja, men gebruikt hiervoor een glassoort, waarbij
de voortplantingssnelheid groter wordt naarma
te de temperatuur van het glas stijgt en waardoor
de looptijd, door de uitzetting van het glas weer
wordt gecompenseerd. Met het gevolg natuur
lijk, dat de looptijd constant blijft'.
'Waarom is die glasstaaf nu juist 200 mm lang?'

'U bent helemaal niet nieuwsgierig, maar u weet
blijkbaar alles verdraaid graag heel precies',
lachte de majoor. 'Kijk, die lengte van 200 mil
limeter komt ongeveer overeen met het traject
van de ultrasonore golf. In een luchtledig zou,
over een gelijke lengte (dus 200 millimeter!) de
snelheid van een elektromagnetische golf zowat
20 kilometer per sec. bedragen! Met de glazen
staaf bereiken wij een vertraging van 64 microseconden en dat is precies wat we nodig hebben.
Ik hoop, dat ik duidelijk genoeg ben geweest'.
'Ja, majoor, ik heb de zaak nu wel door', sprak
meneer Leeckmans hoogst tevreden.
Nu was 't blijkbaar de majoor, die over een pro
bleem zat te peinzen. Hij staarde namelijk inten
sief, ja gebiologeerd, naar zijn half uitgebluste
sigaar.
'Zit u ergens over te dubben, majoor?' De majoor
schrok even op uit zijn gepeins.
'Eh... nee, dat niet. Ik zit er alleen even over te
denken hoe merkwaardig 'ttoch is, dat kleuren
televisie uiteindelijk alleen maar mogelijk is,
dank zij de lichamelijke onvolkomenheid van de
mens!'
'Wèt zegt u me nou?', vroeg meneer Leeckmans,
terwijl zijn wenkbrauwen, van pure verbazing,
dreigden over zijn kruintje het heelal in te schie
ten. 'Ik, van mijn kant, heb de allergrootste be
wondering en respect voor al die knappe kerels,
die dit technische wonder tot stand hebben we
ten te brengen en u spreekt van 'onvolkomen
heid'. Dèt moet u me toch eens proberen uit te
leggen, majoor!'
'Och ja, in feite is 't het onvermogen van onze
ogen om stuk voor stuk, elkaar opvolgende beel
den te onderscheiden. Precies als bij de film. Wij
zien die losse beeldjes dus als een vloeiend ge
heel. Daarbij komt ook nog, dat onze ogen een
schreeuwend gebrek aan ruimtelijk oplossend
vermogen hebben, waardoor wij kleine kleurendetails niet eens kunnen zien. Zodoende bezitten
de kleuren eigenlijk maar een smalle frequentieband in het videofrequente signaal en bevatten
ze maar een heel beperkte hoeveelheid informa
tie.'
'Maar...', vervolgde de majoor opgewekt, 'voor
dat mijn kleuroplossend vermogen mij helemaal

te kort gaat schieten, ga ik even die 1957 Charmes
Chambertin uit de kelder halen. Een schitterende
rode Bourgogne, die ik de vorige week heb bin
nen gekregen. Die is nu wel voldoende tot rust
gekomen om zijn hartverwarmende kleuren te la
ten prijken. Ik vind dat u zo'n prachtige dronk
vanavond dubbel en dwars hebt verdiend, vrind
Leeckmans, want onze onderwerpen waren nog
al 'droog' uitgevallen vindt u ook niet?'
'Nou nee,' protesteerde meneer Leeckmans, 'ik
heb er toch aardig wat van opgestoken. Maar...',
zo vervolgde hij met een bijzonder slim gezicht,
'in elk geval wel 'droog' genoeg om een dorstte
verwekken, die ik heel graag met uw Charmes
Chambertin, op gepaste wijze hoop te kunnen
lessen...'
Voor alle zekerheid en om èl die voortreffelijkhe
den van die 1957 Charmes Chambertin toch maar
door en door te proeven en te kunnen waarderen,
hebben de heren twee flessen geslacht. En het
resultaat was, vooral bij meneer Leeckmans, héél
duidelijk merkbaar! Toen hij, een uurtje later in
de echtelijke sponde verwijlde, speelde een olie
achtige glimlach om zijn lippen. Daarbij mompel
de hij, bij flarden, enkele woorden, zoals Palletje,
Palletje, tumpetee... ik loop in de fase mee... En
die fase schuift maar heen en weer... o wat doen
mijn haren zeer! Er zit een fase-foutje in je haar
tjes, schatje...' Dat woordje 'schatje' dééd 't blijk
baar. Met één ruk schoot mevrouw Leeckmans
tenminste overeind en als een flip-flop dook
meneer Leeckmans afdoende onder de dekens.
'Wat was dat met dat 'schatje'?', informeerde
mevrouw Leeckmans op de gestrenge toon van
een directrice van een ouderwetse meisjes-kostschool.
'Rompompom... pom... tidum... pompom...' ant
woordde meneer Leeckmans, helder en duidelijk
van onder de dekens.
'Wacht maar, kereltje... morgen komt er weer een
dag', waarschuwde mevrouw Leeckmans drei
gend. Maar meneer Leeckmans zat blijkbaar al
ergens in eenfase-draaiing van 180° en gaf alleen
nog maar een 'burst' (salvo) af, in de vorm van
een enorme, maar zeer voldane, snurk...
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de negende avond
Televisie bekeken vanuit hogere sferen: allerlei soorten TV-antennes passeren de revue.
Hoe komt toch die 'sneeuw' op het beeldscherm terecht? Versterkende middelen voor de
TV-antenne rukken aan. Frequenties 'filteren' is nog wel iets anders dan koffie zetten!
'We zullen vanavond de televisie eens een keer
van uit hoger sferen gaan bekijken, vrind Leeckmans!'
'Watte...?', schrok meneer Leeckmans zich een
hoedje. Hij had erg veel last van hoogtevrees en
stond altijd overvloedig te transpireren op het
keukentrapje, als hij de gordijnen voor zijn vrouw
moest ophangen.
'Nee, schrikt u maar niet', sprak de majoor, lang
zaam een bulderlach 'inregelend', zoals ze in de
radio-studio zeggen, 'we blijven met onze beide
voeten op de solide grond, hoorl'
'O, graag, alstublieft. Ik kreeg al koude rillingen
bij de gedachte dat we allebei door de dakgoot
zouden moeten kruipen...'
'Hebt u die TV-antenne op uw dak wel eens goed
bekeken?', informeerde de majoor.
'Nee, eigenlijk gezegd niet. Dat ding staat nogal
midden op het dak en is van de grond af maar ge
deeltelijk zichtbaar. Ik heb alleen wèl gezien, dat
er allemaal aparte staafjes op één lange staaf zit
ten.'
'U bent dan de trotse eigenaar van een Yagiantenne, meneer Leeckmans', sprak de majoor
plechtig.
'Jakkie?'
'Ja, Yagil Professor Yagi is een Japans natuur
kundige, die dit type antenne heeft ontwikkeld.
Zo'n Yagi-antenne bestaat uit een dipool metéén
of meer zogenoemde 'parasitaire' elementen.
Zo'n parasitair element bestaat uit een reflector
en een director. Ik kom daar direkt nader op terug.
Laten we eerst maar eens bekijken hoe 't meteen
gewone dipoolantenne, zonder verdere poespas
erom en eraan, is gesteld. Vreemd genoeg noemt
men ook de karakteristiek van een ontvang108

antenne de 'stralings-karakteristiek' net alsof
't over een zend-antenne ging. Maar toch verdui
delijkt die stralings-karakteristiek de zaak niet on
belangrijk. Ik zal nu de horizontale karakteristiek
van een eenvoudige dipool voor u tekenen. U
weet wel, dat 'di' de Griekse benaming voor
'twee' is. De dipool-antenne bestaat uit 2, niet
met elkaar verbonden, staven. Zo en nu teken ik,
behalve de horizontale dipool-karakteristiek, ook
nog even de eenvoudige dipool-antenne erbij.
y2 -6 7.

Fig. 87 De horizontale karakteristiek van een dipool.

l

Daar komt ie: (Zie fig. 87)
'U ziet wel, meneer Leeckmans, dat de gestrekte
dipool een twee-zijdige richtwerking vertoont en
dat het stralings-diagram de vorm van het cijfer
8 heeft.'
Meneer Leeckmans tekende het geval ijverig na.
'Maar nu...!', kondigde de majoor, met enige om
haal, aan, 'nu gaan we 'parasitaire' elementen
aan de dipool toevoegen!'
'Waarom?', vroeg meneer Leeckmans, direkt op
de man, in casu de majoor, af.
'Omdat die extra elementen de dipool een richt
werking geven en de gevoeligheid van de anten
ne uit een bepaalde richting vergroten! Het ele
ment, dat aan de voorzijde van de dipool wordt
gemonteerd, heet de 'director'. De achter de
dipool geplaatste staaf wordt de 'reflector' ge
noemd. De ontvangst uit de richting van de
director is groter dan in andere richtingen. Wan
neer we nu een parasitair element aan één zijde
van een gestrekte dipool monteren, dan zal de lus
van de 8, aan de kant, waar dit element (de
reflector dus) is geplaatst, kleiner worden, maar
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de andere lus zal juist groter worden. Ook dit zal
ik eventjes voor u tekenen... (Zie fig. 88)
En we kunnen dit fenomeen nog aanzienlijk
versterken door aan de kant, waar de lus groter
wordt, niet één maar meer directoren aan te
brengen. Nu zal de ontvangst in de richting van
de reflector praktisch Nul zijnl'
'Kan men zoveel parasitaire elementen aanbren
gen als men maar wil?', vroeg meneer Leeckmans.
'In de regel bedraagt dit aantal twaalf; dat is al
een hele kerstboom bij elkaar, hoor!'
'En maakt 't nog wat uit hoe vér die elementen
uit elkaar staan?'
'Wis en warempel! Dit heeft namelijk grote in
vloed op de richtwerking en de gevoeligheid van
de antenne. Als u 't even wil noteren... voor de
maximale gevoeligheid van een Yagi-antenne,
(dat is 8 dB (decibel), of 6,3 keer in energie), moet
de reflector op een afstand van 0,15 keer de
golflengte van de gestrekte dipool bedragen, ter
wijl de director op een afstand van 0,1 keer de
golflengte, ten opzichte van de dipool, moet wor
den gemonteerd.
Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden en men ziet
soms de raarste vogelverschrikkers op de daken
staan, maar de meest toegepaste halve-golf
antennes met de parasitaire elementen zijn toch:

Fig. 88 Rondstraalkarakteristiek van een dipool, met
daarachter een gemonteerde reflector.

dipool
dipool
dipool
dipool

+ director
+ reflector
+ director + reflector
met 2 directoren + 1 reflector.

Ik zal die even bij elkaar op 't bord zetten en bo
vendien de afstanden in delen van golflengten
(A = lambda, is, zoals u zich zult herinneren,
het symbool voor de golflengte) erbij zetten. (Zie
fig. 89)
Voor televisie-bezitters, die uitsluitend naar de
bekende TV-stations in Nederland, België of
Duitsland kijken, is de Yagi-antenne wel 't meest
geschikt. De elementen worden ingesteld om elk
signalen uit één bepaalde richting te ontvangen.
. Is dat eenmaal gebeurd, dan behoeft men er ver
der niets meer aan te doen. Niet alleen biedt de
Yagi-antenne het voordeel, dat het signaal door
elk der elementen afzonderlijk uit een bepaalde
richting wordt opgevangen, maar men vermijdt
daardoor ook nog de ontvangst van andere
zenders, of van signalen, die door weerkaatsing
tegen gebouwen en dergelijke obstakels worden
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Fig. 89 De vier meest toegepaste combinaties van een
dipool met parasitaire elementen (directors en reflec
tors).

gereflekteerd en die aan de achterkant van de TVantenne proberen binnen te sluipen, waardoor
dubbele beelden - zogenoemde geest-of spookverschijnselen - zouden kunnen ontstaan.
Lieden, die zich bezatten aan 't zogenoemde 'DXen' - dat is ontvangst van TV-zenders op een
afstand, die eigenlijk vèr buiten de normale
reikwijdte van de zender uitgaat, hebben natuur
lijk niets aan zo'n vaststaande Yagi-antenne met
vaste elementen. Ze bouwen de vreemdste ge
drochten op hun daken, die allemaal vanuit de
huiskamer of hobbyzolder uit, verdraaid kunnen
worden in alle richtingen. De kunst is dan zoveel
mogelijk foto's te maken van de testbeelden van
veraf gelegen zenders, tot in Rusland toe. Daar
zullen we ons nog maar niet mee bezig houdenl',
besloot de majoor.
Meneer Leeckmans zat blijkbaar ergens over te
piekeren. Opeens, kwam hij, wat aarzelend, met
een vraag voor de dag: 'Waarom staan die TVantennes altijd zo verschrikkelijk hoog op het
dak? Mijn buurman heeft een sprietje op zijn TVtoestel in de huiskamer staan en dat gaat toch
ook goed!'
De majoor glimlachte geheimzinnig en sprak:
'Ja, dat is inderdaad wel mogelijk als men nietèl
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te ver van een TV-zender verwijderd woont. Maar
om bijvoorbeeld Duitse TV-zenders in het mid
den des lands te kunnen ontvangen, is nog wel
iets meer nodig, dan alleen zo'n armoedig
'sprietje', zoals u dat belieft uit te drukken! Bo
vendien zal er meestal wel een anten ne-versterker met zo'n kamerantenne zijn verbonden!
Laat ik de zaak even systematisch uit de doeken
doen. U zult begrijpen, dat een werkelijk goede
ontvangst alleen dèn mogelijk is wanneer we een
goed antenne-signaal beschikbaar hebben. Een
werkelijk goede TV-antenne kan zo'n signaal op
wekken en dat wordt dan, in de vorm van een
kleine spanning, via speciaal daarvoor gefa
briceerde kabeltjes, naar het toestel geleid. De
opdracht van de TV-antenne is het ontvangen
signaal te versterken tot op een zodanig niveau,
dat er een storingvrij, glashelder beeld uit het
TV-toestel rolt en bovendien het geluid zo goed
mogelijk klinkt.
En nü uw vraag, waarom die antenne zo hoog
moet worden opgesteld! De door TV-zenders uit
gezonden signalen planten zich door de lucht
voort (d.m.v. de zgn. elektro-magnetische gol
ven), waarover wij 't tijdens onze gesprekken
over de radio zo uitvoerig hebben gehad...'
'Ja, dat herinner ik me allemaal best', merkte
meneer Leeckmans op.
'Prachtig, dan zult u zich wel herinneren, dat 'ge
wone' radiosignalen (AM = Amplitude Modula
tie) door de hogere luchtlagen worden weer
kaatst, waardoor ze ook achter de horizon kunnen
worden ontvangen. Maar... televisie werktop een
veel hogere frequentie (VHF of UHF) en die signa
len gaan dwars door de luchtlagen heen en moe
ten dus beslist vóór de horizon worden opgevan
gen, of althans, door middel van een antenne
mast, die boven de horizon uitsteekt. Zender en
ontvanger moeten elkaar - zij 't dan ook met een
ontzaglijk sterke verrekijker - kunnen 'zien'!'
'De 'sterkte' van een TV-zender zal er waarschijn
lijk toch ook wel iets mee te maken hebben',
merkte meneer Leeckmans op, die waarschijnlijk
weer eens een ongemeen pienter ogenblik be
leefde.
'Natuurlijk, heel veel zelfs', gaf de majoor grif toe.
'Het werkelijke gebied, dat door een TV-zender
wordt bestreken, hangt af van het vermogen en
de hoogte van de zendmast. Hoewel de zend
masten van Lopik hoger dan 300 meter zijn, is dat
nog lang niet voldoende om heel Nederland met

