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VOORWOORD
Het ontwerpen, installeren en repareren van antenne-installaties is een
vak op zichzelf. Wil men dit vak op verantwoorde wijze uitoefenen, dan
moet men een zekere kennis bezitten.
Het overdragen van deze kennis is het hoofdmotief van dit boek.
Daarom wordt begonnen met de blokschema’s van antenne-installaties voor
één deelnemer en de blokschema’s van centrale antenne-installaties.
Daarna worden de onderdelen van een installatie, zoals antennes, transfor
matoren, wissels, versterkers enz. besproken.
In het laatste gedeelte komen ontwerpen en berekenen en het opsporen van
fouten aan de orde.
Daar dit boek is geschreven voor practici, is de theorie ondergeschikt ge
maakt aan de praktijk. De formules zijn dus geen einddoel, maar uitgangs
punt voor het bereiken van praktische resultaten.
Daarom is het boek ook geschikt om te worden gebruikt bij dat deel van
het onderwijs in de elektronica, waar de antennetechniek een bijvak is. Ook
de amateur zal in dit boek niet tevergeefs naar voor hem geschikte stof
zoeken. Opgenomen zijn o.a. tabellen met de afmetingen van antennes, als
mede het ontwerp van een meetontvanger.
Dank aan de heer G. Noordhof voor het uitwerken van de tekeningen, aan
de heer J. Krale voor de correctie van het manuscript en aan de verschil
lende fabrikanten voor het beschikbaar stellen van het fotomateriaal.
Veel dank ben ik tenslotte verschuldigd aan de uitgeefster voor de wijze,
waarop zij van het geleverde manuscript een keurig boek maakte.
Voor op- en aanmerkingen van gebruikers houd ik mij gaarne aanbevolen.
Dieren, februari 1965
A. J. DIRKSEN

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Deze druk is vrijwel gelijk aan de voorgaande. Als aanvulling is o.a. op
genomen een hoofdstuk met als onderwerp veel gestelde vragen aan de
specialisten van antennefabrieken.
Bij het schrijven van dit hoofdstuk is uitgegaan van door de heer H. J. A.
Smit van Wisa en de heer E. Vet van Tewea verstrekte informaties.
Aan het einde van elk hoofdstuk is bovendien nog een samenvatting op
genomen.
A. J. DIRKSEN
Dieren, mei 1968

VOORWOORD BIJ DE DERDE EN VIERDE DRUK
Deze druk is, wat de opzet betreft, gelijk aan voorgaande drukken. Wel zijn
de tabellen aangepast aan de tijdsomstandigheden. Ook werden enkele voor
de antennetechniek nieuwe begrippen opgenomen.
Zij die te maken hebben met het installeren van antenne-installaties ver
wijzen we wat betreft de wettelijke voorschriften naar de uitgave „Mach
tigingsvoorwaarden voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van
centrale antenne-inrichtingen”. Deze uitgave is te verkrijgen bij de afde
ling draadomroep-systemen van de centrale directie PTT.
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons, zoals steeds, graag aanbevolen.
Arnhem, april 1972
Arnhem, maart 1974
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1.1. INLEIDING
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ANTENNE-INSTALLATIES

Een antenne-installatie moet aan de ontvanger(s) zoveel energie leveren,
dat onder alle omstandigheden een prima weergave mogelijk is.
Antenne-installaties kan men onderverdelen naar de golfgebieden, waar
voor zij geschikt zijn.
Dat zijn dus installaties voor:
a. Omroep, d.w.z. installaties voor de ontvangst van één of meer omroepzenders in het lange (L), midden (M), korte (K) of ultrakorte (U) golfgebied.
b. TV, d.w.z. installaties voor de ontvangst van één of meer TV-zenders in
de banden I, m, IV en V.
c. Omroep en TV, d.w.z. installaties voor de ontvangst van omroep- en
TV-zenders volgens a. en b.
Antenne-installaties kan men bovendien onderverdelen naar het aantal
deelnemers in:
a. Installaties voor één deelnemer;
b. Installaties voor meerdere deelnemers.
Installaties voor meerdere deelnemers kan men weer onderverdelen in:
bl. Gemeenschappelijke antenne-inrichtingen, afgekort tot GAI en
b2. Centrale antenne-inrichtingen, afgekort tot CAI.
Een GAI heeft één distributienet, terwijl bjj een CAI meerdere distributie
netten, aanwezig zjjn.
In het vervolg zullen we ons aansluiten bij het algemene spraakgebruik en
installaties voor meer dan één deelnemer aanduiden met centrale antenneinstallaties.
De deelnemers in beide soorten installaties hebben een TV wandcontact
doos en/of een omroep wandcontactdoos.
Voor ontvangst van omroep èn TV wordt meestal een gecombineerde
wandcontactdoos gebruikt.
De aansluitingen op een centrale antenne-installatie worden d.m.v. een
kabelnet verzorgd. Dit kabelnet wordt zó geconstrueerd, dat de ontvangers
elkaar onderling niet storen en dat iedere aansluiting de vereiste energie
toegevoerd krijgt.
Tot de antenne-installatie behoren alle onderdelen van en met de antenne
tot aan de ontvangeringang.
De onderdelen die in het algemeen bij de bouw van antenne-installaties
worden gebruikt, zijn:
a. Antennes
Een antenne geeft onder invloed van een e.m. golf een wisselspanning af.
Voor TV en FM worden dipolen en yagi-antennes gebruikt. Voor de ont
vangst van LMK-zenders worden staafantennes en ferrietantennes toege
past.
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Dipolen en yagi-antennes, althans die van Nederlands fabrikaat, kunnen
worden opgevat als spanningsbronnen met een inwendige weerstand van
300 Q. Een TV antenne geeft daarom maximale energie af, wanneer hij
met 300 Q wordt belast, dat wil zeggen, wanneer de ingangsimpedantie
van de er op aangesloten schakeling 300 Q bedraagt.
b. Transmissleleidingen
De door de antennne opgenomen energie moet aan de ontvangeringang
worden afgegeven.
Voor de energie-overdracht gebruikt men zowel afgeschermde als niet-afgeschermde transmissieleidingen. Afgeschermde transmissieleiding duiden
we in het vervolg aan met kabel. Niet afgeschermde transmissieleiding noe
men we leiding.
Leidingen en kabels kunnen zowel symmetrisch als asymmetrisch zijn. Bij
de symmetrische uitvoeringen staan op de geleiders, die de leiding of de
kabel vormen, t.o.v. aarde gelijke maar in tegenfaze zijnde spanningen; bij
de asymmetrische uitvoering is meestal één geleider geaard.
In de praktijk wordt hoofdzakelijk symmetrische 300 Q leiding en asym
metrisch 75 Q kabel, meestal coax kabel genoemd, gebruikt.
c. Transformatoren
Omdat de inwendige weerstand van de antenne en de ingangsweerstand
van de ontvanger beide 300 Q bedragen, moet bij gebruik van 75 Q coax
kabel aan beide einden voor aanpassing worden gezorgd.
By de antenne heeft men een antennetransformator van 300 .Q/75 Q nodig.
By de ontvangeringang is een ontvangertransformator van 75 .Q/300 Q
vereist.
De transformatoren verzorgen, behalve de impedantie-aanpassing, even
eens de overgang van de symmetrische antenne naar de asymmetrische
kabel, en van de asymmetrische kabel naar de symmetrische ontvangeringang.
d. Antenneversterkers
Deze versterken het antennesignaal. Met een antenneversterker heft men
de invloed van de demping in het kabelnet op. Met een ruisarme antenne
versterker kan ook de signaal/ruis-verhouding worden verbeterd.
e. Frequentie-omzetters of convertors
Een convertor bevat een mengschakeling en werkt als frequentietransformator. Convertors worden vaak gebruikt om de signalen van een UHF
zender te transformeren in signalen, geschikt voor een VHF ontvanger.
f. Verzwakken
Met een verzwakker wordt een te sterk antennesignaal, dat de ontvanger
overstuurt, verzwakt. Verzwakkers worden vooral in de nabyheid van de
zender gebruikt. Ze hebben geen selecterende werking.
g. Wissels

Wissels leiden de signalen van de venchillende antennes naar één kabel en
zorgen daarby tevens voor de onderlinge ontkoppeling van de antennes.
h. Sperkringen
Met sperkringen worden ongewenste signalen, die de antenneversterker
oversturen kunnen, gesperd. Deze sperkringen heeft men b.v. nodig in de
nabyheid van sterke MG-zenders. Sperkringen zijn selectief.
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j. Verdelers
In een centrale antenne-installatie moet de door de antenne geleverde
energie over verschillende kabels worden verdeeld.
Deze verdeling vindt plaats door middel van verdelers.
k. Wandcontactdozen en aansluitkabels
De ontvangers, welke op een centrale antenne-installatie zijn aangewezen,
worden via aansluitkabels op de wancontactdozen aangesloten. Deze zijn
op hun beurt met het kabelnet gekoppeld.
Aansluitkabels en wandcontactdozen bevatten schakelingen voor de ont
koppeling tussen ontvangers en kabelnet. Deze schakelingen verzorgen
bovendien de scheiding van de verschillende signalen. Om een antenneinstallatie goed te kunnen ontwerpen, heeft men het volgende nodig:
a. De elektrische gegevens van de onderdelen die men gebruikt. Deze ge
gevens ontleent men aan de catalogus of aan de service-documentatie van
de fabrikant.
b. Een meetontvanger voor de bepaling van de gunstigste standplaats
voor de antenne, en voor meting van de spanningen, die de te ontvangen
zenders in de testantenne opwekken. Na het plaatsen van de antenneinstallatie worden met de meetontvanger de spanningen gecontroleerd.
Een antenne-installatie voor één of meer deelnemers moet zó worden
ontworpen, dat elke ontvanger zoveel energie toegevoerd krijgt, dat stoorsignalen geen merkbare invloed op beeld (TV) of geluid (omroep) hebben.
Stoorsignalen zijn b.v.:
a. Echo’s. Hieronder verstaan we signalen welke de ontvanger via een
omweg bereiken en bij TV-ontvangst een echobeeld opwekken;
b. Oscillatorsignalen van omroep- en TV ontvangers;
c. Ruisspanningen van de ontvanger zelf;
d. Vonkstoringen van het verkeer.
1.2. BLOKSCHEMA’S VAN INSTALLATIES VOOR
ÊÊN DEELNEMER
In fig. 1.1 zijn de blokschema’s van enkele installaties voor één deelnemer
getekend.
Fig I.la
Dit is een bijzonder eenvoudige installatie voor de ontvangst van één TVzender. De ontvanger krijgt de energie via een 300 Q leiding toegevoerd.
Deze installatie is weliswaar goedkoop, maar heeft enige nadelen:
a. De 300 Q leiding neemt, omdat ze niet is afgeschermd, stoorsignalen
op.
b. De demping van het over te dragen signaal neemt, vooral in het UHFgebied, bij vuilaanslag of vochtneerslag toe.
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Fig. I.la. Eenvoudige installatie, bestaande uit antenne en 300 Q leiding,
b. Installatie met 75 Q coax Kabel en transformatoren voor aanpassing.
Fig. I.lb
De ontvanger in dit schema krijgt de energie via coax kabel toegevoerd.
Hierbij zijn de nadelen, welke de installatie volgens fig. I.la in technisch
opzicht heeft, niet aanwezig.
De prijs is echter wel hoger.
Voor de overgang van de symmetrische 300 Q antenne op de asymmetrische
75 Q coax kabel gebruikt men een antennetransformator.
Voor de overgang van de 75 Q coax kabel op de symmetrische 300 Q in
gang van de ontvanger wordt een ontvangertransformator toegepast. Deze
is in de aansluitkabel opgenomen.
VHF

n

UHF

©

©
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Y

arttenncwisseL

® -n
Fig. 1.1 c. Installatie voor VHF en
UHF met gemeenschappelijke kabel.

c

VHF

UHF

Fig. I.lc
Dit is een installatie voor de ontvangst van een in band I resp. Hl en een
in band IV resp. V werkende TV-zender. Voor de aanpassing aan de 75 Q
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kabel worden transformatoren gebruikt. Deze transformatoren zijn meestal
in de aansluitdoos van de antenne ondergebracht. De antennewissel, die
de signalen vanaf de beide antennes samenbrengt, is meestal in de aan
sluitdoos van de UHF-antenne geplaatst. In de aansluitkabel zijn filters en
transformatoren opgenomen voor scheiding van de golfgebieden en aanpas
sing en overgang van asymmetrisch naar symmetrisch.
Fig. I.Id
Deze antenne-installatie voor omroep lijkt op de installatie volgens fig.
1.1c. Voor de ontvangst van LMK-stations dient een staafantenne. Voor
UKG wordt een dipool, een kruisdipool o.i.d. gebruikt.
In de antennekop zijn transformatoren en wissels ondergebracht. Deze
zorgen voor de aanpassing, de overgang van asymmetrisch naar symme
trisch en de samenvoeging van de signalen.
LMK

I

W©V-

Fig. I.ld. Installatie voor omroep.

Fig. I.le
Een dergelljke antenne-installatie ziet men zelden. Ze dient voor omroep- en TV-ontvangst. De TV ontvanger wordt op een TV wandcontact
doos en de radio ontvanger op een omroep wandcontactdoos aangesloten.
Wanneer TV ontvanger en radio ontvanger naast elkaar zfln opgesteld,
kan ook een dubbele wandcontactdoos worden gebruikt. Dit is gestippeld
getekend.
1.8. BLOKSCHEMA’S VAN CENTRALE
ANTENNE-INSTALLATIES
Fig. I.2a
Deze installatie heeft geen antenneversterker. Ook bij weinig deelnemers
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LMK

Fig. I.le. Installatie voor VHF, UHF en omroep.
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is deze echter meestal noodzakelijk.
De wandcontactdozen bevatten namelijk ontkoppelelementen (weerstanden
of condensatoren), waardoor wordt bereikt dat de ontvangers weinig in
vloed op het kabelnet uitoefenen. Een fout in de ontvangeringang mag
immers de ontvangst bij de andere deelnemers niet beïnvloeden. Deze weer
standen of condensatoren veroorzaken echter een aanzienlijke demping,
die in de meeste gevallen slechts door een antenneversterker ongedaan kan
worden gemaakt.
De laatste wandcontactdoos bevat, behalve het ontkoppelelement, een afsluitweerstand. Deze weerstand voorkomt staande golven op het kabelnet.
Daar elke deelnemer een zekere hoeveelheid energie opneemt, krijgt elke
volgende wandcontactdoos, en dus de daarop aangesloten deelnemer, min
der energie.
De op de laatste wandcontactdoos aangesloten deelnemer is er dus het
slechtst aan toe. Daarom wordt bij de berekening van de installatie van
deze deelnemer uitgegaan. Het aantal deelnemers, dat per kabel kan wor
den aangesloten, wordt begrensd door de demping welke de wandcontact
dozen veroorzaken.
Fig. I.2b
Hier zijn de deelnemers, daar de hoofdstamleiding d.m.v. een verdeler is
gesplitst, op twee Btamleidingen aangesloten. De signaalverdeling over de
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Fig. I.2a. Installatie voor vier deelnemers.
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deelnemers is gelijkmatiger dan bij gebruik van een kabel.
De in fig. I.2a en b aangegeven aansluitmethode wordt serievoeding ge
noemd.

II

II
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Fig. I.2b. Installatie voor acht deelnemers, die over twee stam leidingen
zijn verdeeld.
c. Eén van de deelnemers wordt parallel gevoed.
Fig. I.2c
In deze Installatie is een versterker met twee uitgangen gebruikt. Een
verdeler is dus niet noodzakelijk. Op de rechter stamleiding is een aftak-
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Fig. I.2d. Installatie voor 32 deelnemers.
doos voor parallelvoeding geplaatst. Op deze manier wordt een deelnemer
verzorgd, die enigszins verwijderd ligt. Dit is goedkoper dan de gestippeld
aangegeven serievoeding.
Fig. Ud
Dit is een installatie voor 32 deelnemers voor de ontvangst van TV- en
omroepzenders. De signalen van twee band I/m-zenders worden samen
versterkt. Om de signalen van deze zenders hetzelfde niveau op het kabel
net te geven, dienen de spanningen aan de ingang van de antenneversterker hetzelfde niveau te hebben. Een niveauverschil kan immers na de
samenvoeging niet meer ongedaan worden gemaakt. Gelijke niveaus ver
krijgt men door een instelbare verzwakker, waarmee men het sterkste
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signaal verzwakt. Ook kan een extra antenneversterker worden toegepast.
Deze brengt het zwakste signaal op het niveau van het sterkste.
De deelnemers zijn onderverdeeld in twee groepen. Deze verdeling is bij
zonder eenvoudig, omdat elke versterker twee uitgangen heeft. Elke groep
van 16 deelnemers is d.m.v. een verdeler over vier stamleidingen verdeeld.
Tenslotte vermelden we dat men In grotere antenne-installaties testdozen
opneemt, zodat men na kabelverdelers e.d. de spanning zonder meer kan
meten.
Fig. I.2e
De in het voorgaande gegeven schema’s zijn gemeenschappelijke antenneinrichtingen, omdat ze slechts één distributienet hebben.
In fig. I.2e is het principeschema gegeven van een antenne-installatie, die
een groot aantal distributienetten kan voeden. Dit is dus een centrale antenne-inrichting. Deze techniek is thans zo ver, dat men een willekeurig
aantal woningen, b.v. meer dan 10.000, aan kan sluiten. De uitbreiding ten
opzichte van de inrichting met één distributienet is gelegen in het gebruik
van traject-versterkers, die in de dikwijls kilometers lange verbindingen
zijn opgenomen, lijnversterkers en distributieversterkers. De taak van de
versterkers is er voor te zorgen, dat het signaal nergens onder een bepaald
niveau komt, waardoor de signaal/stoorverhouding beneden de minimaal
gewenste waarde zou kunnen dalen.
Samenvatting:
1. Antenne-installaties kan men onderverdelen in installaties voor:
a. Omroep (LMKU).
b. TV (Band I. III, IV en V).
c. Omroep en TV.
2. Antenne-installaties kan men ook onderverdelen in installaties voor:
a. 1 deelnemer.
b. Meer deelnemers.
3. In een antenne-installatie worden de volgende onderdelen gebruikt:
a. Antennes.
b. Leidingen (symmetrisch) of coaxiale kabels.
c. Antenne transformatoren.
d. Ontvangertransformatoren.
e. Antenneversterkers.
f. Frequentie-omzettera.
g. Verzwakken».
h. Antennewlssels of mastkoppelfilters.
1. Ontvangerwissels of signaalsplltsers.
j. Kabelverdelers.
k. Wandcontactdozen.
L Aanaluitkabels.
4. De laatste wandcontactdoos van een stamleldlng moet worden afgesloten met de
golfweerstand ter voorkoming van staande golven.
6. BJJ de berekening van een antenne-installatie gaat men uit van de laatste deelnemer.
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HOOFDSTUK II

REKENEN MET dB
2.1. WAT IS dB?
Omdat de fabrikanten de versterking of "demping van de onderdelen voor
antenne-installaties in dB uitdrukken, willen we nader op de principes van
het rekenen met dB ingaan (lit. 1).
Het aantal dB is een logaritmische vermogensverhouding en wordt als
volgt bepaald:
We veronderstellen, dat een vierpool, b.v. een versterker, 1 W vermogen
afgeeft, wanneer hij met 1 mW wordt gestuurd (fig. n.la).

Pf
ImW Ut

*1

a

pr

Fig. II.l De vermogensversterking ia

o-

Rt

tmW

b

p1m Uj
ImW

'

a. 1000 X = 30 dB
1 X = 0 dB
b.
c. 1/10 X = —10 dB

Rj

oc

De vermogensversterking G is dus:
Pa
G = — = 1000
Pi
Deze versterkingsfactor wordt voor de bepaling van de versterking in dB
als een macht van 10 geschreven, dus:
1000 = 10*
Men zegt nu dat de vermogensversterking 3 bel bedraagt en geeft dus op
deze manier de vermogensversterking aan, door de exponent van de als
macht van 10 geschreven vermogensverhouding.
Ómdat de bel een te grote eenheid is, gebruikt men altijd de decibel.
1 bel = 10 decibel
Decibel kort men af tot dB.
Een vermogensversterking van 1000 is gelijk aan een vermogensverster
king van 3 bel = 30 decibel = 30 dB.
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In fig. Il.lb Is de vermogensversterking 1, omdat P2 = Px.
Daar:
1 = 100
is de vermogensversterking 0 bel = 0 dB.
In fig. n.lc is de vermogensversterking Vio*
Daar: Vio — 10-1 is de vermogensversterking —1 bel = —10 dB.
Een negatieve dB-waarde betekent negatieve versterking, d.w.z. verzwak
king of demping. In het algemeen volgt de vermogensversterking in
dB uit:
P2
G = 10 log —
Pi

(1)

In tabel I op blz. 18 is het volgens deze formule berekende verband tusseD
vermogensverhouding en aantal dB gegeven.

2.2. WELK VOORDEEL HEEFT DE OPGAVE IN dB?
Het voordeel van de opgave van de vermogensversterking in dB is, dat bij
cascadeschakeling van vierpolen de totale versterking in dB wordt gevon
den door de afzonderlijke dB-waarden bij elkaar op te tellen. In fig. n.2
bedraagt de totale versterking:
15 + (-—3) + 7 + (—5) = 14 dB

Fig. n.2. De totale versterking in dB vindt men, door de afzonderlijke
dB-waarden op te tellen. De vermogensversterking bedraagt 14 dB = 25 X •
2.8. dB-WAARDEN EN SPANNINGSVERHOUDING
Bij metingen bepaalt men in de meeste gevallen niet het vermogen, maar
de spanning.
Ui*
17a2
en Pi =------vindt men door substitutie hierDaar (fig. H.l): P2 =
R2
Ri
van in (1):

R2
G

10 log

= 10 log
Ui2

(-:r *

ü2
X — = 20 log —
r2

Ri
Wanneer Rx = R2, geldt:
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U2

Ri
+10 log —
R*

Ü2

Wanneer de spanningsverhouding — bekend is kan hieruit, wanneer Bt =
Ui

B2, de versterking in dB worden gevonden.
In tabel I is ook het verband tussen spanningsverhouding en dB-factor ge
geven. Dit verband geldt alleen dan, wanneer Ri = B2. Formule (2) mag
dus niet worden toegepast, indien Bi + R2. Toch zijn er fabrikanten die,
ook wanneer Bi + B2, de versterking in dB volgens (2) bepalen en in hun
documentatie aangeven.
Om deze wijze van aanduiding, waarbij de waarden van Rx en B2 buiten
beschouwing worden gelaten, te onderscheiden van de bepaling volgens
de oorspronkelijke en enig juiste definitie, spreekt men van spanningsversterking. Bij een cascadeschakeling van vierpolen kan men dus uit de
in dB uitgedrukte spanningsversterking niet de vermogensversterking vin
den.
In één geval is dit wel mogelijk, ofschoon Bi ± B2.
Dit is het geval bij de serieschakeling van vierpolen, waarbij de afsluitweerstand van de laatste vierpool gelijk is aan de ingangsweerstand van
de eerste vierpool.
En dit is juist bij antenne-installaties voor FM en TV het geval (fig. n.3).
De ingangsweerstand van de ontvanger vormt de afsluitweerstand van de
hele installatie. Deze afsluitweerstand is dus 300 Q. De ingangsweerstand
van de antenne-installatie wordt 300 Q gemaakt, zodat dan door de an
tenne maximaal vermogen wordt afgegeven.

C

)
transforma toren, ed.

Fig. n.3. Bij antenne installaties voor FM en TV is de afsluitweerstand
B2 gelijk aan de ingangsweerstand Bi.
Wat betreft deze antenne-installaties doet het er dus niet toe of van de
onderdelen de spanningsversterking of de vermogensversterking wordt op
gegeven.
In beide gevallen vindt men het juiste uitgangsvermogen en de juiste uitgangsspanning.
Wanneer de ingangsweerstand van de ontvanger niet gelijk is aan de in
gangsweerstand van de antenne-installatie, dan klopt — wanneer wordt
uitgegaan van de spanningsversterking — weliswaar de uit tabel I be
paalde spanningsverhouding, maar niet de vermogensverhouding.
2.4. DE UITDRUKKING dB/^V
In de gegevens van fabrikanten wordt veel met het begrip dB/^V gewerkt.
Men geeft door middel hiervan aan, hoeveel dB een bepaalde spanning
hoger is dan 1 //V.
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20 dB/^V is dus een spanning van 10 ^V, omdat 20 dB een spanningsver
houding van 10 betekent. (Zie tabel I).

TABEL I. dB, SPANNINGS- EN VERMOGENSVERHOUDING
dB

—60
—55
—50
5
—40
—35
—30
—28
—26
—22
—24
—20
—19
—18
—17
—16
—15
—14
—13
—12
—11
—10
—9
—8

Spannings Vermogens
verhouding verhouding
10-3
2 X 10-3
3 X 10-3
5 X 10-3
0,01
0,017
0,031
0,039
0,050
0,063
0,079
0,10
0,103
0,122
0,140
0,156
0,175
0,199

0,22
0,25

0,28

—3,5

0,313
0,35
0,398
0,446
0,47
0,50
0,53
0,56
0,595
0,63
0,668

—3

0,70

—2,5

0,75
0,793
0,841
0,891
0,944
1,0

—7
-6,5
—5,5
—5
—4,5

—2
—1,5
—1
—0,5

0
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10-«
3 X 10-e
10-8
3 X 10-5
• 10-‘
3 X 10-4
10-3
0,0016
0,0025
0,004
0,006
0,010
0,013
0,016
0,020
0,025
0,032
0,040
0,050
0,063
0,079
0,100
0,126
0,158
0,199
0,224
0,250
0,282
0,316
0,355
0,398
0,446
0,500
0,562
0,631
0,708
0,794
0,891
1,00

dB

+0
+0,5
+1
+ 1,5

+2
+ 2,5

+3
+ 3,5
+4
+4,5
+5
+ 5,5
+6
+6,5

+7
+8

+9
+ 10
+ 11
+12
+ 13
+ 14
+ 15
+ 16
+17
+ 18
+19

+20
+22
+24
+ 26

+ 28
+30
+35
+40
+45
+50
+55
+60

Spannings
verhouding
1,0
1,059
1,122
1,189
1,26
1,333
1,413
1,497
1,585
1,68
1,78
1,885

2,0
2,12
2,24
2,51

2,82
3,16
3,55
4,0
4,46
5,01
5,62
6,31

7,08
7,95
8,9
10,0
12,6
16,0

20,0
25,1
31,6
56,0
102
178
316
560
103

Vermogens
verhouding
1,0
1,118
1,26
1,41
1,58
1,78

2,00
2,24
2,51

2,82
3,16
3,55
4,00
4,47
5,01
6,31
7,94
10,00
12,6
15,8

39,8
50,1
63,1
79,4
100
159
251
398
632
1000
3160
10-*
31600
10®
316000
106

VOORBEELD 1:
Gegeven:
Een antennetransformator van 300 Q op 75 Q heeft een vermogens verster
king van —0,5 dB. De daarbij behorende spanningsversterking is —6,5 dB.
Gevraagd:
Wat is de verhouding tussen uit- en ingangsspanning ?
Oplossing:
Volgens tabel I is de verhouding 0,47 x.
VOORBEELD 2:
Gegeven:
Een ontvangertransformator van 75 Q op 300 Q heeft een vermogensversterking van —0,5 dB. De daarbij' behorende spanningsversterking is
+ 5,5 dB.
Gevraagd:
Wat is de verhouding tussen uit- en ingangsspanning ?
Oplossing:
Volgens tabel I is de verhouding 1,885 x.
VOORBEELD 3:
Gevraagd:
Waarom is bij de overgang van 300 Q naar 75 Q en omgekeerd en bij de
overgang van 240 Q naar 60 Q en omgekeerd het verschil tussen vermogensversterking en spanningsversterking +6 dB of —6 dB?
Oplossing:
Bij de genoemde weerstandverhoudingen behoren transformatieverhoudingen van * en 2.
Dit volgt uit: T

-V

Rl
------(lit.2).
Ri

Bij eèn transformatieverhouding van £ behoort —6 dB.
Samenvatting:
1. De decibel (dB) is een logaritmische vermogensverhouding.
2. Bij de cascadeschakeling van vierpoten is de totale versterking in dB gelijk aan de
som van de afzonderlijke versterkingen in dB.
3. Een verzwakking van 3 dB houdt in:
a. Een spanningsafname tot 70 %.
b. Een vermogensafname tot 50%.
4. Een verzwakking van 6 dB houdt in:
a. Een spanningsafname tot 50%.
b. Een vermogensafname tot 25 %.
5. Een verzwakking van 10 dB houdt in:
a. Een spanningsafname tot 30 %.
b. Een vermogensafname tot 10%.
6. Een verzwakking van 20 dB houdt in:
a. Een spanningsafname tot 10 %.
b. Een vermogensafname tot 1 %.
7. Indien men ongelijke impedanties heeft, laat men bij de dB-bepaling de impedantie
buiten beschouwing. Men vindt dan de spanningsversterking in dB.
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HOOFDSTUK III

TRANSMISSIELEIDINGEN
S.1. INLEIDING
Onder een transmissieleiding verstaan we een stelsel van geleiders, dat
voor energietransport wordt gebruikt, b.v. van antenne naar ontvanger.
I.p.v. transmissieleiding gebruikt men ook de benamingen lijn, voedingslfln, zendiyn, kabel, leiding of feeder.
In het vervolg gebruiken we de uitdrukking leiding voor niet-afgeschermde
transmissieleiding en de uitdrukking kabel voor afgeschermde transmissie
leiding.
Behalve voor energie-overdracht, wordt leiding of kabel gebruikt als:
a. Een van lengte en frequentie afhankelijke impedantie;
b. Aanpassingstransformator;
c. Meetleiding voor metingen in het VHF en UHF gebied.
De belangrijkste eigenschappen zijn:
a. Golfweerstand;
b. Demping;
c. Vertragingsfactor.
In het onderstaande gaan we, voor zover dit voor VHF en UHF ontvangst
van belang is, nader op de eigenschappen en toepassingen in.
3.2. SYMMETRISCHE EN ASYMMETRISCHE LEIDING
EN KABEL
Leidingen en kabels kunnen in principe in twee groepen verdeeld worden,
en wel:
a. Asymmetrische kabel, meestal coax kabel genaamd;
b. Symmetrische leiding of kabel.
Coax kabel wordt gevormd door een binnengeleider en een buitengeleider.
Ze wordt daar toegepast, waar de sturing asymmetrisch t.o.v. aarde is en
waar de buitehgeleider kan worden geaard.
Symmetrische leiding of symmetrische kabel bestaat uit twee gelijke ge
leiders. Wanneer de geleiders door een afscherming zijn omgeven, spreken
we van symmetrische kabel. Is geen afscherming aanwezig, dan spreken
we van symmetrische leiding.
3.8 GOLFWEERSTAND
Wanneer we volgens fig. m.la een oneindig lange leiding op
een rf. generator aansluiten, beweegt de r.f. energie zich ln de vorm van
een e.m. golf langs de leiding en verdwijnt.
De generator levert energie aan de leiding. De leiding gedraagt zich, gezien
vanuit de generator, als een ohmse belasting van een bepaalde
waarde.
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De waarde van de door de leiding op de generator uitgeoefende belasting
noemen we de golfweerstand van de leiding.
De golfweerstand wordt aangeduid met Zk (fig. m.lb). De golfweerstand
is onafhankelijk van de frequentie en wordt bepaald door:
a. De afmetingen van de leiding;
b. Het diëlektricum tussen de geleiders.
Het bljjkt dat het energieverlies in leiding of kabel afhankelijk is van de
golfweerstand. Leiding veroorzaakt minimale demping bij een golfweer
stand van ca. 200...300
coax kabel daarentegen heeft een minimale
demping bij een golfweerstand van 50...75 Q.
In Nederland zijn de golfweerstanden van leiding en kabel vastgelegd op
resp. 300 Q en 75 Q. In Duitsland is dit resp. 240 Q en 60 Q. In de USA is
dat resp. 200 Q en 50 Q.

Fig. Ill.la. De generator levert energie aan de oneindig lange leiding,
b. Vervangschema van de oneindig lange leiding.
Tenslotte willen we, ter voorkoming van misverstanden, er op wijzen, dat
de golfweerstand niet de gelijkstroomweerstand van de geleiders is waar
uit de leiding of de kabel is samengesteld.
De golfweerstand is een wisselstroomweerstand, die wordt bepaald door
zelfinductie, capaciteit en r.f. verliezen, dus door afmetingen en diëlektri
cum.
3.4. JUISTE AFSLUITING
Wanneer we aan een bepaalde belasting d.m.v. leiding of kabel energie af
willen geven, is het van groot belang, dat de afsluitweerstand geltjk is aan
de golfweerstand, omdat anders energie wordt gereflecteerd.
Een gedeelte van de energie wordt dan a.h.w. niet geaccepteerd en vloeit
naar de generator terug (fig. III.2).

»*zk

**k

T

o-

a

b

Fig. III.2a. Wanneer R — Zk wordt er geen energie gereflecteerd,
b. Wanneer R + Zk wordt er energie gereflecteerd.
Alleen wanneer de afsluitweerstand geiyk is aan de golfweerstand, wordt
alle aankomende energie opgenomen. Aangezien dit bij energie-overdracht
altijd het geval dient te zijn, proberen we vanzelfsprekend de belasting te
transformeren in een met de golfweerstand overeenkomende waarde.
Wanneer de afsluitweerstand gelijk is aan de golfweerstand is geen trans
formatie noodzakelijk.
Dit is b.v. het geval bij de aansluiting van een TV ontvanger met een in-
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gangsweerstand van 300 Q op de 300 Q leiding welke de energie van de
antenne naar de ontvanger overbrengt.
Wordt de energie echter via 75 Q kabel overgebracht, dan moet de ingangsweerstand van 300 Q getransformeerd worden in 75 Q.
3.5. GOLFWEERSTAND EN AFMETINGEN
De golfweerstand van leiding of kabel volgt uit:

** =
Dit geldt alleen, wanneer de verliezen te verwaarlozen zijn, hetgeen vrij
wel altijd het geval is. In formule (1) zijn L en C resp. de zelfinductie en
de capaciteit per lengte-eenheid. L en C moeten dus bij dezelfde lengte
worden bepaald. In de praktijk worden L en C met een meetbrug gemeten.
L wordt met kortgesloten en C met open einde gemeten (fig. III.3). Dit is
een methode om de golfweerstand van een zelf vervaardigde leiding te be
palen. Vinden we b.v. L = 2,7 «H en C = 30 pF, dan is Zk:
2,7 X 10-6
30 X IO-12

.

300D-

meetbrug

Fig. m.3. L en C worden met een meetbrug gemeten.
Uit (1) volgt hoe Zk afhankelijk is van de afmetingen.
Neemt de afstand tussen de geleiders toe, dan stijgt L en daalt C.
Zk neemt in dit geval dus toe.
Ook de diameter van de geleiders is van invloed. Worden de geleiders dik
ker, dan stijgt C en daalt L. In dit geval neemt Zk dus af.
De magnetische permeabiliteit jx ofwel de geleidbaarheid voor magnetische
krachtlijnen, en de diëlektrische constante t ofwel de geleidbaarheid voor
elektrische krachtlijnen, bepalen mede de waarde van L en C. De stof tus
sen de geleiders is daardoor mede bepalend voor de golfweerstand.
u is in het algemeen 1; e echter heeft een waarde welke afhankelijk is van
de isolatiestof. Voor een leiding, die wordt gevormd door twee gelijke ge
leiders, geldt:
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D en d zijn resp. de afstand tussen en de diameter van de geleiders.
Bij luchtisolatie volgt Zk) daar voor lucht u en e beide 1 z(jn, uit:
2D
Zk = 276 log — (2 b)
d

De formules (2a) en (2b) gelden alleen, indien D > d.
D
Indien de verhouding — > 5 is, bedraagt de fout minder dan 4 %.
d
VOORBEELD 1:
Gegeven:
Men wenst een golfweerstand van 300 Q te bereiken met draad, waarvan
de diameter 2 mm is.
Gevraagd:
De afstand tussen deze draden.
Oplossing:
Uit (2b) volgt:
2D

300
= 1,0870

log
d

276

of:
2D
= 12,2.
d
2 D = 12,22
d = 24,44 mm
D = 12,2 mm
De golfweerstand van coax kabel volgt uit:

Zk =: 138

d
X l?g —
D

(3)

In deze formule is:
D = binnendiameter van de buitengeleider;
d = diameter van de binnengeieider.

3.6. DEMPING
Bij de overdracht van r.f. energie d.m.v. leiding of kabel is er energie
verlies t.g.v. straling en warmte-ontwikkeling in geleiders en diëlektricum.
Daardoor daalt de spanning (fig. ni.4). De verliezen nemen toe met de
frequentie. D.m.v. de demping geven we de grootte van het verlies aan.
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Fig. m.4. De spanningsdaling wordt veroorzaakt door de demping.
De demping wordt uitgedrukt in dB per 100 m en wordt als volgt bepaald:
Men neemt 100 meter leiding of kabel en sluit af met een weerstand gelijk
aan Z*.
Men sluit spanning aan en meet de spanning aan het einde. Uit tabel I
vindt men de demping.
Is de ingangsspanning b.v. 1 V en wordt een uitgangsspanning van 0,14 V
gemeten, dan is volgens tabel I de demping 17 dB.
Bij berekeningen aan antenne-installaties kan de demping van leiding of
kabel niet worden verwaarloosd. Is de demping voor een bepaalde frequen
tie b.v. 20 dB per 100 meter, dus 0,2 dB/m dan is bij een lengte van 15 m
het energieverlies 15 m X 0,2 dB/m = 3 dB.
De spanning aan het einde van de 15 m lange leiding is dan 0,71 X de
spanning aan het begin.
Behalve door de demping per 100 meter wordt het energieverlies ook wel
aangegeven door de halveringslengte. Dat is die lengte, waarbij de
spanning tot de helft van de ingangsspanning is gedaald.
De halveringslengte is gelijk aan de lengte waarbij
de demping 6dB is. (zie tabel I).
VOORBEELD 2:
Gegeven:
Aan de ingang van een leiding met een lengte van 20 m meet men 1 mV.
Aan het juist afgesloten einde wordt 0,25 mV gemeten.
Gevraagd:
De halveringslengte.
Oplossing:
De verhouding tussen uit- en ingangsspanning is 0,25 x. Volgens tabel I is
dit een demping van 12 dB.
Een demping van 6 dB wordt dus bereikt bij een lengte van 10 m. Dit is
de halveringslengte.
8.7. SOORTEN LEIDING EN KABEL
a. Lintlelding (fig. m.5a)
Voor de verbinding van* FM- en TV-antennes met de ontvangers wordt,
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omdat het goedkoop is, meestal lintleiding gebruikt. De isolatie tussen de
geleiders is meestal polyethyleen. Deze isolatie wordt gekleurd, omdat
anders het zonlicht het materiaal aantast.
De verliezen door het skineffect kunnen worden beperkt door de geleiders
te verzilveren.
isolatie
aansUg
/ kr2chtlijncn\

A
\ geleiders

chuimstof

c
Fig. IH.5. a. Lintleiding; b. Holle buisleiding; c. Schuimstofleiding.
Vuil-, sneeuw- en zoutaanslag doen de demping van lintleiding aanzien
lijk toenemen. De toename van de demping wordt veroorzaakt doordat
de elektrische krachtlijnen door de neergeslagen stoffen of het vocht gaan
en daarin stromen veroorzaken. Wat betreft de grootte van deze verliezen
verwijzen we naar par. 3.8.
b. Holle buisleiding (fig. HL5b)
Bij holle buisleiding worden de verliezen door een speciale constructie be
perkt. Hier nemen de verliezen bij neerslag minder toe dan bij lintleiding.
De elektrische krachtlijnen gaan immers minder door de eventuele aanslag.
Holle buisleiding wordt vooral in de kustgebieden en bij UHF ontvangst
gebruikt.
c. Schuimstofleiding (fig. IH.Sc)
In de praktijk blijkt holle buisleiding enkele nadelen te bezitten. De voor
naamste daarvan is dat holle buisleiding zorgvuldig afgedicht moet wor
den, omdat ze zich anders als een „waterleiding” gedraagt.
Het ingedrongen water druppelt uit het einde van de leiding, meestal in de
woonruimte. Schuimstofleiding is volkomen waterdicht daar het geheel is
opgevuld. Bovendien is het gemakkeltjker te buigen dan holle buisleiding.
d. Parallel kabel (fig. m.6)
Bij parallelkabel zijn de geleiders, zoals uit fig. HI.6 blijkt, door een af
scherming omgeven. Dit vermindert de gevoeligheid voor stoorsignalen
aanzienlijk. Ook hier wordt als isolatiemateriaal polyethyleen gebruikt.
In sommige centrale antenne-installaties wordt
parallelkabel met een golf weerstand van 120 Q ge
bruikt.
e. Coax kabel (fig. III.7)
Coax kabel wordt gevormd door een binnengeleider die geheel door een
buitengeleider is omgeven. De binnengeleider wordt door massief of spi
raalvormig polyethyleen op z’n plaats gehouden. Coax kabel wordt veel
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Fig. III.6. Parallel kabel.
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Fig. III.7. Coax kabel.

toegepast In centrale antenne-installaties. De golfweerstand is dan 75 Q.
Wanneer de installatie van Duitse herkomst is, bedraagt de golfweerstand
60 Q.
3.8. VERKORTÏNGSFACTOR vk
E.m. golven hebben een snelheid van:
c

v

m/sec.

