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Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
eenentwintigste nummer van de Nieuwsbrief voor u. In
deze Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de
afgelopen maanden..
Studio
Al meerdere keren is onder dit kopje de voortgang gemeld
van onze studio, een verzameling apparaten om geluid
van verschillende bronnen naar onze zenders te sturen.
Ook is eerder gemeld dat de studio klaar is. Maar wat is
klaar? Het kan altijd weer mooier en uitgebreider. Als we
apparaten krijgen die een mooie aanvulling zijn op wat al
in onze studio draait dan passen we de nieuwe aanwinsten
in ons systeem.
Zo heeft KPN het afluistersysteem van de FM zenders
vernieuwd en kregen we een aantal onderstations van het
afgedankte systeem.

De modulatie van de OZM FM zenders worden nu goed
in de gaten gehouden
De audio apparatuurkast bevat nu van
boven naar onder:
Audio niveau en fase
meter
klinkenpaneel

Onderstation
FM monitoring

versterker en de FM
monitorontvanger
computer
audio processor
FM Ball-ontvanger
audiobewaker met
automatische
omschakelaar
Een onderstation bevat een computerboard, een voeding
en een FM monitorontvanger. Die monitorontvanger
hebben we toegevoegd aan onze studio en met de
bijbehorende software kunnen we nu eenvoudig
controleren of onze FM zenders goed gemoduleerd zijn.
Om alle niveaus goed te kunnen instellen is een audio
generator onmisbaar. Een al langer in onze collectie
aanwezige generator is gerepareerd en aan de studio
apparatuur toegevoegd.

audiogenerator

Hoewel de studio opgezet is voor alleen geluid hebben we
een kleine uitbreiding gemaakt met video. Vanuit de
DVD speler of een stickje kunnen we nu goede kwaliteit
video opwekken en via een video verdeelversterker gaat
het beeldsignaal naar de analoge en digitale TV zenders.
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Ontvangen donaties
Sinds de vorige Nieuwsbrief
van december is weer het
nodige materiaal aan het OZM
geschonken. Zo konden we
onze collectie weer uitbreiden.

In de schijnwerper:
Lijenvertaler
Het is nu heel gewoon om beelden van waar dan ook in de
wereld direct op de televisie te zien. In de begintijd was
dat wel anders. Frankrijk, Engeland en Duitsland hadden
allemaal een ander aantal lijnen per beeld. Nederland
volgde het Duitse systeem met 625 lijnen. Het was
technisch ingewikkeld om beelden van het ene systeem in
het ander om te zetten. Toen men de kroning van de
Engelse koningin in 1953 live in andere landen op TV
wilde uitzenden was er dus werk aan de winkel. Er moest
een beeldverbinding tussen Londen en andere Europese
landen worden gemaakt en een omzetter die het Engelse
aantal lijnen omzet in de andere systemen. Het Philips
Technisch Tijdschrift van mei en van december 1953
besteed een artikel aan de uitdagingen die moesten
worden overwonnen. Hier een beknopte samenvatting.

- Hr. Maas heeft opgeruimd
en schonk ons naast een
zelfbouwradio uit de jaren '20 een verzameling oude
radiobuizen.

Zelfbouw radio van omstreeks 1925
- Mevrouw Langerak had een doos boeken en papieren
van haar vader Jaap Pieroen voor ons.
De firma NEC in Hilversum, opvolger van Philips
Telecommunicatie Industrie, heeft de kelder leeggeruimd.
Zo kwamen we aan de originele documentatie van
ondermeer de Nederland 2 zenders uit 1965 van
verschillende zendstations. Ook kwamen dankzij de
medewerking van hr. Klaui ook nog een zendhuis en
andere onderdelen naar ons toe.

Het (provisorische) straalverbindingsnet voor het
beeldsignaal. Het geluid werd via de traditionele
telefoonlijnen getransporteerd. De rondjes geven de TV
zenders aan, in Nederland dus Lopik en Eindhoven.
Vervolg op pagina 3...

Nieuwsbrief Stichting Omroep Zender Museum
Redactie Rein Simonse
Foto’s Rein Simonse
Wilt u reageren?
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl

Ook uit de kelder, nog van voor Philips Telecommunicatie
Industrie. Een NSF schuifweerstand

Website: www.omroepzendermuseum.nl

Alle gevers nogmaals hartelijk dank.

Disclaimer: zie website OZM
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De volgende afbeeldingen komen evenals de bijschriften uit het Philips Technisch Tijdschrift van mei/juni 1953.

Oplegger met 'lijnenvertaler' 405-625
lijnen aan de voet van de kerktoren in
Breda. In de kerktoren staan een
straalverbindingsontvanger en twee
straalzenders.

Interieur van de te Breda
gestationeerde oplegger. Geheel
achterin, niet goed zichtbaar op deze
foto, bevindt zich de lijnenvertaler.
Daarnaast staan een controleontvanger voor 405 lijnen en een
voor 625 lijnen. Links op de
voorgrond een kast met generatoren
van de lijn- en rasterfrequentie voor
het systeem met 625 lijnen. De
rasterfrequentie wordt door
frequentiedeling uit de lijnfrequentie
verkregen en gelijkgemaakt aan de
raster frequentie van het Engelse
systeem.

De te Breda gebruikte lijnenvertaler 405-625
lijnen. Links de kast met de weergeefbuis, waarop
het beeld van 405 lijnen verschijnt, rechts de
camera met beeldiconoscoop, die het beeld
opneemt en met 625 lijnen aftast.
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