de zender Lopik te bestrijken. Daarom past men
een systeem van een hoofdzender (Lopik) en een
aantal steunzenders toe. Steunzenders, zoals bij
voorbeeld Smilde, Markelo, Wieringen, Goes en
Roermond en verder nog kleinere steunzendertjes in Arnhem, Eys en Wijk aan Zee. Die kleine
waren nodig om de bezwaren van terreinmoeilijkheden, grote gebouwencomplexen (zoals bijv.
de Hoogovens in Velsen-IJmuiden), torens, e.d.
te overwinnen.
U zult wel hebben begrepen, dat een en ander be
paalde gevolgen heeft voor de keuze van een
TV-antenne. Dit geldt trouwens evengoed voor
FM-antennes. Bij televisie moet de antenne spe
ciaal zijn aangepast aan het begrensde golflengte-gebied, waarin een bepaalde TV-zender uit
zendt. De plaats van een televiesiezender in de
'televiesie-banden' duidt men aan met de bena
ming 'kanaal'. Op het TV-toeste! vindt men die
indeling in 'kanalen' terug op de instelknoppen
of keuzeschakelaar. In de programmagidsen van
radio en televisie staan deze kanalen altijd netjes
aangegeven.

Van enorm belang is natuurlijk in welke mate de
TV-antenne het ontvangen signaal 'versterkt'.
Hoe sterker het antenne-signaal, des te beter zal
de ontvangst zijn. Zit u dicht bij een TV-zender,
och, dan is die antenne-versterking niet van zo'n
enorm belang en dan kan men met een paar
'sprietjes' op, of nabij, het TV-toestel in de huis
kamer nog aardig goed ontvangen. Maar... totaal
anders wordt de situatie als u TV-stations op lan
ge afstand wilt ontvangen. Dan wordt die verster
king van de TV-antenne opeens buitengewoon
belangrijk. En dat geldt ook voor de zogenoemde
'voor/achter verhouding'...
'Wat voor een beest?', informeerde meneer
Leeckmans, geëlektrocuteerd uit zijn fauteuil
opspringend om zijn blocnote te grijpen, tenein
de dit uiterst merkwaardige fenomeen voor het
nageslacht vast te leggen.
'Och, daar behoef je nou écht niet van te schrik
ken, buurman. Die 'voor/achter verhouding'
wordt, net als de versterking, uitgedrukt in een
aantal malen of in decibels (dB's) en geeft de ma
te aan, waarin de signalen worden onderdrukt,
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die de antenne aan de achterzijde uit de lucht op
vangt. Dit moet wel minimaal zijn, omdat dergelijke, parasitaire, signalen storende beelden op
het scherm kunnen veroorzaken, zoals ik u al heb
verteld. Nu moeten wij nog even over een be
langrijk onderwerp spreken, namelijk de zgn.
'openingshoek' van een TV-antennel.
'Wat moet ik daaronder nu weer verstaan, ma
joor?', piepte meneer Leeckmans.
'De openingshoek, vrind Leeckmans, stelt ons in
staat om de antenne zo precies mogelijk te rich
ten op de zender, die wij willen ontvangen. Met
andere woorden, wij willen een zo sterk mogelijk
signaal ontvangen. Die openingshoek is een vrij
kritisch gevalletje. Is die hoek namelijkgroof, dan
kan men de antenne weliswaar wat gemakkelij
ker richten, maar... de kans op volkomen, onge
wenste, parasitaire, signalen wordt belangrijk
groter. Maken we die openingshoek daarentegen
klein, dan moet men wel uiterst nauwkeurig rich
ten, maar in elk geval ontvangt men de gewenste
zender èrg goed. Afhankelijk van de plaatselijke
ontvangst-condities kan één antenne die in wer
kelijkheid uit 2 elementen bestaat, dienen voor
het ontvangen van meer dan één TV-zender...'
'Maar dèt is handig', viel meneer Leeckmans ver
rast in de rede.
'Jawel, handig is dat zeker, maar daar zit nog wel
't een en ander aan vast.'
'Dacht ik 't niet', sprak meneer Leeckmans een
beetje bitter en hij voegde eraan toe: 'nét als je
denkt, 'dat gaat de goeie kant op, nu worden de
dingen wat eenvoudiger en begrijpelijker', dan
wordt er weer een stok tussen de spaken gesto
ken.'
'Vrind Leeckmans, wat kan je toch héérlijk over
drijven, manneke. Zó verschrikkelijk bar en boos
is 't toch ook weer niet', lachte de majoor en hij
voegde er aan toe: 'Kijk, de zaak zit namelijk zo.
Dat we het antenne-signaal, met behulp van een
speciaal kabeltje naar het TV-toestel kunnen voe
ren, heb ik al verteld. Maar èrg belangrijk zijn de
'impedanties' van kabel-, antenne- en toestelaansluiting. Wat 'impedanties' zijn kunt u zich ze
ker nog wel herinneren van onze gesprekken
over de radio, nietwaar?'
'Ja, dèt is geen probleem', bevestigde meneer
Leeckmans prompt.
'Het allerbelangrijkste', ging de majoor verder, 'is
dat de impedanties gelijk aan elkaar zijn. Zou dat
niet het geval zijn, dan kunnen we ze, door middel
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van miniem kleine aanpassingstransformatortjes, op elkaar aanpassen. Op die manier is het
mogelijk om verscheidene antenne-signalen via
één kabeltje naar binnen te voeren. En dit geldt
zowel voor TV-, als voor FM-signalen, of voor
kombinaties daarvan. Aan het begin (in de anten
nemast) en aan het eind van het kabeltje, moet
in zo'n geval gebruik worden gemaakt van zoge
naamde 'filters'. Zou, niettegenstaande alle voor
zorgsmaatregelen (zoals aangepaste antenneelementen, kabel en filters) het signaal toch nog
te zwak zijn, dan is er nog geen man overboord,
want dan kan men nog een antenne-versterker
tussenschakelen. Zo'n antenne-versterker pept
het signaal zodanig op, dat men vrijwel altijd ver
zekerd is van een ongestoorde ontvangst.
Nu heb ik er al enkele keren op gewezen, dat het
op de TV-antenne binnenkomende signaal niet
bijster sterk is. Van de versterker-capaciteit van
een antenne wordt dus nogal wat geëist. Dit be
tekent, dat een TV-antenne over de hele 'band
breedte' een signaal moet kunnen afgeven, dat
enkele keren groter is dan van een op deze anten
ne passende gestandaardiseerde, gevouwen,
dipool. Men drukt die waarde uit in het aantal ma
len in decibels, zoals we al hebben gezien. Deze
voor/achter-verhouding, moet zo groot mogelijk
zijn, teneinde reflecties en andere zendersignalen te onderdrukken.
Zoals we ook al hebben besproken is de impe
dantie, voor de juiste aanpassing op kabels,
filters en eventuele versterkers en... de band
breedte van groot belang.
Deze bandbreedte bepaalt de te ontvangen fre
quentie. En dan moet het materiaal, waarvan de
antenne is vervaardigd, natuurlijk ook 'mecha
nisch' behoorlijk sterk zijn. Zo'n geval staat dag
en nacht, jaar in jaar uit, bloot aan storm, regen,
sneeuw, hagel, rijp, ja noemt u maar op!'
'Om van de luchtvervuiling nog maarte zwijgen,
viel meneer Leeckmans vol vuur bij.
'Volkomen juist', gaf de majoor grif toe, 'er zweeft
wat vuiligheid rond in die zogenaamde 'frisse'
buitenlucht. Zeker, daar moeten onderdelen van
antennes wel degelijk tegen beschermd worden.
Ik heb hier wel een paar plaatjes van verschillen
de TV-antennes. Hier is een eenvoudig voor
beeld.' (Zie fig. 90)
Deze TV-antenne is geschikt voor:
band 1, kanalen 2-3 en 4.
Frequentiegebied: 61-68 MHz,

s.

Fig. 90 Eenvoudige TV-antennes geschikt voor de ka
nalen 2, 3 en 4

Fig. 92 Een Lambda 9 C (Philips) antenne. Een model
uit de gehele 'Lambda'-serie.

Versterking: 3,5 dB,
Voor/achter verhouding: 14 dB.
Openingshoek, horizontaal: 75°,
verticaal: 140°.
Impedantie: 300 O
Voor band 3 (kanalen 5 t/m 12) is 't model uit
fig. 91 goed bruikbaar.
Philips brengt de zgn. 'Lambda'TV-antennes uit,
die uitstekend voldoen. Een voorbeeld ziet u in
fig. 92.
De karakteristieken van deze antenne (Lambda 9
C) zijn als volgt:
Kanalenbereik: 21 t/m 65
Frequenties: 470-830 MHz

Versterking: 8-15,5 dB
Voor/achter verhouding: 23 dB
Openingshoek, horizontaal: 30-42°
Impedantie: 75 fi

Fig. 91 TV-antennes met reflector en directoren, ge
schikt voor de kanalen 5 t/m 12.

Zoals ik al zei is dit slechts één enkel model uit
de hele 'Lambda'-serie van Philips.'
'En hoe staat 't nu eigenlijk met die antenneversterkers, majoor?', wilde meneer Leeckmans
persé weten.
'Zoals ik u al vertelde, bederven zwakke antennesignalen de ontvangst bij televisie (en natuurlijk
ook op een stereo-radiotoestel. 'Sneeuw' op het
beeldscherm, wegzakken van het beeld, of slech
te synchronisatie zijn de bekende ongemakken
bij televisie. De' oorzaken kunnen bijvoorbeeld
zijn:
1. De zender ligt te ver weg.
2. De antenne is slecht gericht op de zender.
3. Het antenne-signaal en de versterking zijn
groot genoeg, maar de kabellengte tussen anten
ne en toestel is zo groot, dat er 'demping' ont
staat. Er blijft te weinig over wanneer het signaal
op de ingang van het toestel binnenkomt.
Ook wanneer meer dan één toestel op de antenne
is aangesloten, kan het signaal te zwak worden
om een goede ontvangst te waarborgen. Aan
zo'n antenne-versterker is, aan de buitenkant,
niet veel te zien. Ik heb hier wel een schema voor
een eenvoudige antenne-versterker voor Band 1
(kanaal 2-3 en 4). Als u dat wilt overtekenen, gaat
uw gang.' En meneer Leeckmans begon vlug aan
't tekenen van fig. 93.
Ik heb hier overigens nog de gegevens van een
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Fig. 93 Antenne-versterker voor Band 1 (kanalen 2, 3 en 4)

bekende Philips breedband-versterker, de LHB
2300/01. Misschien wel aardig om die te noteren,
schrijft u maar op:
Kanalen: 2 t/m 68 + FM (dus voor stereo-radio)
Frequentiebereik: 40-860 MHz
Versterking: 16 dB
Ruisfaktor: 5-7 dB
Ingangs-impedantie: 1 x 75 ft
Uitgangs-impedantie: 1 x 75 ft
Max. uitgangsspanning: 93 dBp. V
Aantal transistoren: 2
De voeding bedraagt 24 volt, die via de coaxiale
kabel wordt geleverd. Daarbij is het apparaatje
beschermd tegen statische ontladingen. Vooral
bij onweer van belang natuurlijk, maar ook wan
neer het niet onweert kan men vaak krachtige
statische ontladingen vaststellen. In 't bijzonder
bij stormweer.
'Waar worden die antenne-versterkers aange
bracht, majoor?'
'In de antennemast natuurlijk, zo dicht mogelijk
bij de elementen. Zo'n versterker in de huiskamer
neerzetten heeft geen zin. Dan is het kwaad al ge
schied, omdat in de kabel van antenne naar TVtoestel natuurlijk al de nodige verliezen optreden.
Nee, zo dicht mogelijk bij de 'plaats van ontvangsf aanbrengen.'
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'Zo', sprak de majoor, 'laten we de zaak eens
eventjes samenvatten. We hebben de TV-antenne met zijn verschillende elementen, eventueel
een antenne-versterker en nu komt die versterkte
spanning netjes door het coaxiale kabeltje naar
beneden zakken naar het TV-toestel in de huiska
mer. Het enige, dat we nu nog te doen hebben
is die spanning te verbinden met de ingang van
het... ho, ho, ho, ik zou bijna gezegd hebben... TVtoestel. Maar, dan zou er wel een raar allegaartje
op het beeldscherm terecht zijn gekomen.'
'Hoezo?', informeerde meneer Leeckmans, met
't onschuldigste snuitwerk ter wereld.
'Maar mijn waarde, wanneer u uw programma
blad inkijkt, dat ziet u direkt, dat voor de meeste
gebieden in ons land geldt, dat er voor ontvangst
van TV-uitzendingen verschillende zenders ter
beschikking staan. Om nu te voorkomen, dat elke
zender met een aparte antenne en een aparte ka
bel naar het toestel moet worden geleid (in het
prilste begin was dat inderdaad het geval), ge
bruikt men nu 'koppelfilters', of u moogt ook
'wisselfilters' zeggen. Deze filters maken het
mogelijk met één kabeltje van de antenne-mast
naar het TV-toestel te volstaan. Het verlies aan
signaal, via deze koppelfilters is zó gering, dat er
zelfs onder de ongunstigste ontvangstcondities,
niets aan de kwaliteit van het beeld verloren gaat.