(4)

V u X £
Hierin is:
c = snelheid in luchtledige « 3 X 10R m/sec;
u = magnetische permeabiliteit;
e z= diëlektrische constante.
Omdat voor lucht /< en e bij benadering 1 zijn, kan de snelheid van e.m.
golven in lucht op 3 X 108 m/sec worden gesteld.
De golflengte in lucht volgt uit:
3 X 108
v
X=

f

f

Wanneer u en t niet gelijk 1 zijn, volgt de golflengte uit:
3 X 108
v
1
X=
X
m
V,«X{
/
/
Omdat voor elk isolatiemateriaal // = 1 wordt dit:
3 X 108

1
X ----- m

(5)

/
1
De factor

geeft dus aan, hoeveel korter de golflengte is dan de golf-

V*
lengte in lucht of in vacuum.
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1
----- heet daarom de verkortingsfactor. Ze wordt aangeduid met vk.

V*
Voor kabel met polyethyleen isolatie (e = 2,25) is vk dus:
1
1
1
= 0,66
vk =
1,5
V2-25
V*
Bij lintleiding is vk tussen 0,66 en 1 gelegen. De isolatie wordt nl. gedeelte
lijk door polyethyleen en gedeeltelijk door lucht gevormd.
Een veel voorkomende waarde voor de verkortings
factor van lintleiding is 0,8.
VOORBEELD 3:
Gegeven:
Men heeft lintleiding met een verkortingsfactor van 0,8. Men wenst van dit
lintleiding bij 100 MHz een stuk met elektrische lengte van % X.
Gevraagd:
De mechanische lengte.
Oplossing:
In lucht is de golflengte:
3 X 108 m
v
= 3 m.
X =—
108
/
In lucht is 14 X = 75 cm
Daar vk = 0,8 is de mechanische lengte
1 = 0,8 X 75 cm = 60 cm
3.9. KABELKEUZE VOOR DE ANTENNE-INSTALLATIE
De demping van leiding of kabel bepaalt welk gedeelte van de aan de
antenneklemmen aanwezige spanning tussen de ingangsklemmen van de
ontvanger komt. Bij gebruik van lintleiding of holle buisleiding is de dem
ping afhankelijk van vuil- en zoutaanslag. Ook een dun laagje vocht ver
groot de demping.
Fig. III.8a. De demping van
lintleiding:
1 =: droog;
2 = weinig aanslag;
3 = veel aanslag (bij regen).
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Fig. III.8b. De demping van:
— holle buisleiding;
2 = coax kabel;
= holle buisleiding, weinig
aanslag;
— holle buisleiding, veel
aanslag.
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Hoe groot deze invloed kan zijn volgt uit fig. IU.8a en b, waarin de dem
ping in het UHF en VHF gebied onder verschillende omstandigheden is
uitgezet tegen de frequentie. De dB waarden gelden voor een lengte van
20 m.
Uit de krommen blijkt, dat ook bij holle buisleiding de toename van de
demping in het UHF gebied aanzienlek is.
De spanningsvermindering blijkt duidelijk uit het onderstaande, waar in
tabelvorm de spanningen zijn aangegeven, die aan het einde van een 20 m
lange leiding bij een ingangsspanning van 1 mV aanwezig zijn.

Lintleiding, nieuw
Lintleiding, weinig aanslag
Lintleiding, veel aanslag
Holle buisleiding, weinig aanslag
Holle buisleiding, veel aanslag
Coax kabel

500 MHz

200 MHz

580 ^
140 ixV
46,5 uV
220 UW
80 i*W
500 MW

800
700 uW
600 //V
750 uV
660
800 uV

Deze getallen tonen aan, dat in het UHF gebied holle buisleiding gunstiger
is dan lintleiding, maar dat coax kabel te prefereren is boven holle buis
leiding. Voor het VHF gebied is holle buisleiding weliswaar gunstiger dan
lintleiding, maar het verschil is minder dan men zou verwachten.
3.10. STAANDE GOLVEN
Bij de overdracht van energie met behulp van transmissielijnen moet men
er naar streven dat:
afsluitweerstand = golfweerstand
Bij misaanpassing wordt een gedeelte van de aankomende energie ge
reflecteerd. Er is dan, behalve een heenlopende, ook een teruglopende golf.
De spanning op een bepaald punt van de lijn wordt bepaald door de am
plitude van en het verschil in de faze tussen de heen- en teruglopende
spanningsgolven.
Zijn de spanningsgolven op het beschouwde punt in faze, dan is de span
ning maximaal. Zijn ze in tegenfaze, dan is de spanning minimaal.
Daar het verschil in faze wordt bepaald door het verschil in afgelegde af
stand, kan men zeggen dat het fazeverschil en daarmee de resulterende
spanning afhankelijk is van de afstand tot het einde en dus van punt tot
punt anders is.
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Fig. in.9. Spanningsverdeling
langs een verliesvrije leiding, bij
verschillende waarden van de afsluitweerstand.

De verhouding tussen afsluitweerstand en golfweerstand bepaalt de gere
flecteerde hoeveelheid en daarmee de verhouding tussen maximale en mi
nimale spanning langs de leiding.
In fig. m.9 zien we de amplitude van de spanning langs een verliesvrije
leiding voor verschillende waarden van R.
Voor R = 0 en R ■= oo zijn er punten zonder spanning. Dit is duidelijk, als
men bedenkt dat bij R = 0 en R — oo geen energie door de afsluitweer
stand wordt opgenomen. Alle aankomende energie wordt dus gereflec
teerd, waardoor de heen- en teruglopende golf dezelfde amplitude hebben.
Op de punten, waar ze in tegenfaze zyn, heffen ze elkaar op.
Bij R < Zk is de spanning aan het einde minimaal. Bij R > Zk is de span
ning aan het einde maximaal. De afstand tussen minimum en
maximum is % X. De door R + Zk ontstane spanningsverdeling langs
de leiding duidt men aan met staande golven.
S.11. REFLECTIEFACTOR r
Wanneer een leiding of kabel niet met R = Zk is afgesloten wordt er,
zoals besproken, energie gereflecteerd. De reflectiefactor r geeft de ver
houding tussen de amplituden van de teruglopende en de heenlopende spanningsgolf.
De reflectiefactor volgt, indien R > Zk, uit:
R-Zk
r=

(6a)
R + Zk

Wanneer Zk = 60 Q en R c= 90 Q is:
90 — 60
1
90 + 60
5
De amplitude van de teruglopende spanningsgolf is dus 20 % van die van
de heenlopende, waardoor de amplitude van de spanning op de leiding tus
sen 80% en 120% van de amplitude van de heenlopende spanningsgolf
ligt.

29

Aan het einde van de leiding ontstaat een spanningsmaximum.
Indien R < Zk, volgt r uit:
Zk-R
R =

(6b)
R + Zk

3.12. STAANDE GOLFVERHOUDING
De verhouding tussen minimale en maximale spanning langs de leiding is
een maat voor de reflectie en wordt aangeduid met staande golfverhouding. Deze verhouding wordt veel gebruikt, omdat hij direct uit de meting
van maximale en minimale spanning op de leiding volgt.
In de VHF en UHF techniek worden staande golven met meetleidingen ge
meten.
De meetleiding heeft een golfweerstand, die gelijk is aan die van de ge
bruikte leiding.
De spanning langs de meetleiding wordt met een verschuifbare sonde ge
meten (fig. m.lO).
Wanneer R en Zk bekend zijn, volgt s uit:
R
s — — R > Zk
zk

Zk

(7a)

R

s
R

VOORBEELD 4:
Gegeven:
Een leiding met Zk = 300 Q is afgesloten met een ohmse weerstand. De
staande golfverhouding bedraagt 3. Aan het einde van de leiding is een
spanningsminimum.
Gevraagd:
a. De afsluitweerstand.
b. De reflectiefactor.
Oplossing:
R = 8Zk = 3 X 300 = 900.Q
a. Uit (7a) volgt:
b. Uit-(6a) volgt:

900 — 300
r =
900 + 300

€j

600
------ = 0,6
1200

3*
Fig. m.10. De spanning langs de leiding
wordt met een verschuifbare sonde gemeten.
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Voor de praktijk is het verband tussen de vermindering in de aan de afsluitweerstand afgegeven energie en de staande golfverhouding van be
lang. Dit verband is in fig. III.ll gegeven. Langs de verticale as wordt de
door de reflectie veroorzaakte vermindering in afgegeven energie, die als
extra demping kan worden beschouwd, afgelezen. De demping van de lei
ding bij juiste afsluiting en de staande golfverhouding moet bekend zijn.
Is b.v. s = 3 en de demping bij juiste afsluiting 10 dB, dan is het extraverlies 1,5 dB.
extra
verlies(dB)

=! 3?

t:

53S2

■■
mm

V'

/

I

QS

Fig. III.ll. De met staande gol
ven gepaard gaande verliezen.

y

4

V Q2 04 06 ƒ

2

4

6 810

verlies (dB)

Uit fig. III.ll blijkt, dat bij s < 2 het extra verlies nauwelijks van belang
is. Daarom is, wat betreft de energie-overdracht, een zekere misaanpas
sing zonder meer toelaatbaar.
Opmerking:
De staande golfverhouding wordt vaak aangeduid met VSWR (Voltage
Standing Wave Ratio).
3.13. i 1-TRANSFORMATOR
We hebben al gezien dat, wanneer de door een leiding aan het begin op
genomen energie volledig aan de afsluitweerstand moet worden afgegeven,
de afsluitweerstand gelijk moet zijn aan de golfweerstand.
Is dit niet het geval, dan moet worden aangepast. Deze aanpassing kan,
behalve door een transformator, ook door leiding of kabel met een lengte
van $ X worden verkregen.
Bewezen kan worden, dat de ingangsweerstand
van een leiding of kabel
(fig. ni.12) met een lengte van $ X, volgt uit:
Z*2

Ri = ------(7)
R
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Fig. m.12. Een $ X-leiding transformeert R in

Ri =
R

Zk2
R

R
1U\

Zk*
R wordt dus getransformeerd in------. Wanneer de afsluitweerstand R en
R
de waarde R(j waarin hij moet worden getransformeerd, bekend zijn, vindt
men de golfweerstand van de te gebruiken leiding uit:
Zk= V RiXR (8)

Indien men geen leiding van de berekende waarde kan vinden moet men
ze zelf vervaardigen.
Het best doet men dit m.b.v. massieve staven. Wanneer de diameter van
deze staven bekend is, kan de afstand tussen de staven worden berekend
volgens formule (2).
De lengte volgt uit de formule voor de golflengte.
Een 4 X-transformator kan b.v. worden gebruikt voor de aanpassing van
een zelfvervaardigde antenne aan 300 Q leiding (fig. 133.13).

C

I
'/a
Fig. D3.13. Aanpassing van leiding aan antenne
d.m.v. een £ x-transformator.

De antenne geeft immers maximale energie af, wanneer hij wordt belast
met een weerstand, die gelijk is aan de inwendige weerstand van de an
tenne. De juiste golfweerstand van de J X-transformator wordt ingesteld
door de afstand tussen de staven te variëren en in te stellen op maximale
uitgangsspanning van de ontvanger. Na de instelling kan de golfweer
stand uit de afmetingen worden berekend. Dan kan uit (6) de inwendige
weerstand van de antenne worden gevonden.
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3.14. £ X-LUS
In antenne-installaties komt het veel voor, dat 75 Q coax kabel moet wor
den aangepast aan een 300 Q antenne of een 300 Q ontvangeringang.
De £ X-transformator kan hiervoor niet worden gebruikt, daar hij geen
symmetrisch karakter in een asymmetrisch karakter transformeert.
De aanpassing van 75 Q asymmetrisch aan 300 Q symmetrisch wordt be
reikt met een z.g. £ x-lus.
Diens lengte is £ X en hij wordt geschakeld volgens fig. m.14. Bij de be
rekening van de lengte moet de verkortingsfactor niet worden vergeten.
I--------------1

I

30on

symmetrisch

asymmetrisch

I

I'

Fig. m.14. De £ X-lus trans
formeert een symmetrische
weerstand in een asymmetri
sche in een verhouding 4 :1
en een asymmetrische in een
symmetrische in een verhou
ding 1 : 4.

jKlt
VOORBEELD 5:
Gegeven: Een dipool voor kanaal 8 met een antenneweerstand van 300
wordt via coax kabel met de ontvanger verbonden.
Gevraagd: Een uitvoering welke voor de juiste aanpassing en symmetrie
zorgt.
Oplossing: Bij de antenneklemmen en de ontvangeringang worden £ X-lussen geschakeld. Hun lengte moet £ X bedragen.
£ X voor kanaal 8 (200 MHz) is:

£X

èv

0,5 X 3 X 103
- = 0,75 m
2 X 108

/
Bij een verkortingsfactor van 0,66 is de mechanische lengte dus 0,66 X
0,75 m — 0,5 m.
Fig. HI.15 toont de gehele schakeling.
Aanpassing d.m.v. een £ X lus kan slechts voor een klein frequentiegebied
rond de berekende frequentie worden verkregen. Voor de aanpassing bfl
brede band antennes moeten andere transformatoren worden toegepast.
Daarvoor wordt verwezen naar hfdst. X.
3.15. | X-TRANSFORMATOR
De £ X-transformator heeft een ingangsimpedantie, die gelijk is aan de
afsluitimpedantie. Het is dus een 1 : 1 transformator.
Daaruit kunnen we concluderen, dat een leiding met een lengte van X te
beschouwen is als twee 1 : 1 transformatoren. Een leiding met een lengte
van x zal dus eveneens een 1 : 1 transformator zfln.
Een leiding met een lengte van £ X ls te beschouwen als een £ x-leiding met
een £ X-leiding.
De transformatie van een £ x-leiding is dus dezelfde als van een £ X-trans
formator.
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3.16. MONTAGE VAN LEIDINGEN
3.16.1. Lintleiding
a. Buiten gebruikt men gekleurd lintleiding.
b. Lintleiding wordt gemonteerd m.b.v. afstandisolatoren met knikbeveiliging. De afstand tussen deze isolatoren is ca. 1 m.

J/pX-fus

Fig. m.15. Aanpassing en symmetrie
d.m.v. £ X-lussen.

c. Lintleiding wordt getordeerd. Daardoor vermijdt men klapperen.
Bovendien vermindert de gevoeligheid voor storingen.
d. De afstand tot muren enz. moet groter zijn dan de afstand tussen de
beide geleiders. Bij gebruik van afstandisolatoren is dit altijd het geval

(fig. m.16 en ni.17).
e. Bij bochten moet een verandering in de golfweerstand worden verme
den. Daarom geen scherpe bochten. Bij de dakgoot worden dakgootisolatoren gebruikt.
f. Lintleiding wordt zodanig ingevoerd, dat het water afloopt; men ge
bruikt daarom een leidingdoorvoer (afb. m.l8a).
g. B(J het verbinden van twee stukken lintleiding gaat men als volgt te
werk:
Het leidingelnde wordt met de soldeerbout verhit en de isolatie met een
doekje verwijderd. De geleiders worden blank gemaakt, in elkaar ge
draald en gesoldeerd. De juiste afstand moet bewaard blijven. De soldeerplaats wordt met Cohesan o.i.d. afgedekt. Isolatieband is niet ge
schikt.
In plaats van deze bewerking kan men speciale verbindingsstukken toe
passen.
3.16.2. Holle bnlsleldlng
a. Voor de montage mag holle buisleiding niet recht worden getrokken,

34

omdat door het recht trekken in het inwendige kortsluiting tussen de
aders kan ontstaan.
b. Holle buisleiding wordt aan boven en onderzijde afgedicht, om het bin
nendringen van water te voorkomen. Dit afdichten gebeurt door de uit
einden met een vlam te verwarmen en dicht te knijpen.
c. Vóór de invoer in de woning wordt een bocht gelegd waarin een gaatje
wordt gemaakt, zodat condenswater er uit kan druppelen (fig. III.18b).

Fig. IH.16. Isolatoren voor bevestiging aan: a. Dakpannen; b. Dakgoten;
c. Masten.
d. In holle buisleiding mogen, om beschadiging te voorkomen, geen
scherpe bochten worden gelegd.
e. Holle buisleiding wordt m.b.v. afstandisolatoren gemonteerd.

Fig. m.17. Kamerisolatoren.
doorvoer

Fig. m.l8b. Waterzak.
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3.17. LEIDING OF KABEL ALS REACTANTIE
Open en kortgesloten leiding en kabel kan als zelfinductie of capaciteit
worden gebruikt. Op het hoe en waarom zullen we niet ingaan. We ver
melden alleen de feiten, met behulp waarvan de lezer bepaalde problemen
kan oplossen.
Ons uitgangspunt is fig. m.19. In deze figuur is langs de verticale as de
reactantie
uitgezet. Langs de horizontale as is de afstand
verhouding
golfweerstand
tot het einde aangegeven.
Het verband tussen de langs de assen uitgezette grootheden is gegeven
vooropen (o) en kortgesloten (k) uiteinde.
Uit de krommen blijkt o.a. het volgende:
a. Een open leiding met een lengte van V4 X, 3A X, ®/4 X. enz. gedraagt
zich als een kortsluiting. Het gedrag bij deze lengten komt overeen met
dat van een seriekring in resonantie.
b. Een kortgesloten leiding met een lengte van 1/41, V4 X, 6A X. enz. ge
draagt zich als een hoge impedantie. Het gedrag bij deze lengten komt
overeen met dat van een parallelkring in resonantie.
c. Een open leiding met lengten van 0...1/4X, V2 X---3/* A, X-*-6/4A, enz.
gedraagt zich capacitief. Bfl de daartussen gelegen lengten gedraagt hij
zich inductief.
d. Een kortgesloten leiding met lengten van O...V4A, V2X-.-V4*,
X...V4, enz. gedraagt zich inductief. Bij de daartussen gelegen lengten is
het gedrag capacitief.

S-5
Zo

Fig. m.19.
De verhouding

2

reactantie

1

golfweerstand
bij verschillende lengten van de
leiding en bij kortgesloten en
open einde.

o
7
2

Zo

5

afstand
tot einde

Uiteraard zullen we proberen een bepaald gedrag met een zo kort mogeltyke leiding of kabel te realiseren.
Een hoge Impedantie verkrijgen we dus met een kort
gesloten 1 X’leiding. Een kortsluiting wordt gerea
liseerd met een £ X-leldlng. Zelfinducties worden verkre
gen met kortgesloten leiding, waarvan de lengte tussen 0 en £ x ligt.
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VOORBEELD 6:
Gevraagd:
Met behulp van een kortgesloten leiding met Zk = 300 Q en vk = 0,8 een
zelfinductie van 0,5 /<H te realiseren bij een frequentie van 100 MHz.
Oplossing:
XL = 2 n fL = 6,28 X 108 X 0,5 X 10-« = 314 Q.
314
*1
= 1,05
Z0
300
Uit figuur Iü.19 volgt dat de lengte van de leiding bij benadering 0,13 X
dient te zijn.
Bij 100 MHz geldt bij luchtisolatie:
3 X 108 m
v
= 0,39 = 39 cm.
0,13 X = 0,13 — = 0,13
108

/

l

Daar vk = 0,8 bedraagt de mechanische lengte
1 = 0,8 X 39 cm = 3 1,2 2 cm
VOORBEELD 7:
Gevraagd:
Met behulp van een open leiding met Zk = 300 Q en vk = 0,8 een capaciteit
van 2 pF te realiseren bij f = 100 MHz.
Oplossing:
104
1
1
= 790 Q.
12,56
2:*fc
6,28 X 108 X 2 X 10-12
790
= 2,63.
Zo

300

Uit figuur III.19 volgt, dat de lengte van de leiding bij benadering 0,6 X
dient te bedragen.
Daar in voorbeeld 7 is uitgerekend dat 0,13 X = 31,2 cm, vinden we dat
6
0,6 X is — X 31,2 cm = 1 4,4 cm
13
3.18. ONDERDRUKKING VAN STORENDE STRALING
Sommige FM ontvangers veroorzaken storing bij TV ontvangers in de om
geving, welke op een bepaald kanaal in band Hl zijn afgestemd. Op het
scherm veroorzaakt deze storing verticale strepen.
De storing wordt veroorzaakt door de tweede harmonische van het oscillatorsignaal in de FM-ontvanger, die via de FM antenne wordt uitge
straald.
De storing kan worden onderdrukt door tussen de antenneklemmen van
de FM ontvanger een open £ X leiding te schakelen.
Deze leiding moet £ X lang zyn voor de tweede harmonische van het oscillatorsignaal. De lengte wordt als volgt bepaald:
Men stemt de TV ontvanger af op het kanaal, waarop de storing optreedt
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en geeft een tussen de ingangsklemmen geschakelde open leiding een
lengte van $ \ door van een stuk leiding steeds een stukje af te knippen tot
het beeld vrijwel verdwenen is.
Deze leiding wordt nu tussen de ingangsklemmen van de storende FM
ontvanger geschakeld (fig. m.20). Daardoor wordt de tweede harmonische
kortgesloten. Voor het antennesignaal is de leiding ca. £ X, zodat dit sig
naal niet wordt kortgesloten.

FM-antcnn*

Fig. m.20. Onderdrukking van de
tweede harmonische van een FM ont
vanger.

3.19. BEPALING VAN DE VEBKORTING8FAOTOR
Bij de constructie van \ X transformatoren of J X lussen moet vk bekend
zijn; vk wordt als volgt bepaald:
De TV ontvanger wordt afgestemd op een zender, waarvan de draaggolffrequentie bekend is. Men berekent de golflengte in lucht. Daarna sluit
men de leiding, waarvan vk moet worden bepaald, op de antenne-ingang
aan.
Met een scheermesje drukt men, uitgaande van de ingang, door de Isolatie
heen. De punten, waarbij de ontvangst minimaal is, worden aangestreept.
Dit doet men over enkele golflengten, omdat dan de bepaling nauwkeuriger
wordt. Men berekent de gemiddelde afstand tussen twee kortsluitingen.
Dit is £ X en X is nu dus bekend. Deling van de op deze wijze gevonden golf
lengte door de golflengte in lucht geeft de verkortingsfactor.
Bi] kabel kan deze methode niet worden toegepast en men zal vk door
afknippen moeten bepalen.
Samenvatting:
1. Transmissieleidlngen kan men onderverdelen in:
&. Symmetrische leiding.
b. Asymmetrische leiding, meestal kabel genoemd.
2. De golf weerstand van een leiding is de ingangsweerstand, indien de leiding
oneindig lang is.
3. De golfweerstand wordt bepaald door:
a. Afmetingen.
b. Dieiektncum.
4. Indien een leiding is afgesloten met de golfweerstand, wordt aan het einde geen
energie gereflecteerd. •
5. De golfweerstand volgt uit:
Zk= VL

c
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Hierin is:
Li = zelfinductie per lengte-eenheid.
C = capaciteit per lengte-eenheid.
6. De demping van leiding wordt meestal uitgedrukt in dB per 100 meter.
7. De halveringslengte is de lengte van de leiding, waarbij de spanning tot de helft ia
gedaald.
Bij de halveringslengte is de demping 6 dB.
8. De verkortingslengte volgt uit:
1
vk =

v«

Ze geeft aan hoeveel maal korter de golflengte is t.o.v. de golflengte in de lucht.
9. Indien een leiding wordt aangesloten met een weerstand, die ongelijk is aan de
golfweerstand, ontstaan z.g. staandegolven.
10. De staande-golfverhouding m geeft de verhouding tussen spanningsmaxlma en
spanningsminima.
11. Een ^-leiding kan dienst doen als transformator.
De ingangsweerstand volgt uit:
Zk2

Rj =

R
12. Een % X-lus transformeert een symmetrische weerstand in een asymmetrische
weerstand in de verhouding 4 : 1 en een asymmetrische weerstand in een sym
metrische weerstand in de verhouding 1 : 4.
13. Een % ^-transformator transformeert in de verhouding 1 : 1.
14. Leiding kan als reactantie dienst doen.
Vragen:
1. Bereken in fig. 21 de ingangsweerstand.
2. Bereken in fig. 22 de ingangsweerstand.
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HOOFDSTUK IV

TUSSEN ZENDER EN ONTVANGER
4.1. ELEKTRO-MAGNETISCHE GOLVEN
Sluiten we op een geleider, die is opgesteld in de vrije ruimte, een wissel
spanning aan,.dan wordt er energie uitgestraald. De uitgestraalde hoeveel
heid bltykt toe te nemen met de frequentie. Om een voorstelling van deze
uitstraling te verkrijgen veronderstellen we dat l een verticale geleider is,
tussen welks uiteinden een sinusvormige spanning UAB werkt (fig. IV.1).
Omdat er energie wordt uitgestraald zal er van de totale stroom die in l
vloeit, een gedeelte in faze zijn met de aangelegde spanning. Deze stroom
noemen we IAB en ze is getekend in fig. IV.lc.
vab\

o
A

Fig. IV.l.a. Verticale geleider l; b.
De wisselspanning op l aangesloten;
c. De stroomcomponent die in faze is
met VAB en die tezamen met VAB de
uitgestraalde energie bepaalt.

A

t
♦

i

UB
B

0
lijd

^

T.g.v. de wisselspanning tussen A en B bestaat tussen deze beide punten
een van richting en stérkte wisselende elektrisch veld. In fig. IV.2a is de
elektrische veldsterkte aangegeven in punt P. De stroom heeft een mag
netisch veld tot gevolg, dat loodrecht op de geleider staat.
In fig. IV.2b is dit magnetisch veld aangegeven, ook in het punt P, op het
moment t.

A

tv

«8

B

A

B

A

Vfrrênc)

B

C

— - Fig. TV.2.a. De elektrische veldsterkte
in P op het moment t; b. De magnetische
veldsterkte op hetzelfde moment; c.
Elektrisch en magnetisch veld maken
een hoek van 90°.

In fig. IV.2c zien we elektrisch en magnetisch veld samen in punt P op
het moment t. Ze maken onderling een hoek van 90°. De energie-uitstraling kunnen we nu zó opvatten, dat de veldsterkten H en E zich met een
bepaalde snelheid van de ahtenne af bewegen. Uit fig. IV.2c blijkt, dat H
en E en de bewegingsrichting onderling loodrecht op elkaar staan.
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Om de veldverdeling in de ruimte te bepalen, veronderstellen we dat UAB
verloopt als aangegeven in fig. IV.3a. De veldsterkten, uitgestraald op het
moment t = 0, zjjn het verst van de antenne verwijderd. Bekijken we de
veldverdeling op het moment t — 4, dan is deze als aangegeven in fig.
IV.3b. In fig. IV.3c is de veldverdeling getekend op het moment t = 5.

4
A

4 veldsterkte uitgestraald
op moment t-3

B •

L

veldsterkte uitgestraald
op moment t-1
afstand tot e
d _!

8
A

afstand tot e

c •

Fig. IV.3.a. Wisselspanning VAB; b. De
elektrische veldsterkten om de antenne
op moment t — 4; c. Idem op moment t
= 5.

B

Uit deze figuren blijkt, dat de veldverdeling in de ruimte sinusvormig met
de afstand tot de straler verandert en dat het veldpatroon in de tfld, gele
gen tussen t = 4 en t = 5, zich over een afstand d naar rechts heeft ver
plaatst.
We hebben reeds gezien dat elektrisch en magnetisch veld in faze zijn,
d.w.z. tegelijk maximaal resp. minimaal zijn. A.an de hand hiervan kunnen
we nu de elektro-ma’gnetische golf tekenen (fig. IV.4.).
Deze e.m. golf moet worden gezien als bij elkaar behorende elektrische
en magnetische veldsterkten, die in grootte en richting verschillen, maar
dezelfde snelheid hebben.
4.2. VOORTPLANTINGSSNELHEID
De snelheid waarmee een elektromagnetische golf zich voortbeweegt, volgt
in het algemeen uit:

In deze formule is c de voortplantingssnelheid in het luchtledige; deze be
draagt ca. 3 X 108 m/sec; ^ en e zfln achtereenvolgens de mag-.
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H

Vc&S.Kflm/sK.

Fig. IV.4. Een elektromagnetische
golf, die zich in de ruimte voortbe
weegt.
netische permeabiliteit en de diëlektrische constante
van het medium waarin de golf zich voortbeweegt.
Voor lucht kunnen we, zij het met een geringe verwaarlozing, ^ en e gelijk
aan 1 stellen. In lucht is de voortplantingssnelheid dus ca. 3 X 108 m/sec.
Aan het feit, dat e iets groter is dan 1 en afhankelijk is van de dichtheid
van de lucht, is het te danken dat TV zenders een groter bereik hebben
dan theoretisch is te verwachten; hierop komen we nog nader terug.
4.3. GOLFLENGTE
Onder de golflengte verstaan we de afstand tussen twee punten van gelijke
en gelijkgerichte veldsterkte. Het tijdsverschil, dat ligt tussen het uitzen
den van twee gelijke veldsterkten, is gelijk aan de periodetijd T van de
wisselspanning. Als we de snelheid, waarmee een elektromagnetische golf
zich voortplant v (m/sec) stellen, dan is de afstand tussen de twee punten
dus v X T. Deze afstand is de golflengte, dus X = v X T.
1
Omdat het verband tussen periodetijd en frequentie T
— is, vinden we
als algemene formule voor de golflengte:
v
X=—

/

(2)

/
4.4. POLARISATIERICHTING
We onderscheiden horizontaal en verticaal gepolariseerde golven, al naar
gelang de richting van de elektrische veldsterkte.
De FM en TV zenders die in Nederland kunnen worden ontvangen zijn ho
rizontaal gepolariseerd, d.w.z. de richting van het elektrische veld is hori
zontaal. Bij horizontale polarisatie is de gevoeligheid voor storende sig-
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nalen minder dan bij verticale polarisatie, omdat het overgrote deel van
de storende signalen verticaal is gepolariseerd.
In horizontaal opgestelde dipoolantennes induceren deze storende signalen
geen spanning. Een dipool geeft nl. geen spanning af, wanneer de elek
trische veldsterkte loodrecht op de dipool staat (fig. IV.öa).

a

/

+'

/

A

Fig. IV.öa. Verticaal gepolariseerde sto
rende signalen induceren
geen spanning in een verti
caal opgestelde dipool.
b. De geïnduceerde spanning is
maximaal voor die signalen,
waarvan de richting van de
elektrische veldsterkte over
eenkomt met de lengterich
ting van de antenne. A in
duceert geen spanning; C
induceert max. spanning.
De geïnduceerde spanning is maximaal, wanneer de richting van het elek
trische veld overeenkomt met de lengterichting van de dipool. Daarom
moet een dipool gericht worden. In fig. IV.öb is de dipool op zender C
gericht. Deze induceert een hogere spanning dan zender B. Zender A
induceert geen spanning.
De in de dipool geïnduceerde spanning is dus nul, wanneer de zender in
het verlengde van de dipool ligt. Vooral bQ mobiele stations (politie, enz.)
kan dit hinderlijk zijn. Dit is dan ook de reden, waarom dan met verticaal
gepolariseerde golven wordt gewerkt. De geïnduceerde spanning is dan
onafhankelijk van de richting waaruit de straling komt (fig. IV.6). Wan
neer door beweging van de zendantenne dc polarisatierichting niet vast
ligt, b.v. bij raketten en geleide projectielen, past men cirkelvormige pola
risatie toe m.b.v. spiraalantennes. Hierbij draait het polarisatievlak.
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H

Fig. IV.6. De geïnduceerde
spanning is onafhankelijk
van de richting van de
zender.
E

4.6. BANDEN EN KANALEN
Het voor FM en TV gebruikte of te gebruiken frequentiegebied is ver
deeld in verschillende banden, die weer zijn onderverdeeld in kanalen. In
een kanaal is het gehele frequentiespectrum van een zender ondergebracht.
Een TV-zender heeft een kanaalbreedte van 7 MHz; een FM-zender moet
het met 300 kHz stellen, maar deze behoeft dan ook geen beeld over te
dragen. De indeling is als volgt:
Band I TV 41...68 MHz kanaal 1 t.e.m. 4
Band U FM87,5...104MHz
Band III TV 174...223 MHz kanaal 5 t.e.m. 11
Band IV TV 470...606 MHz kanaal 21 t.e.m. 37
Band V TV 606...790 MHz kanaal 39 t.e.m. 81
Doordat de reikwijdte van FM- en TV zenders beperkt is kunnen op één
kanaal verschillende zenders werken. Verder zou het ook nog mogelijk zijn
twee zenders die in eikaars gebied liggen gescheiden te houden, door het
toepassen van verschillende polarisatie; de een dus horizontaal en de ander
verticaal.
In tabel n zijn de voornaamste gegevens van de voor ons land en België
van belang zijnde TV zenders vermeld (zie blz. 46 en 47).
4.6. WERKINGSSFEER
Indien we aannemen dat de aarde volkomen rond is en dat de elektromag
netische golven zich rechtlijnig voortplanten, kunnen we de werkings
sfeer B — dat is dus het gebied waarbinnen de zender kan worden ont
vangen — berekenen uit:
B = 3,57 (V&1 + Vftü)

_

Wanneer ht en h% de hoogten van zend- en ontvangantenne zijn en in
meters worden uitgedrukt, vinden we de reikwijdte in km.
De werkingssfeer is dus, als we van bovenstaande veronderstelling uit
gaan, gelijk aan het optisch zicht (fig. IV.7a). In werkelijkheid is de reik
wijdte echter groter, hetgeen als volgt kan worden verklaard:
Zoals elke bergbeklimmer weet, neemt de dichtheid van de lucht af met
toenemende hoogte. Dit betekent een kleiner wordende diëlektrische con
stante en een hogere voortplantingssnelheid van de e.m. golf. De bovenkant
van het golffront plant zich dus sneller voort dan de onderkant. Dit houdt
in, dat het golffront met het aardoppervlak meebuigt en dat de reikwijdte
dus groter is dan het optisch zicht (fig. IV.7b).
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V*

b)

W
—*y,

Fig. IV.7.a. Het theoretisch bereik is gelijk aan het optisch zicht; b. Door
de kleinere diëlektrische constante in de hogere luchtlagen is de voort
plantingssnelheid daar groter, waardoor het golffront met de aarde mee
buigt.
In de praktijk rekent men dat, zonder al te grote antenne-installaties, nog
een redelijke ontvangst mogelijk is op een afstand, die IJ maal groter is
dan het optisch zicht (fig. IV.8).
Het is echter ook mogelijk, dat men geen ontvangst heeft, hoewel men
toch binnen de gegeven afstand woont. Dit is b.v. het geval, wanneer men,
vanuit de zender gezien, in de „schaduw” van een stad, een heuvel, een
toren enz. woont.
Fig. IV.8. Door de meebuiging van
het golffront is het werkelijke bereik
ca. IJ X groter dan het theoretische,
bezien bij gelijke antennehoogten.
Zo is het voorgekomen, dat iemand soms wel en dan weer geen ontvangst
had. Dit bleek te wijten te zijn aan een gashouder die tussen zender en
ontvanger stond. Alleen wanneer de gashouder leeg was, dus ’s avonds na
het grote gasverbruik, was er ontvangst (fig. IV.9).

gashoudf
rot

pashoud*r
/MP

A

B

Fig. IV.9. Er is geen ontvangst mogelijk wanneer zich tussen antenne en
zender een reflecterend of absorberend voorwerp bevindt.
Af en toe zijn er kijkers of luisteraars, die zenders ontvangen welke soms
meer dan 1000 km verwijderd zijn. Dit verschijnsel blijkt op te treden bij
een z.g. inversie. Hieronder verstaat men een plotselinge temperatuur- of
vochtigheidsovergang in de troposfeer. Het is dan mogelijk zenders over
zeer grote afstanden te ontvangen. Dit verschijnsel blijkt vooral op te
treden bij rustig weer met hoge barometerstanden. Aan de grensvlakken
van de in vochtigheid en temperatuur verschillende lagen worden de gol
ven sterk afgebogen en ze volgen dan a.h.w. in een soort tunnel (duet) de
kromming van de aarde.
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TABEL n
VOOR NEDERLAND EN BELGIË VAN BELANG ZIJNDE
TV-ZENDERS
Kan.

=

2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
10
11
F8A
F 11
21
21
22
24
24
25
25
26
27
29
29
31
32
32
32
83
35
37
39
40
41
42
43
43
44
44
45

Zender

Progr.

Aalter-Ruiselede
Oldenburg
Luik
Lopik
Roermond
Smilde
Markelo
Dudelange
Waver
Hamburg
Langenberg
Den Helder
Waver
Anlier
Rjjsel
Rflsel
Monschau
Munster
Wuppertal
Aken
Lingen
Dortmund
Waver
Bonn
Lopik
Dusseldorf
Goes
Roermond
Goes
Munster
Bremen
Aurich
Wesel
Aken
Wieringen
Hamburg
Lingen
Bremen
Aurich
Tielt
Genk
Hannover
Munster
I
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BRT
NDR-I
RTB
NOS-I
NOS-I
NOS-I
NOS-I
Lux.
RTB
NDR-I
WDR-I
NOS-I
BRT
RTB
RTF
RTF
ZDF
ZDF
ZDF
WDR-I
ZDF
ZDF
BRT
ZDF

Nos-n
ZDF
NOS-I

nos-h

Nos-n
WDR-I
ZDF
ZDF
ZDF
ZDF
NOS-I
ARD
NDR-I
ARD
ARD
BRT
BRT
ARD
ARD

Beeld
MHz

Geluid
MHz

kW
erp

48,25
48.25
55.25
62.25
175.25
182.25
189.25
189.25
196.25
203.25
203.25
210.25
210.25
217.25
185.25
203,45
471.25
471.25
479.25
495.25
495.25
503.25
503.25
511.25
519.25
535.25
535.25
551.25
559.25
559,25
559.25
567.25
583.25
599.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
647.25
655.25
655.25
663.25

53,75
53.75
60.75
67.75
180.75
187.75
194.75
194.75
201.75
208.75
208.75
215.75
215.75

100
100
100
100
50
40
30
100
100
100
100
1
100
10
320
400

222.75
174,10
214,60
476.75
476.75
484.75
500.75
500.75
508.75
508.75
516.75
524.75
540.75
540.75
556.76
564,75
564,75
564.75
572.75
588.75
604.75
620.75
628.75
636.75
644.75
652.75
652.75
660.75
660.75
668.75

250
100
200
500
250
1000
100
1000
500
5
500
500
250
500
500
500
300
500
400
600

200
500

Kan.
45
46
47
48
50
50
51
53
53
54
54
54
55
55
58
59
62

Zender
Wieringen
Kleef
Smilde
Wesel
Arnhem
Monschau
Hulsberg
Dortmund
Aurich
Arnhem
Hulsberg
Markelo
Dusseldorf
Oldenburg
Aken
Lingen
Antwerpen

Progr.
NOS-II
WDR-I
NOS-n
ARD
NOS-I
ARD
NOS-I
ARD
NDR-I
NOS-II
NOS-n
NOS-n
ARD
NDR-I
ARD
ARD
BRT

Beeld
MHz

Geluid
MHz

kW
erp

663.25
671.25
679.25
687.25
703.25
703.25
711.25
727.25
727.25
735.25
735,25
735.25
743.25
743.25
767.25
775.25
799.25

668.75
676.75
684.75
692.75
708.75
708.75
716.75
732.75
732.75
740.75
740,75
740.75
748.75
748.75
772.75
780.75
804.75

300
500
1000
30
500
1
500
250
30
1
30
330
400

0,1

ARD = Duitsland III - BRT = Belgische Radio en Televisie (Vlaams
programma) - Lux. = Luxemburg - NDR = Nord-Deutsche Rundfunk
NOS = Nederlandse Omroep Stichting — RTB = Radiodiffusion et
Television Beige (Waals programma) - RTF = Radiodiffusion et Television Francaise - WDR = West-Deutsche Rundfunk - ZDF = Zweites
Deutsches Fernsehen.
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Van het feit dat de afbuiging afhankelijk is van de gesteldheid van de
lucht maakt men ook gebruik om conclusies te trekken omtrent deze lucht
gesteldheid.
Zo heeft men in Delft een zender staan die op De Bilt, dat net achter de
horizon ligt, is gericht. Uit de signaalsterkte in De Bilt leidt men nu be
paalde gegevens af.
wtrme en vochtige lucht

koude en droge lucht
i

;

km

pro
2

ï
3

IV

tl. .1:1

•plBJIIiiïwV

Fig. IV.10. Verschillende ontvangstmogelijkheden.
In fig. IV.10 is d.m.v. een tekening aangegeven op welke manieren men een
TV zender kan ontvangen:
1.
2.
3.
4.

directe ontvangst;
ontvangst door reflectie;
ontvangst door buiging;
ontvangst t.g.v. een inversie.

