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Visioen m wekkelViskeid?
Leeft in U ook het visioen, dat iedere oprechte muziek
liefhebber voor ogen zweeft:
het geluid van de hoogste tonen der violen tot de donkere
bassen der cello’s natuurgetrouw naast U in de kamer
te krijgen?
Elk timbre van stem of instrument, elke stcmmingsnuance van de instrumenten waarheidsgetrouw en ruimte
lijk te voorschijn te roepen via Uw luidsprekers.
Heeft U dit Visioen al uit Uw geest gebannen als zijnde:
■ te duur
■ technisch te moeilijk
■ praktisch niet uitvoerbaar
Toch kan dit Visioen werkelijkheid worden.
Dr. BLAN’s schriftclijkc Radio-cursus stelt U in staat
> U de nodige kennis eigen te maken. In een tijdsduur
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VOORWOORD
Een antenne kan worden beschouwd als een selectieve versterker, die de
eerste trap van een ontvanginstallatie vormt. Het is derhalve een onder
deel dat de volle aandacht verdient.
Deze uitgave wil de lezer vertrouwd maken met de eigenschappen, con
structie, opstelling, enz. van antennes voor de ontvangst van signalen
in de FM en TV banden.
Op- en aanmerkingen, alsmede mededeling van ervaringen, opgedaan
bij de zelfbouw, zullen door de auteur zeer op prijs worden gesteld.
Dieren, augustus 1961
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I. TUSSEN ZENDER EN ONTVANGER
1. Voorstelling van de straling

Sluiten we op een geleider die is opgesteld in de vrije ruimte, een wisselspanning
aan, dan wordt er energie uitgestraald. De uitgestraalde hoeveelheid blijkt toe te
nemen met de frequentie. Om een voorstelling van deze uitstraling te krijgen ver
onderstellen we dat 1 een verticale geleider is, tussen welks uiteinden een sinus
vormige spanning VAB werkzaam is (fig. 1). Omdat er energie wordt uitgestraald
zal er van de totale stroom die in 1 vloeit een gedeelte in faze zijn met de aangelegde
spanning. Deze stroom noemen we 1AB en ze is getekend in fig. lc. Op het moment
t zijn spanning en stroom maximaal.
vab\

Fig. 1 a. Verticale geleider 1; b. De wissel
spanning op 1 aangesloten; c. De stroomcomponent die in faze is met VAB en die tezamen
met VAB de uitgestraalde energie bepaalt.
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Tengevolge van het spanningsverschil tussen A en B is tussen deze beide punten een
elektrisch veld aanwezig. In fig. 2a is de elektrische veldsterkte aangegeven op het
punt P. De stroom heeft een magnetisch veld tengevolge, dat loodrecht op de ge
leider staat. In fig. 2b is dit magnetisch veld aangegeven, ook in het punt P op het
moment t.
A

Fig. 2. a. De elektrische veldsterkte in P op
het moment t; b. De magnetische veldsterkte
op hetzelfde moment; c. Elektrisch en mag
netisch veld maken een hoek van 90°.
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In fig. 2c zien we elektrisch en magnetisch veld samen in het punt P op het moment
t. Ze maken onderling een hoek van 90°. De energie-uitstraling kunnen we nu zo
opvatten dat de veldsterkten H en E zich met een bepaalde snelheid van de antenne
af bewegen. Uit fig. 2c blijkt dat E, H en de bewegingsrichting onderling loodrecht
op elkaar staan.
Om de veldverdeling in de ruimte te bepalen veronderstellen we dat VAB verloopt
als aangegeven in fig. 3a. De veldsterkten, uitgestraald op het moment t = 0, zijn
het verst van de antenne verwijderd. Bekijken we de veldverdeling op het moment
t = 4 dan zal deze zijn als aangegeven in fig. 3b. In fig. 3c is de veld'verdeling getekend op het moment t = 5. Uit deze figuren blijkt dat de veldverdeling in de
ruimte sinusvormig met de afstand tot de straler verandert en dat het veldpatroon
in de tijd, gelegen tussen t = 4 en t = 5, zich over een afstand d naar rechts heeft
verplaatst.
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Fig. 3. a. Wisselspanning VAB; b. De elek
trische veldsterkten om de antenne op
moment t = 4; c. Idem op moment t = 5.
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Fig. 4. Een elektromagnetische golf die zich
in de ruimte voortbeweegt.