waar

de~ amtekjm f aakj

Voor elk ontvangstgebied zijn speciale koppelfilters beschikbaar. In talrijke gevallen is 't zelfs
mogelijk, ook de FM-antenne te koppelen.
'Kunt u me nog iets meer over dat koppelfilter
vertellen, majoor? Dat lijkt me toch wel heel erg
interessant.'
'Dat is 't zeker. Als we de geschiedenis van de TV
in Nederland bekijken, begon 't tegen het einde
van het jaar 1951 bij ons allemaal op één enkele
frequentie. Dat was het kanaal 4 in band 1. Vóór
die tijd was Philips al enkele jaren bezig met
proefuitzendingen van Eindhoven uit, maar daar
kon het grote publiek geen kennis van nemen.
Toen dus de televisie-zender Lopik met TV-uitzendingen begon, zag men de eerste antenne
masten op de daken verschijnen. Maar voor die
tijd was er nog iets zeer belangrijks in de ontwik
keling van de gewone 'stoom'-radio gebeurd, dat
ook enorme invloed op de televisie heeft uit
geoefend.
De Duitsers, die na de capitulatie, van de gealliëerden geen Groot-Duitse Omroep meer moch
ten opbouwen, kregen echter wel toestemming

bloot5t/\a~t

om zwakke, min of meer lokale, zendertjes te
bouwen, die maar een beperkte reikwijdte had
den. Helemaal zonder een draadloos communicatie-systeem voor de bevolking kon men blijk
baar toch niet.' Nu hebben onze Oosterburen
altijd van de nood een deugd weten te maken en
zo herinnerden Duitse radio-ingenieurs zich, dat
allang vóór Wereldoorlog II, proeven waren ge
nomen met een nieuw modulatie-systeem, na
melijk de zgn. 'Frequentie-Modulatie', waarover
wij het in onze gesprekken over de radio uitge
breid hebben gehad. In Amerika waren de resul
taten met dit systeem zeer gunstig. Maar het
bleef laboratorium-werk. Beperkte reikwijdte,
zwakke zenders... goed dan zullen we jullie even
wat laten zien', zeiden de Duitse radiomensen.
Als paddestoelen rezen kleine FM-zenders uit de
Duitse bodem. Resultaat: een schitterende ge
luidskwaliteit, geen storing. Ik hoor 't een van on
ze radio-ingenieurs, die met FM-proeven bezig
was in Nederland, nog zeggen: 'Zó mooi, zó echt,
dat je er béng van wordt.' Het duurde dan ook niet
lang, of in de Duitsland omringende landen, was
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er geen radiotoestel meer aan de straatstenen
kwijt te raken, als er geen FM mee te beluisteren
viel. Het succes was volledig.
Zowel voor het ontvangen van TV- als voor FMuitzendingen, had men een aparte antenne no
dig. Had men de pech om te wonen in het ver
zorgingsgebied van een TV-steunzender, die in
Band 3 was ondergebracht, dan was hiervoor een
derde antenne nodig. Woonde men aan de oost
grens van ons land dan kon men daar Duitsland
'zien'. Dus prompt weer een antenne erbij op het
dak. Men plaatste dan wel geen aparte antenne
masten, maar bevestigde de afzonderlijke, op de
verschillende zender gerichte elementen, aan
één en dezelfde mast. Maar wel waren er twee
van elkaar gescheiden antenne-invoerkabels
naar het toestel nodig. (Aanvankelijk gebruikte
men daarvoor de nu geheel verouderde plastic
'linten') En zo verschenen allengs de 'mastbos
sen' op de daken in steden en dorpen...
Pas in 1962 kwam de firma Siemens op de ge
dachte koppel- of wisselfilters te gaan maken.
Deze zijn nu vrijwel overal ingeburgerd, zodat
men, via één enkele coaxiale kabel, alle TV-programma's kan invoeren. Het zgn. 'inkoppelen'
gebeurt door middel van filters bij de verschillen
de antennes (of ze zijn al in de antenne-constructie zelf verwerkt). Het 'uitkoppelen' vindt plaats
bij het ontvangtoestel, aan het eind van de kabel
dus.
En hoe zo'n ding nu werkt? Laten we er dan maar
eens even van uitgaan, dat de antenne met al zijn
elementen, geschikt voor het ontvangen van alle,
in Nederland in aanmerking komende TV-stations, inclusief de Duitse en de Belgische fre
quenties en dat er, anderzijds, aan de antennekant, een juiste aanpassing van de coaxiale kabel
aanwezig is. Je zou dus kunnen beweren, dat,
wat de frequenties betreft, de signalen 'in serie'
op die kabel staan en het gehele frequentiespec
trum op het TV-toestel terecht komt.
Daar zal een 'splitsing' moeten worden gemaakt,
om die verschillende frequenties er weer uit te
zeven en ze netjes te verdelen in de verschillende
banden, die wij aanduiden met UHF, VHF en FM,
snapt u wel?' 'Jawel" zei meneer Leeckmans, 'dat
wel. U hebt me tijdens onze gesprekken over de
radio wel die verschillende frequentie-banden
genoemd, maar ais 't niet teveel moeite is, zou
ik die toch graag nog even willen noteren..'
'Niets eenvoudiger dan dat. Schrijft u maar op,
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vrind Leeckmans', sprak de majoor gul.
'We verdelen de frequenties, die bij de verschil
lende banden behoren, als volgt in:
Band

Frequentiegebied

Kanalen

Toepas Type
sing

I
II

47- 68
85-100
174-223
470-606
606-790

2
26
5
21
38

TV

IV
V

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

4
43
11
37
60

VHF
FM
VHF
UHF
UHF

Radio

TV
TV
TV

Maar denkt u er wel om, dat aan de antenne-kant
precies 't zelfde, (maar dan in omgekeerde zin
natuurlijk) moet plaats vinden, wanneer gebruik
wordt gemaakt van gescheiden antennes voor al
le banden. Om dit hele spectrum van signalen
weer uit elkaar te pluizen, worden filters gebruikt,
die met elkaar één of meer 'wissels' vormen. Elk
zo'n filter laat een bepaald frequentie-spectrum
door, maar houdt andere frequenties tegen, of
verzwakt die althans zodanig, dat ze geen storen
de invloed kunnen uitoefenen.'
'Hoe maakt men nu zo'n filter, of liever gezegd,
zo'n combinatie van filters?', wilde meneer
Leeckmans weten.
'Een goeie vraag. In elk geval zijn die filters wel
een beetje ingewikkelder dan een koffiefilter of
een theezeefje', bulderlachte de majoor. 'Maar',
zo ging hij verder, 'voordat ik dit uitleg, moet ik
eerst uw aandacht nog even vestigen op het vol
gende. Daarvoor moet ik even een diagrammetje
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Fig. 94 Zó verloopt de 'demping' voor doorlaatfilters
van de VHF-band III en de UHF-band IV.

tekenen, dat het 'dempings-verloop' voor de
doorlaatfilters van de VHF-band III en die van
UHF-band IV en V laat zien. En dat geval komt er
dan zó uit te zien!' De majoor tekende snel Fig.
94 op het geduldige schoolbord:
'Hoe moet ik dat allemaal begrijpen, majoor?', in
formeerde meneer Leeckmans. 'O, dat is vrij sim
pel. Als u even wilt kijken naar hetfrequentie-gebied van ongeveer 170-800 MHz, dan ziet u, dat
we daarin aantreffen de banden:
III (174-223 MHz),
IV (470-606 MHz) en
V (606-790 MHz).
Nu zal het filter voor VHF-band III de banden IV
en V blokkeren en het andere filter voor de UHFbanden IV en V blokkeert de band III. Dit is uit het
diagram, dat ikzo juist heb getekend, gemakkelijk
af te leiden. Met stippellijntjes heb ik bovendien
de 'begrenzingen' aangegeven.
'Dat is me duidelijk', merkte meneer Leeckmans
op' 'maar hoe maken ze nu zo'n filter?'.
'Kijk, buurman, als ik 't heb over de 'doorlaatkarakteristiek' voor de UHF-banden IV en V (die
u dus rechts in het diagram ziet), dan spreek ik
feitelijk over een hoogdoorlaatfilter voor die ban
den, en dus eigenlijk over een sper-filter voor
band III. In principe ziet een schakeling van een
'hoogdoorlaatfilter' er zó uit: (Zie fig. 95)
'Dat is nogal eenvoudig', meende meneer Leeck
mans.
'Dèt wel', gaf de majoor toe, maar hij voegde er
meteen aan toe: 'We kunnen die schakeling
meteen in een zgn. T-filter veranderen, waarbij
de zelfinductie de halve waarde krijgt en dan heb
ben wij het principe van de UHF-ingang, die er
dan weer zó uitziet: (Zie fig. 96)
'En we kunnen, zonder enig bezwaar deze nu
asymmetrische schakeling voor 60 ohm even
veranderen in de symmetrische UHF-ingangsschakeling voor 240 ohm en dan komt de zaak er
weer zó uit te zien. (Zie fig. 97)
'U zult wel begrijpen, dat voor deze wijziging de
waarden van de condensators verdubbeld moe
ten worden, want twee capaciteiten 2Cv in serie,
leveren weer C} op. Dat herinnert u zich nog wel
van onze gesprekken over de radio. U ziet wel, dat
ik onder fig. 97 de doorlaat- en spergebieden heb
getekend. Overigens worden bij de onderlinge
verbindingen tussen condensators en spoeltjes
geen draden gebruikt, maar wordt alles in de
zogenoemde gedrukte of geëtste bedrading uit-
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Fig. 95 Principe-schakeling van een 'hoogdoorlaatfil
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Fig. 98 Voorbeeld van een 'spoeltje' in gedrukte of
geëtste bedrading uitgevoerd.
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gevoerd. We kunnen haast niet meer van een
'spoeltje' spreken, want die in de filters gebruikte
spoeltjes zouden een binnen-diameter van nog
geen 3 mm moeten hebben en het aantal windin
gen zou amper 3,5 bedragen, terwijl de lengte
van de draaduitlopers NUL zou moeten bedragen
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Ga daar maar eens aan staan... Bij gedrukte ol
geëtste bedrading worden eenvoudig een aantal
spiraaltjes naast elkaar gedrukt en door onderlin
ge beïnvloeding tussen deze spiraaltjes ontstaat:
dan de zelf-inductie, die wij nodig hebben. Dus=
eenvoudig zo: (Zie fig. 98)

de tiende avond
Leve de SAAI en Leve de GAAI! De voordelen van kabeltelevisie en wonderlijke
gebeurtenissen in het vredige Rijswijk. Kan televisie dan toch 'over de horizon' kijken?
VHF is per kabel te vervoeren als een mak lammetje. En wat krijgen we nou?
Spookbeelden op de buis! 'Kassie kijken' (met excuus aan Wim Kan) en hoe we ons
kunnen wapenen tegen 'dichtgroeien'. En dan was er... nee, beslist géén koffie, maar iets
veel beters!
Zóveel beter, dat meneer Leeckmans onder de dekens varkenshaaspudding gaat maken...
'En nu, waarde vrind Leeckmans gaan we ons be
zig houden met TV-systemen, die nu reeds hun
intrede hebben gedaan, maar die in de komende
jaren nog op veel grotere schaal zullen worden
toegepast. U ziet de voordelen van die systemen
al in de nieuwbouwwijken in onze steden en dor
pen. Wèg met die ontsierende 'mastbossen' op
de daken! Leve de SAAI en leve de GAAI!'
'Wat zullen we nou beleven?', informeerde me
neer Leeckmans ten prooi aan opperste verba
zing. De majoor regelde een enorme bulderlach
in en bracht, tussen twee lachsalvo's in, met
moeite uit:
'Met SAAI bedoel ik de Centrale Antenne /nrichting en met GAAI de Gemeenschappelijke Anten
ne /nrichting!'
'0', zei meneer Leeckmans, die het majoorse
grapje niet zo bijster kon waarderen.
Het van de lachkramp paars aangelopen gelaat
van de majoor herkreeg zijn normale hoogrode
kleur en hij vervolgde met: 'Omdat er na de
oorlog op zo'n enorme schaal hoogbouw werd
gepleegd en de flatgebouwen als paddestoelen
omhoog schoten, werd 't natuurlijk praktisch on
mogelijk om iedere flatbewoner een eigen, indi
viduele TV- en/of FM-antenne op het dak te laten
plaatsen! Daarom werd er op zo'n flatgebouw
één enkele antenne geplaatst en alle flats werden
van een TV- en FM-aansluiting in de huiskamer
voorzien. Soms werd er al een heel blok huizen
in laagbouw op die’ manier op één enkele TVantenne aangesloten en men noemde dit sy