4.7. VELDSTERKTE EN AFSTAND
Bij in Engeland gedane proeven betreffende het verband tussen veldsterkte
en afstand tot de zender in heuvelachtig gebied heeft men de in fig. IV.11
aangegeven resultaten gevonden. In fig. IV.lla is de gemeten gemiddelde
veldsterkte uitgezet als functie van de afstand tot de zender, terwijl in
fig. IV.llb de hoogte als functie van de afstand is aangegeven.
Uit deze figuur blijkt duidelijk, dat de in de antenne geïnduceerde span
ning nauw samenhangt met het gebied waar de antenne is opgesteld.
De metingen werden verricht in band V op een frequentie van 630 MHz.
Het vermogen van de zender bedroeg 125 kW, terwijl de hoogte van de
ontvangantenne 7,5 m bedroeg. De versterking van deze antenne bedroeg
13 dB. In de figuur komt 1 pV overeen met 0 dB.
In fig. IV.12 zien we het resultaat van een tweede proefneming. De antenne
van de meetwagen werd via een versterker met een kleine tijdconstante
verbonden met een schrijflint. Terwijl de wagen door een straat met aan
beide zijden huizen reed, werd de antenne iets boven de daken van de hui
zen uitgestoken, om de meting zoveel mogelijk met de praktijk overeen te
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Afb. III-18a Venster doorvoer
(Hirschmann).

Afb. VII-2
Breedbandantenne „Fesa Corner 3”
voor band IV/V, beslaande uit dipool
en hoekreflector (Hirschmann).

Afb. IX-la Antenne met telescopisch
verstelbare staven (Hirschmann).

Combinatie antenne
„FSA IU8” voor VHF
en UHF. Met deze
antenne is ontvangst
mogelijk in band III,
IV en V en event. de
kan. 5 12 en 21 60.
Wanneer de signalen van
de zenders uit ongeveer
dezelfde richting komen
(FUBA).

48 a

De ontdekking, dat men een belangrijke
signaalwinst kan boeken door parasitaire
elementen vóór en achter ccn afgestemde
antenne te plaatsen, werd in de twintiger
jaren gedaan door prof. Yagi.

Prof. dr. H. YAGI

Afb. VII-8 Een kanaalantennc voor band I. De bevestiging van
de elementen is volgens het „Non-Vibrato” systeem van Messa.

48 b

2i

32

40

Fig. IV.lla. De in de
antenne geïnduceerde
spanning als functie
van de afstand in rol
len. O dB = 1 fïW] b.
De hoogte van de
meetpunten als func55 miji 64 tie van de afstand in
voet.
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doen komen. De antenne bleef gericht op het station waarop werd afge
stemd.
Uit deze grafieken blijkt duidelijk, dat de veldsterkte over een afstand .van
enkele meters enorme variaties kan vertonen, zodat het bij het opstellen
van een antenne zeer gewenst is, de beeldkwaliteit bij verschillende antennehoogten en op verschillende plaatsen te bepalen. Uit de figuren kunnen
we verder de conclusie trekken dat, naarmate de frequentie hoger is, de
veldsterkte over een kortere afstand varieert.
Uit fig. IV.12 kunnen we concluderen dat, vooral bij UHF ontvangst, de
gunstigste standplaats d.m.v. een meetontvanger moet worden vastgesteld.
Vooral in het randgebied van de zender moet men dit niet nalaten.
40
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Fig. IV.12. Het veldover
sterkteverloop
een afstand van
50 yard gemeten,
a. Bij een frequentie
van 41 MHz (band
i);
b. Bjj een frequentie
van 190 MHz
(band Hl);
c. Bij een frequentie
van 690 MHz (band
V). 0 dB = 1MV;
de afstand tot de
zender bedraagt
ca. 50 km.

Samenvatting:
1. In een elektromagnetische golf is een elektrisch en een magnetisch veld aanwezig.
2. Elektrische en magnetische veldsterkten staan loodrecht op elkaar.
3. De voortplantingssnelheid van een e.m.-golf volgt uit:
1
v =
4. De golflengte van een e.m.-golf volgt uit:
v
X = —
f
5. Is het elektrische veld horizontaal gericht, dan is de e.m.-golf horizontaal gepolari
seerd. Dit is het geval met FM- en TV zenders.
6. Bij een verticaal gepolariseerde golf is het elektrisch veld verticaal gericht.
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HOOFDSTUK V

ANTENNECONSTANTEN
ö.l. INLEIDING
Teneinde het mogelijk te maken de verschillende antennetypen wat betreft
hun elektrische eigenschappen met elkaar te vergeleken, heeft men
antenneconstanten ingevoerd. In dit hoofdstuk worden deze constanten be
sproken. Aan het einde volgt een praktisch voorbeeld.
Bij de bespreking zal af en toe gebruik worden gemaakt van het reciprociteitstheorema. Dit theorema zegt, dat de eigenschappen van een antenne
bij zenden en ontvangen dezelfde zijn. Straalt een antenne dus, wanneer we
hem als zendantenne gebruiken, meer energie uit in richting A dan in rich
ting B, dan zal deze antenne bij gebruik als ontvangantenne ook gemakke
lijker energie uit richting A dan uit richting B opnemen.
Dit theorema wordt veel gebruikt, omdat een zendantenne eenvoudiger te
berekenen en te bemeten is dan een ontvangantenne.
5.2. ANTENNE-IMPEDANTTE
Wanneer we een antenne voeden vormt de antenne voor de voedingsleiding een bepaalde belasting. Deze belasting noemt men de stralingsweerstand van de antenne (fig. V.l). Het gedrag van een antenne is afhanke
lijk van de frequentie; ze kan zich capacitief, inductief of ohms gedragen.
Fig. V.l.a. BJj voeding van een an
tenne heerst er tussen de aansluitpunten A en B een zekere spanning
en wordt aan de antenne een stroom
geleverd. De antenne vormt dus een
belasting voor de generator, volgend
uit Z — E/I; b. Vervangschema van
de antenne; Z is de impedantie van de
antenne.

2
A
I

8

E
l

10J

>

A

B

Wanneer de ingangsimpedantie van een zendantenne ohms is en in waarde
gelijk aan de golfweerstand van de gebruikte voedingsleiding, wordt alle
energie door de antenne opgenomen en uitgestraald. Er wordt dus op het
verbindingspunt van de antenne en de leiding geen energie gereflecteerd.
zendantenne
B

a

B

A

I
O

b
A

Fig. V.2. Indien Z = Zk, treedt er geen reflectie op.

zender
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De spanning langs de leiding verloopt dan volgens fig. V.2b. De afname in
de spanning wordt veroorzaakt door de demping van de leiding.
Is de ingangsweerstand van de antenne niet ohms, of in waarde ongelijk
aan de golfweerstand van de voedingslijn, dan wordt er energie gereflec
teerd en varieert de spanning langs de lijn (fig. V.3).
Wanneer dezelfde antenne als ontvangantenne wordt gebruikt, heeft ze,
evenals elke andere spanningsbron, een inwendige weerstand. Volgens het
reciprociteitstheorema is deze inwendige weerstand gelijk aan de stralingsweerstand. Daarom moet de golfweerstand van de leiding, waarmee de
door de antenne opgevangen energie naar de ontvanger moet worden over
gedragen, gelijk zijn aan de stralingsweerstand van de antenne. Is dit niet
het geval, dan geeft de antenne geen maximale energie af.
Een spanningsbron met een inwendige weerstand geeft immers maximale
energie af, wanneer hij wordt belast met een weerstand, die gelijk is aan
deze inwendige weerstand.

<J2
A

Fig. V.3. Indien Z ongelijk is aan Zk, treedt
er reflectie op en ontstaan er staande golven.
B

FM en TV antennnes hebben een stralingsweerstand van 300 Q. Bij de
overdracht van antenne naar ontvanger gebruikt men dan leiding met
een golfweerstand, die gelijk is aan de ingangsweerstand van de antenne,
dus de bekende 300 Q lintleiding.
Is de golfweerstand van de leiding ongelijk aan de stralingsweerstand van
de antenne, dan moet worden aangepast. Een misaanpassing tot ca. 50 Q
heeft echter vrijwel geen invloed.
Een 240 Q antenne kan dus zonder bezwaar via een 300 Q leiding met de
ontvanger worden verbonden.
Daar de ingangsweerstand van een bepaalde antenne afhankelijk is van
de frequentie, bereikt men in de meeste gevallen slechts aanpassing voor
één frequentie.
5.3. STAANDEGOLF-VERHOUDING (zie ook par. 3.12)
De staandegolf-verhouding geeft aan hoe het verband is tussen antenneimpedantie en golfweerstand.
Bij het bepalen van de staandegolf-verhouding gaat men weer uit van het
reciprociteitstheorema. Men schakelt de antenne dus als zendantenne en
bepaalt de verhouding tussen maximale en minimale spanning langs de
lfln. Indien de impedantie van de antenne gelijk is aan de golfweerstand
van de voedingslijn treedt er geen reflectie op en is de staandegolf-ver
houding 1 (fig. V.2). Dit zal het geval zijn voor één bepaalde frequentie.
Voor een bepaald frequentiegebied echter is de waarde van de antenneimpedantie niet constant. Gaan we dus de frequentie veranderen, dan
treedt in het algemeen reflectie op en heeft de spanning langs de leiding
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van punt tot punt een andere waarde. De verhouding tussen maximale en
minimale waarde van de spanning is een maat voor de misaanpassing. In
fig. V.3 is de staandegolf-verhouding S = —.In het algemeen geldt, dat,
U2
indien de staandegolf-verhouding kleiner is dan 2, dit geen invloed heeft
op de beeldkwaliteit.
6.4. ANTENNEVERSTERKING
M.b.v. de antenneversterking is het mogelijk een antenne te beoordelen
voor wat betreft zijn geschiktheid energie uit een elektromagnetisch veld
op te nemen. Bij het bepalen van de versterking gaat men de antenne ver
gelijken met een z.g. standaardantenne. Dat is een gevouwen £ X dipool met
een ingangsweerstand van 300 Q (fig. V.4a). Men richt de te beoordelen
antenne en de £ X dipool op hetzelfde elektromagnetische veld.
Men stelt ze dus zodanig op, dat de in de antennes geïnduceerde spannin
gen maximaal zijn. De te beoordelen antenne wordt aangepast aan 300 Q
(fig. V.4b).

e.m. veld

ejn.veld
impedantie '
trans formatori

WOÜ

SU2
b

Fig. V.4a. £ ), gevouwen dipool, afgesloten met 300 Q.
b. Te meten antenne (dipool + director), aangepast aan 300 Q
Onder de versterking kan men nu de spanningsverhouding 172/17i ver
staan. In de meeste gevallen wordt de versterking echter uitgedrukt in dB
(zie hfdst. II).
De versterking van TV antennes is maximaal ongeveer 15 dB. Geeft dus in
een bepaalde situatie een £ X dipool 100
af, dan kan dit met een antenne
die 15 dB versterkt, worden opgevoerd tot 560 /iV.
5.5. STRALINGSDIAGRAM
Bijna alle in de handel zijnde TV en FM antennes zijn richtinggevoelig.
De in de antenne geïnduceerde spanning is afhankelijk van de richting
waaruit de straling komt. Om snel een indruk te kunnen krijgen van het
gedrag van de antenne, wat betreft deze richtinggevoeligheid, neemt men
een z.g. stralingsdiagram op. Dit gebeurt als volgt:
Men richt de antenne op het elektromagnetisch veld en meet de geïndu
ceerde spanning U. Daarna gaat men de antenne draaien en meet steeds
de spanning als functie van de hoek waarover men de antenne heeft ge-
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draaid. Deze spanning noemen we U<p. Men zet nu de spanningsverhou
ding TJ(p/TJ uit als functie van de draaiingshoek.
Men kan dit doen in een z.g. polair diagram, maar ook in een lineair dia
gram.
In fig. V.5 zien we het polaire en lineaire stralingsdiagram van een £ X
dipool. Het polaire diagram geeft snel een indruk, maar het lineaire dia
gram kan men nauwkeuriger aflezen. Het polaire diagram wordt het
meest gebruikt.

m'

C/no/

0.5
0

Fig. V.ö.a. Polair diagram van een £ Xdipool; b. Lineair diagram van een £ Xdipool.

Het bovengenoemde stralingsdiagram is een z.g. horizontaal diagram, om
dat men de antenne in het horizontale vlak heeft gedraaid. Soms wordt van
een antenne ook het verticale diagram opgenomen. Dit diagram geeft de
gevoeligheid van de antenne als functie van de draaiingshoek in het ver
ticale vlak. De gevouwen \). dipool is in het verticale vlak niet richtinggevoelig. Het polaire diagram is dus cirkelvormig en het lineaire diagram
rechtlijnig (fig. V.6).

Fig. V.6.a. Het polair diagram; b.
Het lineaire diagram van een ge
vouwen \ X-dipool, gemeten in het mr
verticale vlak.
«?•
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Men kan ook het opgenomen vermogen uitzetten als functie van de draai
ingshoek. Dit vermogensdiagram is scherper dan het bijbehorende spanningsdiagram. Dit volgt uit de betrekking P = U2/R, waarin P = ver
mogen enü = spanning.
5.6. OPENINGSHOEK
BJJ het bepalen van de openingshoek gaat men weer uit van de richting
waaruit maximale spanning in de antenne wordt geïnduceerd. Stel deze
spanning U. Onder de openingshoek verstaat men nu de hoek in het stra
lingsdiagram, waarbinnen de in de antenne geïnduceerde spanning groter
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1
is dan

U = 0,7 ü.

V2
Men kan de openingshoek aan de hand hiervan ook definiëren als de hoek
waarbinnen de versterking minder dan 3 dB onder de maximale verster
king is gelegen. Bedoelt men de openingshoek in het horizontale diagram,
dan spreekt men kortweg van openingshoek. Bedoelt men de openings
hoek in het verticale stralingsdiagram, dan spreekt men van de verti
cale openingshoek.
Zo is de openingshoek van een £ X gevouwen dipool ca. 240°, de verticale
openingshoek bedraagt 360° (fig. V.5 en V.6).
5.7. VOOR/ACHTER-VERHOUDING
Wanneer we het diagram van fig. V.7a bekijken, dan zien we dat de an
tenne het gevoeligst is voor straling uit de richting 0°. Voor straling uit de
richting 180° bezit de antenne ook een zekere uitgesproken gevoeligheid.
De verhouding tussen de uit de richting A en B geïnduceerde spanningen
— bij gelijke sterkte van het elektromagnetisch veld — noemt men de
voor/achter-verhouding. Deze verhouding geeft dus aan, hoeveel maal
de antenne gevoeliger is voor straling uit een punt waarop zij gericht is,
dan voor straling uit tegenovergestelde richting.

'©©*13

Fig. V.7.a. De voor-achterverhouding is V = a/b; b. Bij het optre
den van meerdere zijlobben in de
a
achterrichting is V =

£ (b + c)

In het diagram van fig. V.7a is de voor/achter-verhouding dus V = a/b.
Bij het optreden van z.g. zijlobben geeft deze definitie geen juist inzicht
(fig. V.7b). De voor/achter-verhouding wordt dan als volgt bepaald:
Men neemt het rekenkundig gemiddelde van de spanning uit de richting
180° en de hoogst optredende waarde tussen 90° en 270°; voor fig. V.7b
dus £ (b + c). De voor/achter-verhouding wordt nu gedefinieerd als:
a
£ (b + c)
De voor/achter-verhouding wordt meestal in dB uitgedrukt (zie tabel I).
5.8. VOORBEELD
Aan de hand van de genoemde antenneconstanten zullen we nu een TV
antenne bekijken. We nemen daartoe een yagi-antenne. Dit is een z.g.
brede band antenne, hier geschikt voor de gehele band m (kan. 5 t.e.m.
11). De antenne bestaat uit een gevouwen £ X dipool, 1 reflector en 6 directoren. De ingangsimpedantie van de antenne bedraagt 240 Q.
In fig. V.8 zien we achtereenvolgens de antenne, het stralingsdiagram, de
versterking, de voor/achter-verhouding en de staandegolf-verhouding. Uit
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het stralingsdiagram kunnen we de openingshoek bepalen, deze bedraagt
43°.
We kunnen er ook de voor/achter-verhouding uit vinden, tenminste voor
de frequentie waarbij dit diagram is opgenomen, dus 200 MHz. Meten we
de voor/achter-verhouding bij andere frequenties, dan blijkt deze te va
riëren; gemiddeld bedraagt ze 7 :1 of 17 dB. De versterking ligt tussen 7
en 9,5 dB.
De staandegolf-verhouding is over het gehele gebied kleiner dan 2.

so*

90’

Fig. V.8.a. Yagi-antenne voor band III.
b. Stralingsdiagram.
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Fig. V.8.c. Versterking; d. Voor/
achter verhouding; e. Staandegolfverhouding.

Deze antenne is geschikt voor gebieden, waar ontvangst van verschillende
zenders in band III mogelijk is uit dezelfde richting, b.v. kan. 8 en kan. 10,
resp. Waver Waals en Vlaams.
Indien ontvangst van meer zenders uit verschillende richtingen mogelijk
is, kan men de antenne draaibaar opstellen.
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Samenvatting:
1. De antenne-impedantie is de impedantie, gezien tussen de aansluitklemmen van de
antenne.
2. De antenne-versterking wordt uitgedrukt in dB. Ze geeft aan hoeveel meer span
ning de antenne afgeeft dan een gevouwen % x-dipool.
3. De maximale versterking van TV-antennes is ca. 15 dB.
4. In het stralingsdiagram wordt de afgegeven spanning uitgezet tegen de draaiingshoek.
5. De openingshoek is de hoek, waarbinnen de versterking minder dan 3 dB van het
maximum verschilt.
6. De voor-achter verhouding is de verhouding in dB tussen de afgegeven spanning
bij 0° en de af gegeven spanning bij 180®.
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HOOFDSTUK VI

DIPOLEN
6.1. INLEIDING
Wanneer energie langs een leiding wordt getransporteerd, zijn er ver
schillende soorten verliezen, zoals in hfdst. III reeds werd besproken. Eén
van deze verliezen is het stralingsverlies. Dit verlies is des te groter, naar
mate de geleiders, die de leiding vormen, verder van elkaar verwijderd zijn.

Fig. Vl.l.a. Coax kabel;
b. Marconi-antenne.

De stralingsverliezen nemen vooral toe, wanneer de uiteinden van de ge
leider uit elkaar worden getrokken. Men krijgt dan een echte straler of
wel een zendantenne. Elke antenne kan worden beschouwd als een leiding
of kabel, waarvan de geleiders aan één zijde uit elkaar zijn getrokken. Een
Marconi-antenne kan worden opgevat als coax kabel, waarvan de buiten
geleider is uitgeslagen (fig. VI.1). Een £ X dlpool is op te vatten als een
lintleiding, die aan de uiteinden over een lengte van $). is gesplitst
(fig. VI.2).
R S

VA
R

s

P]
6

P

Q

Fig. VI.2. De £ X-dipool kunnen
we beschouwen als een openge
slagen parallellen.

Q

Het ligt dus voor de hand om de diverse antenne-eigenschappen af te lei
den van de eigenschappen die voor transmlssieleidingen gelden.
6.2. £ X STAAFDIPOOL
6.2.1. Gedrag
Een £ X staafdipool kunnen we dus beschouwen als een transmissieleiding,
waarvan de einden haaks op de lengterichting zijn gebracht. Daar de af-
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stand tussen de geleiders nu niet meer klein is t.o.v. de golflengte, wordt
er energie uitgestraald. De dipool vormt dan een bepaalde belasting voor
de generator. Wiskundig kunnen we aantoneq dat, indien de dikte van de
dipool klein is t.o.v. de golflengte, de $ X dipool een belasting vormt van
73 O. De antenne kunnen we nu beschouwen als een seriekring in resonan
tie (fig. VI.3); L is de zelfinductic van de stralers en C de capaciteit tus
sen de stralers.

Jl Rs.731x Bc_

Fig. VI.3a. i X-dipool.
b. Vervangschema JX-dipool.

aÏÏ B
Is de lengte van de antenne ongelijk aan £ J, dan wordt er energie ge
reflecteerd, omdat de antenne zich dan niet meer ohms doch capacitief
(< è I) of inductief (> \ X) gedraagt. In fig. VI.4 zien we de stroom- en
spanningsverdeling langs de £ X dipool. De verdeling is dezelfde als bij de
open \ X lfln. Omdat er energie wordt uitgestraald is de spanning op het
aansluitpunt niet nul.

\

\! ï

1/4X

\

I

Fig. VI.4. Spanning- (E) en stroomverloop (I) langs een £ X-dipool.
1/4 X

6.2.2. Bandbreedte en dikte van de dlpoolstaven
In de praktijk hebben we te maken met dipolen, waarvan de dikte niet
klein is t.o.v. de golflengte. Een dikkere dipool betekent een verlaging van
de zelfinductie, omdat we een dikke dipool op kunnen vatten als een paral
lelschakeling van dunne dipoolstaven. De capaciteit tussen de dipoolstaven neemt toe. In het vervangschema zal dus de zelfinductie kleiner en de
capaciteit groter zijn. Uit de kringtheorie is bekend dat de bandbreedte des
te groter is naarmate C groter en L kleiner wordt. Hieruit concluderen we,
dat een dipool des te meer geschikt is voor een brede band, naarmate de
dipoolstaven dikker zfln.
6.2.S. Verkortingsfactor
Een dikke dipool moet korter zfln dan een dunne, hetgeen volgt uit
fig. VI.5. Hoe dikker n.1. de dipool, des te groter is het gedeelte in het
eindvlak waarin stroom vloeit. Daarom is van een dipool de mechanische
lengte altijd kleiner dan de elektrische.
De verhouding tussen mechanische en elektrische lengte noemt men de
verkortingsfactor. In fig. VI.6 zien we het verband tussen de verkortings-
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Fig. VI.5. Een dikke dipool moet me
chanisch korter zijn dan een dunne, omdat in de eindvlakken ook stroom vloeit.

'K

K' *

factor en de verhouding A/d. Hier is A de golflengte, d de doorsnede en 1
de lengte van de straler.
Ter illustratie zullen we een voorbeeld geven:
Stel dat we een \ A dipool moeten construeren voor 100 MHz met materiaal
dat een diameter heeft van 10 mm. De golflengte voor 100 MHz bedraagt:
v
3 X 108
X=
= 3 m — 300 cm

f

108

Daar de diameter 1 cm bedraagt, is de verhouding A/d dus 300.
Uit fig. VI.6 lezen we nu af, dat bij deze verhouding tussen golflengte en
doorsnede de verkortingsfactor 0,94 bedraagt. De elektrische lengte van
è A is 150 cm. De mechanische lengte bedraagt dus 0,94 x 150 cm =
141 cm. Uit fig. VI.7 volgt, dat de impedantie 60 Q bedraagt.
6.2.4. Antenne-impedantie
Het blijkt dat de antenne-impedantie afneemt, naarmate de antenne dikker
wordt. Alleen voor een oneindig dunne draad is de impedantie 73 Q. In de

/

Fig. VI.6. De verkortingsfactor
Vjg — l/% A = 21/\ als functie
van de verhouding A/d, voor
een £A-dipool.

0,99 0,97 Ofil 0,99 0,90 0,91 0,92 0,93 0,9i 0,95 QJS 0,37 0,9i

±L
X
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praktijk komen we slechts impedanties tegen van 65 Q en minder. Het ver
band tussen de antenne-impedantie en de verhouding A/d zien we in
fig. V3.7. Deze grafiek geldt alleen voor het geval dat de straler in de
vrije ruimte is opgesteld.
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gevouwen dipool
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Fig. VI.7. De antenne-impedantie van een £ A-dipool als funktie van de
verhouding tussen golflengte en doorsnede.
De antenne-impedantie is n.1. ook afhankelijk van in de buurt aanwezige
geleiders en het aardoppervlak. Deze invloed op de antenne-impedantie
kan men als volgt aannemelijk maken:
Een volkomen vrij opgehangen £ A staafdipool kunnen we beschouwen als
een seriekring in resonantie. De in R opgenomen energie wordt uitge
straald en verder wordt de kring niet belast (fig. VL8a). Is er in de buurt
een voorwerp aanwezig, dat energie naar de antenne terugstraalt, dan
wordt de antenne dus extra zwaar belast en geldt het vervangschema van
fig. VI.8b.
Fig. VI.8.a. Vervangschema van
een in de vrfle ruimte opge
stelde dipool: b. Vervangsche
ma wanneer energie wordt ge
reflecteerd.
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Door de stroom die in de secundaire gaat vloeien, wordt in de primaire, in
werkelijkheid dus de antenne, een spanning geïnduceerd.
Deze spanning bepaalt, samen met de aangelegde spanning, de stroom in
de antenne en dus ook de antenne-impedantie. Is de afstand klein t.o.v. de
golflengte, dan zal de in de antenne vloeiende stroom toenemen om ook nog
energie te kunnen leveren aan de secundaire. De stroom neemt dan toe en
de antenne-impedantie af. Is de afstand klein t.o.v. de golflengte, dan
treedt er een fazeverschuiving op tussen de aangelegde spanning en de
vanuit de secundaire geïnduceerde spanning. Daardoor neemt de antenneimpedantie, afhankelijk van de afstand, toe of af. Ze neemt af, indien de
geleider op een afstand staat van 0.£...3;., 1/1...V4 \ enz. en neemt
toe bij een afstand van $...£ A, 3... 1/1 X, enz.
Omdat bij toenemende afstand de koppeling losser is, wordt de terugwer
king en daardoor de variatie in de impedantie, minder.

ï"
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Fig. VI.9. De antenne-impedantie van
een dunne £ /.-dipool als functie van de
afstand tot een reflecterend voorwerp.
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In fig. VI.9 zien we, hoe de impedantie van een dunne dipool afhankelijk is
van de afstand tot een volkomen geleider. Bij dikke dipolen zal de lijn niet
om 73 Q schommelen, doch lager liggen. Reflecterende geleiders beïnvloe
den ook het stralingsdiagram. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij yagiantennes.
6.2.5. Stralingsdiagram
De antennespanning wordt opgewekt door de elektrische component van
het elektro-magnetische veld. De elektrische veldsterkte kunnen we ont
binden in een component in de antennerichting en een component lood
recht daarop. We veronderstellen daarbij, dat de antenne en de polarisatierichting in hetzelfde vlak liggen.
De component in de antennerichting veroorzaakt de spanning tussen de
aansluitpimten. De andere component heeft slechts een verschuiving van
lading in dwarsrichting tot gevolg en veroorzaakt dus geen spanning tus
sen de aansluitpunten.
Stel de richting loodrecht op de antennerichting 0° en laten we veronder
stellen, dat een golf de antenne onder een hoek van a° treft. Daar het
elektrische veld loodrecht op de bewegingsrichting staat, heeft de compo
nent, die de spanning induceert, een waarde E cos a (fig. VI.10).
De geïnduceerde spanning is dus evenredig met de veldsterkte en met
cos a. Het stralingsdiagram van een dipool heeft dus een verloop zoals
aangegeven in fig. V.5a (hfdst. V).
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DIPOOL

zender
straling
■O*

Fig. VI.10. De component in de antenne rich
ting heeft een waarde E cos a.

Maximale ontvangst hebben we dus indien we de antenne loodrecht op de
richting naar de zender opstellen. Daar de polarisatierichting, dus de rich
ting van het elektrisch veld van de FM en TV zenders, horizontaal is, moe
ten dipoolantennes horizontaal worden opgesteld.
6.2.6. Kegelantennes
We hebben gezien, dat een \ ?. staafdipool voor een des te bredere band
geschikt is, naarmate de dipoolstaven dikker zfln. Sluiten we echter zonder
meer de leiding aan op de manier van fig. Vl.lla, dan wordt t.g.v. de plotFig. Vl.ll.a. Hier treedt re
flectie op t.g.v. de plotse
linge doorsnedeverandering;
b. Conische overgangsstukken voorkomen reflectie.
selinge verandering in doorsnede energie gereflecteerd. Bij dikke dipolen
treft men daarom vaak conische overgangsstukken aan (fig. Vl.llb). Men
kan dan nog een stap verder gaan en de gehele dipool kegelvormig uit
voeren. De dipool wordt dan niet massief geconstrueerd, doch bestaat uit
staven (fig. VI.12). De kegelantennes zijn geschikt voor een zeer brede

Fig. VI.12. Kegelantenne.

band. In fig. VI.13 zien we als voorbeeld de grafieken van een kegel
antenne, die wordt gebruikt als testantenne in het gebied van 80...400 MHz.
In dit gebied is de versterking 1.
De staandegolf-verhouding is gemiddeld 2.
Brede band eigenschappen zijn ook te verkrijgen door de antenne in het
platte vlak uit te breiden. Dan ontstaat de z.g. vlinderantenne (fig. VI.14).
Vaak ziet men dat uit deze vlinderantenne materiaal wordt weggelaten.
Men krijgt dan typen zoals de Heliogen-antenne van Wisi (fig. VI.15).
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Fig. VI.13a. Versterking,
b. Staandegolf-verhouding.
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Fig. VI.14. Vlinderantenne.

Fig. VI.15. Heliogen-antenne (Wisi).

6.3. GEVOUWEN * X-DIPOOL
6.3.1. Vergelijking met $ X-staafdipool
De gevouwen & X dip ooi (fig. VI.16) is wel de meest gebruikte antenne bij
FM en TV ontvangst. Toch heeft hij dezelfde versterking en hetzelfde stralingsdiagram als een £ X staafdipool. De redenen waarom hij meestal wordt
gekozen boven de staafdipool zijn:
a. Hij is voor een bredere band geschikt dan de staafdipool.
b. Z’n impedantie is hoger. Bovendien kunnen aan deze impedantie ver
schillende waarden worden gegeven, afhankelijk van de verhouding
dx/d*.
We hebben dus de mogelijkheid de antenne-impedantie een gunstige
waarde te geven, b.v. 300.0, waardoor zonder transformatie de be
kende 300 Q leiding kan worden gebruikt.
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Afb. IX-lb Kamcrantennc voor een TV
zender in band III en één in band IV
(Dipola).

Afb. VII-2a
Breedband V-STRALER met vier
kruisdipolen en draadroostervlakreflector voor de
kan. 21—60 (STOLLE).

Afb. IX-2 Vcnsterantenne
(Hirschmann).

Afb. IX-3

Twee elements antenne voor kanaal 4 (Messa).
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Afb. IX-5
(Siemens).

Dipool uit profielstaaf gestampt met impedantie transformatie
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Afb. IX-6a-b-c Dipool met in- en
uitschuifbare, capacitief gekoppelde
eindstukken zgn. „Posaune” van
WISI.
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KANAAL 5

c. De dipool kan in het midden worden geaard, wat constructief gezien
voordelig is en belangrijk i.v.m. blikseminslag.
6.8.2. Impedantie
Gebruiken we een gevouwen £ X dipool om energie uit te stralen, dan ver
deelt de stroom zich over de bovenste en de onderste staaf. Kiezen we de
doorsnede van de staven gelijk, dan zijn de stromen ook gelijk. We gaan
nu na welke belasting de dipool vormt voor een generator.
Een staafdipool vormt een impedantie van 73 Q en wanneer de stroom
in deze staafdipool I (A) bedraagt, is het uitgestraalde vermogen te be
rekenen uit P = 72 X 73.

/
E

1

*****......

B

Fig. VL16.a. Gevouwen £ A-dipool; b. Spanning- en stroomverdeling op
bovenste en onderste staaf.
Een gevouwen dipool straalt hetzelfde vermogen uit wanneer de stroom in
elke staaf J I (A) bedraagt. Op het aansluitpunt van generator en antenne
vloeit dus een stroom van £ I (A). Het urtgestraalde vermogen bedraagt
nu ook P. Uit P = 72 X R volgt nu dat, wanneer hetzelfde vermogen wordt
uitgestraald, de antenne-impedantie 4 x groter is. De impedantie van een
ca. 300 Q.
gevouwen £ X dipool bedraagt dus 4 X 73
We hebben hierbij verondersteld dat de antenne in de vrije ruimte is op
gesteld, verliesvrij is en dat de staven dun en van gelijke doorsnede zijn.
Bij ongelijke doorsnede is de stroomverdeling evenredig met de doorsnedeverhouding van de staven. Op deze wijze is het mogelijk verschillende
waarden van de antenne-impedantie te verkrijgen.
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In fig. VL17 is de antenne-impedantie uitgezet tegen de verhouding 1/d,
voor verschillende waarden van de doorsnedeverhouding.
6.3.3. Aardlng van de antenne
Uit de spanningsverdeling in fig. VL16b blijkt, dat de antenne op het mid
den van de tweede staaf geen wisselspanning t.o.v. aarde heeft. Dit punt
kan dus worden geaard en hier kunnen we de antenne met de mast ver
binden.
6.4. V-ANTENNE
Gaan we de helften van een £ X standaarddipool in V-stand plaatsen, dan
bljjkt, dat de nulwaarden uit het stralingsdiagram verdwijnen. Dit is voor
delig bij de ontvangst van zenders uit verschillende richtingen. Daar staat
tegenover, dat de versterking van de antenne af gaat nemen. Dit blijkt dui-

A

Fig. VI.18. V-antenne
met 8tralingsdiagram
men.
Versterking: b.—0,5dB;
c.—ldB; d.—3dB.

delijk uit fig. VI.18, waarin stralingsdiagrammen en versterking bij ver
schillende hoeken ztyn getekend, c.q. aangegeven. Welke stand we zullen
kiezen hangt geheel af van het aantal zenders dat we kunnen ontvangen,
evenals van hun richting en sterkte.

6J5. RINGANTENNE
Een ringantenne (fig. VI.19) geeft rondom-ontvangst en het is volkomen
onverschillig hoe we hem plaatsen, als het maar in het horizontale vlak is.
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De versterking van de ringantenne is ca. 35 % minder dan die van een
gevouwen dipool. Omdat de ingangsimpedantie van deze antenne hoog is,
kunnen we niet zonder meer de antenne met de leiding naar de ontvanger
verbinden, maar dienen we een aanpasleiding op te nemen. In de installa
tie van fig. VI.19 is dit heel handig opgelost; daar doet deze aanpasleiding
n.1. tevens dienst als mast.

Fig. VI.20. Rondgevouwen
dipool.
Fig. VI.19. Ringantenne met
aanpasleiding.
6.6. RONDGEVOUWEN DIPOOL
Rondom-ontvangst kunnen we ook verkrijgen door een gevouwen dipool
uit te voeren op de manier zoals in fig. VI.20 is aangegeven. De verster
king is ook nu kleiner dan bij de gestrekte dipool.
6.7. KRUISDIPOOL
Door twee gevouwen dipolen loodrecht op elkaar te plaatsen en te ver
binden krijgen we ook een rondstraalantenne (fig. VI.21a). De versterking
is ca. 70 % van een enkele gevouwen dipool, omdat een gedeelte van de
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energie, die door de ene dipool wordt opgevangen, door de andere weer
wordt uitgestraald.
Uit fig. VI.21b blflkt, dat het helemaal van de richting van de zenders af
hangt of een kruisdipool een beter resultaat geeft dan een enkele gevouwen
dipool. Komen er alleen binnen de gearceerde richting signalen, dan is een
enkele dipool te verkiezen vanwege de grotere versterking en de lagere
prfls. Komen er ook signalen buiten dit gebied binnen, dan hangt de keuze
af van de sterkte en het belang van deze zenders.
Samenvatting::
1. De Vi X-staafdipool kan worden beschouwd als een opengeslagen parallellen.
2. Een V4 X-staafdipool ls te beschouwen als een serlekrlng met een verllesweerstand
van 73 Q.
3. De impedantie van een gevouwen % x,-dipool la bil gelijke staafdikte ca. 300 O.
4. De richtingsdiagrammen van % x.-dipool zijn achtvormig.

68

HOOFDSTUK VII

YAGI-ANTENNES
7.1. INLEIDING
Om bij TV een acceptabel beeld te krijgen dient in de eerste plaats de ingangsspanning een bepaalde waarde te hebben (zie hfdst. XII).
Uit de veldsterkte ter plaatse en deze waarde volgt de versterking van de
te plaatsen antenne. Deze versterking zal over het algemeen toenemen met
de afstand tussen zender en ontvanger.
In de tweede plaats dient de signaal/stoor-verhouding een bepaalde mi
nimum waarde te hebben. Hierbij dienen we onder stoorsignaal ook te ver
staan de z.g. echo-signalen. Dit zijn zendersignalen, die de ontvanger via
een omweg door reflecties tegen een gebouw, een gashouder o.i.d., berei
ken. Daar dit echosignaal een langere weg aflegt dan het directe signaal,
maar dezelfde informatie met zich draagt, zal na het directe beeld nog een
beeld verschijnen. Dit is in het algemeen zwakker en rechts van het hoofd
beeld zichtbaar.
Een voldoende signaal/stoor-verhouding kunnen we bereiken door de an
tenne voor andere richtingen dan de zenderrichting ongevoeliger te maken,
d.w.z. door het richteffect van de antenne te verhogen.
Door vermindering van de horizontale openingshoek worden echosignalen
onderdrukt. Storende signalen van het gemotoriseerde verkeer worden
onderdrukt door verkleining van de verticale openingshoek.
Voor TV dienen we dus een antennetype te hebben waarbij o.a. aan ver
sterking en richteffect bepaalde waarden kunnen worden gegeven.
Met een yagi-antenne (of een combinatie daarvan) is het mogelijk aan
deze eisen te voldoen.
Een yagi-antenne is een dipool met stralingsgekoppelde of parasitaire ele
menten. Deze elementen zijn nagenoeg altijd staafvormig uitgevoerd.
Staat een dergelijk element, vanuit de zenderrichting gezien, vóór de di
pool, dan spreken we van een director. Staat het daarentegen achter de
dipool, dan spreken we van een reflector. Directoren en reflectoren kunnen
we vergelijken met lenzen en spiegels. Een director bundelt a.h.w. de stra
ling naar de dipool, terwijl een reflector de straling terugkaatst. Afhan
kelijk van aantal en lengte van reflectoren en directoren en hun afstanden
tot de dipool kunnen de verschillende antenne-eigenschappen worden ver
kregen.
De yagi-antennes danken hun naam aan de Japanse professor Yagi, die
reeds in 1926 artikelen over dit type antenne publiceerde.
Ze z|jn vanwege hun handelbare afmetingen uitermate geschikt voor de
TV en FM banden.
De ontwikkeling van TV antennes is meer een kwestie van experimenteren
dan van berekenen. De theorie is erg ingewikkeld en we zullen daarom
slechts een summiere verklaring geven, maar des te meer aandacht be
steden aan de verschillende typen en uitvoeringen.