We hebben reeds gezien dat elektrisch en magnetisch veld in faze zijn. Aan de hand
hiervan kunnen we nu de elektromagnetische golf tekenen (fig. 4).
2. Golflengte
Onder de golflengte verstaan we de afstand tussen twee punten van gelijke en gelijk
gerichte veldsterkte. Het tijdsverschil dat ligt tussen het uitzenden van twee gelijke
veldsterkten is gelijk aan de periodetijd t van de wisselspanning. Als we de snelheid
waarmee een elektromagnetische golf zich voortplant v (in m/sec) stellen, is de
afstand tussen de twee punten dus vXt. Deze afstand is de golflengte, dus X = vXt.
Daar t = 1/f wordt de algemene formule voor de golflengte X = v/f (m).
3. Voortplantingssnelheid
De snelheid waarmee een elektromagnetische golf zich voortbeweegt volgt in het
c

algemeen uit: v =
In deze formule is c de voortplantingssnelheid in het luchtledige; deze bedraagt ca.
3 X 108 m/sec.; p en e zijn achtereenvolgens de magnetische permeabiliteit en de
diëlektrische constante van het medium waarin de golf zich voortbeweegt. Voor de
lucht kunnen we, zij het met een geringe verwaarlozing, ^ en e gelijk 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. 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 worden ontvangen zijn horizontaal gepo
lariseerd, d.w.z. de richting van het elektrisch veld is horizontaal. Bij horizontale
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polarisatie is de gevoeligheid voor storing minder dan bij verticale, omdat het over
grote deel van de stoorsignalen verticaal is gepolariseerd.
Verticale polarisatie heeft echter als voordeel, dat bij gebruik van een dipool zonder
reflectoren en directoren de in de antenne geïnduceerde spanning onafhankelijk
is van de richting waaruit de straling — in het horizontale vlak gezien — komt. Bij
horizontale polarisatie van het signaal is de antenne richtinggevoelig in het horizon
tale vlak. De in de dipool geïnduceerde spanning is nl. nul wanneer de zender in het
verlengde van de dipool ligt. Vooral bij mobiele installaties kan dit hinderlijk zijn;
dit is dan ook de reden waarom dan met verticaal gepolariseerde golven wordt ge
werkt. Wanneer door beweging van de zendantenne de polarisatierichting niet vast
ligt, bv. bij raketten en geleide projectielen, past men circulaire polarisatie toe m.b.v.
spiraalantennes. Hierbij draait het polarisatievlak.
5. Banden en kanalen
Het voor FM en TV gebruikte of te gebruiken frequentiegebied is verdeeld in ver
schillende banden, die weer zijn onderverdeeld in kanalen. Een TV zender heeft een
kanaalbreedte van 7 MHz, terwijl een FM zender het met 300 kHz moet stellen. De
indeling is als volgt:
band I
TV 41
. . 68 MHz kanaal 1 t.e.m. 4
band II FM 87,5 . . 100 MHz 43 kanalen
band III TV 174 . . 223 MHz kanaal 5 t.e.m. 11
band IV TV 470 . . 606 MHz kanaal 14 t.e.m. 30
band V TV 606 . . 790 MHz kanaal 31 t.e.m. 53.
Doordat het bereik van FM en TV zenders beperkt is kunnen op één kanaal meer
dere zenders werken. Goes en Markelo b.v. werken beide in kanaal 7. Verder zou het
ook nog mogelijk zijn twee zenders die in eikaars gebied liggen gescheiden te hou
den door het toepassen van verschillende polarisatie; de een dus horizontaal en de
andere verticaal.
In de nu volgende tabel zijn de frequenties en reikwijdten van de voor ons land van
belang zijnde TV zenders gegeven.
Kanaal