steem een GAI, of wel Gemeenschappelijke
Antenne Inrichting. Nog afgezien van de zeer
goede ontvangst bleek, dat de GAI nog een extra
voordeel bood door lage onderhoudskosten. Een
uitstekend beeld, geen lelijke TV-antennes meer
op de daken geen losbungelende kabels langs de
gevels... geen centje pijn, zou je zo zeggen!
Maar toch is er blijkbaar niets volmaakt in dit
aardse tranendal, zélfs de GAI niet! Want wat was
het geval? De lieden, die in een rijtje eengezins
woningen, aan de voet van zo'n flatkolos woon
den, kregen opeens volop ontvangstproblemen
op hun schoot! Het signaal werd afgeschaduwd
en gereflecteerd door de betonnen reus en meer
van dat fraais. En hoe loste men deze ernstige be
zwaren op? Heel eenvoudig door de TV-antennes
van de daken van de laagbouw te verwijderen en
deze huizen aan te sluiten op de gunstig ge
plaatste antenne op 't nokje van de hoogbouw.
En zó ontstond dan de Centrale Antenne Inrich
ting, ofwel de CAI, niet te verwarren met de CIA,
want dat is beslist heel wat andersl
De ontwikkeling van het CAI-systeem werd nog
bevorderd door verbeterde antenne- en versterkertechnieken, waardoor 't mogelijk werd ook
buitenlandse programma's in een belangrijk gro
ter deel van Nederland te ontvangen. Daarbij
kwam ook nog, dat in de laatste jaren steeds
meer peperdure FM-ontvangers en kleurentelevisie-toestellen werden gekocht. De duurste stereo-ontvanger en de kostbaarste kleuren-TV
presteren maar één derde van hetgeen zij werke119
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lijk in hun mars hebben wanneer ze op een slecht
geplaatste, of prullige antenne worden aangeslo
ten! Nogal iets moois al die 'sneeuw' op het
beeldscherm, dat vertrekken van de beelden,
spookverschijnselen in de vorm van reflecties en
verkleuring van de beelden! Bij de CAI zijn al deze
problemen, met één slag opgelost. Een goed
toestel verdient ook een goed signaal en dèt is
bij de CAI altijd in orde!
'Als we de voordelen van de CAI op een rijtje zet
ten, dan krijgen we, volgens mij dan altijd, sprak
meneer Leeckmans, wiens ogen glinsterden van
pure intelligentie:
a. Meer TV- en FM-programma's.
b. Een sterk verbeterde TV- en FM-ontvangstkwaliteit.
c. Minder onderhoudskosten.
d. De ontsierende masten op de daken verdwij
nen.
e. Minder kosten voor de kijkers, omdat de indi
viduele antenne komt te vervallen.
'U hengst de spijker weer eens precies op zijn
kanis!', riep de majoor geestdriftig uit, 'want zó
is 't nou precies!'
'Ja, dat is allemaal prachtig', merkte meneer
Leeckmans op, 'maar U wilt me toch niet probe
ren wijs te maken, dat zonder meer alle bewoners
van zo'n 11- of 14-woonlagenflat plus een rijtje
eengezinswoningen zo maar op die enkele, een
zame antenne daar op 't dak van dat flatgebouw
kunnen worden aangesloten? Daar moet beslist
méér tussen zitten!'
Ziezo, dacht meneer Leeckmans. Die zit. Hij
mocht dan nog wel geen 'kraan' in de TV-techniek zijn, maar zóveel begreep hij er toch zeker
wel vanl
'Natuurlijk zit daar nog heel wat meer aan vast!',
gaf de majoor grif toe en hij ging voort:
'We weten nu, dat de Centrale Antenne Inrichting
(CAI), TV- en FM-signalen ontvangt en distri
bueert. De vraag is nu alleen maar: hoe gaat dat
allemaal in zijn werk en hoeveel frequenties kan
dit systeem dan wel de baas blijven?
De ontvangst hangt, in de eerste plaats af van de
plaatselijke omstandigheden. Worden op een be
paalde plaats, behalve de twee Nederlandse,
meer TV-zenders ontvangen? Dus: kunnen daar
ook buitenlandse zenders worden 'gezien'? Dank
zij de verbeterde antennetechniek zijn de ontvangstmogelijkheden sterk verruimd. Neem bij
voorbeeld eens Rijswijk bij Den Haag bij de kop!
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Rijswijk ligt vèr buiten het bereik van de Duitse
en Belgische zenders. Tóch ontvangt men in Rijs
wijk ook de Duitse en Belgische zenders heel
goed, dank zij een VHF/UHF-net, dat Philips daar
heeft aangelegd. Op het hoogste punt in Rijswijk
is een aantal antennes geplaatst, waaronder ook
parabool-antennes. Die mag u ook uitschelden
voor 'schotel-antennes', die het toch vrij zwakke
signaal van de buitenlandse zenders ontvangen
en bundelen tot een behoorlijk sterk signaal.'
'Zijn dat dezelfde antennes, die bij 'straalver
bindingen' worden gebruikt?', informeerde me
neer Leeckmans.
'Precies, dat is hetzelfde type antenne. Ook wor
den dergelijke parabool-antennes gebruikt voor
het ontvangen van signalen van satellieten en
voor elektromagnetische trillingen, veroorzaakt
door de zogenoemde 'Quasars', die zich ver weg
in het heelal bevinden.
Het is overigens uitermate moeilijk, zonder
proefnemingen, bij voorbaat vast te stellen, of
men een TV-zender ergens nog kan ontvangen
of niet. Dat ligt aan talrijke factoren. Is'teen hoog
punt en welke antenne-techniek zal worden
toegepast? Zoals ik al zei, in Rijswijk ontvangt
men uitstekende beelden van Duitse zenders, die
vèr achter de denkbeeldige lijn Amersfoort-Tilburg liggen! Hier heb ik een kaartje waarop u de
normale reikwijdte van de verschillende TV-zenders kunt zien, die in Nederland te ontvangen
zijn. (Zie fig. 99.)
In de kop van Noord-Holland, waar geen enkel
hoog punt is en waar de afstand tot de buiten
landse zenders erg groot is, kan men vrijwel al
leen maar de TV-zenders Nederland I en II ont
vangen. Maar... zoals ik u al vertelde, in Rijswijk
(Zuid-Holland), dat even westelijk gelegen is als
de kop van Noord-Holland, ontvangen we, met
hoog opgestelde, speciale antenne-systemen,
zowel Duitse als Belgische TV- en FM-zenders
heel goed!
In Oost-Brabant en Limburg kan men, met een
betrekkelijk lage antenne-mast en met een heel
gewoon antennetje Nederland I en II, BelgiëVlaams, België-Frans en bovendien Duitsland I,
II en III uitstekend ontvangen. Meteen mastje van
een meter of 7 hoog pakt men in Zuid-Limburg
Lille in Noord-Frankrijk ook nog mee!
Wat de Duitse TV-zenders betreft wacht ons mis
schien nog een grote verrassing! Men overweegt
namelijk in Duitsland serieus om een communi-
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catie-satelliet te laten lanceren en als dat plan
inderdaad wordt verwezenlijkt, dan ontvangen
wij waarschijnlijk de Duitse TV-zenders overal in
Nederland uitstekend. Zo'n satelliet vervangt im
mers het vereiste hoogste punt om het signaal
van échter de horizon op te vangen. Misschien
zullen er, na de Duitse satelliet, nog meer Europe
se communicatie-satellieten worden gelanceerd,
die de TV-ontvangstmogelijkheden in Europa
enorm zullen verruimen.'
'Alles goed en wel', sprak meneer Leeckmans on
verwacht energiek voor zijn doen, 'maar u hebt
me nog altijd niet verteld, hoe al die bewoners
van flats of laagbouwhuizen van één enkel anten
netje uit allemaal hun TV- en FM-programma's
thuisbezorgd krijgen!'

'Jongen, jongen, want bént u toch een ongedul
dig manneke!', riep de majoor uit, 'U gunt me ge
woonweg niet de tijd om mijn verhaal systema
tisch af te draaien! Goed dan, meneertje Onge
duld, het spreekt vanzelf, dat televisie-kanalen,
die in een kabel worden gedistribueerd, een
natuurlijke verzwakking zullen ondervinden!'
'Dat betekent waarschijnlijk, dat aan het eind van
een bepaald stuk kabel een minder sterk signaal
aanwezig is, dan aan 't begin van die kabel, zou
ik denken. Dat lijkt me logisch!', viel meneer
Leeckmans ongeduldig in de rede.
'Dat klopt als een steenpuist, die op doorbreken
staatl Maar daar komt nog iets zeer belangrijks
bij. En wel dit: naarmate de frequentie van een
televisie-kanaal hoger is, neemt de verzwakking
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('demping') in de kabel toe. Om een enkel voor
beeld te geven: Nederland 2 (frequentie 47-54
MHz) zal minder verzwakking of demping onder
vinden dan bijvoorbeeld kanaal 48 (686-694 MHz).
We kunnen diesignaalverzwakking natuurlijk wel
weer kompenseren door middel van versterkers,
maar dat moeten we toch zoveel mogelijk zien te
beperken aangezien elke versterker, in meer of
mindere mate het signaal een beetje vervormt.
De kwaliteit wordt er dus niet beter opl
VHF-kanalen, die met betrekkelijk lage frequen
ties werken, worden veel minder verzwakt en 't
is vaak niet eens nodig om ze in de kabel te
versterken.
Dat is een van de redenen, waarom in het transportgedeelte van een Centrale Antenne Inrich
ting (CAI) - het lokale distributienet dus - uit
sluitend VHF-frequenties mogen worden toege
past. Op die manier kan men zeer lange afstan
den overbruggen, waarbij de kwaliteit van de
programma's onaangetast blijft'.
'Als ik 't allemaal goed heb gesnapt, majoor,
ondervinden de hogere UHF-frequenties in de

kabel belangrijk meer verzwakking en daarom
zouden in een VHF/UHF-distributienet méér ver
sterkers nodig zijn dan in een VHF-verdeelnet,
klopt dat?'
'Precies, zó is 't ook! beaamde de majoor tevre
den. 'Die meneer Leeckmans ziet er eigenlijk véél
slomer uit dan hij eigenlijk is' dacht de majoor,
maar hij hield wijselijk zijn mond potdicht over
dit merkwaardige fenomeen...
'Nu komt er, in ons land althans, een moeilijkheid
bij voor de leveranciers van centrale antenne in
richtingen. In een groot deel van Nederland zijn
de TV-ontvangstmogelijkheden nog vrij beperkt.
Het is daarom wel begrijpelijk, dat gemeentes, of
woningbouwverenigingen, huizen-exploitatiemaatschappijen e.d. niet zo gauw bereid zullen
zijn veel geld te investeren in een gebied, waar
niet meer dan 4 of 5 programma's kunnen wor
den ontvangen en ze zullen daarom niet eenvou
dig te porren zijn om een toch altijd vrij kostbare
VHF/UHF-centrale antenne inrichting te laten
aanleggen.
Maar, aan de andere kant, betekent een tot 6
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Fig. 100 Een voorbeeld van 'direkte instraling'! Staan woningen erg dicht bij een TV-zender, dan vindt 'direkte
instraling' van de zender op de tv-toestellen plaats. Het, via de kabel van het distributienet bij de TV-toestellen
aankomende signaal, arriveert daar 'even' later dan het door de TV-zender direkt ingestraalde signaal. In zo'n geval
ontstaat een 'dubbelbeeld' op de beeldschermen. Men laat, in dergelijke gevallen, het storende kanaal eenvoudig
ongebruikt in de kabel, waardoor de storing onmiddellijk wordt opgeheven.
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kanalen beperkte VHF-UHF-CAI, die gericht is op
de toekomstige ontvangstmogelijkheden, een te
groot risico!
De firma Philips heeft hiervoor een geniale oplos
sing gevonden. Zij levert namelijk een VHF-CAI,
die voor UHF is 'voorbereid'. Deze CAI is volledig
berekend voor UHF-frequenties, maar distri
bueert, in eerste aanleg, alleen VHF-frequenties.
Het enige, dat aan deze centrale antenne inrich
ting ontbreekt zijn de versterkers, die nodig zijn
om de grotere demping (verzwakking!) van de
UHF-frequenties te compenseren.
Wordt het tezijnertijd noodzakelijk om de capaci
teit van het net te verruimen, dan wordt het net
geschikt gemaakt voor UHF. Dat is dan nog maar
alleen een kwestie van extra versterkers, op
nieuw inregelen en dan heeft men een compleet
VHF/UHF-centraal antenne systeem ter beschik
king.
Er komen bij de inrichting van een centraal anten
ne systeem soms merkwaardige verschijnselen
aan het licht! Stelt u zich eens voor, dat een aantal
woningen wordt aangesloten, die zó dicht bij een
TV-zender staan, dat er sprake is van direkte
instraling van het signaal op de TV-toestellen.
Aangezien het signaal, over de kabel wordt aan
gevoerd, laten we bijvoorbeeld eens aannemen
kanaal 4, dan zal dit signaal een ietsje meer tijd
nodig hebben om het TV-toestel te bereiken dan
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het direct ingestraalde signaal van de zender.
Dan zal op het beeldscherm een 'dubbelbeeld'
van kanaal 4 te zien zijn. Dat mag natuurlijk niet
en in zo'n geval gebruikt men kanaal 4 in het
betreffende gedeelte van het distributie-net hele
maal niet. Ik zal die situatie even voor u op het
bord schetsen, vrind Leeckmans. (Zie fig. 100.)
Overigens komen die 'spookbeelden' heus niet
alleen voor bij kabeltelevisie. Soms zie je beel
den, ook bij 'gewone' televisie, dus met een eigen
antenne, ook wel eens dubbel of zelfs drie-dubbel.'
'Wat kan daar dan de reden van zijn?', informeer
de meneer Leeckmans.
'Wel, dat kan bijvoorbeeld een bepaalde atmos
ferische toestand zijn. Maar als het verschijnsel
blijvend is, onder alle weersomstandigheden,
dan moeten we al gauw gaan denken aan weer
kaatsing van de elektromagnetische golven, uit
gezonden door de TV-zender, tegen hoge gebou
wen, torens, heuvels, hoogspanningsnetten en
dergelijke. En denkt u vooral niet, dat de oorzaak
bijvoorbeeld een rij flatgebouwen is, die op enke
le kilometers afstand van u verwijderd is. Inte
gendeel! Een kerktoren of een watertoren, die
zich op amper 120 meter afstand van uwantenne
bevinden, kunnen een dubbelbeeld van onge
veer 5 mm afstand aan de rechterkant van het
beeld veroorzaken, op een beeldscherm van 53
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Fig. 101 'Spookverschijnselen' op de beeldbuis kunnen ook worden veroorzaakt doordat de ontvangantenne het
direkte signaal van de TV-zender, vrijwel gelijktijdig ontvangt met een, bijvoorbeeld, door een hoog gebouw gereflekteerd signaal.
123