7.2. DIPOOL MET REFLECTOR
Een toename van versterking en richteffect verkregen we door achter de

dipool, op een afstand van 1/10X tot \ X, een staaf te plaatseD, die we
reflector noemen.
De werking van dipool ën reflector kunnen we als volgt toelichten:
Wordt in de dipool van fig. VII.la een spanning geïnduceerd, dan geeft bij
juiste aanpassing de dipool de helft van de opgenomen energie aan de
ontvanger af en straalt de andere helft weer uit. Het blijkt nu dat, indien
de reflector precies \ X lang is en de afstand tussen reflector en dipool ook
£ X bedraagt, de naar de dipool teruggestraalde energie in faze is met de
directe straling.
Ook bij een afstand tussen reflector en dipool die kleiner is dan \ X kunnen
we beide stralingen in faze doen zijn, nl. door de reflector langer dan
$ X te maken.

Fig. Vll.l.a. Dipool met reflector; b.
Horizontaal stralingsdiagram; c. Ver
ticaal stralingsdiagram; d. Verster
king ais functie van de frequentie.
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Hij gedraagt zich dan inductief voor de afstemfrequentie van de dipool,
dus voor de signaalfrequentie. De in de reflector geïnduceerde stroom ijlt
dan na op het veld, dat deze stroom induceert. De reflector houdt de stroom
dus a.h.w. even vast. Dit betekent een compensatie voor de vermindering
van de afstand tussen dipool en reflector. Bij de teruggestraalde energie
moet ook de direct in de reflector geïnduceerde energie in rekening worden
gebracht. Het resultaat van deze stralingskoppeling is, dat de uit de rich
ting 0° geïnduceerde spanning toeneemt. Voor straling uit de tegenover
gestelde richting (180°) blijkt een tegengesteld effect op te treden. De
spanning, die door de straling uit deze richting in de dipool wordt geïndu
ceerd, blflkt kleiner te zijn dan zonder reflector.
In fig. Vll.lb-c-d zijn de eigenschappen van een dipool met reflector aan-
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gegeven. De versterking bedraagt ongeveer 3,6 dB. De voor/achter-verhouding is 3,3 :1.
De diagrammen zijn opgenomen bij 205 MHz. De diagrammen die gelden
zonder reflector zijn gestippeld aangegeven.
Het blijkt dat maximale versterking en maximaal lichteffect niet bij de
zelfde afmetingen worden bereikt.
Het beste compromis bereikt men, wanneer men de afstand tussen dipool
en reflector 0,2 A kiest en de reflector 5 è. 6 % langer dan de dipool maakt.
Behalve ■'een staafvormige reflector kan men ook een reflecterend vlak, dat
minstens £ A in het vierkant dient te zijn, achter de dipool plaatsen. Dit
vlak wordt, ter vermindering van de winddruk, meestal draadvormig uitge
voerd. Bij een afstand van 0,6 è. 0,7 A blijkt de grootste versterking op te
treden, doch niet de grootste voor/achter-verhouding. Deze wordt bij een
kleinere afstand bereikt, en wel bij 0,12 A. In afb. VH.2 zien we een der
gelijke antenne voor band IV/V.
7.3. DIPOOL MET DIRECTOR
Een toename van versterking en richteffect kunnen we ook verkrijgen door
vóór de dipool een staaf te plaatsen die korter is dan de dipool. Deze staaf,
director genaamd, gedraagt zich capacitief voor de afstemfrequentie van
de dipool. Het blijkt dat de maximale versterking, die met een director
kan worden verkregen ongeveer gelijk is aan de maximale versterking, die
met een reflector kan worden verkregen. Het gunstigste compromis tussen
versterking en voor/achter-verhouding wordt hier verkregen bij een af
stand tussen dipool en director van ca. 0,1 A en een director, die 7 d. 8%
korter is dan de dipool.
Hoewel een dipool met director kleinere afmetingen heeft dan een dipool
met reflector, wordt toch meestal de voorkeur aan de laatste gegeven. Met
een reflector wordt nl. een grotere bandbreedte bereikt.

a.

Dipool
reflektor

Direktor
^Max.ontv.

2è6% langer.

5èfl% korter

Fig. VII.3.a. Dipool met director
en reflector voor band I; b. Hori
zontaal stralingsdiagram. .
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C.

7.4. MEER-ELEMENTS YAGI’S
In fig. Vü.3 zijn de eigenschappen van een 3-elements yagi, bestaande uit
dipool, reflector en director weergegeven. De antenne-uiteinden zijn uit
schuifbaar, waardoor de antenne op het gewenste kanaal in band I kan
worden afgestemd. De diagrammen, die gelden voor een dipool zonder
reflector en director, zijn gestippeld getekend.
De versterking kan men verder opvoeren door meer elementen te gaan
gebruiken. Daarbij blijkt tevens het richteffect toe te nemen. Het opnemen
van een tweede reflector achter de eerste heeft in dit verband weinig zin,
omdat de eerste reflector deze als het ware afschermt.
Wel ziet men extra reflectoren aangebracht boven en onder de eerste re
flector (fig. vn.7). Vergroting van het aantal directoren heeft wel effect.
Elke volgende director geeft weer een toename van de spanning die in de
dipool wordt geïnduceerd. De toename is bij elke volgende director minder.
Elke volgende director heeft kleinere afmetingen dan de vorige, (ca. 1 %).
In fig. Vü.4 zijn de eigenschappen van een 10-elements yagi-antenne voor
band m gegeven.
Het is een brede band antenne met een gemiddelde versterking van ca.
3 X ofwel 9,5 dB.
Tegenover het voordeel, dat bij het opnemen van meer elementen de ver
sterking en het richteffect toenemen, staat als nadeel, dat in het algemeen
de bandbreedte en de antenne-impedantie afnemen. Door een bepaalde dimensionering en afstemming van de antenne-elementen lukt het een kun
dig ontwerper toch, de gewenste bandbreedte en impedantie te bereiken,
hoewel dit enigszins ten koste van de versterking gaat.
7JS. ETAGE-ANTENNES
Onder een etage-antenne verstaan we een combinatie van boven elkaar
geplaatste yagi-antennes. Door meer yagi’s boven elkaar .te plaatsen neemt
het richteffect in het verticale vlak aanzienlijk toe. Dit is belangrijk i.v.m.
het onderdrukken van storing in het verticale vlak. Dit is als volgt in te
zien:
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Fig. VII.4.a. 10-elements yagi; b. Ver
sterking; c. Voor/achter verhouding;
d. Staandegolf-verhouding; e. Hor.
stralingsdiagram.
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Plaatsen we twee dipolen boven elkaar op de manier van fig. VII.5, dan in
duceert straling uit de richting A in de beide dipolen in faze zijnde span
ningen. De versterking in deze richting neemt dus toe. Komt er straling
uit andere richtingen dan het horizontale vlak dan worden in de beide
dipolen uit faze zijnde spanningen geïnduceerd.
Is het wegverschil £ X, dan zijn de geïnduceerde spanningen in tegenfaze.
dlpool

A

JL
Fig. VII.5. Door dipolen boven el
kaar te plaatsen neemt het richteffect in het verticale vlak toe.
Door signalen uit richting B wordt
geen spanning geïnduceerd.
I:
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Er wordt dan geen signaal naar de ontvanger overgedragen. Storende
signalen van auto’s, afkomstig uit de richting B, zullen dus geen spanning
induceren. Dit geldt echter alleen dan, wanneer voor het signaaltransport
coax kabel wordt gebruikt.
Resumerend kunnen we dus zeggen, dat de versterking van een etageantenne groter is dan van één enkele yagi. Verder is het richteffect in het
horizontale vlak hetzelfde, maar het richteffect in het verticale vlak neemt
toe.
7.6. TWEELING-ANTENNES
Onder een tweeling-antenne verstaan we een combinatie van twee naast
elkaar geplaatste yagi-antennes. Het grote voordeel hiervan is, dat het
richteffect in het horizontale vlak aanzienlijk toeneemt.

JL

\

Fig. VII.6. Door dipolen naast
elkaar te plaatsen neemt het
richteffect in het horizontale
vlak toe. Door signalen uit
richting B wordt geen spanning
geïnduceerd.

Daardoor worden eventuele echosignalen onderdrukt. Plaatsen we nl. twee
dipolen naast elkaar op de manier van fig. VH.6, dan induceert straling
uit de richting A in de beide dipolen in faze zijnde spanningen. In de rich
ting A neemt de versterking dus toe. Komt er — in het horizontale vlak
gezien — straling uit andere richtingen, dan worden in de dipolen uit faze
zijnde spanningen geïnduceerd. Komt er straling uit de richting B, die zo
danig is dat het wegverschil A A bedraagt, dan zijn de geïnduceerde span
ningen in tegenfaze. Voor straling, komende uit deze richting, zal geen
signaal naar de ontvangeringang worden overgedragen.
Men kan het richteffect nog meer verhogen door drie of vier yagi’s naast
elkaar te plaatsen. We spreken dan van drie- of vierlingantennes. Het
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Fig. VII.7. Eigenschappen van:
a. een bredeband 10-elements
antenne;

b. een twee-etage 10-elements
antenne;
c. een tweeling 10-elements antenne.
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richteffect ln het verticale vlak blijft hetzelfde, hetgeen de lezer gemakkem voor zichzelf na kan gaan.
Een verhoging van het richteffect zowel In het horizontale als in het ver
ticale vlak kunnen we bereiken door yagi-antennes boven en naast elkaar
te plaatsen (fig. VIT.7).
Dat een dergelijke antenne vrij kostbaar wordt, behoeft geen bètoog. Ze
worden dan ook alleen toegepast op grote afstand van de zender en bij
een hoog storlngsniveau.
7.7. VOORBEELD
In flg. VII.7 zien we, hoe met een 10-elements yagi verschillende eigen
schappen kunnen worden verkregen. De yagi is voorzien van een kleine en
een grote dipool. Daardoor is hij geschikt voor een bijzonder brede band.
Tevens wordt hierdoor een grote voor/achter-verhouding bereikt. Door
twee van deze yagi’s boven elkaar te plaatsen nemen versterking en ver
ticaal richteffect toe. De voor/achter-verhouding en het horizontaal richt
effect blijven hetzelfde.
Construeren we een tweelingantenne, dan neemt het horizontaal richteffect
toe en blijft het verticaal richteffect hetzelfde. De versterking neemt uiter
aard ook toe.
Samenvatting:
1. De dlrector staat voor de dipool en is iets korter dan de dipool.
2. De reflector staat achter de dipool en is Iets langer dan de dipool.
3. De versterking van een dipool met reflector is ca. 3,6 dB.
4. Bij etage-antennes is de verticale openingshoek klein.
6. Bij tweeling-antenne8 is de horizontale openingshoek klein.
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hoofdstuk

VIII

ANTENNES VOOR LG, MG EN KG
8.1. INLEIDING
In antenne-installaties wordt voor LMK-ontvangst hoofdzakelflk de staafantenne gebruikt. Deze staafantenne is korter dan \X (tig. vm.1).
De in de staafantenne geïnduceerde spanning wordt bepaald door het elek
trisch veld. Daar LMK-zenders verticaal gepolariseerd zijn, wordt de
staaf-antenne verticaal opgesteld. De staafantenne is daarom niet richtinggevoelig. Meestal vormt de staafantenne met de dipool voor FM een
eenheid. De antennes worden in de antennekop d.m.v. wissels met de kabel
naar de ontvanger gekoppeld.

Fig. vni.1. Staafantenne
'\w\\'\\\'\\\\'

In omroepontvangers vinden we de ferrietantenne, die als een moderne
uitvoering van de raamantenne kan worden beschouwd.
De in de ferrietantenne geïnduceerde spanning wordt bepaald door het
magnetisch veld. Omdat het magnetisch veld horizontaal is gericht, moet
de ferrietstaaf horizontaal worden opgesteld. De geïnduceerde spanning is
afhankelijk van de hoek tussen ferrietstaaf en richting naar de zender.
8.2. STAAFANTENNE
By de beschouwing van de werking van de staafantenne wordt uitgegaan
van de £ X staafdipool (fig. vm.2). De £ X dipool is een afgestemde antenne
en hij gedraagt zich ohms.

Fig. Vm.2. £ A-staafdipool voor
verticaal gepolariseerde golven.
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Fig. vm.3 i A-antenne met tegengewicht.
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Door een truc kan men een antenne met een lengte van $ X de eigenschap
pen van een $ \ dipool geven. Dit gebeurt door het onderste gedeelte te ver
vangen door een geleider (fig: Vm.3).
Men krijgt dan de z.g. $ X dipool of Marconi-antenne. De geleider, ge
vormd door een geleidende plaat of de aarde, wordt tegengewicht ge-
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noemd. De Marconi-antenne wordt gebruikt door KG-amateurs. De antenne-impedantie bedraagt ongeveer 60 Q. De verbinding met de zender
heeft plaats door middel van 60 Q coax kabel.
De staafantenne kan nu worden beschouwd als een soort Marconi-antenne.
Daar ze echter korter is dan $ gedraagt ze zich capacitief. Fig. VTII.4
geeft het vervangschema van de staafantenne. R bedraagt 10...100 k^,
C is b.v. 30 pF.
De staafantenne geeft maximale energie af, wanneer ze is aangepast aan
de golfweerstand van de kabel. De golfweerstand van de kabel wordt daar
om getransformeerd in R (fig. VIII.5).
Fig. vm.4. Vervangschema van de staafantenne.
stafanlenne

qo
Fig. VIII.5. Aanpassing tussen kabel en staaf
antenne.
Omdat R frequentie-afhankelijk is, kan niet voor het gehele LMK-gebied
volledige aanpassing worden bereikt. Aan de randen van het LMK-gebied is
er daarom misaanpassing.
Het rendement van de staafantenne wordt aangegeven door de effectieve
hoogte, afgekort met he/f. Deze volgt uit het quotiënt van afgegeven span
ning en veldsterkte.
Omdat de elektrische veldsterkte in spanning per meter (aV/m, mV/m)
wordt uitgedrukt, vinden we de effectieve hoogte in meter.
Zijn de veldsterkte E en de effectieve hoogte gegeven, dan volgt de afgegeven spanning uit:
XJ = heff X E
De staafantenne moet zo hoog worden opgesteld, dat zc uitsteekt boven de
nevel van storende signalen. Deze storende signalen worden uitgestraald
door netleidingen en worden veroorzaakt door de op die leidingen aangeslo
ten verbruikers.
Ca. 2...3 m boven het dak is de nevel van storende signalen praktisch ver
dwenen.
Bij staafantennes wordt aan het uiteinde een kogel bevestigd om ontladin
gen te voorkomen.
Fig. Vin.6. Ferrietantenne en
bundeling van de krachtlijnen.

Het voetpunt van de staafantenne is m.b.v. een isolator aan het uiteinde
van de mast bevestigd. Deze isolator bevat een bliksembeveiliging. Wan
neer de mast volgens de voorschriften geaard is, kan ze een bliksemaf
leider volledig vervangen.
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8.3. FERRIETANTENNE
De ferrietantenne reageert op het magnetisch veld. Ten gevolge van de
hoge permeabiliteit van de staaf worden de krachtlijnen gebundeld (fig.
Vm.6). Daarom is de spanning met staaf hoger dan zonder staaf. De
richtkarakteristiek van de ferrietantenne komt overeen met die van een
zender

Fig. Vni.7. Richtkarakteristiek van de ferrietantenne.

dipool voor horizontaal gepolariseerde golven. Om maximale spanning te
krijgen moet de ferrietantenne daarom volgens fig. VIII.7 worden opge
steld. De raamantenne, waaruit de ferrietantenne is ontstaan, wordt voor
peildoeleinden gebruikt.
Samenvatting:
1. De staafantenne in afstemming is % \ lang.
2. Het rendement van de staafantenne wordt aangegeven door de effectieve hoogte.
afgegeven spanning
heff =
elektrische veldsterkte in V/m
3. Een ferriet-antenne reageert op het magnetisch veld.
Een ferriet-antenne bundelt de magnetische krachtlijnen.
i

i
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HOOFDSTUK IX

ENKELE ONTVANG-ANTENNES
9.1. INLEIDING
We zullen nu enkele commerciële antenne-typen bekijken, die door nage
noeg elke antenne-fabriek in de handel worden gebracht. Vanzelfsprekend
houdt het al of niet opnemen van een constructie, afkomstig van een be
paalde fabriek, geen waardebepaling in.
9.2. KAMERANTENNE
Deze kamerantenne (afb. IX.1) is geschikt voor FM en TV. De lengte van
en de hoek tussen de staven is instelbaar. De gebruiker kan deze antenne
dus zelf instellen op de gunstigste ontvangst.
Deze en dergelijke antennes geven alleen een bevredigende ontvangst in
de nabijheid van de zender. De plaats van de antenne is van groot belang,
zodat enig experimenteren altijd de moeite loont. Een nadeel van kamerantennes is, dat de aan de ontvanger afgegeven spanning afhankelijk is van
de plaats en de beweging van de bewoners. Daarom moet men proberen
de kamerantenne zo op te stellen, dat hij altijd „vrij zicht” naar de zender
heeft.
9.S. VENSTERANTENNE
In de nabijheid van de zender is de door een kamerantenne afgegeven signaalspanning voldoende. Bij aanwezigheid van echosignalen moet echter,
om deze echosignalen voldoende te onderdrukken, een antenne met meer
elementen worden gebruikt. Een meer-elements antenne kan echter meestal
niet in de woning worden ondergebracht. Tegen montage aan het venster
of de dakgoot bestaat echter geen enkel bezwaar.
Afb. IX.2 toont de montage van een vensterantenne. De antenne is draai
baar. De eigenschappen zijn als volgt:
Bereik .............................. kanaal 5...12
Versterking ..................... ........ 7...8 dB
Voor/achter-verhouding .. ............ 16 dB
55°
Horizontale openingshoek
75°
Verticale openingshoek ..

9.4. ANTENNE VOOR KANAAL 2
Dit is een antenne, gevormd door dipool en reflector, voor kanaal 2 (afb.
IX.3). De eigenschappen zijn:
Versterking .....................
Voor/achter-verhouding
Horizontale openingshoek
Verticale openingshoek
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3 dB
10 dB
75°
140°

Fuba breedband-antenne voor zwart/wit
cn klcurcn-onivangst.

Afb. IA-8 UHF-antennc met
ccn bandbreedte voor mcerdere kanalen (Kalhrcin).

.

Afb. IX-9a Combinatie
antenne Lopik-Langenberg
(Lola) voor de kanalen 4 en 9
(WISA).
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Afb. IX-H

Afb. IX-10 Antenne
combinatie (Siemens)

Lcgaritmisch-pericdickc anicnnc (Tcwca).

Afb. IX-13 Verbindingsstuk
met koppelelement
(Hirschmann).

i

!
Afb. XI-12 Dwarsstang met het koppelelement, gemonteerd aan de
mast (Fuba).
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9.5. TANDEM-ANTENNE
Fig. IX.4a toont een drie-elements yagi, waarvan de reflector een dipool is.
Deze reflector is afgestemd op het midden van band II en dient voor FM
ontvangst.
De beide dipolen 2ijn verbonden via een koppelfilter, zodat we maar één
leiding naar de ontvanger nodig hebben. De versterking voor TV signalen
in band m is 6 dB, de voor/achter-verhouding is 16 dB.
T Vztndar
T V diagram

koppelfitti

dipool afgoslamd
op band O

FM diagram

dipool efgestemd
op bandü

B
A

Fig. IX.1.&. Tandemantenne; b. Stralingsdiagram.

In fig. IX.4b zijn de horizontale stralingsdiagrammen 'getekend. Hieruit
blijkt, dat we in een nadelige positie verkeren voor een zwak FM-statlon
dat in een richting ligt, die ca. 90° verschilt van de richting naar de TV
zender.

i

S.

9.6. ANTENNE MET H-PROFEEL
Bfl deze Siemens antenne voor band m is de dipool niet buisvormig maar
plat uitgevoerd. Door het H-profiel kan men de juiste impedantie (240 Q)
verkrijgen (afb. IX.5).
De eigenschappen van deze antenne zijn:
Versterking ....................
Voor/achter-verhouding ..
Horizontale openingshoek
Verticale openingshoek .

7,5...9 dB
..... 25 dB
50°
70°

9.7. ANTENNE MET INSTELBARE ELEMENTEN
Dit is een 3-elements yagi van Wisi, die op een willekeurig kanaal in
band m kan worden afgestemd. Daartoe zfln in de holle antenne-elementen verschuifbare staven aangebracht, welke geen contact maken met
de antenne-elementen (afb. IX.6).
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Door het aangebrachte isolatiemateriaal zijn ze slechts capacitlef gekop
peld, hetgeen bij deze hoge frequenties voldoende is.
Een directe galvanische verbinding heeft als nadeel, dat bij vergroting van
de overgangsweerstand energie in de antenne-elementen verloren gaat.
Door kleuren is aangegeven, hoever voor een bepaald kanaal de staven
in de antenne-elementen moeten worden geschoven. Het voordeel van déze
methode is, dat men de antenne voor elk gewenst kanaal optimale eigen
schappen kan geven. Zouden we een brede band antenne nemen met het
zelfde aantal elementen, dan zouden de versterking en het richteffect min
der zijn.
Deze bedragen nu 5,7 dB en 22 :1. De ingangsimpedantie bedraagt 240 Q.
Het is natuurlek ook mogelijk voor elk kanaal een aparte antenne te con
strueren; de hier aangegeven methode is echter goedkoper.
9.8. BREDE BAND ANTENNE
Zoals bekend, bestaat er tussen twee antennes, vooral wanneer ze boven
elkaar zijn geplaatst, een sterke koppeling. Deze eigenschap kan gebruikt
worden om een verbindingsleiding uit te sparen. De Fuba-antenne voor
band IV/V volgens afb. DC.7a is naar dit principe geconstrueerd. Zoals uit
fig. DC.7b blijkt, heeft de antenne voor de gehele UHF band een verster
king, welke gemiddeld 13 dB bedraagt. De voor/achter-verhouding is ge
middeld 22,5 dB; de horizontale openingshoek is gelegen tussen 41° en 21°.

G(dB)

t5

Fig. DC.7b. Versterking

0
0

500 600 700 800
b

f(MHz)

9.9. ANTENNE VOOR ENKELE KANALEN
Afb. DC8 toont een UHF-antenne met een bandbreedte van 4 tot 6 kana
len. De belangrijkste eigenschappen zijn:
Versterking .................
Voor/achter-verhouding
Horizontale openingshoek
Verticale openingshoek

14.. 1. 5 dB
16.. 2. 2 dB
... 20°...25°
30°...35°

9.10. LOLA-ANTENNE
Afb. DC.9a toont een constructie van Wisa. Deze antenne is geschikt voor
itft.nna.1 4 en kanaal 9 en is geconstrueerd voor het zuidoosten van ons
land, waar men Lopik en Langenberg kan ontvangen; vandaar de naam
Lola.
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Het geheel bestaat uit een 2-elements antenne voor Lopik en een 10-elements voor Langenberg. Deze zfln beide op één drager aangebracht en via
een koppelfilter met de leiding naar de ontvanger verbonden. Het inter
essante is, dat het Lopik-gedeelte de werking van het Langenberg-gedeelte
gunstig beïnvloedt.

Fig. IX.Ö.b. Stralingsdiagram van de Lolaantenne; c. Versterking; d. Voor/achterverhouding; e. Staandegolf-verhouding.
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De dipool en reflector voor Lopik gedragen zich nl. als reflector en direc
ter voor Langenberg. Dit is mogelijk, omdat de verhouding tussen de golf
lengten van belde kanalen ca. 1 : 3 bedraagt. Doordat alle elementen in één
vlak liggen, wordt voor beide kanalen de volledige masthoogte benut.
De dipool voor het Lopik-gedeelte is draaibaar.
De figuren IX.9b-c-d-e tonen resp. stralingsdiagram, versterking, voor/
achter-verhouding en staandegolf-verhouding.
0.11. ANTENNE-COMBINATTE
Afb. DC.10 toont een antenne-combinatie, zoals deze b.v. in een centrale
antenne-installatie wordt gebruikt.
De staafantenne en de gevouwen $ X dipool zijn via een antennewissel in de
antennekop verbonden.
De signalen van deze LMKU-eenheid en de TV antennes voor band IV en V
worden met antennewissels samengevoegd. De aansluitdozen van de an
tennes bevatten transformatoren voor aanpassing aan het asymmetrische
kabelnet.
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9.12. LOGARITMISCH PERIODIEKE ANTENNE VOOR BAND IV/V
BJJ deze antenne zijn de verhoudingen tussen de afstanden en de lengten
van de opeenvolgende elementen constant.
Dit blflkt te resulteren in een grote bandbreedte. De constructie is bijzon
der eenvoudig, daar de antenne uit twee gedeelten bestaat, die ieder uit een
vlakke metalen plaat zijn gestampt.
De eigenschappen van deze z.g. „ultrawing” (afb. EX.11) zijn:
Hor. openingshoek
Bereik ........................
band IV/V
46*
Versterking ................
.... 11 dB
Impedantie ....... 75 Q asymmetrisch
Voor/achter-verhouding
22...32 dB
Uitgaande van de ultra-wing (TV 2160/15) volgens afb. IX.11 heeft men
geconstrueerd de super-wing (TV 2165/27), de multi-wing (TV 2165/40) en
de long-wing (TV 3353/49).
De super-wing is een combinatie van een ultra-wing met daarvoor ge
plaatst 12 directoren; de multi-wing is een combinatie van een ultra-wing
\
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met daarvoor geplaatst 2 X 12 directoren in twee etages. In fig. IX.14 zijn
de versterkingen van deze vier antennes uitgezet. Uit deze karakteristieken
bltykt dat vooral de long-wing een zeer hoge versterking heeft in het gebied
van kan. 33 t/m 53.
Daarom is deze antenne geschikt voor lange-afstand ontvangst van Wezel
en Aurich, vooral indien men deze antenne combineert met een antenneversterker en zorgvuldig uitricht m.b.v. elektronische indicatie.
9.18. DWARSSTANG EN VERBINDINGSSTUK
Wanneer men een kleine verticale of horizontale openingshoek wenst, wor
den yagi-antennes boven of naast elkaar geplaatst.
In afb. IX.12 zien we een verbindingsstuk met koppelelement voor twee
boven elkaar geplaatste yagi-antennes.
Afb. DC13 toont een dwarsstang met hetzelfde koppelelement voor twee
naast elkaar geplaatste antennes.
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HOOFDSTUK X

TRANSFORMATOREN
10.1. INLEIDING
Transformatoren zijn nodig, wanneer in een antenne-installatle voor de
verbinding van antenne en ontvanger 75 Q coax kabel wordt gebruikt.
De transformatoren in fig. X.l zorgen er voor, dat bij de overgang van de
antenne op de kabel en bij de overgang van de kabel op de ontvangeringang geen energie wordt gereflecteerd. Aangezien de antenne een inwen
dige weerstand van 300 Q heeft, moet de antennetransformator 75 Q in
300 Q transformeren. De antenne wordt dan met 300 Q belast en geeft
maximale energie af.

3oon

I

transformator 300fl/75/l

©J

Cjd
75/1

transformator 75flJ 300/1

3

O

antenne

300/1

ontvanger

Fig. X.l. De transformatoren zorgen voor aanpassing, alsmede voor over
gang van symmetrisch naar asymetrisch en omgekeerd.

Daar de transformator bovendien het asymmetrische gedrag van de kabel
in een symmetrisch gedrag transformeert, wordt de antenne symmetrisch
belast. Haar eigenschappen, zoals versterking en openingshoek, veranderen
dan niet. De ontvangertransformator transformeert de symmetrische ingangsweerstand van de ontvanger, die 300 Q bedraagt, in 75 Q asymme
trisch.
De kabel is dan op de juiste wijze, nl. met zijn karakteristieke impedantie,
afgesloten en er wordt geen energie gereflecteerd.

i

10.2. DEMPING
BJj de berekening van installaties is de demping van de transformator van
belang. Men kan de vermogensdemping, maar ook de spanningsdemping
opgeven. Het eindresultaat klopt voor beide, omdat de afsluitweerstand van
de installatie dezelfde is als de ingangsweerstand (hfdst. II).
Praktische waarden voor vermogens- en spanningsdemping zjjn b.v.:

antennetransformator
300 fl/75 Q
i

Vermogensdemping
Spanningsdemping

0,5 dB
6,5 dB

ontvangertransformator
75 tf/300 Q
0,5 dB
—5,5 dB
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10.3. SCHAKELINGEN
Fig. X.2 toont enkele schakelingen.
300/1

Fig. X.2a. Transformator met gescheiden wikkelingen.
a

Fig. 2a.
Dit is een transformator met gescheiden wikkelingen. Een galvanische
verbinding is dus niet aanwezig. De transfonnatieverhouding is 1 : 2.
300

Dan wordt 75 Q in 75 X 22 = 300 Q en 300 Q in

e= 75 Q getransfor22

meerd.

Fig. X.2b. Guanelia-transformator.

Fig. 2b.
BQ deze z.g. Guanelia-transformator zijn paarsgewijs twee wikkelingen op
een houder gelegd, waardoor een betere symmetrie wordt verkregen.
Voor aanpassing en overgang van symmetrisch op asymmetrisch kan ook
een £1 lus worden gebruikt (fig. Hl. 14). Deze is slechts voor een klein
frequentiegebied te gebruiken. Ze is bijzonder geschikt voor de zelfbouw.
Afb. X.3 toont de uitvoering van een \ X lus in gedrukte bedrading
(Siemens). Deze i X lus wordt in de dipooldoos gemonteerd.

Fig. X.2c. Auto-transformator.

75/1

X

300/1

xp-*h
Fig. 2c.
De transfonnatieverhouding is 1:2. Er wordt dus van 75 Q naar 300 Q
en omgekeerd getransformeerd. De spanningen op a en b zijn t.o.v. massa
in tegenfaze.
Samenvatting:
1. Een antennetransforznator transformeert 300 ü in 75 Q.
2. Een ontvangertransformator transformeert 76 ü in 300 Q.
3. De vermogensdemplng van een antenne- of ontvangertransformator is ca. 0,6 dB.
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HOOFDSTUK XI

WISSELS
11.1. INLEIDING
In een centrale antenne-installatie worden de signalen van de verschil
lende antennes via één kabel naar de deelnemers geleid. Ook in een an
tenne-installatie voor één deelnemer kan het signaaltransport via één kabel
een kostenbesparing betekenen.
De signalen worden samengevoegd d.m.v. antennewissels, ook wel mengdozen of koppelfilters genaamd. Deze antennewissels bestaan uit filters,
die de antennes onderling ontkoppelen, zodat ze elkaar niet beïnvloeden.
B(j de ontvangeringangen moeten de signalen weer worden gescheiden en
elk aan de juiste ingang worden toegevoerd.
De splitsing heeft plaats m.b.v. ontvangerwissels, ook wel signaalsplltsers
genoemd. De splitsing moet zodanig zijn dat de volgende ingangen alleen
het voor hen bestemde signaal ontvangen:
a.
b.
c.
d.

LMK ingang (AM-omroepontvanger - asymmetrisch - 2,5 k£)
U ingang
(FM omroepontvanger - symmetrisch - 300 Q)
VHF ingang (TV-ontvanger - symmetrisch - 300 Q)
UHF ingang (TV-ontvanger - symmetrisch - 300 Q)

De ontvangerwissels zijn met de transformatoren voor aanpassing en sym
metrie in de ontvangeraansluitkabel opgenomen.
Bij de samenvoeging van in frequentie naast elkaar gelegen TV signalen
kunnen door onvoldoende selectiviteit van antennes en filters beeldstoringen ontstaan. Door gebruik van zuig- en sperkringen kan in band m nog
voldoende selectiviteit worden bereikt, althans wanneer de kanalen niet
naast elkaar liggen.
Kanaal 8 en 10 kunnen dus nog d.m.v. een antennewissel worden samen
gevoegd. Voor de kanalen 9 en 10 moet een andere oplossing worden ge
vonden. Men kan b.v. een gerichte koppeling toepassen. Ook kan men ka
naal 9 met een convertor omzetten in een onbezet kanaal, b.v. kanaal 6,
en dan kanaal 6 en kanaal 10 d.m.v. een antennewissel samenvoegen.
De convertor verhoogt echter de prfls. Deze oplossing zal dus alleen in
centrale antenne-installaties worden toegepast.
Bij de samenvoeging van UHF-kanalen gebruikt men, in plaats van an
tennewissels die worden gevormd door LC filters, antennewissels gevormd
door gerichte koppelingen of ringvorkschakelingen.
Uiteraard moeten de wissels aangepast zijn aan de golfweerstand van het
kabelnet.
11.2. WISSELS GEVORMD DOOR LC-FILTERS
Een antennewissel kan worden beschouwd als een combinatie van elek
trische ventielen waarbij elk ventiel op een bepaalde antenne en de kabel
naar de ontvanger is aangesloten.
Elk ventiel laat de energie van de antenne, waarop htf is aangesloten, door.
Voor de energie, die de andere antennes aan de kabel afgeven, vormt h$)
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Y sasr-

X

UHF

4D=

ontvinger-,
wiss$C

laagtfooWaafirs

Fig. Xl.la. Samenvoeging en
scheiding d.m.v. wissels.
cntvëngv- ^ Schema van antenne- en
ontvanger wissel.

jrfY

UHF

b

VHF

een hoge weerstand. Een antenne kan daardoor de energie van andere
antennes niet weer uitstralen. De antennewissels worden zo geconstrueerd,
dat alle antennes aan de kabel zijn aangepast. Alleen dan geeft elke an
tenne maximaal vermogen af.
Ook een ontvangerwissel kan worden beschouwd als een combinatie van

i

I
I

Fig. XLlc. Vervangschema voor VHF. d. Vervangschema voor UHF.

!

ventielen. Elk ventiel is met de kabel en met een bepaalde ontvangeringang
verbonden. Alleen de energie die voor deze ontvangeringang is bedoeld,
wordt doorgelaten. Fig. Xl.la toont het principeschema van een antenneinstallatie, die voor de samenvoeging en scheiding van VHF- en UHF
signalen een antennewissel en een ontvangerwissel bevat. Antenne- en ont
vangerwissel worden gevormd door hoog- en laagdoorlaatfilters (fig.
XLlb).
Voor het VHF signaal vormt het hoogdoorlaatfilter een hoge weerstand.
Het laagdoorlaatfilter gedraagt zich daarentegen voor het VHF signaal
als een kortsluiting. Voor VHF geldt het vervangschema volgens fig. XI.lc
en voor UHF het vervangschema volgens fig. Xl.ld.

L..
1
XJ

zuighring
Manaal 10

sptrkringtn
Manaal 10

7uiqkring
Manui#

_rvy\_J J.

X

I '
(_
sptrMringan
ySkanaal o

X
X

Iu

Fig. XI.2a. Kanaalwissel
met zuig- en sperkringen.

Mabtl

Bij de samenvoeging van kanalen in dezelfde band gebruikt men, om vol
doende selectiviteit te bereiken, sper- en zuigkringen. Fig. XI.2a toont het
schema van een antennewissel voor de samenvoeging van kanaal 8 en
kanaal 10. Bij de ontvanger is, omdat zowel kanaal 8 als kanaal 10 aan
de VHF ingang worden toegevoerd, geen ontvangerwissel nodig.
Afb. XI.2b toont de praktische uitvoering van een antennewissel of mastkoppelfilter (Tewea). Via de antennewissel worden drie antennes met de
leiding naar de ontvanger gekoppeld.
11.8. WISSELS, GEVORMD DOOR GERICHTE KOPPELINGEN
Een gerichte koppeling wordt, gevormd door twee geleiders a en b, die
door een gemeenschappelijke afscherming zijn omgeven (fig. XI.3).
De gunstigste lengte bedraagt:
fn= 1, 3, 5, enz.)
l—n x
Het bUJkt dat de generatoren Gi en Ch. wel vermogen aan de belasting en
de afsluitweerstand leveren, maar niet aan elkaar. In fig. XE.3 kunnen
Gi en G* de vervangingen van twee antennes zijn. Ze belasten elkaar dan
niet, hetgeen bij de samenvoeging van twee TV kanalen de bedoeling is.
De gerichte koppeling wordt'toegepast in het UHF en VHF gebied. De
demping van deze schakeling wordt bepaald door het vermogen, dat door
Gi en O? aan de afsluitweerstand wordt geleverd.
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virllas

vanlas

Fig. XI.3. Principe van de ge
richte koppeling.

balatllng

<

Fig. XI.4 toont het schema van een schakeling, waarbij twee buurkanalen
d.m.v. een gerichte koppeling worden samengevoegd. Tussen de antenne
en de gerichte koppeling zijn sperkringen geschakeld, waardoor de sig
nalen van het buurkanaal worden onderdrukt en er geen beeldstoring kan
ontstaan.
Tussen de antenne voor kanaal 10 en de gerichte koppeling zijn, om vol
doende onderdrukking van de sterke zender in kanaal 9 te krijgen, twee
sperkringen geschakeld. De onderdrukking is maximaal, wanneer de af
stand tussen de beide sperkringen \ A wordt gekozen.
kanaal 9 (alirke aandar)

Fig. XI.4. Schakeling met
gerichte koppeling.

§
sparkring
kanaalJO

kanaalJO

§

spirkrlngan
.kanaal9.

t

____

ï3

l/<\ voor
kanaal 9

Omdat de demping, die door de gerichte koppeling wordt veroorzaakt, voor
beide signalen verschillend is, wordt het zwakste signaal op die geleider
aangesloten, die galvanisch mot de kabel is verbonden.
11.4. BINGVOBKSCHAKELING
De aansluiting van twee generatoren op één kabel kan, zonder dat de ge
neratoren elkaar belasten, ook worden verkregen met een ringvorkschakeling. Deze wordt gevormd door twee kabelstukken met lengte \ X en golfweerstand
en een weerstand R = 2Zk (fig. XI.5). Zk is de golfweer-
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verlies

verliei

Fig. XI.5. Principe van de vorkschakeling.

belasting

0

0
■O

Fig. XI.6a. Vorkschakeling.

stand van het kabelnet.
Het vermogen, dat aan de weerstand R wordt afgegeven, bepaalt de dem
ping van deze schakeling.
In fig. XI.6& is een gedeelte van een antenne-installatie met een ringvorkschakeling gegeven. Afb. XI.6b toont een praktische uitvoering (Siemens).
11.6. ONTVANGERWISSELS
Fig. XI.7& toont het schema van ontvangeraansluitkabels en wandcon7V

Fig. XI.7&. Schema
van aansluitkabels en
wandcontactdoos.
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tactdozen. De omroepontvanger is via een ontvangerwissel en de weer
stand R met de stamleiding gekoppeld. De spoel L laat alleen de LMKsignalen door. De TV ontvanger is via een condensator, die het LMK sig
naal spert, met de stamleiding gekoppeld. In de TV aansluitkabel is een
transformator opgenomen. Een wissel is niet noodzakelijk, daar alleen
band m wordt ontvangen.

Fig. XI.7b. Toepassing van directe
koppeling in de wandcontactdoos.

6-rr

_i

LUK

b

In fig. XI.7b is de TV ontvanger via een gerichte koppeling met de stam
leiding verbonden. In de aansluitkabel worden de VHF- en UHF signalen
door filters gescheiden. De gescheiden signalen worden via een Guanella
transformator en een £ X lus aan de VHF- en UHF ingang toegevoerd.
Tenslotte tonen afb. XX.8 en 9 de praktische uitvoering van een antennewissel en een ontvangeraansluitkabel.
Samenvatting:
1. Een antennewissel of koppelfilter koppelt meerdere antennes met één leiding.
2. Een ontvangerwissel of slgnsalsplitser koppelt meerdere ontvangers met één
leiding.
3. Wissels worden gevormd door LC-schakelingen. In het UHF-gebied gebruikt men
gerichte koppelingen en ringvorkschakellngen.
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HOOFDSTUK XII

ANTENNEVERSTERKERS, CONVERTORS EN VOEDINGEN
12.1. INLEIDING
Een ontvanger heeft voor een ruisvrije ontvangst een bepaald minimum
ingangsvermogen nodig. Is dit vermogen wel aan de antenneklemmen
aanwezig, dan kan het desalniettemin gebeuren, dat de ontvanger dit ver
mogen niet toegevoerd krijgt. De oorzaken kunnen zijn:
a. Een te grote demping in leiding of kabel (vooral in antenne-installaties
voor UHF);
b. Verdeling van het antennevermogen over meer ontvangers (centrale
antenne-installaties).
In deze gevallen kan een antenneversterker verbetering van ontvangst
geven. In geval a. moet de antenneversterker zo dicht mogelijk bij de
antenne worden geplaatst; in geval b. is dit niet noodzakelijk, wanneer
men er maar voor zorgt dat de ruisafstand voldoende groot blijft.
Bij een installatie voor één deelnemer kan, wanneer de ontvanger een hoog
ruisgetal heeft, verbetering worden bereikt door een antenneversterker met
een laag ruisgetal te gebruiken.
Zijn de ruisgetallen van ontvanger en antenneversterker resp. 20 en 5, dan
wordt de ruisafstand 6 dB groter, wanneer de antenneversterker direct
voor de ontvanger wordt geschakeld.
Dit heeft een duidelijk merkbare invloed op het beeld. De ruisafstand wordt
nog groter, wanneer de antenneversterker in de nabijheid van de antenne
wordt gemonteerd.