I

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

Zender
Ruiselede (Vlaams)
Oldenburg
Luik
Lopik
Roermond
Smilde
Markelo
Goes
Waver (Frans)
Langenberg
Den Helder
Waver (Vlaams)

Freq.
(MHz)

Golflengte
(m)

Bereik
(km)

47... 54
47... 54
54... 61
61... 68
174...181
181...188
188...195
188...195
195...202
202...209
209...216
209...216

6.38.. .5,55
6.38...5.55
5.55...4.92
4.92...4.41
1.72...1.66
1.66...1.59
1.59...1.54
1.59...1.54
1.54...1.49
1.49...1.44
1.44...1.39
1,44...1,39

100
120
80
80
60
75
50
40
110
100
25
110

6. Reikwijdte
Indien we aannemen dat de aarde volkomen rond is en dat de elektromagnetische
golven zich rechtlijnig voortplanten, kunnen we de reikwijdte — dat is dus het
gebied waarbinnen de zender kan worden ontvangen — berekenen uit
B = 3,57(Vh! + Vh2) (kni)
waarin ht en h2 de hoogten zijn van zend- en ontvangantenne, uitgedrukt in m. De
7

reikwijdte is dus, als we van bovengenoemde veronderstellingen uitgaan, gelijk aan
het optisch zicht (fig. 5a). In werkelijkheid is het bereik echter groter, hetgeen als
volgt kan worden verklaard:
De dichtheid van de lucht neemt af met toenemende hoogte. Dit betekent een klei
ner wordende diëlektrische constante en een hogere voortplantingssnelheid van de
elektromagnetische golf. De bovenkant van het golffront plant zich dus sneller voort
dan de onderkant, wat inhoudt dat de golf met het aardoppervlak meebuigt en het
bereik dus groter is dan het optisch zicht (fig. 5b).
vj
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Fig. 5 a. Het theoretisch bereik is gelijk aan het optisch zicht; b. Door de kleinere diëlektrische
constante in de hogere luchtlagen is de voortplantingssnelheid daar groter, waardoor het golf
front met de aarde meebuigt.
In de praktijk rekent men dat, zonder al te grote antenne-installaties, nog een rede
lijke ontvangst mogelijk is op een afstand, die 1 Yi maa^ groter »s dan het optisch
zicht (fig. 6).
Het is echter ook mogelijk dat men geen ontvangst heeft, hoewel men toch binnen
de gegeven afstand woont. Dit is b.v. het geval als men, vanuit de zender gezien,
in de „schaduw” ligt van een stad, een heuvel, een toren, enz.
Fig. 6. Door de meebuiging van het golf
front is het werkelijke bereik ca. 1,5 x groter
dan het theoretische, bezien bij gelijke antennehoogten.
Zo is het voorgekomen dat iemand soms wel en soms geen ontvangst had; dit bleek
te wijten aan een gashouder die tussen zender en ontvanger stond. Alleen wanneer
de gashouder leeg was, dus ’s avonds na het grote gasverbruik, was ontvangst mo
gelijk (fig. 7).

—>1

gashouder
vol

gashouder

leeg

A

B

Fig. 7. Er is geen ontvangst mogelijk wanneer zich tussen antenne en zender een reflecterend
of absorberend voorwerp bevindt.
Bij in Engeland gedane proefnemingen betreffende het verband tussen veldsterkte
en afstand tot de zender in heuvelachtig gebied heeft men de in fig. 8 aangegeven
resultaten gevonden. In fig. 8a is de gemeten gemiddelde veldsterkte uitgezet als
functie van de afstand tot de zender, terwijl in fig. 8b de hoogte als functie van de
afstand is aangegeven. Uit deze figuur blijkt duidelijk, dat de in de antenne ge
ïnduceerde spanning nauw samenhangt met het gebied waar de antenne is opgesteld.
De metingen werden verricht in band V op een frequentie van 630 MHz. Het ver
mogen van de zender bedroeg 125 kW, terwijl de hoogte van de ontvangantenne
8