cm. Een flinke heuvel, die op 8 kilometer afstand
ligt, kan bij dezelfde TV-ontvanger een dubbel
beeld veroorzaken, dat zich op 170 mm afstand
van het ontvangen beeld bevindt.
In grote steden, met veel hoge gebouwen, kan
het voorkomen, dat het gereflecteerde signaal
met grotere sterkte wordt ontvangen dan het
direkt ontvangen signaal. In zo'n geval verschijnt
het 'spook-effect' op het beeld. En we zien derhal
ve niet alleen dubbele of driedubbele beelden
maar in ongunstige gevallen zelfs meervouden
daarvan. Ik zal zo'n gevalletje eens voor u teke
nen. Zó bijvoorbeeld. (Zie fig. 101).
Ook kan het gebeuren, dat dergelijke fantoombeelden zich als een lichtende kring (een soort
'halo' dus) om het beeld vormen. In zo'n geval
kan men vrijwel zeker aannemen, dat het hier
gaat om stationaire trillingen, die zich in het TVtoestel bevinden, tengevolge van slechte impedantie-aanpassingen en dergelijke. Ook daar
door kunnen reflecties worden veroorzaakt.
'Tevreden, vriend Leeckmans?', informeerde de
majoor minzaam.
'Neel', antwoordde meneer Leeckmans, 'nog
helemaal niet! U hebt nog niet stilgestaan bij het

feit hoe dat door de centrale antenne opgevan
gen signaal nu eigenlijk bij de TV-toestellen in de
huiskamers van de bewoners terecht komt.
'Dat is allemaal vastgelegd in PTT-voorschriften!
Laat ik maar eens kijken, of ik daar iets over kan
vinden. Eventjes snorren in deze lade!'
En jawel hoor, daar kwam een heel boekwerkvan
de PTT voor de dag met de fraaie titel CAIN TR
9026.
'Wat had die Kaïn nou met televisie te maken? Die
bestond in zijn tijd toch nog helemaal niet?',
vroeg meneer Leeckmans verwonderd.
'CAIN', legde de majoor geduldig uit, alsof hij
met een wat achterlijke big sprak, 'CAIN be
tekent: Centrale Antenne Inrichting Normen,
méér niet!' En hij ging verder: 'Als u een blik in
dit boek werpt, dan zult u zien, dat e/keversterker
en elke kabelverbinding een eigen, specifieke,
functie heeft. En aangezien alle elektronische
onderdelen duidelijk en overzichtelijk op papier
moeten worden geprojecteerd, zijn deze in een
aantal symbolen vastgelegd. Hier ziet u een
compleet overzicht van een distributie-net en
daaronder de betreffende symbolen. (Zie fig.
102)
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Fig. 102 Schema
van een
complete Centrale Antenne In
richting (CAI). De verschillen
de symbolen zijn in de linker
benedenhoek aangegeven.

eventjes
SNORREN IN
DEZE ZADE /

..... NJR;
U ziet op dit schema:
1. Het ontvangstation,
bestaande uit een samenstel van antennes en/of
antenne-elementen en de bijbehorende appara
tuur voor de ontvangst van de door te geven
Televisie- en FM-programma's.
2. Lokaalverdeelcentrum.
Van dit centrum uit worden de opgevangen
programma's en ook eventueel lokaal vervaar
digde programma's (bijv. van een plaatselijke- of
buurt-TV), in bredeband ligging gedistribueerd.
3. Programma-aanvoernet.
Kabelverbindingen tussen ontvangstation en
plaatselijk verdeelcentrum.
4. Wijkcentrum.
Versterker, die een begrensd gebied van pro
gramma's voorziet.
5. Lokaal verdeelnet.
De wijkcentra worden gevoed van het lokale
verdeelcentrum uit, door middel van het lokale
verdeelnet.
6. Trajectversterker.

Versterker, die de kabeldempingen compenseert
in het lokale verdeelnet.
7. Wijkvoedingskabelnet.
Kabelnet tussen wijkcentra en eindversterkers, of
Gemeenschappelijke Antenne Inrichting - (GAI)
- versterkerinstallaties.
8. Groepsversterker.
Versterker, die kabeldempingen compenseert in
het wijkvoedingsnet.
9. Eindversterker.
Deze versterker dient voor de voeding van het
wijkaftakkabelnet.
10. Wijkaftakkabelnet.
Distributie, waarop de bewoners met aftakdozen
of serie-dozen worden aangesloten.
Meneer Leeckmans zat het schema aandachtig te
bestuderen. 'Ja, nu wordt de zaak me al duidelij
ker. Er hangt natuurlijk erg veel af van de beeld
en geluidskwaliteit, die in die kabels wordt ge
stopt', meende hij tenslotte.
'Daar hangt feitelijk èlles van af l', gaf de majoor
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grif toe, Alles begint in het ontvangstation, waar
de kwaliteit van de te distribueren TV- en FMprogramma's definitief wordt bepaald en de zaak
eindigt bij de wandkontaktdoos in de huiskamer,
waar de familie over de TV- en FM-signalen vrije
lijk kan beschikken.
'Over dat ontvangstation wil ik graag nog iets
meer weten!', merkte meneer Leeckmans op.
'Ik heb u al verteld, dat de TV- en FM-signalen
worden opgevangen door verschillende anten
nes, of antenne-elementen. Dat kan uiteenlopen
van een eenvoudige antennemast met diverse
elementen tot uiterst gecompliceerde nauwkeu
rig berekende, paraboolantennes. Dat hangt allejmaal sterk af van de plaatselijke ontvangstcondities.
De antenne-elementen, samen met de antenne
mast vormen de antenne-installatie. In het ont
vangstation, het samenstel van antenne-installa
tie en versterker-apparatuur, krijgen alle signalen
een selectieve behandeling'.
'Hoeveel?', informeerde meneer Leeckmans
snel. 'Daarmee wil ik zeggen, dat èlk kanaal af
zonderlijk wordt versterkt en klaargemaakt voor
distributie in het kabelnet. Daarvoor zijn o.a. no
dig: kanaalversterkers, regelversterkers, frequentieomzetters en filters. En deze 'selectieve
kanaalbehandeling' wordt zowel voor TV-signalen als voor FM-signalen toegepast.
Alle ontvangen televisie- en FM-signalen worden
tenslotte in het ontvangstation samengekoppeld
op één enkele kabel. Op deze éne kabel is de ge
hele Centrale Antenne Inrichting aangesloten.
We moeten dan verder kijken naar het lokaalverdeelnet, het 'transport'-gedeelte van het net.
Dit lokaalverdeelnet heeft als taak de ontvangen
signalen over grote afstanden te transporteren.
In dit netgedeelte wordt dan ook uitsluitend ge
bruik gemaakt van VHF-frequenties, die een
betrekkelijk kleine demping (verzwakking!) in de
kabel ondervinden.
Omdat het ontvangstation meestal in het midden
van het distributienet staat, wordt de kabel uit dit
ontvangstation eerst uitgesplitst. Dan kunnen
een aantal kabels, die in verschillende richtingen
lopen, het lokaalnet opbouwen.
Onderweg worden traject-versterkers geplaatst.
Deze VHF-breedbandversterkers compenseren
de kabeldempingen in het iokaalverdeelnet. Dit
zijn bijzondere breed ba ndversterkers, die een
groot aantal kanalen tegelijk versterken. Ze zijn
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ondergebracht in stevige, gietijzeren, waterdich
te kasten van bescheiden afmetingen. De verster
kers zijn hoogfrequent dicht.
Van het wijkvoedingskabelnet gaan aftakkingen
naar de wijkcentra. Een wijkcentrum is een versterkereenheid, die een woonwijk, of een be
grensd woongebied van ongeveer 500 tot 1000
aansluitingen, van signaal voorziet. Een belang
rijke schakel in het distributiesysteem dus'.
Dan krijgen we het wijkaftakkabelnet. Het distri
butienet, of wijknet is, in 't algemeen, symbolisch
gesplitst in twee delen. Het gedeelte tussen het
wijkcentrum en de eindversterker wordt het wijk
voedingskabelnet genoemd. Het gedeelte achter
de eindversterker heet het wijkaftakkabelnet. In
dit gedeelte wordt het signaal, dat de weg van de
antenne, via kabels en versterkers heeft afgelegd,
bij de aangeslotenen thuis bezorgd. Nu bestaan
er verschillende systemen om die aansluiting tot
stand te brengen, namelijk:
a. het rijgsysteem
b. het aftaksysteem
c. het mini-stersysteem.
'Dat moet ik eventjes noteren', zei meneer Leeckmans.
'Ik zal 't nog eenvoudiger voor u maken, 'bood de
majoor in een onverwacht gulle bui aan, 'ik zal
alle drie systemen even op het bord schetsen.
Daar gaat ie dan...' (Zie fig. 103)
'Het eenvoudigste is het zogenoemde 'rijgsy
steem'. Helaas is dit ook het meest gevoelig voor
storingen. Het gaat hier om een serie-systeem,
waarbij op de wandcontactdoos, zowel de in-als
de uitgaande kabel wordt aangesloten. Wanneer
de aangeslotene ondeskundig met de aansluitdoos omgaat, kunnen de daarachter aangesloten
bewoners gestoord worden in de ontvangst.
Een, in dit opzicht, beter systeem is het 'aftaksy
steem'. Bij dit systeem loopt de hoofdsignaalkabel met de daarin aangebrachte aftakelementen
vóór de woningen langs. Met behulp van aftaklijnen of steeklijnen, gaan steeds de2-of4-voudige
aftakelementen de woningen binnen. In de wo
ning bevindt zich een wandcontactdoos, waarop
maar één kabel wordt aangesloten. Er kunnen nu
geen storingen optreden bij naburige aangeslo
tenen, wanneer de wandcontactdoos onver
hoopt beschadigd zou worden. Ook is 't mogelijk
bewoners eenvoudig aan- of af te sluiten van het
net.
Dan hebben we tenslotte nog het 'mini-stersy-
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Fig. 103 De drie aansluitsystemen voor woningen (CAI-systeem).

steem'. Daarbij wordende aftakelementen in één
centraal punt ondergebracht. Van het verdeel
punt uit (dat is dus de 'mini-ster') gaan afzonder
lijke kabels naar de omliggende woningen. Elke
woning heeft dus zijn eigen verbindingskabel
met de 'mini-ster'.
'Dat systeem lijkt me toch wel voordelen te bie
den!', merkte meneer Leeckmans pienter op.
'Zeker. Men kan er woningen mee aan- en afslui
ten vanuit één enkel centraal punt. Het verdeel
punt kan ca. 20 aansluitingen 'verwerken' en is
het enige contactpunt, dat bovengronds wordt
aangebracht. Heel gemakkelijk dus bij het opspo
ren van eventuele storingen en bij het verhelpen
daarvan. Bovendien is 't goed mogelijk, dat zo'n
mini-stersysteem ook nog voor andere communicatie-doeleinden kan worden gebruikt.
'Wat zijn dat eigenlijk voor kabels, die voor de

verbindingen worden gebruikt, majoor?', vroeg
meneer Leeckmans.
'Dat zijn allemaal coaxiale hoogfrequent-kabels.
U begrijpt wel, dat dergelijke kabels aan zeer ho
ge eisen moeten voldoenl Men gebruikt drie ty
pes: coax-3, coax-6 en coax-12. De dikste kabel,
coax-3, is ongeveer 28 mm rond en deze geeft
ook de geringste demping van het getranspor
teerde signaal. Deze kabel wordt daarom hoofd
zakelijk in het lokaalverdeelnet en in het wijkvoedingskabelnet toegepast. De dunste kabel,
coax-12, is circa 7 mm rond en wordt in en rond
om de woningen gebruikt. Deze kabel veroor
zaakt ook de meeste demping aan de signalen en
de lengte moet derhalve beperkt blijven. Tenein
de bij eventueel grondwerk de kwetsbare televisiekabels direct te kunnen herkennen, heeft de
PTT voorgeschreven, dat deze kabels een groene
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kleur moeten hebben. Dan gaat er nog een nylon
afdekband omheen en daarover weer een waarschuwingsstrip met de woorden 'Pas op TV-kabel'. Bovendien wordt het tracé voor de kabelverbinding eerst heel nauwkeurig op papier gezet en
met alle daarvoor in aanmerking komende dien
sten besproken, zodat men niet voor verrassende
obstakels komt te staan en de ligging van de
kabels zo veilig mogelijk is!'
'Nog één vraag!', verzocht meneer Leeckmans.'
'Voor de dag ermee!'
'We komen wel eens op visite bij kennisen, die
zó verslaafd zijn aan wat Wim Kan noemt 'kassie
kijken', dat men het televisietoestel laat aan
staan, zelfs als we druk zitten te converseren. En
dan zit die kennis van ons maar met een kastje
op zijn knie met allerlei knopjes erop en eraan.
En dan maar scharrelen met dat ding! Druk op de
knop... ander programma, maar dat is ook al

niks... druk op de knop... wéér een ander pro
gramma... wéér niks... druk op de knop... de
helderheid is niet goed genoeg, nou deugt het
contrast weer niet, drukken maar weer op de een
of andere knop, o, pardon, dat is de verkeerde,
het hele beeldscherm inktzwart... We worden er
wel eens tureluurs van. Is dat nu die beroemde
afstandsbediening, waarmee altijd wordt gead
verteerd?'
'Ja, dat klopt wel. Prachtige uitvinding voor min
der valide of hoogbejaarde kijkers, maar een luiheids-promotor eerste klasse voor gezonde men
sen. Die groeien op 't laatst helemaal dicht, als
ze ook nog te beroerd zijn om even op te staan
om een knopje op het televisietoestel in te druk
ken!
'Hoe werkt zo'n afstandsbediening eigenlijk?'
'Dat hangt er vanaf. Men heeft toestelletjes, die
eenvoudig met behulp van een meer-aderig