12.2. EIGENSCHAPPEN VAN ANTENNEVERSTERKERS
Een antenneversterker is niets anders dan een r.f. versterker, die men als
een uitbreiding van de ontvanger kan beschouwen.
De belangrijkste elektrische eigenschappen van een antenneversterker zijn
frequentiegebied, versterking, in- en uitgangsimpedantie, maximale ingangsspanning en ruisgetal.
a. Frequentiegebied
Men onderscheidt smalle- en brede band versterkers. Smalle band verster
kers hebben een bandbreedte van één of twee kanalen; brede band verster
kers zQn b.v. geschikt voor alle omroepzenders (AM en FM) of alle TV
zenders in band I, band m, band IV of band V. Er zfln ook brede-band
versterkers voor het omroepgebied t/m het UHF-gebied.

i

b. Versterking
De vermogensversterking wordt in dB uitgedrukt. M.b.v. tabel I kan de
versterkingsfactor worden bepaald.
De minimale versterking van een antenneversterker volgt uit een be
rekening, waarin de totale demping tussen antenne en ontvanger in reke
ning wordt gebracht.
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De versterker moet zoveel versterken, dat de ontvanger — of in een cen
trale antenne-installatie élke ontvanger — het vereiste minimale vermogen
krflgt toegevoerd.
De versterking mag echter niet zo groot zijn dat er oversturing optreedt.
Daarom is de versterking van de meeste antenneversterkers instelbaar of
kunnen verzwakkers worden ingeschakeld.
c. In- en ultgangslmpedantie
De in- en uitgangsimpedantie moeten gelijk zyn aan de golfweerstand van
de gebruikte kabel. Dan ontstaan er geen reflecties en de daarmee ge
paard gaande afname van de beeldkwaliteit. De in- en uitgangsimpedanties zfln dus afhankelijk van de gebruikte kabel.
Een antenneversterker heeft daarom een van de volgende in- en uitgangsimpedanties:
1. 75 Q asymmetrisch (Duitse systemen 60 Q)
2. 300 Q symmetrisch (Duitse systemen 240 Q)
3. 150 Q symmetrisch (Duitse systemen 120 Q)
Wanneer twee stamleidingen op de uitgang van de antenneversterker kun
nen worden aangesloten, bedraagt de uitgangsimpedantie de helft van de
golfweerstand van de gebruikte kabel. Op antenneversterkers met een
uitgangsimpedantie van 37J Q kunnen dus twee stamleidingen van 75 Q
Worden aangesloten.
d. Maximale lngangsspanning
Om vervorming te vermijden mag de antenneversterker niet overstuurd
worden. De door de fabrikant opgegeven maximale lngangsspanning mag
dus niet worden overschreden.
Wanneer de versterker meer signalen tegelijk versterkt, mag de totale
lngangsspanning de aangegeven waarde niet te boven gaan. Bij metingen,
die de oversturing betreffen, wordt meestal aan de uitgang gemeten.
In de nabijheid van sterke zenders is het mogelijk dat er kruismodulatie
optreedt. Wanneer dit het geval is worden vóór de versterker sperkringen
geschakeld. Deze worden afgestemd op de sterke zender.
Wanneer het antennesignaal moet worden verzwakt schakelt men ver
zwakkers voor de antenneversterker. De demping is instelbaar van ca.
4...20 dB. Behalve de demping is de impedantie van deze verzwakkers van
belang. Ze moet overeenkomen met de golfweerstand van de gebruikte
kabel.
12.3. BUIS
Weerstanden, buizen, enz. wekken kleine ruisspanningen van allerlei fre
quenties op. Deze ruisspanningen veroorzaken ruis in het geluid en/of
in het beeld.
In plaats van door buizen, weerstanden, enz. kan men zich de ruis in het
geluld of beeld ook opgewekt denken door een aan de ingangsklemmen ge
schakelde rulsbron. Deze bron moet een dusdanige ruisspanning aan de
ingangsklemmen veroorzaken, dat aan de uitgang van de ontvanger de
zelfde hoeveelheid ruis wordt geproduceerd.
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Ruisgetal F
De ruiseigenschappen van ontvangers worden aangegeven door het ruis
getal F. Op de betekenis van F wordt niet nader ingegaan.
De ruisgetallen van TV ontvangers en antenneversterkers zfln gelegen tus
sen ca. 4 en 20.
nisUctor
ruisUctor
Fi

\>

Fig. XII.1. Ftot = Fa +

I
I

FC — 1

G

i
I
versterking G

;

Omdat zowel de ontvanger als de antenneversterker een aandeel in de
ruis hebben, moeten van beide de ruisgetallen in rekening worden -ge
bracht. Wanneer de ruisgetallen resp. Fa en Fe zijn (fig. XII.1), volgt het
gezamenlijke ruisgetal Flot uit:
(1)
G
In deze formule is G de vermogensversterking vanaf de ingang van de
antenneversterker tot de ingang van de ontvanger.
G wordt dus gevonden door de versterking van de antenneversterker te
delen door de verzwakking, die de kabel tussen antenneversterker en ont
vanger veroorzaakt.
Ftot — Fa 4

Rulsspannlng
Z(jn het ruisgetal, de ingangsweerstand van de ontvanger en de band
breedte bekend, dan kan de ruisspanning worden berekend.
Bij een ingangsweerstand van 300 Q en een bandbreedte van 5 MHz is het
verband tussen ruisspanning en ruisgetal als volgt:
Ruisgetal
Ruisspanning (/*V)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

2.4

3.5

4.2

4.9

5,5

6

6,5

7

7.4

7.7

10,9

Wanneer de ruisspanning is bepaald, kan de minimaal vereiste signaalspanning worden gevonden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderstaande verband tussen beeld
kwaliteit en signaal/ruis verhouding.
(dB)

Signaal/ruis verhouding

Beeld

20
30

10
32

40

100

niet bruikbaar (veel ruis)
matig bruikbaar (ruis)
goed bruikbaar (ruisvrij)

f
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Indien mogelitjk, moet men naar een signaalspanning streven die meer dan
100 X de berekende ruisspanning is. De ruisafstand moet dus minstens
40 dB zfln. Voor de berekening van de ruisafstand zijn nodig:
a. De spanning aan de ingang van de antenneversterker, gemeten met een
meetontvanger;
b. De ruisgetallen van versterker en ontvanger;
c. De versterking van de antenneversterker en de kabeldemping tussen
versterker en ontvanger.
Voorbeeld:
Gegeven: In een installatie voor band IV (fig. XII.2) wordt met de meet
ontvanger aan de antenneklemmen 500,«V over 300 Q gemeten.
Het ruisgetal van de ontvanger is 20. De kabellengte is 20 m. De demping
van de kabel is 30 dB/100 m. Men heeft de beschikking over een antenne
versterker met ruisgetal F — 4,75 en versterking 12 dB.
Gevraagd:
a. De ruisafstand zonder de antenneversterker;
b. De ruisafstand bij gebruik van de antenneversterker, wanneer deze in
de dipooldoos wordt gemonteerd;
c. De ruisafstand wanneer de antenneversterker direct bij de ontvanger
wordt opgesteld.
Oplossing:
500
a. De kabeldemping per 20 m is 6 dB. De ontvanger krijgt dus---------2

250 fxV.
De ruisspanning van de ontvanger bij een ruisgetal van 20 bedraagt
250
= 23 en de ruisafstand

10,9 «V. De signaal/ruis-verhouding is dus
10,9
«27 dB.
Het beeld vertoont veel ruis.

Fi-VS
GmlidB
20m

dtmplng 6dB

Fig. XH.2. Opstelling in de onmiddellijke nabijheid van de antenne geeft
de meeste verbetering in de ruisaf
stand.
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A'b. ' I-'b Praktische uitvoering (Siemens).

mm?

\

Afb. XI-2b Antennes en antennewissel (Tewca).

Afb. XI-S Antcnncwisscl
(S.emens).

Afb. XI-9

Annsluitkabcl (Siemens).

A'b. XII-3
De versterker is uitgevoerd in
gedrukte bedrading (Siemens).

tyrry

:
**‘

V

Afb. XiI-4 Antenne versterker type
TREV I. Voor de bevestiging in de contactdoos van de antenne (Elektronik).
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b. De vermogensversterking vanaf de ingang van de antenneversterker tot
aan de ingang van de ontvanger bedraagt 12—6 = 6 dB = 4 X. Het
gezamenlijke ruisgetal is dus:
Fe-1
Ftot:=Fa +

10 — 1
4,75 +
4

G

De door de ontvanger veroorzaakte ruis heeft in dit geval dus invloed op
het gezamenlijke ruisgetal.
Een ruisgetal F = 7 komt overeen met 6,5 jxV.
Omdat de ingangsspanning 500
bedraagt, is de signaal/ruis verhouding
500
= 77. De ruisafstand « 38 dB.
6,5
De verbetering in de ruisafstand, vergeleken met geval a, is dus « 11 dB,
en het beeld is nu goed bruikbaar.
Nog betere resultaten worden bij gebruik van een antenneversterker met
grotere versterking bereikt.
c. De vermogensversterking van ingang tot ingang is nu 12 dB ofwel
16 X. Het gezamenlijke ruisgetal is nu:
10 — 1
Fe-1
4,75 +
5,3
Ftot — Fa
G
16
De ruisspanning bedraagt nu 5,7 «V. De antenne levert vanwege de kabel500
demping van 6 dB aan de ontvangeringang een spanning van ------ =
2

250 fiV.
250
= 44 en de ruisafstand « 33 dB.

De signaal/ruis verhouding is dus:
6,7

Vergeleken met geval b is er in ruisafstand een achteruitgang van 5 dB.
We zien dus dat het de moeite loont de antenneversterker in de nabijheid
van de antenne te monteren.
12.4 GEGEVENS VAN ANTENNEVERSTERKERS
Om u een indruk te geven van de eigenschappen van de door de fabrikan
ten geleverde versterkers, is tabel m opgenomen.
De keuze van bepaalde typen en fabrikaten houdt geen waarde-oordeel in.
Ze zjjn enkel opgenomen om een algemeen inzicht te kragen. Uit de tabel
blijkt, dat bjj antenneversterkers voor de omroep (LMK) het ruisgetal niet
wordt opgegeven. Dit wordt niet gedaan, omdat de door de versterker op
gewekte ruis klein is ten opzichte van de atmosferische storingen. De versterkerruis heeft dus geen invloed.
De tegenwoordige antenneversterkers worden met transistoren uitgerust.
Dit resulteert in minder ruis, kleinere afmetingen en een geringer voedings
vermogen. De versterkers worden op printkaarten gemonteerd.
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Op afb. XII 3 is getoond, hoe enkele van deze kaarten worden samenge
voegd.
Antenneversterkers voor installaties met een of enkele deelnemers worden
zo klein gemaakt, dat ze in de aansluitdoos van de dlpool passen.
Afb. Xü.4 toont de antenneversterker TREV 1 van Eltronik. Deze ver
sterker is kleiner dan een luciferdoosje.
12.5. CONVERTORS
Convertors zetten het signaal van een TV zender in band IV of V om in een
signaal, geschikt voor ontvangst op een der kanalen in band I of m. Convertors worden vooral toegepast bij de uitbreiding van een bestaande cen
trale antenne-installatie met band IV/V. De deelnemers behoeven hun ap
paraat dan niet van een UHF kanaalkiezer te laten voorzien.
Een convertor wordt ook gebruikt wanneer bij UHF- of VHF ontvangst,
door directe opname van de echostraling door de ontvanger, echobeelden
ontstaan. Na de omzetting heeft men geen hinder meer van echobeelden,
daar de ontvanger nu op een andere frequentie is afgestemd.
Bij de omzetting moet men met enige dingen rekening houden.
Vanzelfsprekend wordt omgezet in een kanaal dat onbezet is. Bovendien
zal men er naar streven om te zetten In het middelste van drie onbezette
buurkanalen. Een omzetting in band m moet nauwkeurig worden onder
zocht, omdat in sommige gebieden vrijwel alle kanalen bezet zjjn.
In deze gevallen zal men de voorkeur geven aan kanaal 2 in band I. Ver
der moet er op worden gelet, dat de oscillatorstraling van ontvangers, die
op het omgezette kanaal zijn afgestemd, niet de ontvangst in een ander
kanaal storen.
De ontvanger oscillator werkt nl. op een frequentie, die 38,9 MHz hoger
ligt dan de frequentie van de Jjeelddraaggolf.
Is dus afgestemd op kanaal 2, dan werkt de oscillator op 48,25 + 38,9 =
87,15 MHz. De tweede harmonische van de oscillatorfrequentie valt dus in
kanaal 5. De ontvangst in dit kanaal kan (dus niet: moet) nu gestoord
worden.
Gestoord wordt wanneer:
a. Veel ontvangers op kanaal 2 zijn afgestemd en de storende signalen
van de ontvangers bij elkaar worden opgeteld. Door een vergroting van
de koppeldemping kan men de invloed van deze storing verminderen;
b. De spanning in kanaal 5 te laag is.
De ontvangst kan ook worden gestoord, wanneer bij omzetting in kanaal 6
resp. kanaal 5 ontvangers zijn afgestemd op kanaal 11 resp. 10.
De oscillatorfrequenties bij afstemming op kanaal 5 en 8 zfln nl.:
kanaal 6 182,25 -f 38,9 = 221,15 MHz
kanaal 5 175,25 + 38,9 = 214,15 MHz
Deze frequenties vallen in kanaal 11 (216...223 MHz) en kanaal 10
(209...216 MHz).
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TABEL IV
Wordt het 2e programma
omgezet in kanaal

dan kan de ontvangst van de vol
gende kanalen worden gestoord

2
3

5

27

4
5
6

7

9
10
11
12
21

21
25
42
45
47
50
53
55
58
60

7
8

9
10
11
12
21

24
26

22

27

22
28

38
32
38

49
44
50

60
56

26

enz.
55

enz.
60

TABEL V NIET MOGELIJKE KANALENCOMBINATIES
5
5
5

27
28

29
5

30

31
32
33

6

34
35
36

7
7

37
38

39
40
41
42
43
44
45
46

6
6
7
7
8
8

7

8 9
8 9
8 9
9 10
9 10
10
10 11
10 11
11
11
11

Tabel IV geeft een overzicht van de combinaties, welke aanleiding tot
storing kunnen geven. Verder moet er rekening mee worden gehouden, dat
niet wordt omgezet in een kanaal, waarvan de harmonischen in het kanaal
vallen dat wordt omgezet. Zo is omzetting van de kanalen 32...36 (558...
598 MHz) in kanaal 7 niet mogelflk, omdat de tweede harmonischen van
kanaal 7 (188...195 MHz) in het gebied 564...585 MHz vallen. Tabel V geeft
een overzicht van niet mogelijke kanaalcombinaties.
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12.6. GEGEVENS VAN CONVERTORS
Om de lezer een indruk te geven van de eigenschappen van convertors, zijn
in onderstaand overzicht de gegevens van enkele typen convertors opge
nomen.
Fabrikaat

Type

Philips

22 EA 37...

Siemens

SAFE
381/Wk.../K

Eltronik

STU 214/
k...—k...

Zet om

Ruisgetal Versterking
(dB)

één kanaal band I, m,
IV of V
<10 dB
in één kanaal band I of m

14...18

één kanaal band IV
in één kanaal band m

15

26

één kanaal band IV/V
in één kanaal band J/m

9...12

28

12.7. VOEDING
Voor de voeding van antenneversterkers en/of convertors is uiteraard een
voedingsapparaat vereist. Welk type voeding men kiest wordt aan de
hand van het totaal opgenomen vermogen bepaald.
Men telt dus de vermogens op en kiest een voedingsapparaat, dat het ver
eiste vermogen kan leveren.
De voeding voor centrale antenne-installaties is meestal samen met de
versterkertrappen in één kast ondergebracht. Afb. XII.5 toont b.v. een
versterkerinstallatie compleet met voedingsdeel van Tewea.
Voedingsapparaten voor antenneversterkers met transistoren behoeven
slechts weinig vermogen te leveren en hebben daarom kleine afmetingen.
Afb. XH.6 toont de voeding voor de antenneversterker TREV1 van
Eltronik.
Deze voeding kan op een willekeurige plaats worden gemonteerd.
De TREV antenneversterker wordt via een afzonderlijke leiding met het
voedingsapparaat verbonden, terwijl ook voeding via de coax kabel moge
lijk is. De TREV’s hebben n.1. alle een ingebouwd gelljkstroomfilter, waar
door ook de polariteit vervalt.
Samenvatting:
1. De ruisgetallen van TV-ontvangers en antenneversterkers zfln gelegen tussen
4 en 20.
2. Het beeld is ruisvrij bij een signaal/ruis verhouding van 40 dB.
3. Ben antenneversterker dient zo dicht mogelijk btJ de antenne te worden geplaatst.
Dan is de signaal/ruisverhouding maximaal.
4. Ben convertor zet een zender in het UHF-gebied om in het VHF-gebied.

101

HOOFDSTUK XIII

INSTALLATIES VOOR ÉÉN DEELNEMER
13.1. OPBOUW VAN DE INSTALLATIE
De opbouw van een antenne-installatie is in de eerste plaats afhankelijk
van de veldsterkte. In de nabijheid van de zender zijn de veldsterkten zo
groot, dat met een kamerantenne de vereiste signaalspanning kan worden
verkregen. Voor de onderdrukking van beeldstoringen t.g.v. echobeelden
of de ontsteking van verbrandingsmotoren is een meer-elements-antenne
nodig. Deze wordt aan het raamkozijn of aan de dakgoot bevestigd, of op
zolder geplaatst. Op grotere afstand van de zender moet de antenne, om
voldoende spanning af te kunnen geven, op het dak v/orden opgesteld.
In fig. XlII.la t/m d zijn enkele mogelijke uitvoeringen gegeven. De num
mers in de figuren komen overeen met de volgende onderdelen:
1. Antenne voor VHF of UHF
2. Beugel voor montage aan resp.
dakgoot, raamkozijn
of dakspant
3. Antennewissel 300 Q
4. Antennewissel 75 Q
5. Antennetransformator
6. Mast
7. Mastdoorvoer
8. Mastbeugel (recht)
9. Mastbeugel (schuin)
10. Leiding
11. Kabel
12. Kabel in huis
13. Dakgootisolator
14. Dakisolator
15. Kabeldoorvoer
16. Wandisolator
17. Muurisolator
18. Wandcontactdoos
19. Aansluitkabel
20. Aansluitstekers

O
Fig. XIH.la. Antenne installatie
voor VHF en UHF.
21. Ontvangerwissel
22. Aardkiem

Fig. XIH.la
Bfl deze installatie voor VHF en UHF zijn de antennes door middel van een
beugel aan een balk bevestigd. De antennes zijn via een antennewissel in de
dipooldoos van de UHF-antenne met de leiding gekoppeld. Bij de ontvangeringang worden de UHF- en VHF signalen gescheiden door een ontvan
gerwissel.
Deze wissel kan men ook laten vervallen, maar dan moet bij overgang van
VHF naar UHF de antenne worden omgeprikt. Ook kan men de antennes
via afzonderlijke leidingen met de ontvanger verbinden, en op die manier
de wissel uitsparen.
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Fig. xm.lb
Dit is een installatie voor ontvangst van één zender, waarbij de antenne
aan het raamkozijn is bevestigd.

Fig. Xm.lb. Antenne installatie voor
één TV zender.

b
De woning schermt echosignalen en storende signalen, die uit de „achterrichting” komen, af. Ook storingen, afkomstig van de ontsteking van
verbrandingsmotoren, worden verzwakt, vooral wanneer de kamer waar
de ontvanger staat, niet aan de straatzijde van het huis is gelegen.
Fig. xm.ic
Deze installatie komt overeen met die volgens fig. XITI.lb.. Alleen is hier
de antenne aan de dakgoot bevestigd.

Fig. XIII. lc. Antenne installatie voor
één TV zender.

Fig. xm.id
Dit is een installatie met één antenne voor VHF en één antenne voor UHF.
De signalen worden via coax kabel naar de ontvanger geleld.
In de aansluitdozen zijn antennetransformatoren ingebouwd. De kabels
worden via de mast naar binnen geleid. De signalen worden in een antennewissel samengevoegd. In de woning is de kabel in plastic buis gelegd.
De ontvanger wordt via aanslultkabel en wandcontactdoos aangesloten. De
mast is geaard.
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KUHF)
KVHF)

Fig. Xm.ld. Antenne installatie voor
VHF en UHF.

13.2. BEREKENING VAN DE DEMPING
Voor de berekening van de demping tussen antenne en ontvangeringang
tekent men het principeschema van de installatie, zoals in fig. 1.1 is ge
daan. De totale demping vindt men door de demping van de onderdelen,
die direct tussen antenne en ontvanger liggen, op te tellen.
Voor de installatie volgens fig. I.la is de berekening bijzonder eenvoudig.
Laten we aannemen, dat de demping van de holle buisleiding 10 dB/100 m
= 0,1 dB/m bedraagt. De demping bij een lengte van 15 m is dus:
15 X 0,1 dB/m := 1,5 dB (1,2 X )
Voor een ingangsspanning van lmV moet de antenne dan 1,2 mV af
geven. Wanneer met de meetontvanger en de testantenne b.v. 0,6 mV wordt
gemeten, moet de te plaatsen antenne een 2 X (= 6 dB) grotere verster
king dan de testantenne hebben.
Is de versterking van de testantenne b.v. 5 dB, dan moet een antenne wor
den geplaatst met een versterking van 11 dB.
Voor de installatie volgens fig. 1.1.e moet, behalve de demping van de lei
ding, ook de demping van transformator, wissel en wandcontactdoos met
aansluitkabel in rekening worden gebracht.
De totale demping voor VHF wordt als volgt gevonden:
Kabeldemping 20 m & 13 dB/100 m ...............................
Demping wandcontactdoos + aansluitkabel...................
Demping antennewissel ......................................................
Demping antennetransformator .......................................

=
=
=
=

2,6 dB
1,0 dB
0,5 dB
0,5 dB

(2,6)
(_5)
(0,5)
(6,5)

Totale demping = 4,6 dB (4,6)
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In de berekening zijn de vermogensdempingen aangegeven. De spanningsdempingen zijn tussen haakjes vermeld. De eindresultaten zijn gelijk. Een
demping van 4,6 dB houdt in, dat de antennespanning 1,7 maal hoger moet
zijn dan de gewenste ingangsspanning. Voor een ingangsspanning van
1 mV moet de antenne dus 1,7 mV afgeven.
De totale demping voor UHF volgt uit:
= 5 dB (5)
Kabeldemping 20 m è. 25 dB/100 m .....
= 2 dB (_4)
Demping contactdoos + aansluitkabel
= 1,5 dB (1,5)
Demping antennewissel .........................
= 0,5 dB (6,5)
Demping antennetransformator .........
Totale demping =9

dB

(9)

De UHF antenne moet 9 dB (= 2,8 X) meer spanning afgeven dan de
ontvangeringang nodig heeft. De antennespanning moet 2,8 mV bedragen,
wanneer de ingangsspanning 1 mV dient te zijn.
Ook in deze berekening zijn tussen haakjes de spanningsdempingen ver
meld.
Samenvatting:
1. De demping van een installatie vindt men door alle dempingen te sommeren.
2. De totale demping wordt bepaald door:
a. Antennewissel
b. Antennetransformator
c. Kabel
d. Wandcontactdoos -f aansluitkabel.
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HOOFDSTUK XIV

CENTRALE ANTENNE-INSTALLATIES
14.1. INLEIDING
De „antennebossen” op flats en woningen zijn het tegendeel van wat men
architectonisch verantwoord pleegt te noemen (afb. XIV.1). Dit alleen al
zou een belangrijke reden zijn om meer ontvangers op één antenne aan te
sluiten. Er zijn echter ook nog redenen van technische aard.
In een „antennebos” beïnvloeden de antennes elkaar, hetgeen o.a. een on
gunstige invloed op het lichteffect heeft.
Bijzonder onaangenaam zijn ook de harmonischen, die door de oscillatoren
van de ontvangers via de eigen antenne worden uitgestraald. Vooral oudere
ontvangers reageren op deze storende signalen. Tenslotte zijn bij een cen
trale antenne-installatie, ondanks de toepassing van antenneversterkers,
de kosten per deelnemer geringer dan bij een installatie voor één deel
nemer.
Vooral bij het ontwerpen van flats en nieuwe wijken dient zonder meer een
centrale antenne-installatie te worden gepland. Daarmee wordt later een
wirwar van antennes voorkomen.
De bedrading voor de antenne-installatie kan in dit geval tegelijk met de
kabels voor elektriciteit en telefoon worden aangelegd.
Hoe een centrale antenne-installatie wordt ontworpen is afhankelijk van
de veldsterkten van de zenders, die ter plaatse kunnen worden ontvangen,
van het aantal deelnemers en van de ligging van de wandcontactdozen.
Elke installatie kan men in enkele hoofdgroepen onderverdelen, te weten:
a.
b.
c.
d.

Antennes;
Versterkers;
Filters;
Kabelnet.

In dit hoofdstuk zal vooral de opzet en het ontwerpen van de installatie
worden besproken. De onderdelen, zoals antennes, versterkers, filters, e.d.
werden reeds eerder behandeld.
14.2. KABELNET
Het kabelnet moet aan bepaalde eisen voldoen, en wel:
a. Er mogen geen storende signalen worden opgenomen.
Dit is alleen te bereiken door het gebruik van kabel. Men gebruikt drie
soorten en wel: 75 Q coax kabel, 60 Q coax kabel (Duits) en 120 O
symmetrische kabel (Duits).
Dit kabel wordt vanaf de antenneklemmen gebruikt, waarbij een
antennetransformator in de dipooldoos voor de aanpassing en voor de
eventueel noodzakelijke overgang van de symmetrische antenne naar
de asymmetrische kabel zorgt.
Ook de aansluitkabel tussen wandcontactdoos en ontvanger moet af
geschermd zijn.
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b. Het kabelnet moet overal juist zijn afgesloten. Bij gebruik van niet af
geschermde kabel kunnen hier nl. storende signalen worden opgenomen.
Dit betekent, dat bij elke vertakking de kabel met de golfweerstand af
gesloten moet zijn. Elke kabel wordt aan het einde met een weerstand
afgesloten. Deze weerstand is gelijk aan de golfweerstand. Op deze
wijze worden staande golven voorkomen.
c. De verschillende deelnemers mogen geen invloed op het kabelnet heb
ben en ze mogen elkaar niet storen.
Dit is alleen door een vèr gaande ontkoppeling, die verzwakking be
tekent, te bereiken. Men moet dat echter op de koop toe nemen en door
een juiste dimensionering van de antenneversterker opheffen.

14.2.2. Opbouw van het kabelnet
De opbouw van het kabelnet is in de eerste plaats afhankelijk van de
vorm van het gebouw en de wijze waarop de kabels zo gunstig mogelijk
kunnen worden aangelegd.
De kabels, via welke de energie van de antenneversterkers naar de wand
contactdozen wordt gevoerd, worden onderverdeeld in hoofdstamleidingen
en stamleidingen. De deelnemers worden op de stamleidingen aangesloten,
welke laatste d.m.v. verdelers of verdeeldozen weer met de hoofdstamlei
dingen zijn verbonden.
Er zijn verschillende methoden om de ontvangers te voeden; in de eerste
plaats de serievoeding en de parallelvoeding.

a. Serievoeding (fig. XTV.2)
Alle wandcontactdozen zijn aangesloten op een stamleiding. Dit systeem is
overzichtelijk en gemakkelijk te berekenen. Er moeten echter gaten in de
plafonds of in de wanden worden gemaakt.
Het komt daarom vrijwel alleen bij nieuwbouw in aanmerking.
De stamleiding wordt aan het einde op de juiste wijze afgesloten. Zijn er
meer dan ca. 8 deelnemers, dan verdeelt men ze over meer stamleidingen,
waardoor een meer gelijkmatige signaalverdeiing ontstaat.

b. Parallelvoeding (fig. XIV.3)
Bij dit systeem zijn op de stamleiding aftakdozen geplaatst. De ontvangers
worden via leidingen van willekeurige lengte met de stamleiding verbon
den. Dit systeem heeft het nadeel dat de belasting, die de stamleiding
ondervindt, afhankelijk is van de lengte van de leiding naar de ontvanger.
Deze leiding transformeert nl. de impedantie, die wordt bepaald door
wandcontactdoos en ontvangeringang, in een waarde die afhankelijk is van
frequentie en lengte van de leiding.
Dit systeem is bijzonder geschikt om in reeds bestaande flatgebouwen te
worden gebruikt. De aftakdozen worden b.v. in het trappenhuis op de
stamleiding geplaatst. In de woningen behoeven dan geen gaten in de
plafonds te worden gemaakt.
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V

Fig. XIV.2. Serievoeding.

V

Fig. XIV.3. Parallelvoeding.
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Volgens de beide hier genoemde systemen kunnen kleine installaties zonder
extra onderverdeling of vertakking worden gebouwd.
Bij grotere installaties, of wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk
maken, worden de hoofdstamleidingen in verschillende stamleidingen
onderverdeeld.
We onderscheiden, afhankelijk van de wijze van onderverdeling, aftakvoeding en stervoeding.
c. Aftakvoeding
Op elke hoofdstamleiding kunnen maximaal ca. 6 stamleidingen worden
aangesloten. Dit systeem is vooral van belang bij nieuwe wijken, waar
huizenblokken in rijen naast elkaar staan. Ook in gebouwen waar de stam
leidingen ver van elkaar zijn verwijderd, kan dit systeem worden gebruikt.
In fig. XIV.4a zijn in het linker gedeelte aftakvoeding en serievoeding en
in het rechtergedeelte aftakvoeding en parallelvoeding gecombineerd.

Fig. XIV.4a. Aftakvoeding,
gecombineerd met serievoeding
en parallelvoeding.
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d. Meervoudige stervoeding
Elke hoofdstam leiding wordt in verschillende stamleidingen onderverdeeld.
Dit systeem is vooral van toepassing, wanneer de stamleidingen, b.v. in een
flatgebouw, dicht by elkaar liggen. In fig. XTV.4b zijn in het rechter ge-

V

'o)

I
I

Fig. XIV.4b. Stervoeding, gecombi
neerd met serievoedlng en parallelvoeding.

b

deelte meervoudige stervoeding en parallelvoeding gecombineerd, terwijl in
het linker gedeelte meervoudige stervoeding en serievoeding zfln gecombi
neerd. Tenslotte merken we op, dat de elektrische uitvoering van de wand
contactdozen afhankeiyk is van de manier waarop ze worden gevoed.

14.S. VERDELERS
Wanneer het aantal deelnemers groter dan ca. 8 is, moeten ze door
middel van een verdeler over meer stamleidingen worden verdeeld. Deze
verdeler verspreidt de energie gelijkmatig over de stamleidingen. Ze is zo
geconstrueerd, dat de misaanpassing binnen de gestelde grenzen blijft.

Fig. XTV.5. Onjuiste verdeling; verkeerde
afsluiting.

Verdeelt men zonder meer volgens fig. XIV.5, dan is de toevoerleiding met
37,5 Q afgesloten. Deze foutieve afsluiting heeft tot gevolg, dat de toevoer
leiding geen maximale energie aan de stamleiding afgeeft.
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Bovendien wordt de energie, die in het kabelnet door misaanpassing naar
de verdeler terugkomt, niet volledig geabsorbeerd, maar gedeeltelijk weer
gereflecteerd. De afsluiting bedraagt immers, vanaf de stamleiding ge
zien, niet 75 Q maar 37,5 .Q. De energie-afgifte kan men verbeteren door
toepassing van de schakeling volgens fig. XIV.6a. De stuurbron.is met
75 Q (2 X 150 Q parallel) afgesloten. De belasting van 75 Q, welke door
beide stamleidingen wordt gevormd, wordt in 150 Q getransformeerd. De
stuurbron geeft dus maximale energie af. De energie wordt over twee
stamleidingen verdeeld en de verdelerdemping in fig. XTV.6a is 3 dB. Bij
verdeling over meer dan twee stamleidingen neemt de verdelerdemping,
omdat elke stamleiding n X minder energie krijgt, als volgt toè:
Stamleidingen

2

3

4

6

Verdelerdemping (dB)

3

4,8

0

7,8

In fig. XIV.6a klopt de aanpassing gezien vanaf de toevoerleiding, maar
gezien vanuit de stamleidingen klopt deze niet.
Vanuit de stamleiding gezien bedraagt de afsluitweerstand 25 Q (fig.
XlV.eb).
75/1

3Z5A

b

Fig. XIV.6&. De hoofdstamleiding is op de juiste wijze afgesloten.
b. Van de verbruikers af gezien klopt de afsluiting niet.
Een juiste afsluiting van alle zijden wordt verkregen, door weerstanden in
te schakelen. De verdelerdemping neemt dan echter toe, omdat er energie
in deze weerstanden verloren gaat.
Fig. XIV.7 toont het principe. Een juiste aanpassing verkrijgt men bij de
volgende dimensionering:
stamLtidingtn

*k
GM

hoofdstam-

Imdmg

Fig. XIV.7. De afsluiting is van beide zjjden juist.
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Hierin is:
R = waarde van de serieweerstanden;
Zk = golfweerstand van de toegepaste kabel;
n = aantal stamleidingen.
By symmetrische kabel wordt R verdeeld in 2 X è R. In elke ader wordt
dan £ R geschakeld.
By de uitvoering volgens fig. XIV.7 krygt elke stamleiding n X minder
spanning dan zonder verdeling.
De demping van verdelers volgens deze uitvoering is dus als volgt afhankeiyk van het aantal deelnemers:
Stamleiding

2

3

Verdelerdemping (dB)

6

9.5

37.5/1
75/1

37.5/1

4

6

12

15,5

P

37.5/1

175/1
I7S/1

Fig. XIV.8a. Drievoudige verdeler voor
76 £)-net.
b. De afsluiting van de ver
bruiker af gezien is juist.
Fig. XIV.8a toont de schakeling van een verdeler voor drie stamleidingen.
De condensator van 3 pF compenseert de invloed van onvermydeiyke zelfinducties. In fig. 8b is het vervangschema, gezien vanaf punt P, getekend.
De uitgangsweerstand is 75 Q. De op P aangesloten stamleiding is dus
goed aan de verdeler aangepast. Meestal worden verdelers echter niet uit-
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Fig. XTV.Öa. Verdeler
volgens Siemens.
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gevoerd zoals hier is besproken, maar zodanig, dat de demping minder is.
Dit betekent een zekere misaanpassing, hetgeen echter van weinig in
vloed is.
hoofdslamleiding

Fig. XTV.Öb. Aftakdoos voor parallelvoeding.
c. Aftakdoos voor parallelvoeding
(R-waarden voor 5... 10 aansluitingen per stam).
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Fig. XIV.9 toont enkele schakelingen van verdelers voor serie- en parallel
voeding (Siemens). Deze zijn bedoeld voor gebruik in een kabelnet met een
golfweerstand van 60 Q. Bij een groot aantal deelnemers worden meer ver
delers gebruikt. Fig. XIV.10 toont b.v. een verdelernet voor 140...192 deel
nemers. Het maximale aantal deelnemers per stamleiding is 12.

hoofdstamltiding

X
X

X

X
sUmMdingtn

Fig. XIV.10. Verdelernet voor 140...192 deelnemers.
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Afb. XI1-6 Voedingsdcel voor dc
TREV 1 (afb. 4) (E'.ektronik).

Afb. XI1-5 Versterkers en voeding voor
een centrale antcnne-installatic
(Tewea).
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14.4. WANDCONTACTDOZEN EN AANSLUITKABELS
Elektrisch gezien behoren wandcontactdozen en aansluitkabels bij elkaar;
mechanisch gezien zijn ze gescheiden.
De wandcontactdozen en aansluitkabels worden zó geconstrueerd, dat
tussen twee willekeurige ontvangers de demping niet beneden een bepaalde
waarde komt. Is de demping te gering, dan zouden deze ontvangers elkaar
kunnen storen.
Voor installaties van Duits fabrikaat is de demping minimaal 20 dB. De
demping wordt verkregen door middel van ontkoppelweerstanden of -con
densatoren in de wandcontactdoos.
Voor de hogere harmonischen van de oscillatorsignalen van de ontvangers
moet de demping nog hoger zijn en wel 46 dB. De harmonischen die kunnen
storen, zijn:
a. De harmonischen van de oscillatoren van FM ontvangers;
b. De harmonischen van de oscillatoren in de kanaalkiezers.
De extra demping voor deze harmonischen wordt verkregen door in de
aansluitkabel filters op te nemen. Deze filters hebben een demping die
frequentie-afhankeiyk is.
Einddozen en doorgangsdozen
Wandcontactdozen kan men verdelen in einddozen en doorgangsdozen.
Eltronik kent nog een derde soort doos, nl. de S-doos, welke aan het eind
van de SL-doos (stijgleidingdoos) wordt geplaatst. Deze contactdoos heeft
slechts een scheidingsfilter voor TV en radio, geen ontkoppeling. Deze
vindt plaats in de SL-doos en wel met 10, 16 of 26 dB. Er zijn drie typen,
nl. SL 201, 202 en 203, met resp. 1, 2 of 3 afgaande leidingen.
Einddozen bevatten, behalve ontkoppelweerstanden, ook nog afsluitweerstanden. Deze afsluitweerstanden staan, vanaf de stamleiding gezien, pa
rallel aan de serieschakeling van ontkoppelweerstand en ingangsweerstand van de ontvanger. De vervangweerstand van deze schakeling moet
gelijk zijn aan de golfweerstand. Door de einddoos worden dan geen
staande golven veroorzaakt. Doorgangsdozen veroorzaken wel staande
golven.

\
Fig. XTV.11. In de wandcontactdoos wordt
ontkoppelwttrsiinden energie aan de stamleiding onttrokken.

