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NIEUWSBRIEF nr. 22 juni 2013

Vrienden van het Omroep Zender Museum, hier ligt het
twee-entwintigste nummer van de Nieuwsbrief voor u. In
deze Nieuwsbrief het verslag van activiteiten in de
afgelopen maanden..

De studio is weer uitgebreid
In de vorige Nieuwsbrief schreven we: "Het kan altijd
mooier en uitgebreider" Nu dankzij de van KPN gekregen
Sound in Sync apparatuur gaat over onze videokabel van
de studio naar de analoge TV ruimte nu ook een stereo
geluidskanaal.

SIS  systeem met boven de encoder en onder de decoder

Toen in 1993 het vierde landelijke FM net in gebruik
kwam moest er een extra geluidskanaal worden gemaakt
van Hilversum naar de verschillende zendstations. Er
werd een economische oplossing gekozen. Het nieuwe
FM net kreeg het audiokanaal dat eerst voor het tweede
TV net in gebruik was. En met het video van Nederland 2
werd digitaal het bijbehorende geluid meegestuurd. Dit
digitale signaal komt op de synchronisatie puls van het
beeld, vandaar de naam "sound in Sync".

Tui onderhoud
Om corrosie te voorkomen werden de tuien van
zendmasten met de hand van een nieuwe beschermlaag
voorzien. Dat gebeurde door twee mannen die in een
houten bakje langs de tui werden getakeld door collega's
op de grond. Per dag werd zo 1 tui behandeld.
Van Volker Wessels Telecom kregen we een grote oude
foto, geplakt op spaanlaat, met daarop twee mannen in het
kistje die bezig zijn met een tui van de toren in Lopik
schoon te maken en in te smeren met een nieuwe
beschermlaag. Om de mensen extra te belonen voor het

toch wel vervelende en smerige werk kregen zij per dag
een geldbedrag. Hoe dat genoemd werd? Gewoon 'kistjes
geld'. De mensen op de foto waren in dient van PTT, bij
de toenmalige antennebouwdienst. Deze afdeling is al
vele jaren geleden door PTT afgestoten en is opgegaan in
wat nu heet Volker Wessels Telecom Netwerk Solutions.
Dit bedrijf heeft ondermeer na de brand de nieuwe mast
op de toren in Smilde gebouwd.

Aan het werk in het kistje, naar schatting eind jaren '60

Instellen FM zenders
Nu de studio er prima bijstaat was het volgende
aandachtspunt het instellen van de FM zenders. Het
geluid van de Philips buizen FM zender klonk nogal
vervormt. Na een grondig onderzoek bleek de oplossing
eenvoudig. De aanpassing van studio op de ingang van de
zender was niet goed. Iets met impedanties en
symmetrisch en asymmetrische audiosignalen. De
oplossing was daarna eenvoudig. Gewoon de apparatuur
tussen studio en zender schakelen die daar in het verleden
voor gebruikt werd. In onze audiokast bij de zenders was
nog een programma-eenheid aanwezig die alle functies
vervuld die nodig zijn. Zelf met een bewaking en
automatische omschakeling naar een reserve audiosignaal.
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Dat reserve signaal komt uit een FM ontvanger, maar
voor het zover was moest deze wel worden gerepareerd.

Links de zo genoemde Audio Distributie Kast met alle
benodigde audio apparaten; recht de meetapparatuur om
alle instellingen te controleren.

Zijn we er nu? Zo ongeveer wel. De Philips FM zender
werd gestoord door de zender van Radio 3FM. We
hebben daarom de Philips zender iets omgestemd
waarmee dat probleem verholpen is. Verder is de Philips
zender nu ook voorzien van een eigen RDS signaal. We
willen nog verschillende controleontvangers op de goede
frequentie afregelen, maar het probleem daarbij is het
ontbreken van de benodigde kristallen.

Ontvangen donaties
Sinds de vorige Nieuwsbrief
van april is weer het nodige
materiaal aan het OZM
geschonken. Zo konden we
onze collectie weer uitbreiden.

KPN schonk ons diverse
apparaten, waaronder de al
eerdere genoemde Sound in
Sync apparatuur.
Rovitech bracht ons een grote 10 kV
hoogspanningsschakelaar uit de netvoeding van een toren.

De sound in sync apparatuur met daaromheen allerlei
kast met diverse inhoud.

Alle gevers nogmaals hartelijk dank.

In de schijnwerper:

Elektronenbuizen
Het Philips Technisch Tijdschrift van mei 1952 besteed in
een uitgebreid artikel aandacht aan elektronenbuizen.
Naast een overzicht van de historische ontwikkelingen
wordt de stand van zaken van zowel de ontvangst- als de
zendbuizen behandeld. Gezien het tijdstip van publiceren
geeft dit artikel de stand der techniek weer omstreeks de
start van de televisie in Nederland.
Hierna in deze Nieuwsbrief de paragraaf over zendbuizen
uit dit artikel. De meeste van de op de foto's getoonde
zendbuizen zijn in onze OZM collectie aanwezig.

De productie van beeldbuizen
Vervolg op pagina 3...

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

Website: www.omroepzendermuseum.nl

Disclaimer: zie website OZM
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