HOE MAAK IK
EEN CHIPOLATAPUDDINC?
U NEEMT
VIER EIEREN,
EEN ONS

kabeltje met het TV-toestel zijn verbonden. Men
heeft er ook, die 'draadloos' schakelen. Tegen dat
u 85 jaar wordt zou ik daar maar eens over gaan
denken! Op uw huidige leeftijd is een beetje be
weging juist erg gezond!', besloot de majoor.
'Naar mijn bescheiden mening,'sprak de majoor
b.d. Everardus, Ludovicus Degenouwer, met
enige plechtigheid in zijn sonore stem, staan we
met de televisie nog maar aan 't begin van onze
technische mogelijkheden! Via een eenvoudige
handeling per telefoon, is 't straks mogelijk om
'de krant' op uw beeldbuis te laten verschijnen,
of waarschijnlijk ook technische en wetenschap
pelijke gegevens. Het kind heeft zelfs al een
naam: 'TELETEKST'! Bij dit 'Teletekst'-systeem
geeft een TV-zender een 'aanvullend' signaal
mee, dat door de kijker, met behulp van een
decoder (ongeveer zoals bijv. bij FM wordt toege
past), kan worden opgeroepen. Dat geeft hem
dan bijvoorbeeld de gelegenheid om een voor
pagina van een krant op zijn beeldscherm te laten
verschijnen.
Er is ook nog een gloednieuw idee in ontwikke
ling, dat men 'Viewdata' noemt. Een informa
tiesysteem met 'twee-richting'-inrichting. Via
een telefoontje en een aangepast TV-toestel, ont
vangt men deze informatie uit een centrale com
puter. Dit 'Viewdata'systeem wordt zó ontwor
pen, dat het geschikt is voor huis-, tuin- of keu
kengebruik...!'.
'Dus', onderbrak hier meneer Leeckmans, ten
hoogste verbaasd, 'wanneer mijn vrouw een
puddinkje wil klaarmaken, waarvan zij wél de
naam, maar niet het recept kent, zou ze dat dan
per telefoon kunnen opvragen en het recept even
later op de TV kunnen zien verschijnen?'.
'Dat is in principe, beslist wel mogelijk', bevestig
de de majoor. 'Asjemenou!', riep meneer Leeck
mans, ten prooi aan opperste verwondering en
bewondering voor de onvolprezen Elektronica.
'Asjemezekerl', gaf de majoor toe 'en als straks
het 'Europanet' in werking komt, dan kan ze niet
alleen recepten ontvangen voor Nederlandse
puddinkjes, maar ook voor Franse, Engelse,
Italiaanse, of bijvoorbeeld Griekse. Allemaal net
jes met het aantal kilocalorieën erbij opgegevenl
U ziet er staat uw arme maag dus nog héél wat
te wachten!'
'Dat vrees ik ook', zuchtte meneer Leeckmans. En
die zucht kwam vanuit de punt van zijn goed ge
poetste schoenen.

'Het aantal mogelijkheden voor het Viewdata'systeem is nog niet te overzien. Zo kan bijvoor
beeld de inhoud van een spoorboekje, een tele
foongids, of een encyclopedie, of een woning
gids worden opgeslagen in het systeem en het
is zelfs te gebruiken voor de berekening van
hypotheken en belastingen, of de financiële ge
volgen van een bepaalde beslissing. Ook bood
schappen naar derden zijn mogelijk, waarbij,
door de Viewdata-gebruiker een bericht kan wor
den gezonden naar andere 'Viewdata'-gebruikers. Gouden tijden in 't vooruitzicht voor de
Telefoondienst, die onontbeerlijk is als com
municatiemiddel tussen TV-kijker en computer!'
Wie sukkelt met een kruiswoord-puzzel, belt even
en dank zij een centrale data-computer verschijnt
een hele serie bruikbare woorden op het beeld
scherm. Als de huisdokter even twijfelt aan zijn
diagnose, zal hij, via de telefoon, één der Acade
mische Ziekenhuizen kunnen bellen, de gege
vens doorgeven en via de TV in de huiskamer van
de patiënt, vijf minuten later een hele reeks
medische gegevens op het beeldscherm zien
verschijnen, waarmede hij rekening dient te hou
den en die uitsluitsel geven over de vermoedelij
ke aandoening. Daartoe zullen dan bijvoorbeeld
enkele kanalen in hetTV-zenderparkdag en nacht
'bij'staan. Het aantal mogelijkheden zal in de
toekomst legio zijn! Neemt u nu eens bijvoor
beeld de video-cassette... wat een enorm handi
ge uitvinding!'
'Juist ja,' viel meneer Leeckmans meteen gretig
bij, 'VIDEO! Daar hoor en zie je steeds meer van,
maar hoe werkt dat systeem nu eigenlijk?'
'Uw technische honger schijnt eenvoudig onver
zadigbaar te zijn, vrind Leeckmans, 'lachte de
majoor goedmoedig spottend, 'maar', zo ver
volgde hij, 'begrijpelijk is dat wel. Eigenlijk hoort
Video nu ook echt bij de televisie. Maar ik heb een
gezonde dorst gekregen van al dat gebabbel
vanavond; zelfs een zeer hóóg-frequente dorst
heb ik opgelopen en daar nemen we nu meteen
even drastische maatregelen tegen. ELEONORAI', brulde de majoor met een paradeveld-achtige 'rasp' in zijn stem.
Binnen 5 minuten stond er een vurige, flonkeren
de, Chateau Quentin van het goede jaar 1973 op
tafel en nipten de majoor en zijn buurman Leeck
mans, met verrukte teugjes, het edele druivenat.
Het is bij één fles natuurlijk niet gebleven. Om
half één in de prille ochtend, loodste de majoor.
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met groot zeemanstalent zijn buurman, die een
kleine slagzij maakte, meesterlijk de deur uit.
En tien minuten later droomde meneer Leeckmans; veilig onder de dekens, dat hij in de keuken
stond te midden van een heel arsenaal potten en
pannen. Op de televisie, die op onverklaarbare
wijze in de keuken beland scheen te zijn, legde
een juffrouw uit hoe men chipolata-pudding
moest maken. 'Kijkt u maar, ik neem twaalf eie
ren...' 'Floep' zei de televisie en het beeld gaf er
goed de brui aan. 'Zeker een eigenwijze Very
High Frequency, die 't op zijn heupen krijgt',
mompelde meneer Leeckmans, maar hij roerde
onverstoord, een dozijn eieren, waarop hem on
bekende hoenders hun uiterste best hadden ge
daan, kordaat in een pannetje. Hé, daar kwam het
beeld even terug... 'en nu een ons rozijnen en een
ons krenten en wat snippertjes sukade erdoor
heen roeren...', sprak de juffrouw, maar ze ver

dween weer spoorslags van de buis...
'Die juf begint verdraaid vervelend te wordenI',
mompelde meneer Leeckmans. Helaas luid ge
noeg om mevrouw Leeckmans wakker te maken,
die meteen vinnig informeerde: 'Wélke juf?'. Het
antwoord ging in een onderaards, of beter ge
zegd, een 'onderdekens'-gerommel verloren.
In dromen gaat alles razend snel en toen het
beeld van de culinaire juffrouw weer in alle heer
lijkheid op de televisie verscheen, was deze nijve
re jongedame al bezig met het prepareren van
varkenshaasjes... 'Nu zout en peper erbij en dan
maar lekker laten sudderen...' raadde de juffrouw
aan. Aan dit bevel gehoorzaamde meneer Leeck
mans zonder enige aarzeling en zo verraste hij de
wereld met een geheel nieuw gerecht, genaamd
'varkenshaasjespudding'. Een schotel, die in de
kringen van patissiers, rotiseurs, chefs de cuisine
en hoe ze allemaal ook mogen heten, grote
opschudding zou hebben veroorzaakt.

de elfde (en laatste!) avond
Diepzinnige gesprekken over 'dynamische' en magnetische 'optekening'. Hoe worden
lichtimpulsen op de band vastgelegd? (Video). De 'schuinsmarcheerders' hebben
uiteindelijk toch het pleit gewonnen! Iedereen zijn eigen cameraman, regisseur, licht- en
geluidstechnicus. Hollywood ligt nu juist om de hoek! Een interessant kijkje in de
toekomst en wat had Thomas Alva Edison met televisie te maken? Een verrassende
uitnodiging en een zeer gezellig en vredig einde van dit verhaal!
'We zouden 't vanavond over 'video' hebben, heb
ik beloofd, nietwaar?,' informeerde de majoor
voor alle zekerheid nog.
'Jazeker en ik ben er geweldig benieuwd naar!
Hoe is 't toch in vredesnaam mogelijk 'Licht' op
een bandje vast te leggen. Geluidstrillingen ja,
dat kan ik nog net behappen, maar zulke snelle
trillingen als waarmee het licht zich voortplant...
nee, dèt gaat er bij mij nog niet in!', bekende
meneer Leeckmans, wiens gouden eerlijkheid
zelfs door de plaatselijke belastinginspecteurs
niet hoog genoeg kon worden aangeslagen.
'Kijk eens hier, in feite moet u denken aan een
band-recorder met een zeer brede band. (Ik zeg
nu maar voor 't gemak 'band-recorder', maar dat
is vlees noch vis! Band-recorder is géén engels,
want in Engeland heet zo'n geval een tape-recorder. Technisch gesproken is dat ook nog niet
juist, want zo'n toestel heet nu een 'magnetofoon'. Maar aangezien dit woord niet ingeburgerd is, zal ik dat verkeerde woord 'band-recor
der' maar gebruiken. Dat vastleggen van 'geluid',
dat door een microfoon is omgezet in elektrische
signalen, is al tientallen jaren bekend. De video
recorder ('video' is een latijns woord en betekent:
'ik zie') is een ontwikkeling, die uit de 'band
recorder' is voortgekomen. Maar de eisen, die
aan een video-recorder voor het vastleggen van
televisie-signalen moeten worden gesteld, zijn in
menig opzicht totaal anders dan die, waaraan
een band-recorder moet voldoen! Bij een band
recorder wordt het signaal op de band vast
gelegd door een band van kunststof, die met een

magnetiseerbare laag is bedekt, langs een opname-kop te leiden.
'Hoe ziet zo'n opname-kop er van binnen uit?', in
formeerde meneer Leeckmans.
'Ik zal dat wel eventjes op het bord schetsen', be
loofde de majoor, gul als altijd' 'Die zaak ziet er
ongeveer zó uit.' (Zie fig. 104)
'Zoals u ziet bestaat de opnamekop, bij een band
recorder, uit een ringvormige kern, vervaardigd
van een gemakkelijk magnetiseerbaar materiaal,
waaromheen een draadspoel is gewikkeld. Door
spreken of zingen e.d. in de microfoon worden
wisselstroompjes gevormd, die, na versterking,
door de draadspoel worden geleid. U weet na
tuurlijk, dat een wisselstroom een magnetisch
veld in en om de spoel doet ontstaan, waarvan