1L

ontvanger

afslultweerstand
De staande golfverhouding is des te kleiner naarmate de ontkoppelweer
stand in de wandcontactdoos groter is. Ook de beïnvloeding van de ont-
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vangers onderling neemt af, wanneer de ontkoppelweerstand groter wordt.
Een wandcontactdoos onttrekt energie aan de stam leiding (fig. XIV. 11).
De doorgaande energie is dus minder dan de aankomende. Deze demping
wordt met belastingsdemping aangeduid. De belastingsdemping stelt een
grens aan het aantal deelnemers per stamleiding. Elke volgende wand
contactdoos krijgt immers, ook al vanwege de kabeldemping, minder ener
gie toegevoerd. De belastingsdemping is bij de gebruikelijke ontkoppelweerstanden niet groter dan 0,5 dB. Wanneer de kabeldemping hierbij
Wordt opgeteld, is bij de gemiddelde installatie de spanning voor elke vol
gende deelnemer ca. 1 dB lager.
Behalve de belastingsdemping is de gronddemping van belang. Onder de
gronddemping verstaan we de demping, veroorzaakt door ontkoppelweerstanden en filters in de aansluitkabel.
Enkele en dubbele wandcontactdozen
Wandcontactdozen (zowel eind- als doorgangsdozen) kan men onderver
delen in:
a. Enkele wandcontactdozen;
b. Dubbele wandcontactdozen.
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Fig. XIV.12a. Wandcontactdoos en
aansluitkabel voor omroep.
b. Dubbele wandcontact
doos met aansluitkabels voor omroep
en TV.
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Een enkele wandcontactdoos is geschikt voor omroep óf voor TV. Op een
dubbele wandcontactdoos kunnen tegelijk omroep- en TV-ontvanger wor
den aangesloten. Fig. XIV.12a en b tonen de schakeling van een enkele en
een dubbele wandcontactdoos met aansluitkabels (Siemens).
De spanningsdempingen voor de verschillende frequentiegebieden zijn als
volgt:
LM
Fig. XTV.12a
Gronddemping
DoorgangsdempinÉ
Fig. XIV.12b
Gronddemping
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Een negatieve spanningsdemping betekent een spanningstoename.
Bij de schakeling volgens fig. XIV.12b zijn de spanningen over alle ontvangeringangen hoger dan die op de stamleiding. Dit is een gevolg van
de aanpassing van 60 Q aan de ingangsweerstanden van de ontvangers, die
hoger zijn dan 60 Q.
De spanningen worden dus omhoog getransformeerd.
Tenslotte kunnen, wat de mechanische uitvoering betreft, de wandcontact
dozen worden onderverdeeld in wandcontactdozen voor opbouw en wand
contactdozen voor inbouw.
14.5. ONTWERPEN VAN DE INSTALLATIE
Bij het ontwerpen moet men rekening houden met het aantal deelnemers
en de te ontvangen zenders. Bovendien moet rekening worden gehouden
met de volgende punten:
a. De gunstigste plaats voor de antenne
Deze plaats wordt m.b.v. een meetantenne en een meetontvanger vast
gesteld. Men meet de spanning en beoordeelt de beeldkwaliteit.
De antenne moet zo ver mogelijk van schoorstenen en netleidingen wor
den opgesteld.
Bovendien moet, vanaf de straat gezien, de mast aan de achterzijde van
het dak worden geplaatst.
b. De antennespanning
Om een ruisvrij beeld te krijgen, moet men er naar streven de in tabel VI
(blz. 111) aangegeven waarden aan te houden. Wordt b.v. met een £ X dipool een spanning van 300 wV gemeten, dan kiest men een antenne, die min
stens 3J maal (10£ dB) versterkt. Aan de op deze manier bepaalde antenne
wordt nu de antennespanning gemeten en de beeldkwaliteit beoordeeld. De
gemeten waarde is het uitgangspunt voor de verdere berekening. In
band n (omroep FM) moet de antennespanning worden gemeten, wanneer
de installatie voor een bepaalde zender bedoeld is.
c. Het kabelnet
Met behulp van de bouwtekening wordt, na het intekenen van de wand
contactdozen, de bekabeling vastgesteld. Indien mogelijk, past men serievoeding toe.
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Men tracht uit te komen met zo weinig en zo kort mogelijke stamleidingen.
De stamleidingen worden via verdelers op de hoofdstamleidingen aange
sloten.
Het schema, waarin alle onderdelen worden getekend, gebruikt men voor
het opstellen van een onderdelenlijst. Aan de hand daarvan worden de
kosten van de installatie bepaald.
Het schema wordt ook gebruikt om de demping van het kabelnet te be
rekenen.
Btf de keuze van de plaats van de wandcontactdoos zal men zowel letten
op de indeling van de woning als op een gemakkelijke bekabeling.
14.6. BEREKENING VAN DE DEMPING
De berekening wordt voor de einddoos van de meest belaste stamleiding
uitgevoerd. Deze einddoos is dus de ongunstigst gelegen doos. Alle andere
wandcontactdozen hebben dan een hogere spanning dan de minimaal voorgeschrevene.
In verband met een eenvoudige en overzichtelijke berekening worden alle
verliezen in de installatie uitgedrukt in dB. Men behoeft dan slechts de
afzonderlijke dempingen bij elkaar op te tellen om de totale demping te
vinden.
De volgende dempingen moeten bij de bepaling van de totale demping in
rekening worden gebracht:
a. Gronddemping dg
Elke aansluiting moet, vanaf de stamleiding gezien, een hoge weerstand
vormen; anders ontstaat er reflectie. Deze ontkoppeling wordt verkregen
door een ontkoppelweerstand of een ontkoppelcondensator.
Dit ontkoppelelement is in de wandcontactdoos geplaatst.
De demping, die afsluitelement en aansluitkabel veroorzaken voor de
energie die van de stamleiding naar de ontvanger gaat, wordt met grond
demping aangeduid.
b. Belastingsdempingen dr en dj
Elke wandcontactdoos, onverschillig of al dan niet een ontvanger is aan
gesloten, onttrekt aan de stamleiding een hoeveelheid energie. Voorbij de
doos is de spanning dus lager dan voor de doos. Dit verlies noemt men de
belastingsdemping van de doos.
De dozen voor omroep verbruiken ook TV-energie en de dozen voor TV
evenzo omroep-energie. Bij de berekening van de demping moet dus met
beide dozen rekening worden gehouden.
De demping van een wandcontactdoos voor omroep duiden we aan met dn
die van de wandcontactdozen voor TV wordt met dj aangeduid.
De belastingdemping dr wordt met het aantal dozen voor omroep ver
menigvuldigd.
Hetzelfde doet men met de belastingsdemping dj en het aantal dozen
voor TV.
Men neemt het aantal dozen dat in de directe verbinding tussen de antenne
en de beschouwde doos ligt. De doos, waarvoor de berekening wordt uit
gevoerd, moet worden meegeteld.
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c. Verdelerdemping
De verdelerdemping wordt bepaald door de verdeling van de energie over
meer stamleidingen.
Elke verdeler tussen de beschouwde wandcontactdoos en de antenneversterker veroorzaakt een bepaalde demping. De totale verdelerdemping vin
den we door de afzonderlijke verdelerdempingen bij elkaar op te tellen.
d. Kabeldemping d*
Het verlies in de kabel wordt gevonden uit het produkt van kabeldemping
djg (dB/m) en kabellengte s (m), waarbij s gelijk is aan de totale lengte
van de directe verbinding tussen antenne en beschouwde wandcontactdoos.
De totale demping ds volgt uit de som van alle dempingen. In formule
vorm dus:
ds = da -j- dv + s X d/g + nr X dr + nf X d/
ds = totale demping
dg = gronddemping
d„ = verdelerdemping
s = kabellengte
d/f = kabeldemping
nr — aantal wandcontactdozen voor omroep tussen antenne en
beschouwde ontvanger
rif — aantal wandcontactdozen voor TV tussen antenne en beschouwde
ontvanger
dr = belastingsdemping van een wandcontactdoos voor omroep
df — belastingsdemping van een wandcontactdoos voor TV
De demping van de antennewissel is niet in rekening gebracht.
14.7. REKENVOORBEELD
Gegeven:
Een antenne-installatie volgens fig. XIV.13 voor 16 deelnemers.
De antennes geven de volgende spanningen af:
= 150 jxW over 240 Q
FM
Band IH = 1,2 mV over 240 Q
Band IV = 2,7 mV over 240 Q
De cijfers in de tekening corresponderen
met de volgende onderdelen:

Fig. XIV.13. Installatie
voor 16 deelnemers.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LMKU antenne
TV antennes (band Hl en band IV)
Antennewissel
Verdeler
Stamleiding
Dubbele wandcontactdoos
Afsluitweerstand
Aansluitkabel (omroep)
Aansluitkabel (TV)
Versterkers
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Gevraagd:
De demping van de installatie voor alle frequentiegebieden. Aan de hand.
hiervan moet de minimale versterking van de te gebruiken versterkers
worden bepaald.
Oplossing:
De installatiedemping wordt gevonden door de afzonderlijke dempingen op
te tellen (zie onderstaand overzicht).
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De berekening wordt uitgevoerd voor die deelnemer, die het ongunstigst
is gelegen. Uitgegaan wordt van de minimale spanningen volgens tabel VI
14.8. TESTEN VAN DE INSTALLATIE
Na de montage moet de installatie worden getest. Deze test kan worden
gesplitst in een gelijkstroom- en een r.f. test.
In nieuwbouw wordt de test uitgevoerd, voordat de bewoners zich hebben
geïnstalleerd. Dan zijn immers de wandcontactdozen nog gemakkelijk be
reikbaar en zijn er nog geen aansluitkabels op de wandcontactdozen aange
sloten.
De gemeten waarden worden in een door de antennefabrikant meege
leverde tabel genoteerd. Bij storingen, welke eventueel optreden, dienen ze
als vergelijkingsmateriaal.
14.8.1. Gelykstroomtest
De gelijkstroomtest omvat de meting van leiding- en isolatieweerstanden.
Men heeft daarvoor een meetbrug en een isolatiemeter nodig. De metin
gen kan men onderverdelen in metingen aan de kabels tussen antennes en
antenneversterkers en metingen aan het kabelnet.
a. Metingen aan antenne-afvoerkabels
De aders van de kabels worden bij de ingang van de antenneversterkers
onderbroken. Men meet nu de weerstand tussen ader en afscherming.
Deze meting omvat, behalve de kabel tussen antenne en antenneversterker, ook de antennetransformator. De gemeten waarden zijn ca. 0,5...3^.
b. Kabelnet
Bij deze test mogen op de wandcontactdozen geen aansluitsnoeren zijn aan
gesloten. In dat geval worden immers foutieve waarden gemeten en kan
geen uitspraak worden gedaan betreffende een al dan niet goede montage.
Elke stamleiding wordt afzonderlijk gemeten.
Daartoe worden de stamleidingen in de verdeler resp. de antennewissel
losgenomen. Volgens fig. XIV.14 wordt nu een weerstandswaarde gemeten,
die gelijk is aan de afsluitweerstand.
Enige mogelijke fouten zijn:
Gemeten weerstand

Mogelijke fout

Oneindig

a. Afsluitweerstand ontbreekt
b. Kabel in een wandcontactdoos niet aangesloten
c. Kabel is onderbroken

Nul

Kortsluiting door foutieve aansluiting in wand
contactdoos

De isolatieweerstand aan het begin van iedere stamleiding wordt met los
genomen afsluitweerstand gemeten.
De gelflkstroomtest is bijzonder belangrijk, omdat bijna alle installatiefouten hiermee worden ontdekt.
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14.8.2. R.f.-test
Van alle te ontvangen zenders worden de spanningen op de volgende pun
ten gemeten:
a. Aan het einde van de antenne-afvoerkabel.
De afvoerkabels worden aan de ingangen van de antenneversterkers
losgenomen. Tussen ader en afscherming wordt de meetontvanger aan
gesloten. Vanzelfsprekend moet de meetontvanger een juiste afsluiting
vormen. De demping van eventueel ingeschakelde aanpassingsfilters
wordt in rekening gebracht.
b. Aan de laatste wandcontactdoos van elke stamleiding.
De spanningen worden gemeten door de meetontvanger via een aansluitkabel op de wandcontactdoos aan te sluiten.
De meetontvanger wordt op de juiste ingangsweerstand geschakeld.
c. BQ de ongunstigst gelegen deelnemer.
De meting wordt uitgevoerd zoals onder b. beschreven.
B$) de metingen aan installaties voor TV wordt tevens de beeldkwaliteit
beoordeeld.

Fig. XIV.14. GelJjkstroomtest.

14.8.8. Oversturing
Sterke signalen kunnen versterkers oversturen en daardoor:
a. Mengsignalen opwekken;
b. Kruismodulatie van zwakke zenders veroorzaken;
c. Synchronisatie-impulsen min of meer afkappen.
Om dit te vermijden, moet men er voor zorgen, dat de totale spanning aan
de versterkeruitgang niet de door de fabrikant opgegeven waarde over
schrijdt. Is de uitgangsspanning hoger dan de aangegeven waarde, dan
wordt met de meetontvanger bepaald, welke zender de oversturing veroor
zaakt. De meetontvanger wordt daartoe in de stand „selectief” gescha
keld. Het te sterke signaal wordt met behulp van sperkringen onderdrukt.
Deze worden op de sterke zender afgestemd en tussen antenne en antenneveraterker geschakeld. Overigens wordt verwezen naar hfdst. XII, waarin
de antenneversterker werd besproken.
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Fig. XIV.15. Scnema van centrale antenne installatie voor 15 deelnemers.
De getallen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
1. Omroepantenne
a. Staafantenne voor LMK
b. FM-antenne
c.. Antennëtransformator LMK
d. Antennëtransformator FM
e. Antennewissel LMKU/TVI, TV m
f. Bliksemafleider
2. Antenne voor band I/UL
3. Antennëtransformator band I/in
4. Antenne voor band IV/V
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SKz)
ES
5. Antennetransformator band IV/V
6. Antenneversterker LMKU/HI
7. Antenneversterker band IV/V
8. Wissel LMKU/I/ni/IV/V
9. Antennekabel
10. Verdeler
11. Dubbele wandcontactdoos
12. Eind-wandcontactdoos
13. Aftakdoos voor parallelvoeding
14. Einddoos voor parallelvoeding
15. Dubbele wandcontactdoos voor parallelvoeding
16. Enkele wandcontactdoos voor parallelvoeding (omroep)
17. Enkele wandcontactdoos voor parallelvoeding (TV)
18. Aansluitkabel voor serievoeding (omroep)
19. Aansluitkabel voor parallelvoeding (omroep)
20. Aansluitkabel (TV)

14.9. VOORBEELD VAN EEN CENTRALE
ANTENNE-INSTALLATIE
Fig. XTV.löa en b tonen de opbouw van een Siemens installatie voor 15
deelnemers, geschikt voor de ontvangst van omroep- en TV-zenders.
Drie deelnemers worden verzorgd door middel van serievoeding, 12 deel
nemers door middel van parallelvoeding. Eén van deze deelnemers heeft
twee enkele wandcontactdozen.
14.10. ANTENNE-INSTALLATIES VOLGENS PHILIPS
In deze antenne-installaties worden o.a. de volgende schakelingen gebruikt:
Antenneversterker type 22 EA1000
45—900 MHz (VHF + FM +
Frequentiegebied:
UHF kanalen)
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bfl 50 MHz: 14,5 dB
100 MHz: 14,5 dB
200 MHz: 14,5 dB
800 MHz: 13 dB
bij 50 MHz: 5,5 dB (3,6 kTo)
Ruisgetal:
100 MHz: 5,8 dB (3,8 kTo)
200 MHz: 6,0 dB (4,0 kTo)
800 MHz: 7,5 dB (5,6 kTo)
Uitgangsspanning:
100 mV met max. 1 % kruismodulatie
Ingangsimpedantie:
75 Q
Uitgangsimpedantie:
75 Q
2 x BFY 90 (silicium planaire typen)
Transistoren:
Benodigde voedingsspanning: 24 V (voedingseenheid type 22 EA 1030)

Versterking:

Voedingseenheid type 22 EA 1030
Voor de voeding van de antenneversterker wordt gebruik gemaakt van een
voedingseenheid type 22 EA 1030. De voedingsspanning wordt via de
coaxiale antennekabel aan de versterker toegevoerd.
Voedingsspanning: 24 V.
Geschikt voor aansluiting van max. twee antenneversterkers
Demping van het doorgaande antennesignaal: max. 0,5 dB
Signaalsplitsers (kabelverdelers)
Er zijn twee typen. Het ene type (22 EA 1051) wordt gebruikt voor één
UHF- en één VHF-antenne, die ieder via een aparte 300 Q kabel worden
binnengebracht. Het andere type (22 EA 1050) wordt gebruikt wanneer
voor twee of meer antennes, (b.v. via een mastkoppelfilter (antennewissel),
een gemeenschappelijke 75 Q antennekabel wordt toegepast.
Type 22 EA 1051
Ingang:

1 X VHF 300 Q
1 X UHF 300 Q
Uitgang:
2 X 75 £
Frequentiegebied: 45—900 MHz
45—240 MHz

470—900 MHz

Demping:

3,9 dB

4,5 dB

Scheiding:

35 dB

20 dB

Type 22 EA 1050
Ingang:
1 X 7513
Uitgang:
2 X 75 I?
Frequentiegebied: 45—900 MHz
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45—240 MHz

470—900 MHz

Demping:

3,6 dB

4,0 dB

Scheiding:

35 dB

20 dB

Toestel-aanpassingstransformator type 22 EA 1080 (ontvangerwiesel).
Deze wissel wordt gebruikt voor de splitsing van de VHF- en UHFsignalen en de aanpassing van de 300 ,^-ontvangeringangen aan 75 &
coaxiale kabel.
45—800 MHz (banden I t/m V)

Frequentiegebied:
Ingangsimpedantie:
Uitgangsimpedantie:
Signaaldemping:

75 Q
2 X 300 Q
0,3—1 dB

In fig. 16, 17 en 18 zfln enkele toepassingen met de beschreven onderdelen
gegeven.
Fig. 16 is een installatie voor 1 deelnemer, waarbij een antenneversterker
wordt toegepast.
In fig. 17 is de signaalsterkte voldoende voor de sturing van 2 ontvangers.

Fig. XIV.16
Installatie voor één deel
nemer met antenneversterker
en toestelaanpassingstranaformator (ontvangerwlssel).

22EA1000

75Ü

22EAW60
22EAJ030

UHF

7SJL

22EAKS0

UHF
VHF

22EAK60

<*>
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VHF

300ü
22EA10S1

75ü

UHF
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3001
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UHF
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Fig. XIV.17
Installatie voor twee
deelnemers met een
signaalsplitser (kabelverdeler) en toestelaanpassingstransformatoren
(ontvangerwissela).

Fig. XIV.18
Installatie voor vier deel
nemers (bij zeer sterke
signalen) met drie signaalsplitsers (kabelverdelers) en
toestelaanpassingstransformatoren
(ontvangerwlssels).
22EA1Q50
of
22EA1051

GD

7s a

I FM I
mastkoppel filter
(-0.5 i 1.5 dB)

L"

22EAW00
(+ 13dB)

ZEG

22EA1050

GD

eventueel:
lijn —
versterker
(+13 PB)
*m22EA1Q6Q

kabeldemping
22EA1030
-O.SdB max.

Ld

22EA1050
-4 dB max.

*
22EA10S0
-l dB max.

FM

*
TV
kabeldemping
22EA10S0
~AdBmax.

*
>

*

* - 22EA10S0
-IdBmex.

TV
Fig. XIV.19
Idem als fig. 18. echter met
antexmeveraterker.
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De signaalsplitser 22 EA 1051 sluit beide ontvangers op beide antennes
aan, zonder dat ze elkaar beïnvloeden. In fig. 18 worden 4 ontvangers door
de antennes gestuurd. Dit is uitsluitend mogelijk bij zeer sterke signalen.
Fig. 19 geeft een installatie, waarbij een antenne versterker is opgenomen.
Indien de signaalsterkten bekend zijn, kan men de ingangsspanning van
elke ontvanger berekenen, zoals is besproken in 14.6.
Samenvatting:
1. Bij het kabelnet past men serie-, parallel-, aftak- en meervoudige stervoedlng toe.
2. Indien het aantal deelnemers groter is dan 8. worden ze d.m.v. een kabelverdeler
verdeeld over meerdere stamleidingen.
3. Wandcontactdozen kan men onderverdelen in doorgangsdozen en einddozen.
4. In de wandcontactdozen zijn ontkoppelweerstanden opgenomen.
Deze veroorzaken demping voor de aangesloten verbruiker.
5. In de einddozen zijn bovendien afsluitweerstanden opgenomen.
6. Op een dubbele wandcontactdoos kunnen tegelijk een omroep- en een TV-ontvanger

worden aangesloten.
7. Bij de berekening van de antenne-installatie gaat men uit van de einddoos van de

meest belaste stamleiding.
8. De totale demping volgt uit:

ds = dK + dv + sXdk + nrxdf + nf X df
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HOOFDSTUK XV

RICHTEN VAN ANTENNES
15.1. INLEIDING
Bij het ontwerpen van een antenne-installatie moet men er altijd naar
streven boven de minimaal vereiste spanningen uit te komen. Aan de
hand van de in tabel VI gegeven waarden of de waarden bepaald volgens
hfdst. XII en de demping tussen ahtenne en ontvangeringang kan de mi
nimaal vereiste antennespanning worden berekend. Dit is in de voor
gaande hoofdstukken aangetoond.
Bij installaties voor een deelnemer kan men, wanneer de lengte van de
leiding tussen antenne en ontvanger minder dan 10 m bedraagt, deze
demping verwaarlozen.
Wanneer men de spanning wil meten, heeft men een meetontvanger nodig.
Deze meetontvanger wordt ook gebruikt om de antenne te richten en om
de juiste plaats van de antenne te bepalen. Iedereen die antennes opstelt,
heeft nl. ervaren, dat de geïnduceerde spanning aanzienlijk kan variëren,
wanneer de antenne enige meters in horizontale of verticale richting
wordt verplaatst. Dit is namelijk het geval, wanneer behalve het directe
signaal, de antenne ook nog signalen bereiken, die via een omweg aan
komen. Deze signalen zijn gereflecteerd door de aarde, metalen voorwerpen,
gebouwen, bomen, enz. De kans op reflectie is des te groter naarmate de
afmetingen van het reflecterende voorwerp groter t.o.v. de golflengte zijn.
In het UHF gebied treedt dit verschijnsel dus het meest op. De resul
terende veldsterkte wordt bepaald door de fazeverschuiving tussen direct
en indirect signaal. Deze fazeverschuiving is afhankelijk van het wegver
schil. Daar het wegverschil naar de zender voor elke plaats van de antenne
anders is, varieert de veldsterkte. De afstand tussen minimale en maximale
veldsterkte is des te kleiner, naarmate de golflengten korter z^jn. Vooral
in het UHF gebied veroorzaakt daarom een geringe verplaatsing van de
antenne reeds een aanzienlijke variatie in de geïnduceerde spanning.
Wanneer de omweg van het gereflecteerde signaal groot is kunnen we
beide signalen afzonderlijk beschouwen. Op het beeldscherm ontstaat in
dit geval een z.g. echobeeld. Hoe men echobeelden kan onderdrukken,
wordt in hfdst. XVII besproken.
15.2. MEETONTVANGER
Afb. XV.1 toont een meetontvanger van Siemens. Het apparaat is geschikt
voor het testen van antennes in de TV banden I, m, IV en V. Met het
apparaat kunnen r.f. spanningen worden gemeten. Ook kunnen beeld en
geluid worden gecontroleerd. Om de spanning te kunnen meten, moet een
universele meter worden aangesloten. De meetgebieden z^n:
Band I en IH: 100 /<V tot 2,5 V.
Band IV en V: 200 pV tot 2,5 V.
De onnauwkeurigheid is kleiner dan 3 dB. De ingangsweerstand is 240 Q
symmetrisch. Het instrument wordt via een leiding van willekeurige lengte
op de meetontvanger aangesloten.
Voor de plaatsbepaling en het richten behoeft de meetontvanger dus niet
naar het dak te worden meegenomen.
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15.S. OPSTELLING OP GROTE AFSTAND VAN DE ZENDER
In gebieden aan de rand van de normale werkingssfeer van een zender zijn
de hoogte en de plaats van een antenne van groot belang. Een halve meter
hoger of lager of enkele meters verplaatsen van cle antenne kunnen het
verschil betekenen tussen een onbruikbaar en een acceptabel beeld. Dit
komt omdat we in het grensgebied heel sterke interferentie tussen directe
en door de aarde gereflecteerde straling krijgen. Bij kleine invalshoeken
(fig. XV.2) wordt de reflectie-coëfficiënt zeer hoog. De gereflecteerde
straling kan bijna even sterk worden als de directe straling, b.v. 90 °/(
hiervan. Komen beide golven in faze op de plaats van de antenne aan. dan
krijgen we 100 % 4- 90 % ~ 190 9f< ofwel bijna tweemaal het verwachte
signaal. Zijn ze echter in tegenfazc, dan is het verschil 100 % — 90 % =
10%. De verhouding tussen gunstige en ongunstige plaats is dus 19 : 1;
dit is veel groter dan de versterking van een normale antenne. Het loont
dus onder deze omstandigheden zeker de moeite om eerst met een meelantenne en een meetontvanger na te gaan of dit verschijnsel in belang
rijke mate optreedt en zo ja, de beste plaats voor de antenne van te voren
te bepalen.

direkt»

tt r»hng
I-» m legenfat»
'

gerefleaiterat arrating

jfjT^^'^tattekftt end

wlak

fate

Fig. XV.2. Bij kleine invals
hoeken is de reflectiecoëfficient hoog. De stralingen
kunnen afhankelijk van de
hoogte in faze of in tegenfaze zfln.

2- of 4-etage antennes geven onder deze omstandigheden vaak een teleur
stellend resultaat. De van de verschillende etages afkomende signalen zijn
dan niet in faze en heffen elkaar ten dele op. Tweelingantennes, dus an
tennes naast elkaar, zijn veel effectiever, vooral wanneer ook nog reflec
ties in het horizontale vlak optreden; deze worden dan beter onderdrukt.
Elektro-magnetische golven komen niet altijd horizontaal binnen. Dit geldt
vooral voor de rand van het werkingsgebied van een zender en in heu
velachtige streken. Vooral wanneer de antenne een kleine verticale ope
ningshoek heeft, kan de ontvangst worden verbeterd door hem schuin op
te stellen. De antennedrager moet dus draaibaar zijn in het verticale vlak.
Afb. XV.3 toont een uitvoering, waarbij de antenne onder een hoek van
maximaal 30° kan worden opgesteld.
154. HOE WORDT ER GERICHT?
Voor het bepalen van de antennespanning is een meetontvanger vereist.
Deze kan men met enige handigheid en kennis zelf maken. Dit wordt in
hfdst. XIX besproken.
De gunstigste plaats voor de antenne kan ook op eenvoudiger wijze worden
vastgesteld. Dit is de reden, dat bij het bouwen van eenvoudige installaties
zelden een meetontvanger wordt gebruikt.
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Afb. XV-3
Dc antcnnedragcr is draaibaar
in het verticale vlak (Hirschmann).

Afb. XV-5 De monteur ontvangt d.m.v. een
Intercom (bevestigd aan de antennemast) aan
wijzingen voor het richten van de antenne
(Fuba).
Afb. XVI-3b Speciale
dakpan (Hirschmann).

Afb. XVI-11 Tube Antenol
(Hirschmann).

Afb. XVI-5 Masttuiklem
(Hirschmann).

F'~

Afb. XVI-13 Antennerotor
met bedieningseenheden
(Channel-Master).
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Afb. XVI-12 Antennerotor
(Hirschmann).

a. Opstellen zoals de buurantennes
De eenvoudigste manier om een antenne te installeren is een opstelling, die
overeenkomst met die van de buren. Aan te raden is deze methode echter
niet; immers, de buurantenne kan ook niet goed gericht zijn! Liefst plaatst
men de antenne nog een meter hoger en, wanneer de klant tevreden is met
het beeld, laat men het daarbij. Met richten heeft dit echter bijzonder wei
nig te maken. Het verlies aan signaal is vooral bij UHF-antennes, wegens
de kleine openingshoeken groot, wanneer de richting b.v. 15° verkeerd
wordt geschat.
b. Opstellen met behulp van kompas
Nauwkeuriger werkende monteurs gebruiken een kompas. De daarbij ge
maakte fouten zijn kleiner dan bij de methode volgens a. Tegen deze
methode is in gebieden met voldoende veldsterkte, dus in de nabijheid van
de zender, niet veel in te brengen. In moeilijke situaties, b.v. op grote af
stand van de zender, in heuvelachtige streken of bij gebruik van een an
tenne met kleine openingshoek, kan tegenover het richten met een kompas
een grote verbetering worden verkregen door een meetontvanger te ge
bruiken. Alleen dan kan men in een bepaalde situatie optimale resultaten
bereiken.
c. TV ontvanger als indicator
Met enige moeite kan ook de TV ontvanger als indicator worden gebruikt.
Hoe hoger nl. de ingangsspanning is, des te lager is de schermroosterstroom van de eerste m.f. buis. Dit komt omdat de regelspanning bij stij
gende antennespanning groter wordt. De stroommeter wordt, zoals in
fig. XV.4 is aangeduid, tussen schermrooster en schermroosterweerstand
geschakeld. De stroommeter wordt via een goed geïsoleerde leiding met de

x
X

Fig. XV.4. De schermroosterstroom
is afhankelijk van de antennespan
ning. Er wordt gericht op een dip.

ontvanger verbonden. Het TV chassis moet t.o.v. aarde spanningsloos zijn.
Dit kan worden bereikt door tussenschakeling van een scheidingstransformator. Minder veilig is de controle met een spanningzoeker.
d. Toeroepen
Wanneer bij het richten een tweede persoon aanwezig is, kan deze de
beeldkwaliteit beoordelen en door toeroepen aanwijzingen enz. geven wat
betreft de beeldkwaliteit. Op deze manier kan de gunstigste plaats worden
gevonden. Deze methode is echter niet zo nauwkeurig als die volgens c.
In de meeste gevallen moet nl. de tweede man heen en weer lopen om de
beeldkwaliteit te beoordelen en aanwijzingen te geven.
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e. Intercom
De moeilijkheden volgens d. kunnen worden opgelost door een intercom
te gebruiken. De tweede man geeft via deze intercom z’n aanwijzingen,
terwijl hij voortdurend het beeld bekijkt. Afb. XV.5 toont een opname hoe
een antenne wordt gericht aan de hand van de aanwijzingen, die de antennemonteur via een aan de mast bevestigde luidspreker bereiken. Wan
neer lintlelding of buisleiding wordt gebruikt is een afzonderlijke verbindingsleiding overbodig.
f. Koptelefoon
Zonder hulp en zonder extra verbinding kan men de antenne met behulp
van een koptelefoon richten (fig. XV.6). De antenne-ingang mag geen
galvanische verbinding met massa hebben. Bij omroepontvangers kan er
een galvanische verbinding zijn. Dan kan deze methode niet worden toe-

.... ,
j

'C

1

Fig. XV.6. Uitrichten van antenne
m.v.b. koptelefoon.

L/VH

7*hjö»pr#**f

OjOl

gepast. De spoelen Sp voorkomen misaanpassing. Tenslotte zy nog opge
merkt, dat men by het richten van de antenne een zekere afstand tot de
antenne in acht moet nemen, omdat anders de elektrische eigenschappen
van de antenne veranderen.
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HOOFDSTUK XVI

ANTENNEMONTAGE
16.1. INLEIDING
Wanneer een TV apparaat is aageschaft, moet meestal zo snel mogelijk
een antenne worden geïnstalleerd. De klant wil immers zijn apparaat on
middellijk gebruiken.
De werkzaamheden verlopen als volgt:
a. Bepaling van de spanning op de gunstigste plaats m.b.v. een meetontvanger en een meetantenne.
Dit is vooral in heuvelachtige streken en bij UHF ontvangst van belang.
b. Keuze van de antenne aan de hand van de gemeten spanning.
c. Opstellen van de antenne.
De punten a. en b. zijn in hfdst. XV en hfdst. Xin uitgewerkt.
In dit hoofdstuk worden hoofdzakelijk mechanische problemen besproken.
16.2. MASTEN
Wanneer we om ons heen kijken, blijkt dat het gebruikelijk is de antenne
aan een mast te bevestigen. Hiervoor wordt aluminium of stalen buis ge
bruikt. Stalen buis dient buitenshuis alleen in vuurverzinkte uitvoering te
worden gebruikt.
De mast wordt aan boven- en onderzijde afgedicht met doppen.
Daarmee wordt voorkomen, dat de mast zich bij harde wind als een orgel
pijp gaat gedragen en gaat loeien.'In de onderste dop wordt een openlng
gemaakt, zodat er geen water in de mast blijft staan. De mast kan dan bij
vorst niet scheuren.
16.3. BEVESTIGING VAN DE MAST
Een mast kan op verschillende manieren worden bevestigd.
16.3.1. Bevestiging aan de schoorsteen
Allereerst zij opgemerkt dat deze methode, hoewel ze veel wordt toege
past, enkele nadelen heeft.
a. Vele schoorstenen, vooral van oudere huizen, zijn onbetrouwbaar. De
extra belasting van mast en antenne kan dan net te veel zijn.
b. De verbrandingsgassen bevatten zwaveldampen. Deze dampen tasten
mast en antenne aan.
c. Roet dat neerslaat op de leiding van antenne naar ontvanger vergroot
de demping.
Ondanks deze nadelen bevestigt men de mast meestal aan de schoorsteen,
omdat dit de gemakkelijkste methode is. Er worden verschillende bevestigingsmethoden toegepast. Fig. XVI.1 b.v. toont een stel tweedelige
schoorsteenbeugels met trekbouten, hoekplaten en mastbevestiglngsklemmen.
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De afstand van dc bovenste bevestiging tot de bovenkant van de schoor
steen moet minstens 30 cm bedragen. De toegestane verhouding tussert
mastlengte en inspanlengte is afhankelijk van plaatsclijke bepalingen. Een
verhouding van 10 :1 dient men bij ongetuide antennes niet te over
schrijden.

>

Flg. XVI.1. Bevestiging aan de schoorsteen.
Om de invloed van verbrandingsgassen te reduceren wordt de antenne ge
monteerd aan die kant, waar meestal de wind vandaan komt, dat is dus
aan de Z.W.-zijde.
16.3.2. Mourbevestiglng
Fig. XVI.2 toont een voorbeeld van muurbevestiging met twee beugels.
Deze beugels worden met keilbouten vastgezet. Men moet voorkomen dat
langs de keilbouten water in de muur dringt, omdat anders door bevriezing
van het ingedrongen water de steen kan scheuren.
16.3.8. Dakspantbevestiging
Fig. XVI.3a is een voorbeeld van bevestiging aan de dakspant. Een water
dichte doorvoer van de mast door het dak wordt verkregen door een dak-
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Fig. XVI.2. Muurbevestiging.
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Fig. XVI.3a. Dakspantbevestiging.

pan te vervangen door een speciale dakpan van zink of lood (afb. XVL3b).
In deze dakpan zit een tuit, die om de mast wordt geklemd en met kit of
een rubber mof wordt afgesloten.
De leiding kan door de mast naar binnen worden geleid. Voor de bevesti
ging worden speciale klemmen gebruikt (fig. XVI.4). De leiding kan
uiteraard ook buiten de mast om naar binnen worden gevoerd.
18.3.4. Vrijstaande mast
Een vrijstaande mast wordt getuid. De tuien worden met masttuiklemmen
(afb. XVI.5) bevestigd. Meestal worden drie tuien of een veelvoud daar
van gebruikt. De boven elkaar liggende tuien moeten op het zelfde punt
aan dak of dakgoot worden bevestigd. De tuien mogen met het horizontale
vlak hoogstens een hoek van 60° maken (fig. XVI.6), omdat anders de
druk op de mast te groot is. De sterkste opstelling wordt verkregen, in
dien de tuien met elkaar gelijke hoeken vormen. Het is aan te raden één
tui in die richting te zetten waaruit de wind het sterkst is.
Worden meer dan 3, dus 6 of 9 tuien gebruikt, dan wordt de masthoogte
door de tuien in ongelijke stukken verdeeld. Hiermee voorkomen we, dat
de mast bty een bepaalde windsterkte in resonantie komt.
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Elke tuidraad moet van een spanner zijn voorzien.
Het oprichten van lange masten is meestal een groot probleem. Is een
antenne eenmaal opgericht, dan zijn de in de verbinding optredende krach
ten betrekkelijk gering. De verhoudingen zijn bij het oprichten echter veel
ongunstiger. Om knikken te voorkomen gebruikt men bij het oprichten een
hulpmast, die loodrecht op de mast wordt bevestigd (fig. XVI.7).
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Fig. XVI.6. De tuien mogen
niet te steil staan. (max. 60°).
ctnfretr -

Fig. XVI.4. Centreerklemmen.
De tuien worden aan de hulpmast bevestigd en de mast wordt omhoog
getrokken. Met de niet aan de hulpmast bevestigde tuien wordt de mast
in het juiste vlak gehouden. Wanneer regelmatig hoge masten moeten
worden opgezet, gebruikt nien een voetstuk, waarin mast en hulpmast ge
plaatst worden.

Fig. XVI.7. Opzetten van lange mast m.b.v.
hulpmastje.

hulpmat’
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16.4. BEVESTIGING VAN DE ELEMENTEN OP DE
DRAGER
De fabrikanten proberen hun antennes zo te construeren, dat de montage
in een zo kort mogelijke tijd kan plaatsvinden. Fig. XVI.8a b.v. toont hoe
een element met een nylonklcm aan de drager is bevestigd.
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Fig. XVI.8.a. Nylonklem voor de beves
tiging van antenne-element; b. Bevesti
ging d.m.v. vleugelmoer.
Ook wordt wel de constructie volgens fig. XVI.8b toegepast. Bijzonder
handig zijn ook de „Clapp”-antenncs (fig. XVI.9) die met een paar grepen
in elkaar kunnen worden gezet

Fig. XVI.9. „Clapp”-antenne.

16.8. AFSTANDEN TUSSEN ANTENNES ONDERLING
Bij de bevestiging van meer antennes aan 6én mast moeten bepaalde
afstanden in acht worden genomen (fig. XVI.JO).
De LMI< antenne en de FM antenne, die een eenheid vormen, worden
bovenaan de mast bevestigd. Daaronder komen de antennes voor
band IV/V en band III.
De afstand tussen deze antennes onderling en tot de FM antenne moet
tenminste 80 cm zijn. Zijn twee antennes met elk 13 of meer elementen
aanwezig, dan is de onderlinge afstand ,100 cm.
Antennes voor band I worden 140 cm onder de bovengelegen TV antenne
geplaatst. Is er geen bovengelegen TV antenne, dan komt de band I
antenne 110 cm onder de FM dipool.
De onderste antenne moet ten minste 250 cm boven het dak worden ge
plaatst. De afstand tot buurantennos moet ten minste 6 m bedragen.
Daarmee voorkomt men een verandering in de eigenschappen van de
antennes en het ontstaan van moiré-storingen (zie: „TV-service” uitg. MK).
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16.6. BEVESTIGING VAN
UHF ANTENNES

LHK

UHF antennes moeten, om een verande
ring in eigenschappen te voorkomen, aan
de zijkant van de mast (afb. IX.8) of
vóór de mast (afb. XV.5) worden beves
tigd. Wanneer de mast tussen de antenne-elementen wordt gebracht, kan ze
zich voor de hogere frequenties al reflec
tor gedragen en de eigenschappen van
de antenne wijzigen.
16.7. BESCHERMING TEGEN
CORROSIE
Buitenantennes zijn dag en nacht aan
weersinvloeden blootgesteld. De daardoor
veroorzaakte corrosie treedt vooral op
bij contacten en bevestigingen. Om dit
zoveel mogelijk te voorkomen, worden
de delen vóór het in ekaar zetten met
een beschermende laag bestreken. Na de
montage worden de verbindingsplaatsen
nog eens met een dikke laag afgedekt.
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Fig. XVI.10 Minimum afstand tussen de antennes.
Afb. XVI.11 toont een tube Antenol van Hirschmann.
Wat betreft de behandeling van zelfbouwantennes wordt verwezen naar
hfdst. XIX. Daar wordt uitvoerig ingegaan op de problemen die met de
corrosie te maken hebben.
16.8. ANTENNEROTOR
In gebieden, waar men meer zenders uit verschillende richtingen kan ont
vangen, is het veelal goedkoper een brede band antenne met een antennerotor te combineren.
Ook indien men wil trachten, veraf gelegen TV zenders te ontvangen, is
een antennerotor onmisbaar.
Een antennerotor bestaat uit twee delen, nl. de rotor zelf en het bedieningsapparaat.
Afb. XVT.12 toont een combinatie van Hirschmann.
In het zuiden en oosten van ons land zijn er legio mogelijkheden om de
buitenlandse TV en FM programma’s te volgen, welke gelegenheid dan
ook alttfd met beide handen wordt aangegrepen. Waar het de ontvangst
van een zender in band I (kan. 2...4) betreft, zal men altijd een antenne
voor het betreffende kanaal moeten aanschaffen. Voor FM programma's
dient men vanzelfsprekend over een aparte antenne te beschikken.
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Voor de TV programma’s in de gehele band III echter en vooral ook in
de UHF banden IV en V kan in vele gevallen worden volstaan met een
aparte brede band VHF en UHF antenne, wat wezenlijke voordelen
biedt, als de mogelijkheid bestaat meer zenders in één band te ontvangen.
Als men voor elke zender immers een antenne gaat opstellen, krijgt men
met even zovele kabels te maken (wisselfilters komen dan niet in aan
merking), terwijl de antennemast van bijzonder zware constructie zal
moeten worden. Een brede band antenne, welke verschillende zenders moet
ontvangen, zal echter draaibaar moeten zijn.
Deze mogelijkheid wordt geboden door de z.g. antenne-rotoren, welke bij
de meer geoutilleerde detailhandel verkrijgbaar zijn.
Door N.V. Daviro te Den Haag worden twee merken antenne-rotoren ge
ïmporteerd en wel de Alliance model U 98 en de Channel Master, terwijl
vanzelfsprekend ook een uitgebreid assortiment hulpstukken en de vereiste
bedieningseenheden worden geleverd.
De rotor wordt boven aan de mast geplaatst.
De antennes worden op een korte mast aangebracht, welke op de rotor
wordt gemonteerd; de bedieningseenheden komen in de buurt van de
ontvanger. Een bijzonder eenvoudig richten is aldus mogelijk (binnen 1°
nauwkeurig) en de gunstigste richting op zwakke zenders is volledig te
realiseren. Afb. XVI. 13 toont een Channel Master rotor met verschillende
bedieningseenheden.
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HOOFDSTUK XVII

STORENDE SIGNALEN EN DE ONDERDRUKKING ERVAN
17.1. INLEIDING
Een storing in een TV ontvanger geeft in de werkplaats hetzelfde fou
tieve beeld als bij de klant thuis. Het komt echter voor, dat bij het onder
zoek in de werkplaats de ontvanger geen fout vertoont. In de meeste ge
vallen blijkt dan. dat de oorzaak van de storing niet in de TV ontvanger
schuilt, maar moet worden gezocht in de antenne-installatie of in van
buiten komende storende signalen.
In dit hoofdstuk worden de storingen besproken die van buiten komen,
d.w.z. niet in de TV ontvanger of in de antenne-installatie schuilen. Ach
tereenvolgens worden storingen besproken, veroorzaakt door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
j.
k.

De ontsteking van verbrandingsmotoren;
De collectorvonkcn van scheerapparaten, stofzuigers, enz.;
Diathermie-installaties;
Radarinstallaties;
Oscillatoren van oudere FM ontvangers;
Kruismodulatie met LG- of MG zenders;
FM zenders;
TV zenders, die op dezelfde frequentie werken;
Signalen, die de ontvanger via een omweg bereiken, z.g. echo’s;
TV-ontvangers.

Men ziet, dat er heel wat oorzaken voor een storing kunnen zijn. De fre
quentie van het storende signaal bepaalt, hoe het dient te worden onder
drukt.
a. Hebben de storende signalen een andere frequentie dan het te ont
vangen signaal, dan worden ze onderdrukt door filters en spoelen.
b. Hebben de storende signalen dezelfde frequentie, dan worden ze
onderdrukt door afgeschermde kabel te gebruiken en/of een antenne
te kiezen die ongevoelig is voor de richting waaruit het storende signaal
komt.

17.2. STORING, VEROORZAAKT DOOR HET VERKEER
Deze storing heeft een uitwerking volgens afb. XVII. 1. Op het beeld
scherm verschenen onderbroken strepen, die van links naar rechts lopen.
In het geluid is een knetterende toon aanwezig. Bij UHF ontvangst blijkt
men van deze storing bijzonder weinig hinder te ondervinden. Wanneer
men de storing, die elk voorbijrijdend motorvoertuig veroorzaakt, wil
vermijden, mogen deze storende signalen nergens een spanning indu
ceren. Dit wordt bereikt door juiste keuze en opstelling van de antenne en
door gebruik van coax kabel. Bij de keuze van de antenne is vooral het
verloop van de verticale stralingskarakteristiek van belang. Hoe scherper
ze Is, des te kleiner is het geïnduceerde storende signaal. Meer-etage
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antennes verhogen, zoals reeds is behandeld, het verticale rich^effect
(fig. XVTI.2a).
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Fig. XVTI.2a. De storing wordt onderdrukt door toepassing van een
2-ctage antenne, die een kleine verticale openingshoek heeft,
h. Afscherming door de woning.
Wanneer men gebruik maakt van de afschermende werking van de
woning kan men zonder een meer-etage antenne ook goede resultaten be
reiken. De antenne monteert men dan aan die zijde van het dak, die van
de straat is afgekeerd (fig. XVII.2b). Dit helpt vooral bij gebouwen van
gestort beton en wanneer het dak met zink is afgedekt. Is de afschermende
werking van het gebouw gering, dan wordt de antenne zo dicht mogelijk
aan de straatzijde gemonteerd. Zoals uit fig. XVII.3 blijkt, is de geïndu
ceerde spanning in dat geval geringer dan bij montage aan de achterzijde.

Fig. XVII.3. Opstel
ling in het geval, dat
het gebouw niet
afschermt.
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Is de veldsterkte voldoende, dan kan men bovendien proberen, de sto
rende signalen in het minimum van de stralingskarakteristiek te laten
vallen, door de antenne enigszins schuin op te stellen (fig. XVII.4). Uiter
aard geeft deze methode een zekere verzwakking van het te ontvangen
signaal.

Fig. XVII.4. Door de antenne scheef op te
stellen, wordt het storende signaal aanzien
lijk onderdrukt.

De verbinding tussen antenne en ontvanger mag ook niet worden ver
geten. Lintleiding, holle buisleiding en schuimstofleiding nemen storende
signalen zonder meer op. Bij lintleiding is een zekere compensatie moge
lijk door het te torderen. Coax kabel neemt geen storende signalen op.
Voor de aanpassing aan de antenne en aan de ontvanger zijn, zoals reeds
is besproken, bij gebruik van coax kabel transformatoren noodzakelijk.
17.3. STORING, VEROORZAAKT DOOR COLLECTORMOTOREN
De vonken van elektromotoren, die in scheerapparaten, wasmachines, e.d.
worden gebruikt, veroorzaken eveneens een storing volgens afb. XVII.1.
Daar de reikwijdte van deze stoorbronnen beperkt is, kan de schuldige gemakkelijk worden gevonden en ontstoord. Ook kan men ervoor zorgen, dat
de storende signalen de ontvanger niet bereiken. Dit doet men door coax
kabel te gebruiken en in de netleiding een storingsfilter op te nemen.
17.4. STORING, VEROORZAAKT DOOR UKG-GENERATOREN
Voor medische en technische doeleinden worden soms sterke UKG-generatoren gebruikt. Deze werken in de buurt van de middenfrequentie van
TV ontvangers. Op het beeldscherm kan dit een storing volgens afb. XVTI.5
geven. Ook kan een dikke zwarte balk optreden. In het geluid is meestal
brom aanwezig. Door het inschakelen van filters in de antenneleiding kan
men proberen de storing te onderdrukken. Fig. XVII.6 geeft de waarden
van de componenten van een dergelijk filter. De spoel van 2,5 «H wordt op
minimale storing ingesteld.
17.5. STORING, VEROORZAAKT DOOR RADARINSTALLATIES
De antenne van een radarinstallatie draait rond. De energie van de radarzender wordt dus met regelmatige tussenpozen door de in de buurt staande
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Fig. XVII.6. Gegevens van een filter
voor de onderdrukking van m.f. storingen.
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TV antennes opgenomen. Bevat het door de radar-installatie afgegcven signaal ook frequenties, die in het kanaal vallen waarop is afge
stemd, dan ontstaan op het beeldscherm met regelmatige tussenpozen
korte witte strepen. Wanneer dit het geval is moet de radarinstallatie wor
den ontstoord.
17.6. STORING, VEROORZAAKT DOOR OSCILLATOREN
VAN FIVI ONTVANGERS
Wanneer de harmonischen van de oscillator van een FM ontvanger in het
kanaal vallen waarop is afgestemd, ontstaan op het beeldscherm golfvormige strepen, eveneens ongeveer als afb. XVTI.5.
Het frequentiegebied van de FM oscillator loopt ongeveer van 70 tot
90 MHz. De tweede harmonische ligt dus in het gebied van 140...180 MHz
en de derde harmonische in het gebied van 210...270 MHz. Het fre
quentieverschil tussen de beelddraaggolf van de te ontvangen zender en
de storende harmonische volgt ongeveer uit 20 X xkHz. Hierin is x het
aantal strepen op het scherm. Omdat de oscillator in de FM ontvanger
niet kristalgestuurd is, is z'n frequentie niet constant. Daardoor verandert
het aantal strepen. Het golfvormig karakter van de strepen wordt ver
oorzaakt doordat op de anode-instelspanning van de FM oscillator enige
brom aanwezig is. Een eenvoudige methode om een storende FM ontvan
ger storingvrij te maken is in hfdst. HI.16 besproken. Aan de ontvangerzijde kan de storing worden verminderd door de in paragraaf 1 vermelde
maatregelen.
De hier beschreven storing kan ook worden veroorzaakt door een TV ont
vanger. Dit is vooral het geval, wanneer de antennes dicht b\j elkaar staan.
De afstand tussen antennes, die op afzonderlijke masten zijn bevestigd,
moet daarom minimaal 6 m bedragen.
17.7. STORING, VEROORZAAKT DOOR FM ZENDERS
FM-zenders b.v. van politie of scheepvaart, die in de buurt van de ont
vanger werken, veroorzaken eveneens een storing, zoals hierboven be
schreven.

17.8. STORING, VEROORZAAKT DOOR LANGE-, MIDDENOF KORTEGOLFZENDERS
Sterke zenders kunnen door kruismodulatie het beeld beïnvloeden. Komen
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de signalen op het rooster van de r.f. buis, dan varieert de steilheid van
deze buis tijdens de sturing door het storende signaal. Het TV signaal
wordt daardoor amplitude-gemoduleerd met het storende signaal. Deze
storing heeft dezelfde invloed op het beeld als een storende FM ontvanger.
Het enige verschil is, dat het aantal strepen nu vrijwel constant blijft,
omdat de storende zenders kristalgestuurd zijn. Deze storing is gemakke*o
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Fig. XVU.7a. Onderdrukking van omroepzendersignaal door een spoel.

a

lijk op te heffen, door in de antenneleiding condensatoren van enkele pF
op te nemen. Bovendien kan nog een spoel met een diameter van 6 mm vol
gens fig. XVH.7a over de antenneklemmen worden geschakeld. In cen
trale antenne-installaties worden voorgemonteerde sperkringen volgens
afb. XVII.7b gebruikt.
17.9. STORING, VEROORZAAKT DOOR IN HETZELFDE
KANAAL WERKENDE TV ZENDERS
Wanneer twee in hetzelfde kanaal werkende TV zenders op dezelfde plaats
voldoende veldsterkte veroorzaken, ontstaan in het beeld schuine strepen.
Omdat TV zenders kristalgestuurd zijn, is het aantal strepen constant.
Vooral onder gunstige atmosferische condities treedt deze storing op. Lig
gen de zenders in verschillende richtingen, dan kan de storing door keuze
van een antenne met een kleine horizontale openingshoek worden onder
drukt. Als de richting van de zenders bekend is, kan men eventueel ook
van de’ afschermende werking van de woning gebruik maken. Indien van
de ontvanger uit gezien de zenders in tegenovergestelde richting liggen,
gebruikt men bjj voorkeur antennes met een hoge voor/achter verhouding.
gewenste zender

absorptie-antenne
^^storende zender

Fig. XVn.8. Onderdrukking van het signaal van een op hetzelfde kanaal
werkende TV zender door gebruik van een absorptie-antenne.
Wanneer de onderdrukking met behulp van de richtkarakteristiek niet ge
lukt, kan men een absorptie-antenne gebruiken. Een absorptie-antenne
wordt afgesloten met een weerstand van 300 Q en wordt op de ongewenste
zender gericht (fig. XVH.8). Doordat de .absorptie-antenne energie op
neemt, wordt het veld verzwakt en neemt de storing af. De absorptle-
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antenne wordt zo opgesteld, dat ze de ontvangantenne afschermt van de
ongewenste zender.
17.10. STORING, VEROORZAAKT DOOR ECHOSIGNALEN
Wanneer men voor het TV apparaat zit en de omroepster vriendeltfk ziet
glimlachen, is dit in zekere zin een beeld uit het verleden. Het TV signaal
heeft nl. een bepaalde tijd nodig om de afstand van zender naar ontvanger
af te leggen. De e.m. golf heeft een snelheid van 300 m per ^sec. Een af
stand van 100 km betekent dus een vertraging tussen gebeuren en waar
nemen van 1/3 msec.
Deze tijd is weliswaar, naar menselijke maatstaven gemeten, bijzonder
klein, maar kan toch een storing veroorzaken, die aangeduid wordt met
echo.

Fig. XVII.9. Ontstaan van echobeeld
door reflectie.
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Wat onder een echo wordt verstaan, wordt aan de hand van fig. XVII.9
verklaard. In deze schets bereikt de antenne een signaal dat rechtstreeks
van zender naar ontvanger komt. Bovendien komt een signaal aan, dat
via een omweg arriveert. Ergens is een reflecterend vlak (gashouder, brug,
staalconstructie, gebouw, bos, e.d.) aanwezig, dat het signaal van de zen
der reflecteert. Door de langere weg komt dit signaal later aan. Het tijds
verschil tussen direct signaal en echosignaal kunnen we berekenen aan de
hand van de omweg. Is de omweg b.v. 600 m, dan komt het echo
signaal 2^sec later binnen. Daardoor ontstaat naast het hoofdbeeld nog
een beeld. Aan de hand van de afstand tussen hoofdbeeld en echobeeld kan
de omweg worden berekend en, wanneer een kaart aanwezig is, het reflec
terende vlak worden bepaald. De elektronenstraal heeft nl. een bepaalde
snelheid. Een volledige lijn (heenslag + terugslag) wordt bfl een lijn
frequentie van 15625 Hz in ongeveer 64/tsec geschreven. De heenslag
neemt ongeveer 92 % van deze tijd in beslag en bedraagt dus ongeveer
52 jusec. Bij een 59 cm buis kunnen we de snelheid van de elektronenstraal
daarom gelijk stellen aan 1 «sec/cm. Is de afstand tussen hoofdbeeld en
echobeeld 3 cm, dan maakt het echosignaal een omweg van 3/<sec. Dit
staat gelijk met een afstand van 900 m. Het reflectiepunt ligt op een ellips.
Heeft men dus een kaart bij de hand, dan kan deze ellips worden aange
tekend en op die wflze misschien de oorzaak van de reflectie worden ge
vonden.
Reflecties komen vooral voor in dicht bevolkte gebieden in de nabtyheid van
de zender.
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17.11. VOOR-ECHO’S
Af en toe ziet men een echobeeld voor het hoofdbeeld. Dit is mogelijk
wanneer zich tussen zender en ontvanger een kerk, een brug o.i.d. bevindt.
Het echosignaal komt dan sterker binnen dan het verzwakte directe sig
naal. Het echosignaal doet zich dan voor als het directe signaal, omdat het
sterker is. In dit geval kunnen we dus eigenlijk niet van een voor-echo
spreken, hoewel we het wel als zodanig ondervinden.
Echte voor-echo’s kunnen we aantreffen bij centrale antenne-ir.stallaties in
de nabijheid van de zender. Bij een centrale antenne-installatie wordt het
signaal via een uitgebreLd kabelnet vanaf de antenne naar de ontvangers
overgebracht. De afstand tussen antenne en verst verwijderde ontvanger
kan b.v. wel 250 meter bedragen. Is de situatie zoals voorgesteld in
fig. XVn.10, dan arriveert het via de antenne-installatie komende signaal
1,75 «sec later dan het signaal dat direct in de ontvanger wordt geïndu
ceerd, en dat ook een beeld veroorzaakt. De tijd van 1,75 «sec is als volgt
berekend:
>50/n

Fig. xvn.io. De spanning die
direct in de ontvanger wordt ge
ïnduceerd veroorzaakt 1,75 /*sec
eerder een beeld dan de via de
antenne komende energie.

2S0m

1

cntvargvr

De snelheid in de kabel bedraagt ca. 200m/wsec; 250 m wordt dus afge
legd in 1,25 /<sec; 150 m in lucht worden afgelegd in 0,5 «sec. Samen is dat
dus een vertraging van 1,75 /xsec. Het echobeeld komt dus 1,75 cm vóór het
hoofdbeeld. Men kan zich afvragen, waar het echosignaal een spanning in
duceert. Het kabelnet is immers afgeschermd. Dit is zo, maar in veel TV
ontvangers bevindt zich tussen de antenneklemmen en de kanaalkiezer
een stukje lintleiding. Hier kan de spaning worden geïnduceerd. De geïndu
ceerde spanning kan men verminderen, door de achterzijde van de ont
vanger gedeeltelijk met zilverpapier te beplakken.
17.12. TV ONTVANGER ALS „STOORZENDER”
Om straling door een TV ontvanger te voorkomen, mag na reparatie niet
worden vergeten aardverbindingen e.d. weer te bevestigen. Van bijzonder
belang zijn:
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a. Een prima verbinding tussen de afscherming van de lijneindtrap en
het chassis;
b. Een prima verbinding tussen de afscherming van de beeldbuis en het
chassis.
Wanneer een van deze verbindingen ontbreekt kan de omroepontvangst in
het MG- of KG gebied door de harmonischen van de lijn-frequentie wor
den gestoord.
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HOOFDSTUK XVIII

STORINGEN IN DE ANTENNE-INSTALLATIE
18.1. INLEIDING
Storingen tussen antenne en ontvangeringang uiten zich op het beeld
scherm. De beeldkwaliteit vermindert en we zien een beeld met ruis of
echo's of een beeld met gestoorde synchronisatie. Wanneer de klant de
fout meldt, weet men niet, of deze aan de ontvanger dan wel aan de
antenne-installatie te wijten is. Met behulp van een eenvoudige signaalgenerator (zie: ,,TV-service”, uitg. MK) kan men vaststellen of de
antenne-installatie dan wel de ontvanger defect is. In dit hoofdstuk zal
het opsporen van fouten in de antenne-installatie worden behandeld.
Volgens de antennefabrikanten is een groot aantal van de fouten in cen
trale antenne-installaties het gevolg van een foutieve montage, zoals:
a.
b.
c.
d.
e.

Niet juist aangesloten transformatoren;
Aansluiting van de antenne op een verkeerde versterker;
Verwisselen van in- en uitgang van een versterker;
Verwisselen van de aansluitingen van de antenne wissels;
Verwisselen van de aansluitingen van de verdelers.

18.2. WAARMEE WORDT DE FOUT OPGESPOORD?
Voor het opsporen van de fout heeft men in ieder geval een ohmmeter
nodig. Met deze ohmmeter kan men kortsluitingen en onderbrekingen
vaststellen. Bij metingen aan centrale antenne-installaties gebruikt men bij
voorkeur die meetinstrumenten, waarmee na de montage de installatie is
doorgemeten.
Bfl het foutzoeken aan een installatie voor één deelnemer gebruikt men
een stuk leiding. Door vervanging kan dan worden vastgesteld of de fout
in de antenneleiding schuilt.

18.3. ANTENNE EN MAST
Wanneer de antenne niet in orde is, kan men dat meestal zien. Het kan
zijn, dat een antenne-element is afgeknapt. Soms is de gehele antenne
verschoven, omdat bij de montage de mastbevestiging niet voldoende aan
gedraaid werd. In het UHF gebied kan het bewegen van de mast spanningsvariaties veroorzaken, waardoor het beeld onrustig is. Een meer
stabiele mast of tuien verhelpt dit.

|
18.4. DIPOOLDOOS
Een dikwijls optredende foutoorzaak is corrosie tussen de leiding en de
aansluitpunten van de dipool. De weerstand, die in dit geval tussen de uit
einden van de leiding wordt gemeten, verandert bij het bewegen van de
leiding. Dit verklaart ook, waarom de klant meldt, dat vooral b(j sterke
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wind de synchronisatie slecht is. De fout wordt verholpen door de uit
einden van de leiding af te knippen en de contacten schoon te maken. Na
de bevestiging worden de contacten met Antenol o.i.d. bestreken.
Dit moet ook bij de installatie van een antenne worden gedaan.
18.5. ANTENNELEIDING
a. Onderbreking
Wanneer lintleiding in de wind beweegt kan het gebeuren, dat na een be
paalde tijd de leiding bij een isolator knikt. Daardoor ontstaat dus een
onderbreking. Deze onderbreking kan gemakkelijk met de ohmmeter wor
den gevonden, door deze tussen de uiteinden van de leiding aan te sluiten.
Is bij het doormeten de weerstand normaal, dan beweegt men de leiding,
om op die manier ook een onderbreking, die slechts af en toe optreedt, te
kunnen vinden.
b. Kortsluiting
Een kortsluiting tussen de aders van de leiding is niet gemakkelijk te
vinden. De normale weerstand heeft nl. reeds het karakter van een kort
sluiting. Een kortsluiting is daarom alleen maar te constateren door de
leiding in de dipooldoos los te nemen. Een kortsluiting voor r.f., gevormd
door water in buisleiding, kan niet met de ohmmeter worden vastgesteld.
Bij te zwak signaal wordt daarom gecontroleerd of het water wel uit de
buisleiding kan lopen.
c. Leiding ligt op het dak
Wanneer een Isolator loslaat, komt de leiding op het dak te liggen. Vooral
bij regenachtig weer en ook bij de hoge frequenties in band IV/V nemen
de verliezen dan aanzienlijk toe, waardoor de beeldkwaliteit vermindert.
18.6. CENTRALE ANTENNE-INSTALLATIES
Fouten in een installatie voor één deelnemer worden meestal snel gevon
den. Bij het foutzoeken in een centrale antenne-installatie moet men
logisch te werk gaan, omdat anders het foutzoeken een langdurige ge
schiedenis is.
Precies zoals bij het foutzoeken in een TV ontvanger heeft men het schema
van de installatie, alsmede de na de montage gemeten spanningen en
weerstandswaarden, nodig. Het foutzoeken zonder deze gegevens kost tijd
en geld.
Uit het schema volgt de schakeling van wissels, kabelverdelers, wand
contactdozen, enz. Om de opgegeven meetwaarden te kunnen controleren
gebruikt men liefst de apparaten, die ook bij het installeren werden ge
bruikt. Behalve deze meetapparaten is ook het beeldscherm van de aan
gesloten ontvangers een belangrijk hulpmiddel. Meestal kan aan de hand
van het beeld een conclusie betreffende de aard van de fout worden ge
trokken.
Een beeld met ruis duidt meestal op achteruitgang in emissie van de buizen in de antenneversterker. Een beeld met echo’s kan worden veroor
zaakt door een misaanpassing, die het gevolg is van kortsluiting of on

147

derbreking. Ook kunnen echo’s dooi- directe opname van het zendersignaal ontstaan. Deze echo’s worden uitgeschakeld door gebruik van een
convertor. Ook kan men de gestoorde ontvangers afschermen.
Bij het opsporen van de fouten worden eerst met de meetont vanger de
signaalniveaus gemeten. Men begint daarmee aan de ingang van de
antenneversterker. Is daar alles in orde, dan wordt aan de uitgang van de
antenneversterker gemeten. Hierdoor worden de fouten in de antennever
sterker gevonden. Er wordt op gewezen, dat dit niet het geval behoeft te
zijn, wanneer de doorlaatkromme van de antenneversterker is verstemd.
Een verstemming, waardoor b.v. geluid in het beeld komt, vindt men door
in de stand „selectief” de versterking voor beeld- en geluidsdraaggolf te
meten.
Moiré-achtige storingen in installaties, waarbij de afstand tussen twee
kanalen ongeveer gelijk is aan de middenfrequentie, worden veroorzaakt
door de oscillatoren van de ontvangers die op het laagste kanaal zijn af
gestemd. De storing is des te groter, naarmate er meer ontvangers op
het laagste kanaal zijn afgestemd.
Door middel van een convertor wordt deze storing opgeheven. Een goed
kopere en tevens afdoende oplossing is de toepassing van 120 Q afge
schermde kabel. Wanneer een installatie is uitgebreid met de ontvangst
mogelijkheid van een kanaal in de UHF-band, waarbij het signaal van het
UHF-kanaal wordt omgezet naar een kanaal in een lagere band, kan het
gebeuren, dat vanaf de uitgang van de convertor een spanning in een
reeds opgestelde antenne wordt geïnduceerd. Na versterking in een achter
deze antenne geschakelde brede band versterker komt dit signaal in de
antennewissel bij het oorspronkelijke signaal en veroorzaakt daardoor een
storing.
Een voor de brede band versterker geschakeld kanaalfilter heft deze sto
ring op.
18.7. VOORBEELDEN VAN FOUTEN IN CENTRALE
ANTENNE-ENSTALLATIES
Fout 1:
Fout:
Onscherp, vervaagd beeld op kanaal 10.
Oorzaak:
In de kanaalwissel was een spoel verschoven, waardoor de doorlaatkromme
verschoof en de signalen voor kanaal 10 sterk verzwakt werden.
Opsporen:
Meetontvanger gaf een goed beeld, indien hij op de antenne of op de uit
gang van de versterker voor kanaal 10 werd aangesloten. Aangesloten op
de uitgang van de wissel, gaf de meetontvanger een onjuist beeld.
Verwisselen van de kanaalwissel verhielp de fout.
Fout 2:
Fout:
Ruis in beeld en vervormd geluid.
Oorzaak:
Verbrande weerstanden in de kabelverdeler en de afsluitdoos. Een deelnemer
(D) had. zijn U-ontvanger op het net aangesloten. Daar de antennecondensatoren lekten, kwam er 220 V op het kabelnet. Daardoor verbranden
de weerstanden.
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Opsporen:
Omdat er meerdere klachten waren, vermoedde men een defect in de
antenneversterker. Dit bleek niet het geval.
Daarop werden drie (A, B en C) woningen op de bovenste etage bezocht.
Bij twee ervan was het beeld slecht, bij de derde deelnemer was het beeld
goed. Daarop werd de kabelverdeler onderzocht en de verbrande weer
standen gevonden (fig. XVTII-1).
Daarna bleek het beeld bij B en C goed. Bij A was echter reflectie merk
baar. Op de contactdoos werd de weerstand naar massa gemeten. Deze
bleek te hoog, omdat o.a. de afsluitweerstand in de afsluitdoos verbrand
was.
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Fout 3:
Fout:
Veel ruls bij ontvangst van kanaal 54.
Oorzaak:
Opname van verkeerde testdoos. Deze testdoos was volgens de fabrikant
enkel geschikt voor LMKU.
De lengte van de leiding, waarmee de testdoos op de stamleiding werd
aangesloten, bedroeg voor kanaal 54 ca. £ XEen open \ X-leiding gedraagt zich echter als een zuigkring, zodat de
signalen voor kanaal 54 bQ de testdoos gereflecteerd werden.
Opsporen:
De installatie werd met een meetontvanger doorgemeten. Daarbij bleek tus
sen B en C een niveau-verschil van 17 dB voor kanaal 54 te bestaan. De
antennewissel bleek in orde. Daarop werd de testdoos onderzocht en kwam
men tot bovenstaande conclusie (fig. XVIII-2).
Na het verwijderen van de testdoos werden de tussen haken vermelde
niveaus vastgesteld. De verbetering bedroeg 11 dB.
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HOOFDSTUK XIX

ZELFBOUW VAN FM- EN TV-ANTENNES
19.1. INLEIDING
By zelfbouw van antennes voor FM en TV dienen de volgende punten in
acht te worden genomen:
a. De afstemfrequentie. Een antenne geeft maximale energie af als hy is
afgestemd. De impedantie is dan ohms. Een dipoolantenne vertoont
ohms gedrag, wanneer z'n lengte een veelvoud van & X bedraagt.
b. Richteffect. Op plaatsen, waar veel echo's aanwezig zijn is het by TVontvangst gewenst, meer de nadruk te leggen op scherp richteffect dan
op maximale versterking. Het is dan aan te raden, om de afstand tus
sen en de lengte van de elementen variabel te maken.
c. Corrosie. Deze dient men niet te onderschatten, omdat het antennematerlaal voortdurend aan weersinvloeden is blootgesteld. Metalen
worden bijzonder snel aangetast door vocht en een atmosfeer, die zout
of chemische verontreinigingen bevat. Dit kan in de nabyheid van
fabrieken het geval zijn. Daarom moet men een zelfgebouwde antenne,
indien mogeiyk, op zolder plaatsen.

19.2. AFMETINGEN VAN YAGI-ANTENNES
Voordat men met de bouw van een FM of TV antenne kan beginnen, moe
ten de afmetingen bekend zyn. In tabel VII zijn de afmetingen voor dipoolen yagi-antennes gegeven (zie ook fig. XIX.1). Deze afmetingen gelden
voor een diameter van de elementen van 10 mm. 19 directoren zal men
alleen by UHF in een ongunstige ontvangstsituatie gebruiken. In de na
byheid van de zender gebruikt men voor UHF ontvangst ca. 5 directoren.
De in tabel VII op blz. 138 aangegeven waarden moeten als richtwaarden
worden beschouwd.

19.3. CONSTRUCTIE VAN EEN \ X DIPOOL
Een eenvoudige methode om een staafdipool te construeren is de uiteinden
van lintiyn uit elkaar te trekken (fig. XTX.2). Wanneer men dicht by een
FM- of TV zender woont kan men op deze wyze ontvangst verkrijgen. De
„antenne” legt men onder een vloerkleed of op zolder. De lengte l volgt
uit:
150
m waarbij ƒ in MHz wordt uitgedrukt.

lz=
ƒ

De constructie volgens fig. XIX.3 is degeUjker en geschikt voor opstel
ling op het dak. Als antennemateriaal verdient aluminiumbuis de voorkeur
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TABEL VIL AFMETINGEN IN CM VAN YAGI-ANTENNES
(Fig. 1)
Kanaal
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2
3
4
2...4
UKG/FM
5
6
7
8
9
10
11
5...11
21...23
24...26
27...29
30...32
33...35
36...37

284
249
222
251
152
79
76
73
71
69
66
64
73
29,6
28,2
26,9
25,7
24,7
23,7

198
262
233
305
361
83
80
77
75
72
69
67
81
31,3
29,6
28,3
27
25,9
24,9

269
236
210
244
143
75
72
69
67
65
63
61
60,5
28,4
27,2
25,8
24,7
23,7
22,7

266
234
208
222
142
74
71
68
66
64
62
60
60
28,1
26,8
25,6
24,5
23,4
22,5

119
105
93
100
64
34
33
31
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29
28
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30
9,4
9
8,5
8,2
8
7,5
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60...80
32
25,3
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20,5
16
6,3
6
5,7
5,5
5,2
5
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vanwege geringe weerstand en laag gewicht. Men gebruikt ook wel kope
ren pflp of installatiebuis, hoewel dit laatste is af te raden.
Het nadeel van de staafdipool is, dat geen enkel punt mag worden geaard.
Men moet dus de antennehelften in of op een stuk isolatiemateriaal klem
men. Daarvoor kan men b.v. eboniet, trolituul of pertinax nemen.
Fig. XIX. 3 toont een constructie, waarbij gebruik wordt gemaakt van
eboniet. Men zaagt een stuk van de gegeven afmetingen (6x6x4 cm)
middendoor en vfllt in de helften een gleuf, waarin de antennestaaf kan
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Fig. XIX.2. Dipool, ontstaan door de uiteinden
van lintlijn uit elkaar te trekken.
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Fig. XIX.3.a. De ebonieten blokjes,
waartussen de staven worden ge
klemd; b. Doorsnede; de bouten wor
den door de antennestaven gedraaid,
nadat hier eerst gaten in zijn geboord.
worden geklemd, zodat hij niet kan rammelen. Men boort daarna twee
gaten op de aangegeven wijze. De diameter van deze gaten neemt men
2,5 mm, waarna men-verzinkte bouten van 3 mm indraait. Men kan er dan
zeker van zijn, dat de bouten goed contact maken met de antenne. Aan de
andere kant draait men moeren op deze bouten na er een soldeerlipje tus
sen te hebben gelegd. Hieraan kan men dan de leiding naar de ontvanger
solderen. Om goed contact te waarborgen gebruikt men tandringen. In
fig. XIX.4 is aangegeven hoe de staafdipool met een beugel aan de antenne
mast kan worden verbonden.
doutto

tpi—_rpp

Fig. XIX.4. Bevestiging van een £ A-staafdipool aan
de mast.
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19.4. DE GEVOUWEN DIPOOL
De gevouwen \ A dipool heeft als nadeel, dat hij mocilijker te construeren
is en meer materiaal vereist dan een staafdipool. Daartegenover staat, dat
hjj beter geschikt is voor een brede frequentieband en dat het midden kan

.
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worden geaard. Bovendien kan een bepaalde ingangsimpedantie worden
verkregen door een juiste keuze van de verhouding tussen de diameters van
de staven. Daarover is in hfdst. VI al gesproken. Het buigen van de alu
minium buis kan het best worden gedaan in een buigijzer of buigtang.
Heeft men een dergelijk apparaat niet ter beschikking, dan kan men op
verschillende manieren te werk gaan.
Heeft men dunne pijp met een diameter van ca. 6 mm dan kan men het
materiaal zonder het op te vullen buigen, om b.v. een buis die een dia
meter heeft welke gelijk is aan de gewenste straal. Uiteraard moet men
voorzichtig te werk gaan, om knikken te voorkomen. Materiaal met een
grotere diameter vult men op met droog zand. Ook vult men de pijp wel
op met hars. Dit wordt gesmolten, men laat het in de pijp lopen, waarna
het afkoelt.

Fig. XIX.5. De gevouwen dipool kan
ter versteviging tussen twee inge
vijlde ebonieten helften worden ge
klemd.

De pyp kan dan om een in de bankschroef geklemde buis worden gebogen,
zonder dat er kans bestaat dat hij in de bocht plat wordt. Het is aan te
raden de pijp op de buigplaatse'n zacht te maken door hem in een gasvlam
te ontlaten.
Op de manier, aangegeven in fig. XIX.5 kan men de dipool bevestigen.
Het eboniet wordt met een beugel tegen de antennemast geklemd. We
kunnen ook op de manier van fig. XIX.6a te werk gaan en de dipool door

Fig. XIX.6.a. Spreider; b. Aansluiting
van de toevoerleiding; c. Bevestiging
van de gevouwen dipool aan de mast
d.m.v. oogbouten.

3
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Fig. XIX.7.a. Gevouwen dipool van
lintlijn; b. Gevouwen dipool, be
staande uit draad om een plank
gewikkeld.

A

middel van spreiders in de juiste vorm houden. Deze spreiders kunnen van
eboniet zijn. De dipool kan met behulp van oogbouten en een klemplaatje
tegen de mast worden vastgezet.
We kunnen ook een dipool maken van lintleiding op de manier van
fig. XIX.7a. De lengte is afhankelijk van de verkortingsfactor Vk van de
lintleiding en is Vk X de lengte, die in tabel VII is aangegeven.
Een andere manier zien we in fig. XIX.7b, waar een draad om een stuk
hout is gewikkeld. Hiervoor gelden de lengten uit tabel VII.
19.5. YAGI-ANTENNE
De theorie van deze antenne is reeds behandeld in hfdst. VII. De antenneelementen worden met behulp van beugels op de drager bevestigd. De
drager wordt op zijn beurt weer aan de mast verbonden.
In fig. XIX.8a zien we een voorbeeld van een zelfbouwantenne, waarbij
drager en mast van hout zijn. De dipool-is op een pertinax plaatje beves
tigd.

Fig. XIX.8a. Antenne, drager en mast.
Fig. XIX.8b toont een constructie, waarbij in de drager gaten zijn ge
boord. De elementen en de dipool worden door deze gaten gestoken en
met boutjes en moertjes vastgezet. In of op de uiteinden van de elementen
worden plastic doppen gestoken. Deze zijn in elk warenhuis verkrijgbaar.
De drager wordt aan de mast bevestigd door middel van een plaat, en
wordt met behulp van twee beugels aan deze plaat bevestigd. De plaat
wordt op zijn beurt weer met twee beugels aan de mast geklemd.
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Fig. XIX.8b. Bevestiging
van elementen, drager en
mast.
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In fig. XIX.8c zien we een UHF antenne met hoekreflector voor kanaal
27. Deze is ontworpen voor plaatsing binnenshuis. De buitengewoon grote
voor/achter verhouding van deze antenne maakt hem hiervoor bijzonder
geschikt. Dit in verband met de binnenshuis veel optredende reflecties. De
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Fig. XIX.8c. Hoekreflector voor zelfbouw.
iton
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Fig. XIX.8d. Details van een professionele
antenne-constructie.
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reflector bestaat uit twee maal twee hardboard platen. Daartussen is alumi
nium foelie aangebracht. De hoek tussen de platen wordt experimenteel
vastgesteld. Dit is ook het geval mot de plaats van de vlinderdipool.
In fig. XIX.8d tenslotte zijn enkele details weergegeven van een antenneconstructie volgens Dremefa. De constructie is er op gericht, de antenne
zo snel mogelijk te kunnen monteren. Hoewel dit voor de zelfbouwer niet
zo’n belangrijke factor is, zijn deze details interessant genoeg om ze te
bekijken en eventueel in de eigen constructie te verwerken.
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19.6. INSTELBARE ANTENNE-ELEMENTEN
Omdat de hierboven aangegeven waarden gemiddelden zijn, is het aan te
bevelen de antenne-elementen, evenals de afstand tussen de elementen,
instelbaar te maken.
Men kan door experimenteren de grootste versterking of voor/achter ver
houding instellen.

Fig. XIX.9. Verstelbaar antenne-element.

In fig. XIX.9 zien we een eenvoudige constructie. In de uiteinden van het
antenne-element, dat ca. 10 % korter wordt gemaakt dan uit tabel VII
volgt, worden gleuven gemaakt. Buisstukken met een iets kleinere dia
meter worden in het element gestoken. Door deze stukken nu te ver
schuiven kan men het element afstemmen, waarna de stukken met beu
gels worden vastgezet.
19.7. AANPASSING
Het is al meermalen gezegd, dat een antenne alleen dan maximale energie
afgeeft, wanneer ze juist is aangepast. De aanpassing is juist, wanneer
de belasting in een waarde wordt getransformeerd, die gelijk is aan de
stralingsweerstand van de antenne. De stralingsweerstand moet daartoe
dus bekend zijn. De enige methode om de stralingsweerstand van de
antenne te bepalen is deze op te meten. Dit nu is niet zo eenvoudig, om
dat hiervoor speciale apparaten vereist zijn. Dat is de reden, dat een aan
passing achterwege wordt gelaten. Dit heeft niet zulke ernstige gevolgen
als soms wel wordt gedacht. Misaanpassingen tot 50 % geven een niet te
constateren energieverlies. Bij grotere misaanpassingen treedt wel ener
gieverlies op. Met toenemende misaanpassing neemt ook de kans op een
onscherp beeld, vanwege reflecties bij ontvanger en antenne toe. Daarom
wordt hier beschreven, hoe men provisorisch de juiste aanpassing kan
krijgen.
Tussen antenneklemmen en antenneleiding wordt een \ X transformator
geschakeld. Deze £ X transformator vervaardigt men van twee staven. De
afstand tussen de beide staven wordt op minimale roosterstroom ingesteld.
De golfweerstand van de transformator heeft dan de juiste waarde. Aan
de hand van de afmetingen kan dan de golfweerstand van de $ X trans
formator worden berekend. De stralingsweerstand van de antenne volgt nu
uit formule (6) (hfdst. III). Wanneer voor de energie-overdracht coax
kabel wordt gebruikt, schakelt men transformatoren in. De vervaardiging
hiervan is in hfdst. rn.14 besproken.
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19.8. BESCHERMING VAN DE ANTENNE TEGEN CORROSIE
Daar alle metaaloxyden een hogere weerstand hebben dan de metalen
waaruit ze zijn ontstaan, zullen, om signaalvermindering te voorkomen,
de antenne en de aansluitpunten zo moeten worden behandeld, dat geen
oxydatie optreedt. Deze oxydatie treedt op onder invloed van lucht en
vocht. Ze wordt versneld wanneer de atmosfeer zout of industriegassen
bevat; ook warmte heeft een ongunstige invloed. Op de contactplaats van
twee verschillende metalen treedt bijzonder snel oxydatie op. Bij aanwe
zigheid van vocht ontstaat op zulke plaatsen nl. een elektrolytische wer
king, waarbij chemische werking optreedt en een van de metalen bijzon
der wordt aangetast. We kunnen de werking vergelijken met een element
van Leclanché (fig. XIX.10).