wikkeling

band

Fig. 104 Op deze manier wordt de langs de opname
kop glijdende band bij een band-recorder gemagneti
seerd.
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de magnetische krachtlijnenstroom een magne
tisch veld in de ringvormige kern doet ontstaan.
Die ringvormige kern is, zoals u op de tekening
ziet, aan de onderkant onderbroken, waardoor
een 'luchtspleet' ontstaat. Bij die luchtspleet zijn
de magnetische krachtlijnen wel gedwongen,
door de lucht, naar de andere kant te springen.
Tijdens dat overspringen nu persen de magneti
sche krachtlijnen, die alle in één en dezelfde rich
ting lopen, elkaar een beetje naar de buitenkant.
Op die manier ontstaat er vóór die luchtspleet
een soort van 'kussentje'. En door dat kussentje
van steeds veranderende magnetische krachtlij
nen, leiden we nu een magnetiseerbare band,
waardoor op die band een magnetisatie ontstaat,
die overeenkomt met de oorspronkelijke stroom
in de kernwikkeling van de opname-kop.
Eigenlijk is die 'luchtspleet' geen échte lucht
spleet, want die wordt namelijk opgevuld met
een niet-magnetisch materiaal, bijv. mica of be
ryllium. De breedte van deze quasi-spleet doet er
niet zo bar veel toe, omdat het eigenlijke 'magne
tiseren' alleen plaats vindt aan het aflopende ge
deelte van de luchtspleet. Maar èl te groot mag
die spleet toch ook weer niet worden, omdat dan
de magnetische weerstand van de kern de boel
zou kunnen bederven. Als je de magnetisatie op
de band zelf zou kunnen zien, dan zou je kunnen
vaststellen, dat loodrecht op de looprichting van
de band, banen ontstaan met verschillende mag
netisatie en ook met verschillende polarisatie.
Ik vertel die zaak maar erg summier, want in de
praktijk komt bij dit 'magnetiseren' van de band
nog wel iets meer om de hoek kijken 1 Zo worden
vrijwel alle bandrecorders hoogfrequent vóórgemagnetiseerd. Met het signaal, afkomstig van de
microfoon, wordt namelijk een wisselstroom met
ongeveer 80 kHz door de opnamekop gestuurd.
Het gevolg daarvan is, dat het werkpunt 80 000
keer per seconde over het gehele magnetisatiekarakteristiek wordt verplaatst en deze in zijn ge
heel kan worden gebruikt. Men bereikt hiermee,
dat de 'ruis' verdwijnt en de dynamiek belangrijk
wordt vergroot'.
'Wat bedoelt u met dynamiek, in dit geval, ma
joor?'
'Dynamiek wil hier zeggen: de verhouding tus
sen sterke en zwakke passages in de opname,
vrind Leeckmans'.
'Stoort die 80 kHz-frequentie dan helemaal niet
bij de weergave?'
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'Niet in 't minst, mijn waarde, want 80 kHz ligt vér
buiten het hoorbare gebied en ook vér buiten het
bereik, dat de weergavekop kan reproduceren.
Nee, die 80 kHz stoort ons allerminst! Bovendien
wordt die 80 kHz-wisselstroom ook nog gebruikt
om de band te 'wissen', voordat deze de opname
kop bereikt.'
'Hoe verloopt de zaak nu bij de weergave?', vroeg
meneer Leeckmans.
'Dan vindt het spelletje in omgekeerde volgorde
plaats, dus zo: De gemagnetiseerde band wordt
langs de luchtspleet van de weergave-kop ge
voerd en dus zal het magnetisch veld op de band,
een krachtlijnenstroom in het kernpakket van de
weergave-kop teweeg brengen. In de spoel, die
in de weergave-kop is aangebracht, ontstaan
hierdoor elektrische spanningen, die weer over
eenkomen met de magnetische 'optekening' op
de band. Maar... let u op, meneer Leeckmans...
hier speelt de breedte van de 'luchtspleet' van de
weergave-kop opeens een uiterst belangrijke roll
Elektrische trillingen, die men op de band vast
legt, kan men natuurlijk ook in frequenties uit
drukken. Onze oren kunnen geluidsfrequenties
waarnemen binnen een gebied van ongeveer 20
tot 18 000 Hz. Die frequenties kunnen omgere
kend worden in golflengten wanneer men reke
ning houdt met de snelheid, waarmee de band
langs de weergave-kop glijdt.
Zo zal, bij een bandsnelheid van 9,5 cm per
seconde, de frequentie van 9 500 Hz een golf
lengte hebben van 10 mu (dus 10 duizendste mil
limeters!)'
Het merkwaardige is nu, dat frequenties, waar
van de bandbreedte zowat gelijk is aan de breed
te van de 'luchtspleet', niet meer door de weerga
ve-kop worden gereproduceerd. Dit is ook de
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Fig. 105 Schema van een weergavekop van een band
recorder.

verklaring voor het feit, dat een band-recorder
hogere frequenties kan weergeven, naar gelang
de bandsnelheid groter is (en dus de bandgolflengte kleiner wordt). In 't algemeen bedraagt de
breedte van de luchtspleet van de weergave-kop
bij bandrecorders ongeveer 4 mu (4 /x). Ik zal zo'n
weergave-kop van een bandrecorder eens even
tjes voor u schetsen. Dan wordt de zaak wat
duidelijker. (Zie fig. 105)
'Maar hoe moet dat dan wel met het vastleggen
van beeldsignalen op de band, majoor? U vertel
de net, dat de hoogste, nog op een bandrecorder
vast te leggen frequentie zowat 20 000 Hertz
bedraagt! En bij televisie hebben we te maken
met frequenties, die soms wel 5,5 MHz, dus 5,5
miljoen Hz kunnen bedragen! Hoe moet dat nu
weer worden opgelost?', vroeg meneer Leeck
mans, een beetje moedeloos. Daar zag hij nu écht
geen gat meer in.
'Ja, en toch heeft men er iets op weten te vinden',
sprak de majoor. 'Men dacht in die tijd aan twee
mogelijkheden:
1. Men kon de breedte van de luchtspleet sterk
verkleinen.
2. Men kon de bandsnelheid sterk opvoeren.
'Aha!', zei meneer Leeckmans, met een gezicht,
alsof hij er alles van snapte.
'U zegt nu wel zo vrolijk 'Aha', maar men stuitte
al direkt op enorme praktische bezwaren! Met het
destijds beschikbare materiaal, waarvan de kern
moest worden vervaardigd, was 't onmogelijk de
luchtspleet nóg meer te verkleinen. Met later
ontwikkelde materialen zoals bijvoorbeeld 'ferriet', was 't mogelijk de luchtspleet te verkleinen
tot 0,5 tot 1,5 mu breed. Die spleet vult men dan
op met glas. En toch waren we er nog lang niet!
Men kon weliswaar nu de spleetbreedte aan
merkelijk verkleinen, maar hoe moest die veel
grotere bandsnelheid worden gerealiseerd?
En we behoeven heus geen computers in te
schakelen om snel eventjes uit te rekenen, dat als
wij een hoogste modulatiefrequentie van 20 kHz
(dus 20 000 Hz) hebben en die zouden willen ver
hogen tot 2 MHz (ofwel 2 miljoen Hz), wij de snel
heid van de band 100 keer groter zouden moeten
maken! Dus, in plaats van bijvoorbeeld 19 centi
meter per seconde, 19 meter per seconde. Ga
daar maar eens aan staan! Wat zou dèt dan wel
voor een aandrijfmechanisme moeten zijn, dat
zo'n enorme snelheid kan ontwikkelen en wat
zouden die weergavekoppen een slijtage moeten

verduren! En bovendien: hoe kort zou de 'speelduur' zijn geweest bij zo'n razende band-recorder!' Nee, men zat op het verkeerde paard te gok
ken. Men moest een totaal andere oplossing
proberen te vinden. De eerste, werkelijk bruikba
re, video-weergave apparatuur werd door Ampex (een Amerikaanse firma), op de markt ge
bracht en daarmede hebben de televisie-studio's
het jarenlang moeten doen!'
'Hoe werkte dit systeem dan?', informeerde
meneer Leeckmans, die nu in een toestand van
uiterste spanning verkeerde.
'O, die Amerikanen gingen erg vernuftig te werk.
Ze lieten niet alleen de band afrollen, maar ze lie
ten bovendien ook de weergavekoppen roteren,
zodat ze een hoge bandsnelheid bereikten. Want
daér kwam 't tenslotte allemaal op neer! Kan
men, bijvoorbeeld, de weergavekop tegen de
bandrichting in laten draaien, dan zou, bij gelijk
blijvende bandsnelheid, de 'relatieve' bandsnel
heid - dat is dus de snelheid tussen band een
weergavekop - belangrijk worden vergroot. Op
een ampextoestel zijn 4 weergavekoppen ge
monteerd in een schijf, waarvan de draairichting
loodrecht staat op de bewegingsrichting van de
band. Het 'registreren' van de video-sporen
wordt bijna loodrecht op de lengterichting van de
band 'geschreven'. Een voordeel van het Ampexsysteem is, dat men kan volstaan met de
absolute bandtransport-snelheid, zoals die ook
bij gewone bandrecorders, die in geluidsstudio's
wordt toegepast, namelijk ± 38 centimeter per
seconde'.
'Maar die band van zo'n Ampexrecorder zal toch
wel een beetje breder zijn dan in een gewone
bandrecorder, zou ik denken! Daar moeten geluidsfrequenties en lichtfrequenties en pilootsignalen op worden vastgelegd...!', kwam me
neer Leeckmans, weer eens bijzonder pienter uit
de hoek.
'Klopt', gaf de majoor toe, zo'n ampexband is
zowat 50 mm breed. Het zijn echter zulke ge
compliceerde machines, dat ze veel te duur zijn
voor amateurs en daarom worden of werden ze
uitsluitend in televisie-studio's gebruikt'.
'Een belangrijke vinding deed de Telefunkeningenieur Schüller, die in 1953 kans zag een een
voudiger systeem uit te werken. Hij kwam op de
geniale gedachte om het video-spoor schuin op
de band te registreren. Hij bereikte dat door op
één schuin spoor een half beeld - 312,5 lijnen 133
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vast te leggen. Voor dit doel werd een beeldtrommel toegepast, waarin een videokop ronddraaide
en door een spleet een ietsje naar buiten steekt.
Dan legde hij de band schuin om de trommel,
zodat ook het video-spoor schuin op de band
werd vastgelegd. Een 'schuinschrift-systeem'
dusl'
'Hoe moet ik me dat voorstellen, majoor?', vroeg
meneer Leeckmans.
'Kijk zó I', sprak de majoor en hij schetste energiek
fig. 106 op het bord:
'U ziet, ik heb er bij aangegeven, waar zich het
synchronisatie- en het beeld- en het geluidspoor
zich op de band bevinden. Dit systeem bracht al
meteen grote voordelen met zich mee! Zo kon
men bijvoorbeeld volstaan met een band, die
maar 12,5 mm breed was. Niet alleen wordt
daardoor de band veel goedkoper, maar ook de
gehele constructie van de video-recorder werd
belangrijk eenvoudiger. Men heeft verschillende
systemen ontwikkeld om dit schuinschrift te
realiseren. Ik zal hierop niet dieper ingaan en die
ontwikkelingsperiode maar overslaan en mij be
palen tot de video-recorder, zoals die tegenwoor
dig door Philips wordt uitgebracht. De prijzen lig
gen nu binnen het bereik van de amateurs en
men kan er zowel zwart-wit als ook kleuropnamen mee reproduceren.
Het aantal toepassingen voor de video-cassetterecorder is zo enorm groot, dat het eind daarvan
nog lang niet is te overzien. Ook voor de 'gewone'
kijker zijn er leuke toepassingsmogelijkheden. U
kunt natuurlijk maar één programma tegelijk be
kijken. Maar nu komt 't voor, dat, terwijl u kijkt
naar de ene zender door een andere zender een
programma wordt uitgezonden, dat eveneens
uw volle belangstelling heeft. Zonder video
recorder moet u een moeilijke keuze doen, maar
mét een video maakt u, terwijl u naar het ene
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Fig. 106 Voorbeeld van een
'schuinschrift'-opnamesysteem
voor magnetische beeld-opname.
a = het synchronisatie-spoor
b = het beeldspoor (312,5 lijnen)
c = het geluidsspoor
d = de video-band.

programma kijkt, probleemloos een video-opname van het andere programma, en laat dit op uw
televisie-toestel afdraaien op een moment, waar
op u dat 't beste schikt! U kunt rechtstreeks opne
men terwijl u het beeld op uw beeldscherm ziet,
maar u kunt net zo goed opnemen,zonderdatuw
toestel aan staat'.
'Hoe kan dat dan?', vroeg meneer Leeckmans
stomverbaasd.
'Omdat die video-recorder zélf een ontvanger is,
die de signalen direct van de antenne opneemt.
Hoe vaak komt 't niet voor, dat u naar een interes
sant TV-programma zit te kijken, of de een of
andere leuter-oom komt plotseling op visite.' Zet
dat ding maar af, anders kunnen we niet praten I',
zegt hij. Wég interessant programma! Maar met
een video-recorder wordt het programma
prompt verder opgenomen en behoeft u niets te
missen. Nog een ander praktijkvoorbeeld. U had
uw vrouw een 'avondje-uit' beloofd, heimelijk,
omdat die voetbalwedstrijd toch niet werd uitge
zonden. Maar juist voor dat u het huis verlaat,
komt de radio vertellen, dat die wedstrijd, tegen
alle verwachting in, toch nog op het beeldscherm
zal komen. In plaats van een lang snuitwerkvan
ellende te trekken, schakelt u de video-recorder
in en als u later op de avond uw pantoffeltjes
aantrekt, laat u de voetbalwedstrijd in geuren en
kleuren voor u afrollen.
De VCR Long Play video-recorder van Philips kan
ruim twee uren achter elkaar opnemen en afspe
len. Het apparaat is voorzien van een elektroni
sche tijdschakelaar, die instelbaar is tot bijna 4 et
malen vooruit! U kunt dus ook rustig een week
endje van huis gaan en als u dan vrijdagavond
weggaat, de tijdschakelaar van de video-recorder
instellen op het 'sportprogramma' van zondag
middag. Dat ziet u dan wel als u zondagavond
thuis bent. En u kunt die video-cassette zo vaak
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laten afdraaien als u maar wilt en ze zelf bijvoor
beeld in een eigen 'videotheek' verzamelen of u
kunt ze ook uitwisselen met die van vrienden en
kennissen.
Wanneer men er dan nog een eenvoudige videoopnamecamera bij aanschaft, heeft men zijn ei
gen TV-studio. Dan is men zelf tekstschrijver,
cameraman, regisseur, geluidstechnicus, enfin
noemt u maar op. Het opnemen is niet moeilijker
of ingewikkelder dan het werken met een amateur-filmcamera. Extra verlichting in kamers e.d.
is niet eens noodzakelijk. De apparatuur is zeer
lichtgevoelig.
U begrijpt wel, vrind Leeckmans, dat hier nog
onoverzienbare mogelijkheden schuilen voor het
onderwijs, maar ook bij het bestuderen van nieu
we technieken en werkmethodes, instructies,
opleidingen, verkooptraining, het registreren
van processen, sportbeoefening, opnamen van
leden van een toneelclub, die hun fouten nu zelf
kunnen vaststellen als ze zichzelf terugzien op de
beeldbuis. Dit wordt een minstens even grote
ontwikkeling in de naaste toekomst als de film en
de fotografie hebben doorgemaaktl Ja, eigenlijk
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gezegd, vriend Leeckmans, wachten ons, op de
drempel van de 21e eeuw, zeker óók op televisie
gebied, nog talrijke ontwikkelingen, die ons
thans nog als 'fantastisch' voorkomen. En toch
is 't goed daarover na te denken en te lezen wat
schrijvers van science-fiction daarover zeggen,
want dat is soms ongelooflijk. Precies alsof die
schrijvers in de toekomst kunnen kijken. Ik noem
maar één enkele naam, die wij allemaal kennen:
Jules Verne! Die tocht naar de maan, de onderzeëer, het luchtschip, heeft hij allemaal vrij nauw
keurig voorspeld. Maar toch is de verwezenlij
king van zijn voorspelling in feite nog veel fantas
tischer dan men zo'n honderd jaar geleden durf
de dromen...
Zelfs de ons nu zo vertrouwde kleuren-televisie
was voor mensen van middelbare leeftijd in onze
tijd nog maar moeilijk in te denken. Ook voor
technici! De zwart/wit-TV kwam echter en bereik
te, in enkele jaren al, een hoge graad van ontwik
keling. Die grote ervaring met zwart/wit-TV
maakte het tenslotte weer mogelijk kleuren-tele
visie vrij snel van de grond te krijgen. Zoals we
al hebben gezien, werden, zowel aan de zender135