Fig. XIX.10. Door de verschillende contactpotentialen
gaat er een stroom vloeien. Aan de zinkpool (—) ont
staat chloor; er wordt zinkchloride gevormd en het zink
verteert.
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Bij dit element zijn een kool- en een zinkstaaf geplaatst in een salmiakoplossing. De beide staven hebben t.o.v. de oplossing een verschillende
potentiaal. Bij verbinden van de klemmen gaat er een stroom lopen en er
treedt een chemische werking op, waarbij chloor ontstaat en zinkchloride
wordt gevormd. Steeds wanneer men twee metalen en een elektrolyt com
bineert, ontstaat er een element met een klemspanning, die afhankelijk is
van de materialen, die worden gebruikt. Hoe groot het potentiaalverschil
zal zijn, volgt uit de z.g. spanningsreeks, waarin de contactpotentialen van
de verschillende metalen zijn aangegeven.
Hieronder de meest bekende:
Zilver
Koper
Tin
Nikkel ...
Cadmium

0,8
0,34
0,14
—0,23
—0,4

volt
volt
volt
volt
volt

User .......
Chroom ...
Zink .......
Aluminium

—0,44
—0,56
—0,76
—1,33

;
:
:

volt
volt
volt
volt

De EMK van een element wordt bepaald door de verschilspanning. Hoe
groter deze is, des te groter is de stroom, des te meer gasontwikkeling
heeft er plaats en des te sneller verloopt de aantasting van de negatieve
pool. Uit de reeks blijkt duidelijk, dat aluminium met nagenoeg alle me
talen een grote verschilspanning oplevert en dat bij elektrolytische wer
king het aluminium dus snel wordt aangetast (fig. XIX.11).

I
:
;
«
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Om de spanning bij eventueel tussendringen van vocht zo klein mogelijk
te houden dienen we dan ook bouten en moeren te gebruiken, die verzinkt
of vercadmiumd zijn.
Aantasting op de contactplaatsen voorkomt men door deze waterdicht af
te sluiten me trolituulpasta, b.v. Antenol. In dit opzicht is het uitermate
gunstig de antenne binnen te plaatsen.

aluminium

Fig. XIX.11. Wanneer er vocht in een contactplaats dringt ontstaat er een elektrolytische wer
king. Het aluminium wordt aangetast en de overgangsweerstand neemt toe.

.elektronen
stroom

zuurstof
ontwikkeling

De antenne-elementen kunnen tegen corrosie worden beschermd door ze
als volgt te behandelen:
1. Grondige ontvetting van de antennedelen.
2. Etsen met een oplossing van fosforzuur. De ontvette delen mogen voor
deze behandeling niet met de handen worden aangeraakt.
3. Bespuiten of bestrijken met een oplossing van celluloselak.

19.9. ZELFBOUW VAN EEN MEETONTVANGER
Het richten van de antenne is in hfdst. XV besproken. Daarin werd ge
steld, dat alleen met behulp van een meetontvanger een uitspraak be
treffende de waarde van de antennespanning kan worden gedaan. Meetontvangers zijn echter prijzig en worden daarom meestal niet door kleinere
zaken aangeschaft. Met enige handigheid kan men echter zelf een meet
ontvanger bouwen.
VHF-konotonkienr

S

AVR

m

mf.-trap

VHF

VHF'-kanalenklmr

detector

&
Fig. XIX.12. Principiële opbouw
van een meetontvanger.

VHFi S,B
VHF
voeding

Men kan een dergelflk apparaat van de grond af opbouwen. De moeilijk
heden, die daarbij optreden zQn echter zo groot, dat men zich wel goed
dient te bedenken, voordat men op deze manier aan de slag gaat. Er is nl.
een gemakkeljjker methode. Een meetontvanger heeft dezelfde opbouw
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Fig. XIX.13. Schema van detector en voeding.

als een TV ontvanger. Het moet dus mogelijk zijn met behulp van de in
de surplushandel verkrijgbare kanaalkiezers en m.f.-gedeelten, aangevuld
met een meter en wat losse onderdelen voor voeding en detector, een meetontvanger samen te stellen. De principiële opbouw blijkt uit fig. XIX.12.
Er wordt uitgegaan van een UHF- en een VHF kanaal-kiezer. De uitgangsspanning van één van de kanaalkiezers wordt aan de eerste m.f.
trap van de m.f. versterker toegevoerd. Na versterking in deze m.f. versterkertrap wordt gelijkgericht. De gelijkgerichte spanning wordt door
een meter aangegeven. De voeding levert de instelspanningen voor kanaal
kiezers en m.f. versterkertrap. De regelspanningen voor de geregelde
buizen moeten worden vervangen door vaste instelspanningen. Dit doet
men door de onderzijde van de betreffende roosterweerstanden te aarden.
Fig. XIX.13 geeft aan, hoe voeding en detector kunnen worden uitgevoerd.
De voeding levert:
a. De hoogspanning voor de buizen in de kanaalkiezer en de m.f. trap.
De voedingsspanning voor de kanaalkiezers wordt tegelijk met de in
gang van de m.f. trap omgeschakeld. Deze omschakeling kan worden
gedaan met een schuifschakelaar; die via een bowden-kabel wordt be
diend.
b. De gloeispanning voor de buizen.
De gloeidraden van de buizen met dezelfde gloeispanning worden pa
rallel geschakeld. De vereiste gloeispanningen worden verkregen door
bijwikkelen van de gloeistroomwikkeling. Ook kan een afzonderlijke
gloeistroomtransformator, waarop diverse aftakkingen voorkomen,
worden gebruikt.
De detector wordt op de kring in de anodeleiding van de eerste m.f.
trap aangesloten. De diode en de detectiecondensator worden in de
bus van de m.f. spoel ondergebracht. In de leiding naar de meter'wordt
een r.f, spoeltje geschakeld. Men kan ook een ferrietkraaltje om de
leiding aanbrengen.
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Voor de ijking is een meetzender vereist, waarvan de spanningen nauwkeu
rig instelbaar moeten zijn.
Allereerst wordt de frequentie van de meetzender ingesteld op de fre
quentie van de belangrijkste UHF zender. De uitgangsspanning wordt in
gesteld op 5 mV. Met behulp van Pt wordt de meter op volle uitslag ge
regeld. Vervolgens wordt de uitgangsspanning van de meetzender op 1 mV
ingesteld en met P« de meter op volle uitslag geregeld.
Daarna wordt overgeschakeld op VHF. De meetzender wordt ingesteld op
het belangrijkste VHF kanaal. De uitgangsspanning wordt ingesteld op
5 mV. Dan wordt de buistrimmer ingesteld op volle uitslag op het 5 mVgebied.
Wanneer men geen meetzender heeft, kunnen slechts vergelijkende metin
gen worden uitgevoerd.
Daar netspanningsvariaties invloed op de aanwijzing hebben, wordt bij
de ijking vastgesteld hoe groot deze invloed is. Aan de hand hiervan wordt
een correctiefactor ingevoerd. Bij nauwkeurige metingen wordt deze correctiefactor in rekening gebracht.
Behalve voor het meten van de antennespanning kan de meetontvanger
worden gebruikt om de demping van de antenneleiding, wissels, filters,
e.d. te meten en op deze wijze eventuele fouten op te sporen.

19.10. DEMPSCHAKELINGEN
In de nabijheid van de zender kan het noodzakelijk blijken, ter onderdruk
king van echosignalen, een antenne te gebruiken met een hoge verster
king. De afgegeven spanning kan dan zo hoog zijn, dat de ontvanger over
stuurd wordt. Het antennesignaal moet dan m.b.v. dempschakelingen wor
den verzwakt.

Fig. XIX. 14. Dempschakelingen voor: a. en b. asymmetrische leidingen;
c. en d. symmetrische leidingen.
Fig. XIX.14 toont enkele dempschakelingen, waarvoor het best koolweerstanden kunnen worden gebruikt.
Als n de verhouding is tussen 17; en Uu (dus de verzwakking) en Z de
golfweerstand van de gebruikte kabel, dan volgen de weerstanden uit:

en

n+1

Ri = Z------;R9 = Z------;Rz = Z
;Ra =Z
rP—1
n—1
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19.11. TYVEE ONTVANGERS OP ÉÉN LEIDING
Wanneer met één lintleiding twee ontvangers moeten worden gevoed, kun
nen de ontvangeringangen niet direct parallel worden geschakeld, omdat
dan misaanpassing optreedt, waardoor ook beeldstoringen kunnen optre
den.
3000 anten/*?

Fig. XIX.15. Schakeling voor aanslui
ting van twee ontvangers op één leiding.

>50
ontvanger

ISO

|

ISO
ISO

onfrafffar

Voor dit geval dient de schakeling van fig. XIX.15. De signaalsterkte zal
G dB verminderen en men dient inductievrije weerstanden te gebruiken.
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HOOFDSTUK XX

ANTENNEPROBLEMEN BIJ KTV-ONTVANGST
20.1. INLEIDING
We willen voorop stellen dat een antenne-installatie, waarmee goede zwartwit-ontvangst mogelijk is (geen ruis, geen echo’s, geen moiré-storing, geen
storing door een zender in hetzelfde kanaal) in het algemeen zonder meer
een goed kleurenbeeld zal geven.
In het onderstaande willen we bespreken op welke wijze het kleurenbeeld
wordt beïnvloed door:
a. stoorsignalen
b. foutieve antenne-eigenschappen
20.2. RUISSTORING
Het beeld is ruisvrij, indien de signaal/ruisafstand 40... 50 dB bedraagt
(afb. 1). In het kleurenbeeld uit ruis zich als „confetti” (afb. 2).
Indien het zwart-wit beeld ruisvrij is, is dit eveneens het geval met het
kleurenbeeld.
20.3. MOIRÉ-STORING
De storing volgens afb. 3 wordt veroorzaakt door signalen die geen modu
latie of een geheel andere modulatie dan de ontvangen KTV-zender hebben.
Moiré-storingen worden o.a. veroorzaakt door:
a. Hoogfrequent-generatoren.
b. FM-ontvangers (harmonischen van het oscillatorsignaal).
c. TV-ontvangers (uitgestraald oscillatorsignaal of harmo
nischen ervan).
Moiré-storing kan ook worden veroorzaakt door een in hetzelfde kanaal of
in een buurkanaal werkende zender. In dit geval ontstaat een beeld volgens
afbeelding 4.
Er ontstaan door de storing geen kleurvariaties, doch enkel verzadigingsvariatles.
Moiré-storing in een kleurenbeeld is niet storender dan dezelfde moiré in
een zwart-wit beeld. Om moiré-storing, ongeacht de herkomst, te onder
drukken is een signaal/stoor-afstand vereist van 40... 50 dB. Voor de
beelden volgens afb. 3 en 4 is de signaal/stoorafstand 30 dB. Dit is te
weinig.
20.4. ECHO’S
Bfl kleurenontvangst geven echo’s een beeld volgens afb. 5. De echo’s ver
oorzaken in PAL-ontvangers geen kleurvariaties, maar enkel helderheidsvarlaties.
BQ een signaal/stoorafstand van 26 ... 30 dB zijn de echosignalen niet meer
te herkennen. Uit proeven is gebleken dat bij kleurenbeelden echo’s niet
meer en vaak minder storen dan dezelfde echo’s in het zwart-wit beeld.
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20.5. ANTENNEKARAKTERISTIEK
De versterking van de antenne dient over de breedte van het gehele kanaal
constant te zijn (fig. 6a).
Een geringe variatie is niet ernstig, omdat dit met behulp van de kleurenverzadigingsregelaar uitgeregeld kan worden.
Verloopt de versterking volgens fig. 6b, dan is de versterking van de kleursignalen te gering. Dit veroorzaak onverzadigde kleuren, zelfs indien de
kleurverzadigingsregelaar geheel rechtsom staat.
In sommige gevallen wordt de normale kleurverzadiging bereikt, maar het
kleurenbeeld vertoont dan ruis. De ruis is niet aanwezig in het zwart-wit
beeld. In fig. 6c is de versterking van de antenne getekend, indien er een
zuigkringwerking op een be
paalde frequentie is. Er ont
staat dan eveneens een vermin
B
K
G
dering in kleurverzadiging.
T
Verloopt de versterking van de
antenne volgens fig. 6d dan is I1
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HOOFDSTUK XXI

ZELFBOUW VAN ANTENNEVERSTERKERS
21.1. INLEIDING
Zij die van plan zijn zelf een antenneversterker te bouwen, dienen zich wel
te realiseren, dat het niet eenvoudig is een versterker te bouwen, die stabiel
is en ook na langere tijd nog stabiel blijft.
Ondanks dit pessimistische geluid willen we voor de geïnteresseerden
schema’s geven, nl. een versterker voor band III en een versterker voor
band IV/V.
21.2. ANTENNEVERSTERKER VOOR BAND IH (fig. XXI.la)
Dit is een breedbandversterker met afgestemde ingangskring. De afstem
ming vindt plaats met behulp van een varicapdiode. De capaciteit wordt
ingesteld met behulp van R10. De diameter van de spoelen bedraagt 5 mm.
De spoelen worden gewikkeld van verzilverd koperdraad van 0,8 mm dia
meter.
LI is afgetakt op \ winding. L2 en L#3 hebben een ferrietken. L3 is afgetakt
op 2 windingen.
De versterking bedraagt 18...22 dB. Met PI en P2 worden de instelstromen
van VI en V2 op de juiste waarde gebracht.
In plaats van batterij voeding te gebruiken kan men ook voeden met behulp
van een gelljkrichter. De door de gelijkrichter afgegeven spanningen moet
men stabiliseren.
De voeding voor de antenneversterker kan b.v. worden samengesteld vol
gens fig. XXLlb.
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Fig. XXI.la. Antenneversterker voor band HE
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21.3. ANTENNEVERSTERKER VOOR BAND IV/V (fig. XXI-2a)
De versterking bedraagt 10 dB bij 500 MHz.
Met Cl en C2 wordt op het gewenste kanaal afgestemd. R4 wordt zo laag
gekozen, dat de schakeling niet oscilleert.
Het zal zeker de moeite lonen voor de bouw eens een UHF-tuner met transistoren te bezien. De opbouw is weergegeven in fig. XXI.2b.
Het bakje en het afschermschotje kan men maken van met koper bedekt
pertinax. De geleiders I en II worden in de zijwand geschroefd. De vrije
uiteinden worden op Cl en C2 aangesloten. Met Cl en C2 wordt op het ge
wenste kanaal afgestemd. R4 wordt zo klein genomen dat de schakeling
niet oscilleert.
Ook hier kan men een gestabiliseerde voeding gebruiken, b.v. volgens
fig. XXI-2c
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HOOFDSTUK XXII

PROBLEMEN ROND DE ANTENNE-INSTALLATIE
Indien een installateur van antenne-installaties problemen heeft, zal hij zich
uiteraard richten tot de technici van de fabriek of de vertegenwoordiging
bij welke hij de materialen betrekt. Het blijkt dat er vragen zijn die her
haaldelijk worden gesteld. In dit hoofdstuk vindt u een groot aantal van
deze vragen en de antwoorden.
Vraag 1:
Welke signaalspanning is vereist om een ruisvrij beeld te verkrijgen?
Antwoord:
De vereiste signaalspanning is afhankelijk van het soort ontvanger. Heeft
men een ontvanger met een buizenkanaalkiezer, dan is voor VHF een
signaalspanning van ca. 500 mV vereist en voor UHF een signaalspanning
van ca. 1 mV.
Heeft men een transistor-kanaalkiezer, dan kan men zowel op VHF als óp
UHF een ruisvrijbeeld verkrijgen bij een signaalspanning van 500 jxV. Deze
signaalspanningen zijn gemeten over 300 Q.
Vraag 2:
Wat is de minimale spanning, die nog een vrij redelijk beeld oplevert?
Antwoord:
De minimale signaalspanning bedraagt ca. 100 tot 150 «V. Uiteraard is er
dan veel ruis in het beeld.
Vraag 3:
Bij welke signaalspanning kan men een stilstaand beeld op de TV-beeldbuis
beginnen waar te nemen ?
Antwoord:
Bij ca. 30 jxV kan een goede ontvanger reeds gesynchroniseerd worden,
zodat er een stilstaand beeld, dat weliswaar trekt, ontstaat. Uiteraard is
er dan ontstellend veel ruis aanwezig.
Vraag 4:
Welke factoren bepalen het te kiezen antennetype ?
Antwoord:
Dit wordt bepaald door de ontvangstomstandigheden ter plaatse. Deze
ontvangstomstandigheden zijn o.a. afhankelijk van de afstand tot de zen
der en van de omgeving.
Vraag 5:
Welke invloed hebben de weersomstandigheden op de ontvangst?
Antwoord:
Bij rustig weer (hogedruk gebied) heeft men gewoonlijk een extra goede
ontvangst. Dit komt dan omdat de stralen door bepaalde temperatuur- en
vochtverhoudingen naar de aarde worden afgebogen. Vooral bij mist treedt
een sterke meebuiging op. In band I krijgt men soms ontvangst over grote
afstanden ten gevolge van ionisatie door meteorieten. Men kan dan b.v.
stations ontvangen over een afstand van 1500 km.
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Geeft*mist geen demping van het over te dragen signaal ?
Antwoord:
Neen, demping treedt pas op in het centimetergebied.
Vraag 7:
Met een bepaalde installatie kan geen sneeuwvrij beeld geproduceerd wor
den, terwijl in de gehele omgeving de ontvangst uitstekend is. Hoe is dit
mogelijk ?
Antwoord:
Vooral bij UHF-ontvangst komt dit probleem nogal eens voor. Meestal be
vindt zich dan een hoog gebouw tussen de zender en ontvanger. Is er
slechts geringe sneeuw in het beeld, dan kan meestal worden volstaan een
antennetype met hogere versterking te gebruiken. Indien het signaal veel
te laag is, dan moet op het dak de beste plaats voor de antenne gezocht
worden of moet men de antenne plaatsen op het dak van een naby gelegen
woning.
Vraag 8:
By welke frequenties geven obstakels in de buurt aan de ontvang-antenne
de meeste verzwakking?
Antwoord:
De invloeden zyn des te hinderlijker, naarmate de frequentie hoger is. In
dien b.v. tussen ontvangantenne en zender een bos aanwezig is, zal dit bos de
meeste demping geven in band TV of V. In de winter blijkt de demping aan
zienlijk lager te zyn dan in de zomer. Ook is de vochtigheidstoestand van
belang. Is het bos vochtig dan is de demping hoger.
Vraag 9:
Waardoor ontstaan echobeelden of geestbeelden ?
Antwoord:
Echobeelden of geestbeelden ontstaan doordat behalve het directe signaal,
de ontvanger ook een signaal bereikt dat via een omweg komt. Dit signaal
kan via een omweg komen vanwege een reflectie tegen een gebouw, een
gashouder, een hyskraan of iets dergelijks. Is de omweg van de reflectie
kleiner dan 25 m, dan is geen echobeeld zichtbaar. Wel zijn de contouren
van het beeld enigszins vertekend. Een echobeeld begint duldeiyk zichtbaar
te worden, indien de omweg groter dan ca. 100 m is. Als vuistregel kan men
onthouden, dat een afstand van 1 cm op het beeldscherm een omweg van
ca. 300 m betekent.
Vraag 10:
Hoeveel moet een echobeeld verzwakt worden, opdat het niet meer
storend is?
Antwoord:
Het echobeeld moet tenminste 30 dB zwakker zyn dan het directe beeld.
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Vraag 11:
Hoe kan men vaststellen uit welke richting een echobeeld afkomstig is ?

i

Antwoord:
Men moet de antenne zo draaien dat de echo maximaal is. Het kan dan
zelfs zijn dat de echo sterker is dan het directe beeld zodat het directe
beeld als een „voorgeest” merkbaar is.
Vraag 12:
Welke maatregelen moet men nemen indien de echo schuin van voren
komt?
Antwoord:
In dat geval moet men een antenne met een smalle horizontale openings
hoek nemen. De horizontale openingshoek is des te kleiner naarmate men
meer directoren toepast. Men kan ook een tweelingantenne toepassen, dat
wil dus zeggen twee antennes naast elkaar.
Vraag 13:
Welke maatregelen moet men nemen, indien een echo uit de achterrichting
komt?
Antwoord:
Men moet dan een antenne toepassen met een grote voor/achter verhou
ding. Antennes hebben een grote voor/achter verhouding indien een reflectorscherm wordt toegepast of indien meerdere reflectoren boven elkaar
staan.
Vraag 14:
Hoe onderdrukt men zeer sterke reflexen ?
Antwoord:
Men kan proberen de ontvangantenne zodanig te plaatsen, dat het echosignaal wordt afgeschermd door een gebouw. Men moet dan dus de antenne
verschillende opstellingen geven. Vaak heeft men resultaat door de antenne
voldoende laag op te stellen. Dit is alleen mogelijk indien dan het directe
signaal voldoende sterk blijft. Soms helpt het ook de antenne enigszins in
het verticale vlak te draaien.
Ook kan men proberen de antenne zo te draaien dat het echosignaal In
een minimum van de horizontale richtkarakteristiek valt.
In sommige gevallen kan men een bevredigend beeld krijgen door de an
tenne uit te richten op het echosignaal en dus het directe signaal als echo
te beschouwen.
Vraag 15:
Waardoor ontstaan onregelmatig optredende reflecties ?
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Antwoord:
Onregelmatig optredende reflecties kunnen het gevolg zjjn van b.v. een
gashouder die op en neer schuift, bouwkranen die heen en weer zwaaien,
en ook van bossen die op een gegeven moment vochtig zijn, waardoor ze
beter reflecteren.
In de nabijheid van de zender, waar minder kritische antennes worden ge
bruikt, dat wil zeggen antennes met grote openingshoeken of gewoon
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sprietantennes, kan het zijn dat men last heeft van reflecties van luxaflexschermen of b.v. van opklapbedden.
Vraag 16:
In welke frequentiegebieden heeft men de meeste reflecties?
Antwoord:
Oppervlakken reflecteren des te meer naarmate het oppervlak groter is
t.o.v*. de golflengte. Toch heeft men de meeste last van reflecties in de lage
frequentiebanden, omdat men daar antennes toepast met weinig elementen,
dat wil dus zeggen antennes met grote openingshoeken.
Vraag 17:
Hoe kan men een stoorzender, die op hetzelfde kanaal werkt, onderdruk
ken?
Antwoord:
Indien men op de kaart kijkt is de richting bekend. Men moet dan een
antenne met een zodanige richtkarakteristiek kiezen dat, indien de antenne
uitgericht is op het gewenste station, de ongewenste zender in een mini
mum van de horizontale richt-karakteristiek valt. Tracht ook gebruik te
maken van de schaduwwerking van huizen.
Vraag 18:
Waardoor wordt de grootte van de antenne vastgelegd ?
Antwoord:
In de eerste plaats door de ter plaatse heersende veldsterkte, maar ook
door de eisen wat betreft de reflectievrijheid.
Op grotere afstand van de zender moet men om een voldoende signaal te
verkregen antennes toepassen met meer elementen.
Daardoor worden de openingshoeken kleiner, waardoor reflecties gemakkelflker onderdrukt kunnen worden. Dicht bij de zender zal men, om een
reflectievrij beeld te kunnen verkrijgen, soms zeer uitgebreide antennes
moeten toepassen om echobeelden voldoende te onderdrukken. Het kan dan
zijn dat de signaalsterkte zo groot is, dat de ontvanger daardoor over
stuurd wordt. Dit versterkte signaal moet men dan weer onderdrukken
door middel van een verzwakker.
Vraag 10:
Kan de antennekabel ook signalen opnemen?
Antwoord:
Lintkabel of buiskabel kan ook signalen opnemen. Dit kan ook echo’s ver
oorzaken. Dit blflkt vooral in band m nogal eens het geval te zijn.
Soms kan een echo-signaal opgenomen worden in de ontvanger zelf, door
de lintkabel vanaf de antenneklemmen naar de kanaalkiezer. Dit echosignaal arriveert dan eerder dan het directe signaal. Het echosignaal is
dan als een voorecho zichtbaar.
Vraag 20:
Is het tnogeltyk dat in de nabijheid van de zender zeer lage veldsterkten
optreden?
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Antwoord:
Dit is inderdaad mogelijk. Indien men n.1. de verticale richtkarakteristiek
van de antenne bekijkt, komen in deze richtkarakteristiek minima voor.
Indien de antenne opgesteld wordt in dit minimum, zal hfl vrijwel geen
spanning afgeven. In dat geval moet men de antenne in verticale richting
schuiven, en eventueel in verticale richting draaien.
Vraag 21:
Is het mogelijk om verschillende zenders uit dezelfde richting via één
antenne te ontvangen ?
Antwoord:
Indien meerdere zenders uit dezelfde richting signaal geven, kan men dit
met behulp van één antenne ontvangen indien deze antenne tenminste een
voldoende bandbreedte heeft. Indien de te ontvangen zenders in verschil
lende banden liggen, kan men z.g. combi-antennes toepassen.
Vraag 22:
Is het mogelijk om de signalen van de verschillende zenders via één kabel
naar de ontvanger te voeren ?
Antwoord:
Met behulp van antennewissels kan men de signalen van de verschillende
antennes op één kabel krijgen. Op deze wijze kan men b.v. vijf program
ma’s combineren. Hierbij is het wel een vereiste, dat de by elkaar gevoegde
kanalen een bepaalde afstand hebben. In het VHF-gebied moet de afstand
tussen de kanalen minstens 1 kanaal zijn en in het UHF-gebied 3 & 5
kanalen. De antennewissels kan men onderbrengen in de aansluitdoos by
de dipool aan de mast of eventueel onder het dak binnenshuis.
Past men een antenneversterker toe, dan moet men, alvorens de signalen
aan de ingang van deze versterker toe te voeren, ze op een gelijk niveau
brengen. Anders bestaat de kans op kruismodulatie.
Vraag 23:
Hoe groot moet de afstand tussen twee antennes op één mast zfln?
Antwoord:
Dit hangt sterk af van het gebruikte antennetype. Yagi-antennes zijn wat
dit betreft nogal gevoelig en dienen ruim uit elkaar te worden opgesteld.
De afstand kiest men evenredig met de lengte van de elementen. Bij hoekreflector-antennes is de gevoeligheid in het verticale vlak gering. Hoekreflector-antennes zijn bovendien erg ongevoelig voor de achterrichting, zo
dat men ze soms rug aan rug op kan stellen.
Vraag 24:
Hoe moet men een UHF-Yagi aan de mast bevestigen?
Antwoord:
Aan de achterzijde of via een zijbeugel. Men mag in geen geval de
antennemast verbinden met de drager van de Yagi-antenne.
Vraag 25:
Welke antenne moet men bovenaan plaatsen?
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Antwoord:
Dit is afhankelijk van de te stellen voorwaarde.
In het algemeen zal men trachten de UHF-antenne boven de VHF-antenne
te plaatsen, omdat blijkt dat een VHF-antenne een soort paraplu-effect
veroorzaakt. Een bovenaan zittende VHF-antenne schermt als het ware
de daaronder geplaatste UHF-antenne af. Indien men voldoende UHFsignaal heeft, is dit uiteraard geen bezwaar.
Vraag 26:
Wat zijn de voordelen van lint- en buiskabel ?
Antwoord:
Vooral de lage prijs van deze kabel wordt wel als een voordeel gezien.
Bovendien hebben lint- en buiskabel in nieuwe toestand een zeer geringe
demping. Verder zijn er geen transformatoren bij antenne en toestel nood
zakelijk.
Vraag 27:
Wat zijn de nadelen van lint- en buiskabel ?
Antwoord:
a. Lastige montage. Men heeft isolatoren nodig die deels de lage prijs
weer teniet doen.
b. Een sterke toename van de demping door vervuiling. Dit is vooral bij
lintkabel het geval.
c. Bij buiskabel heeft men altijd het risico van indringen van vocht, zelfs
bij afdichting, waardoor de demping ook sterk toe kan nemen.
d. Lint- en buiskabel zijn gevoelig voor storing. Bij lintkabel kan men dit
iets tegengaan door torderen.
e. Buiskabel moet men zeer voorzichtig leggen omdat anders bij bochten
de koperdraden kunnen breken.
f. Vooral lintkabel kan door windvang nogal eens kapot waaien, indien
te weinig isolatoren worden gebruikt.
Vraag 28:
Wat zijn de voordelen van coaxkabel ?
Antwoord:
a. By goede kwaliteit een lage en laagblijvende demping.
b. Geen opname van stoorsignalen.
c. Montage op alle mogelijke manieren.
Uiteraard mag men de kabel niet plat knijpen of te sterk buigen, anders
komt de ader door de isolatie heen.
Vraag 29:
Wat is het verschil tussen goede en slechte coaxkabel ?
Antwoord:
a. By goede coaxkabel heeft men een dikke binnenader.
b. By goede coaxkabel heeft men een dichtgevlochten afscherming.
c. By goede coaxkabel heeft men een goede isolatie met weinig verliezen.
Men kan dus b.v. holle 'of schuim-isolatie toepassen. Indien men de dem
pingen van lint- en buiskabel met coaxkabel vergeiykt, blijkt dat goede
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coaxkabel ongeveer dezelfde demping heeft. Slechte coaxkabel heeft een
aanzienlijk hogere demping. Dichtbij de zender is de toepassing van coax
kabel met een hoge demping niet zo erg. Op grotere afstand van de zender
moet men uiteraard coaxkabel met een lage demping toepassen. Let vooral
op de demping in het UHF-gebied. Daar is deze het hoogst.
Vraag 30:
Wat kunnen we als nadeel van de coaxkabel beschouwen?
Antwoord:
a. De wat hogere prijs.
b. De noodzaak van transformatoren.
De kostenkwestie speelt echter steeds een kleine rol.
Vraag 31:
Waar moet men op letten bij de verbinding van de kabel met het toestel?
Antwoord:
Gebruik passende stekers. Zorg ervoor dat de aders een gelflke lengte
hebben, zodat niet door lusvorming op UHF demping kan ontstaan. Dit
kan ook het geval zfln bij coaxkabel, indien men in de afscherming een
lus aanbrengt.
Vraag 32:
Wanneer heeft het nut een antenneversterker te gebruiken ?
Antwoord:
Het heeft nut een antenneversterker te gebruiken wanneer het signaalverlies in de toevoerleiding zodanig is dat er een merkbaar verschil is in
beeldkwaliteit bij plaatsing van het toestel onderaan of by de antenne.
Toepassing van een antenneversterker heeft alleen nut, indien de ruis van
deze antenneversterker minimaal is. Dit is vooral het geval met de mo
derne transistor-antenneversterkers.
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Vraag 33:
Moet een smalband- of een breedband-antenneversterker worden gebruikt?
Antwoord:
Indien er een kanaal is dat bijgetrokken moet worden, gebruikt men bij
voorkeur een smalbandversterker. In het geval van kanaalgroepen of
bandgroepen, is het prettiger om een breedbandversterker toe te passen.
Bij breedbandversterkers kunnen problemen optreden, omdat er kruis
modulatie kan ontstaan. Kruismodulatie kan b.v. ook ontstaan door een
FM-zender. Met behulp van FM-filters moet men dan het signaal onder
drukken.
Vraag 34;
Welke fouten worden er veelvuldig gemaakt bij het plannen van centrale
antenne-systemen ?
Antwoord:
a. Het werken met ongehjke signaalniveaus. Men moet de versterking van
de antenneversterkers zo instellen dat men met zo gelijk mogelijke sig
naalniveaus werkt.
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b Het gebruik van convertors met een kanaalcombinatie die storing geeft
op andere kanalen.
c Een minder juiste keuze van de antenne. Vaak is het richt-effect te
gering, waardoor er echo’s optreden. Soms heeft de antenne een te
geringe versterking, waardoor de signaalruis verhouding aan.de antenneklemmen te laag is.
Dit kan uiteraard niet goed gemaakt worden door de toepassing van
antenneversterkers.
d. Een minder gunstige verdeling van de deelnemers, waardoor er grote
niveauverschillen ontstaan. Aan het einde van de streng kan men b.v.
sneeuw hebben, terwijl men aan het begin van de streng teveel signaal
heeft en daardoor oversturing krijgt. Men moet er naar streven, dat de
signaalverschillen in het net maximaal 10 è, 12 dB bedragen.
Als laagste spanning moet men uitgaan van 1 mV over 300 Q. Indien
men een signaalsterktemeter gebruikt die de topwaarde aangeeft zal
men de aangegeven spanning moeten delen door 1,4 om de effectieve
waarde te vinden. Verder wijzen we erop dat 1 mVCff over 300 Q over
eenkomt met 0,5 mV €ff over 75 Q.
e. Onjuiste plaatsing van de versterkerkast. Soms wordt de versterker
onder de kabelinvoer geplaatst, waardoor er vocht in de versterker
komt bij lekkage.
Ook wordt de versterkerkast vaak zo geplaatst, dat bij service de
versterkers vaak bijzonder moeilijk toegankelijk zijn.
f. Onvoldoende ventilatie bij versterkers met buizen. De warmte moet weg
kunnen, zodat ook op zomerse dagen de temperatuut niet te hoog
wordt.
Vraag 35:
Welke problemen kan men verwachten indien b.v. in een flat wordt over
gegaan van individuele installaties naar een centraal antennesysteem ?
Antwoord:
Bfl deze overgang blaken zich inderdaad tamelijk veel problemen voor te
doen. Deze problemen doen zich meestal voor bij die deelnemers, die over
oudere toestellen beschikken.
a. Het kan zijn dat in het centraal antennesysteem het toestel gebruikt
gaat worden op een kanaal, dat nooit eerder werd gebruikt. De con
tacten op dit nieuwe kanaal zijn dan vuil, waardoor men slechte ont
vangst heeft.
b. Het kan ook zfln, dat de afstemming van de ontvanger voor dit nieuwe
kanaal in de loop der tQd verlopen is, zodat er ook een slecht beeld is.
c. Het kan zfln dat door de hogere signaalniveaus in het centrale antenne
systeem de toestellen deze hogere signaalspanningen niet meer kunnen
verwerken, omdat er buizen versleten zfln> Ook dan heeft men een
slecht beeld ten gevolge van oversturing.
d. Het kan ztyn dat de kanaalkiezer intermodulatie geeft door onvoldoende
selectiviteit van het toestel.
e. Er treden wel eens moeilijkheden op door het gebruik van verkeerde
aanslyitsnoeren.
f. Ook kunnen er storingen in het kabelnet optreden, doordat men zelf
gemaakte snoertjes met stekers gebruikt.
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g. Het kan ook zijn dat men een oud aansluitsnoer met een ingebouwde
demping gebruikt. Bij de nieuwere systemen is de demping echter in de
afsluitdoos ondergebracht. Men heeft dan dubbele demping.
Vraag 36:
Wat zijn veel voorkomende fouten bij de aanleg van antenne-installatles ?
Antwoord:
a. Onjuist afisoleren van de kabels. Daardoor ontstaan sluitingen tussen
de losse rafels van de omspanning en de ader. Dit is vaak moeilijk te
zien en ook vaak moeilijk te meten, omdat de geringste trilling de slui
ting weer onderbreekt. Het typische is dat een dergelijke rafel op een
bepaald kanaal wel en op andere kanalen geen verzwakking kan geven.
b. Te kort afisoleren, zodat bij mechanische spanningen de afscherming
van de kabel onder het zadel uittrekt. Er is dan geen massaverbinding
meer.
c. Te scherp knikken van de kabel. De kabelisolatie wordt daardoor be
schadigd en er ontstaat kabelsluiting. Ook kan de ader breken.
d. Het zodanig monteren van een verdeeldoos of aansluitdoos dat er water
in kan dringen.
e. Het naar binnen lopen van water, omdat het gat in de muur van buiten
naar binnen niet omhoog maar omlaag is geboord.
In een vochtige omgeving moet men de aansluitingen afspuiten of af
smeren met siliconenvet.
f. Het niet monteren van de afsluitweerstanden.
g. Het verwisselen van eind- en doorgangsdozen.
h. Het verkeerd monteren van de afdekplaat bij dubbele dozen voor radio
en TV.

Vraag 37:
Welke installaties beveelt men aan opdat men in de randstad Holland de
zenders Kleef en Wezel zal kunnen ontvangen?
Antwoord:
Gebruik een antenne met maximale versterking in het gebied van kanaal
35 t/m kanaal 48. Gebruik een transistor-antenneversterker, die vlak bij de
antenne wordt geplaatst en gebruik coaxkabel.
Van Tewea zou men b.v. kunnen gebruiken de long-wing met Teweantantenneversterker en bijbehorende voeding en goede coaxkabel.
Vraag 38:
Hoe schuin moet men UHF-antennes opstellen?
Antwoord:
Dit is afhankelijk van de afstand tot de zender en de conditie van het
terrein tussen zender en ontvanger. Het is een kwestie van uitrichten met
elektronische middelen (veldsterktemeter, AVR-spanning van de ontvan
ger).
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GEVOELIGHEID PER KANAAL VAN UI1F TELEVISIE-ANTENNES
merk en type
YAGIANTENNES

KANAAL
21

24

25

j

27

j

28

29

32

31

35

33

ASTRO UHF 43

!,

ASTRO UHF 99

I

i

• ••

FUBA XC 343 D
FL’BA XC 391 D
HIRSCHMANN FESA 417 U60

.

HIRSCHMANN FESA 418 U60
KATHREIN DEZI PFEIL 4552
KATIIREIN OLYMPIA 170 (4561)

• ••• ••••• • ••• • ••

• ••

• •• • •

• ••

• ••

••

MESSA OLYMPIC 60

• ••
•>

SIEMENS SMA 1426
SO.MM CA 92
STOLLE HC 91 CD

I

TEWEA TV 2103/10

i

•i

TEWEA TV 3353/49
WISI EZ 58

I

I

••
•>
#•

RASTER-ANTENNES
ASTRO FL 44
SIEMENS SMA 1408

• •• • ••

«•

••• •••• • •••• ••••• •••• ••• •••
••••••••• • •• • • • • ••• • •• •••

••

•••• •••• •••• • •• •••

• ••

SOXIM R * K 2180
STOLLE FA 4/45
WISI EE 04

Vraag 39:

Kunt u mfl een overzicht geven van de gevoeligheid van UHF-antennea?
Antwoord:
In bovenstaande tabel is een overzicht gegeven van een aantal UHF-antennes. De gevoeligheid is evenredig met het aantal stippen.
Deze tabel is ontleend aan de consumentengids nr. 10 oktober 1971 en met
toestemming van de Consumentenbond opgenomen.
Vraag 40:
Is het mogeUJk dat in een gebied, waar over het algemeen goede ontvangst
voorkomt, op bepaalde plaatsen de veldsterkte absoluut onvoldoende is?
Antwoord:
Dit is inderdaad mogelijk, vooral in het UHF-gebied. Zoals nl. uit de gra
fieken aan het einde van hoofdstuk IV blijkt, kan de veldsterkte over korte
afstand zeer sterk variëren. Daarom komt het soms voor, dat men de
antenne op het dak van de buurman moet plaatsen, teneinde een bevredi
gende ontvangst te krijgen.
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Vraag 41:
Is het mogelijk om de versterkingen van de te gebruiken TV-antennes voor
de verschillende TV-zenders te geven, zodanig dat een ruisvrtf beeld ont
staat ?
Antwoord:
Dit is niet mogelijk. Uiteraard zal in het algemeen de antenne een grotere
versterking moeten hebben, naarmate de afstand tot de zender groter is.
De gemiddelde veldsterkte kan echter sterk variëren. In de „schaduw" van
een stad zjjn de veldsterkten b.v. laag.
Daarom dient men van geval tot geval de situatie te beoordelen. Uiteraard
is het aan de hand van de opgedane ervaringen mogelflk te zeggen, binnen
welk gebied redelijke ontvangst mogelijk is.
Daarom zfln in fig. XXH-1 de ontvangstgebleden voor de Nederlandse en
buitenlandse zenders aangegeven. In tabel n op blz. 46 en 47 ztyn tevens
de kanalen van de verschillende zenders aangegeven.
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Fig. xxn-i

De witte cirkels om de Nederlandse zenders geven de gebieden aan, waar
een goede ontvangst met een zeer eenvoudige antenne gegarandeerd is. In
de gearceerde gebieden daaromheen is een bevredigende ontvangst mogelflk. De cirkels om de buitenlandse zenders geven de gebieden aan waar
onder „normale" omstandigheden (geen bebouwing of volgebouwde steden)
een redelijke ontvangst mogelijk is. Op sommige plaatsen is buiten deze
cirkels ook nog een redelijke ontvangst te verwachten.
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