als aan de ontvangerzede, voor het overbrengen
van de kleuren, heel wat schakelingen en onder
delen toegepast, die ook bij zwart/wit-toestellen
al jaren gebruikelijk waren en die al een hoge
graad van perfectie hadden bereikt.
Veel is natuurlijkte danken aan de enorme vlucht,
die de elektronica in de laatste jaren heeft geno
men. De transistor in zijn talrijke, nieuwe, vormen
(o.a. de geïntegreerde schakelingen, de fameuze
IC's) heeft natuurlijk talrijke nieuwe ontwikkelin
gen in de kleuren-TV mogelijk gemaakt. Bijna alle
artikelen zijn in prijs verhoogd, maar kleuren-TV
is, tot nu toe tenminste, vrijwel elk jaar goedko
per geworden!
In de schakelingen komen, afgezien van de
beeldbuis, geen elektronenbuizen meer voor. Al
les wordt nu netjes opgeknapt door diodes,
thyristors en transistors, die soms nog maar
enkele kwartjes kosten. Maar dat alles neemt niet
weg, dat er bijzonder pientere 'denkhoofden'
voor nodig waren om uiteindelijk 'kleuren' op de
beeldbuis te laten verschijnen!'
'Die kleurenbeeldbuis is al een wonder op zich
zelf', kwam meneer Leeckmans tussenbeide. Hij
had ademloos zitten luisteren. 'Juist dèt was één
van de grootste struikelblokken tijdens de ont
wikkeling van de kleuren-TV. Vele technici heb
ben smakelijk gelachen toen het denkbeeld van
een 'schaduwmaskerbuis' werd geopperd. Zo'n
uiterste nauwkeurigheid, die noodzakelijk was
voor precies op elkaar afgestelde elektronenka
nonnen; dat schaduwmasker en die vele duizen
den fluorescerende blauwe, groene en rode
puntjes, nee, dat was een aardig grapje voor
science-fictions schrijvers, die dat achter hun
schrijftafel met enkele fraaie volzinnen wel even
tjes zouden opknappen, maar een rechtgeaard
technicus kon je voor zulke fantastische ideeën
niet strikkenl Maar zie... die schaduwmaskerbuis
kwèm er... en hoe! Miljoenen exemplaren wor
den er, volkomen fabrieksmatig, jaarlijks ge
produceerd.
De eerste kleuren TV-toestellen snoepten nogal
wat elektrisch vermogen, omdat er nog zoveel
elektronenbuizen nodig waren. Ook beeldbuizen
met belangrijk minder energie-verbruik, maar
met dezelfde lichtopbrengst, ontwikkelden zich
snel. Vroeger waren de buizen aanmerkelijk lan
ger; alle TV-toestellen hadden een 'achterhoofd',
een uitstekende knoest achter op het toestel, die
nodig was om zo'n lang geval onder te brengen.
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De kleuren-beeldbuizen werden steeds 'platter'
en men beweert, dat er reeds beeldbuizen in
ontwikkeling zijn, die bestaan uit een vrijwel vlak
scherm, dat als een schilderij aan de wand wordt
opgehangen, terwijl het hele elektronische ge
deelte, in de 'lijst' is ondergebracht. 'Bestaat
niet!', roepen vele technici ook nu weer. Mis
schien worden ze over een maand of wat al in de
kranten aangekondigd. Dat kan je nooit weten in
de elektronica!'
'En dan te denken, dat die hele elektronica des
tijds is begonnen met een proef van prof. Braun,
die in zijn 'Braunse buis' op uiterst primitieve wij
ze elektroontjes liet wandelen van de kathode
naar de anode, ingesmolten in een moeizaam
luchtledig gemaakte glazen buisje!', riep meneer
Leeckmans uit.
'Eigenlijk nog eerder pleegde Edison Elektronica,
zonder dat te beseffen!', merkte de majoor op.
'Hoe zo?', vroeg meneer Leeckmans.
'Wel, dat kwam zó! Edison kwam, bij louter toeval
overigens, tot de ontdekking, dat wanneer hij een
elektrische gloeilamp aanzette (de eerste gloei
lampen waren allemaal kooldraadlampen,
stroomvreters eerste-klassel), de magneetnaald
van een kompas, dat in de buurt van de lamp
stond, even in beweging kwam. Haast onzichtp
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Fig. 107a Bij deze milliampèremeter (galvanometer)
staat de 'O' in het midden van de schaal. De naald kan
zich dus naar links of naar rechts bewegen, t.o.v. de 'O'.
Op die manier kan men de stroomrichting bepalen.
Fig. 107b Bij aansluiting van de metalen plaat 'P' met
de negatieve kant van de gloeidraad liep er een nauwe
lijks waarneembaar stroompje van de gloeidraad naar
de metalen plaat. Heel anders werd de zaak echter toen
de metalen plaat met de positieve kant van de gloei
draad werd verbonden. Toen liep er een goed waar
neembaar stroompje.

baar klein was de afwijking, maar ze was er
inderdaad wél! Schakelde hij de stroom uit, dan
kwam de magneetnaald weer in de normale
stand terug.
Verklaren kon Edison dit verschijnsel niet. Hij
besloot tot een eenvoudige proef en hij had er
geen flauw idee van tot welke enorme ontwikkelingen deze proef uiteindelijk aanleiding zou
geven! Hij bracht tussen de benen van een haarspeldvormige kooldraadlamp, in een luchtledige
glazen buis, een metalen plaatje aan. De gloeidraad voedde hij met een gelijkstroom. Toen verbondt hij de metalen plaat, via een galvanometer
met de negatieve kant van de gloeidraad en keek
op de gevoelige galvanometer, waterzou gebeuren. In feite gebeurde er helemaal niets. Alleen
een onnozel kleine hoeveelheid stroom, gaande
van de gloeidraad naar de metalen plaat, werd
waargenomen. Anders zag de zaak eruit toen
Edison de metalen plaat met de positieve kant
van de galvanometer verbond. Toen liep er een
duidelijk waarneembare stroom van de negatieve kathode (de gloeidraad dus) naar de positieve
anode (de metalen plaat). Zó zag die zaak er dus
uit! De majoor tekende snel fig. 107a en b op het

bord. Edison kon een stroompje van enkele
milliampères vaststellen. Maar hij heeft zelf nooit
een oplossing voor dit verschijnsel kunnen vinden. Hij schreef er gelukkig een artikeltje over in
een wetenschappelijk blad, zodat de zaak voor
het nageslacht werd bewaard. Destijds hadden
andere wetenschappers er evenmin een verklaring voor en men noemde het geval tenslotte
maar eenvoudig het 'Edison-effect'.
Gelukkig gaf dat tijdschriftartikel later prof. O. W.
Richardson aanleiding dit 'Edison-effect' nader
uit te pluizen. Dat was in het jaar 1901. Hij vond.
dat het 'Edison-effect' berustte op de zgn. 'thermische emissie', waarover wij het in onze gesprekken over de radio, bij het bekijken van de
elektronenbuis, ook al uitvoerig hebben gehad.
U zult zich nog wel herinneren, dat ik u toen heb
verteld, dat de natuurkundige J. A. Fleming in
1904 dankbaar gebruik maakte van prof. Richardson's onderzoek (en dus eigenlijk van Edison's
'uitvinding'!) en een buis construeerde met 2
elektroden, de zgn. 'diode' (di = 2), waarmede
men toen al gelijkrichters kon maken. In 1906
kwam de Amerikaan dr. Lee de Forest op de ge
lukkige gedachte, een derde elektrode toe te voe-
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gen (hij maakte dus de eerste 'triode' (tri = 3), die
hij het 'rooster' noemde. En die buis werd inder
daad het werkelijke begin van een stormachtige
ontwikkeling, die zou leiden tot de radiotechniek,
radar, televisie en wat er allemaal nog meer
tegenwoordig aan elektronische snorrepijperij te
koop is! Ja, die hele ontwikkeling zou je eigenlijk
nog eens, netjes op een rijtje gezet, moeten kun

nen bekijken...', besloot de majoor peinzend...
Meneer Leeckmans maakte bliksemsnel een no
titie.
En dat krabbeltje van meneer Leeckmans bleek
grote gevolgen te hebben, want de volgende dag
vond de majoor een keurig briefje in de bus, met
de volgende inhoud:

Geachte heer en mevrouw Degenouwer,
Het zal mijn vrouw en mij een groot genoegen
zijn u beiden voor a.s. zaterdag uit te nodigen
voor een autoritje naar Amsterdam om een
bezoek te brengen aan de FIRATO, de grote
tentoonstelling op het gebied van radio, televisie
en geluidsapparatuur.
Wij knopen er dan meteen een gezellig etentje aan
vast, als dank voor uw hardnekkige pogingen om
het een en ander over televisie in mijn, blijkbaar
bikkelharde, hersenpan te stampen. Gaarne even
een telefoontje of ons voorstel u schikt.
Met vriendelijke groeten,
de Leeckmannetjes.
PS. Ik heb gelezen, dat er een compleet overzicht
van de ontwikkeling van de radio en de televisie
met originele oude apparaten is ingericht. Dat
wilde u toch zo graag eens zien... vandaar deze
uitnodiging!

'Verdraaid aardigI' baste de majoor geestdriftig.
Hij was al enige jaren achtereen niet meer op de
FIRATO geweest. Och ja, als je eenmaal gepen
sioneerd bent en je hebt geen auto ter beschik138
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king, dan komt daar ook zo gauw niets van.
Maar mevrouw Degenouwer was héél wat min
der enthousiastl 'Al die verschrikkelijke herrie en
dat getoeter van die disc-jockeys, of wat daar al-

lemaal voor door wil gaan... ik zou nog liever...!'
'Wat liever?' informeerde de majoor meteen.
'Ik wil wel mee naar Amsterdam rijden en dan wil
ik best gezellig wat gaan winkelen met mevrouw
Leeckmans. Dat lijkt me wèl zo aardig. Dan kun
nen jullie ons wel ergens oppikken'.
'Winkelen, hè,' bromde de majoor een beetje
ongerust en hij fluisterde tot zijn onsterfelijke
ziel: 'O, jeetje, dèt gaat duiten kosten!'
Enfin 't is allemaal toch nog prachtig voor elkaar
gekomen. Het weer was enorm goed, de dames
hebben zéér voordelig gewinkeld en de beide he
ren hadden er na een paar uurtjes al schoon ge
noeg van. Hun oren toeterden nog nè, toen ze
eenmaal buiten stonden. Het getingel van de

trams, het claxoneren van de honderden auto's,
klonk ze als een heilzame, landelijke stilte in de
oren. Maar... die expositie van oude radiotoestel
len en krasse oude televisietoestellen, uit de tijd,
dat we nog 'wuifden naar Tante Hannie', was ge
weldig interessant.
Ook dat etentje in dat gezellige restaurant aan de
waterkant... uit de kunst! Over televisie werd aan
tafel niet gerept. Op uitdrukkelijk verzoek van de
beide dames...
En wie zou hen ongelijk geven? 't Hoofd van uw
toegewijde schrijver dreunt er ook nog van.
Maar... interessant was 't en blijft 't. Dat staat wel
als een paal boven water...
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Schema-symbolen,
die in dit boek worden gebruikt

±gelijkstroom

batterij, spanningsbron (B)

wisselstroom
/

instelbaar

/

verstelbaar

kruising van 2 draden
(die geen onderling contact
hebben)

of

verbinding tussen
twee draden

weerstand (R)
/

-TZ>

potentiometer (P)

—O

LDR (lichtgevoelige
weerstand)

/

O—

S
-T7>
/

JT

*

NTC (weerstand met nega
tieve temperatuurcoëfficiënt)

_L

aarde

J.

massa, chassis
schakelaar (S)
omschakelaar met
verschillende standen (S)

draaibare condensator (C)

n
ck

elektrolytische condensator
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antenne

vaste condensator (C)

luchttrimmer (C)

T

V

Dn-

relais

gelijkrichtercel
pv

*

zekering (Z)

spoeleneenheid (L)

smoorspoel met ijzerkern

0

galvanometer (G)

©

voltmeter (V)
ampèremeter (A)
gloeilampje (L)

transformator (Tr)
diode (G)

£
=01

microfoon (M)

pnp-transistor (TS)

hoofdtelefoon

npn-transistor (TS)
(let op de naar buiten
wijzende pijl!)

:

luidspreker

i

■

.
'

1

5
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Dit technische boek in romanvorm is het logische vervolg op
het reeds eerder verschenen boek: 'Radio ... geen probleem'
waarin de auteur op originele en speelse manier de principes
van de radio uit de doeken doet. In dit nieuwe boek geeft de
denkbeeldige ex-majoor van de verbindingsdienst, op dezelfde
manier, een uiteenzetting over de werking van de televisie aan
zijn leergierige buurman.
In tien avondlijke gesprekken komt zowel de zwart-wit-TV als de
kleuren-TV aan de orde. Ook wordt een hele avond besteed aan
antennes. Zelfs het onderwerp videorecorders passeert de
revue. Door de vele voorbeelden en de vlotte tekst is dit boek
gemakkelijk leesbaar.
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