Fig. 8 a. De in de antennne ge
ïnduceerde spanning als functie
van de afstand in mijlen. O dB
= 1 /xV; b. De hoogte van de
meetpunten als functie van de
afstand in voet.
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7,5 m bedroeg. De versterking van deze antenne bedroeg 13 dB. In de figuur komt
1
overeen met 0 dB.
In fig. 9 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. De
antenne werd iets boven de daken van de huizen uitgestoken, om de meting zoveel
mogelijk met de praktijk overeen te laten komen. De antenne bleef gericht op het
station w'aarop werd afgestemd, terwijl de straat loodrecht op de richting naar de
zender was gelegen.
Uit deze grafieken blijkt dus wel duidelijk dat de veldsterkte over een afstand van
enkele meters enorme variaties kan vertonen, zodat het bij het opstellen van een
antenne zeer zeker 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 veldsterktevariaties sneller zijn.
Een sterkere afbuiging van de straling blijkt op te treden bij een z.g. inversie. Hier
onder verstaat men een plotselinge temperatuur- of vochtigheidsovergang in de
troposfeer. Het is dan mogelijk een TV station over een afstand van meer dan 1000
km te ontvangen. Dit verschijnsel blijkt vooral op te treden bij rustig weer met hoge
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Fig. 9- Het veldsterkteverloop
over een afstand van 50 yard
gemeten.
a. Bij een frequentie van 41
MHz (band I);
b. Bij een frequentie van 190
MHz (band III);
c. Bij een frequentie van 690
MHz (band V). 0 dB =
1 /tV; de afstand tot de zen
der bedraagt ca. 50 km.
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barometerstanden. Aan de grensvlakken van de in dichtheid verschillende lagen
worden de golven sterk afgebogen en ze volgen dan a.h.w. in een soort tunnel (duet)
de kromming van de aarde.
Van het feit dat de afbuiging afhankelijk is van de gesteldheid van de lucht maakt
men ook gebruik om conclusies te trekken omtrent deze luchtgesteldheid. Zo heeft
men in Delft een zender staan die op De Bilt, dat net achter de horizon ligt, is ge
richt. Uit de signaalsterkte in De Bilt leidt men nu bepaalde gegevens af.
Een andere mogelijkheid om ontvangst te verkrijgen in het frequentiegebied boven
40 MHz is de z.g. scatter-voortplanting (scatter = verstrooiing). Wanneer nl. kleine
meteoren of meteorieten onze dampkring binnendringen veroorzaken ze op een
hoogte van ca. 80 km een sterke ionisatie, die van korte duur is. Gedurende deze
korte ionisatietijd worden signalen van hoge frequentie gereflecteerd (fig. 10).
m*t»ornt

Fig. 10. Door de sterke ionisatie, veroor
zaakt door een meteoriet, treedt reflectie op.

In Canada heeft men een betrouwbare verbinding op 40 MHz tot stand weten te
brengen, door de zend- en ontvangantennes van twee stations op een afstand van
1000 km te richten op een tussengelegen punt. De zenders stonden constant in, maar
waren niet gemoduleerd. Zodra een meteoriet ionisatie veroorzaakte ontvingen de
zenders elkaar en werd er gemoduleerd. Gemiddeld bleek verbinding te bestaan ge
durende 5% van de tijd en was men in staat om 40 woorden per minuut te seinen.
Het vermogen van de beide zenders bedroeg 500 watt.
Deze geslaagde poging biedt interessante vooruitzichten voor transatlantisch verkeer
in het VHF-gebied.
Bij een andere proefneming is het gelukt radiografisch contact tussen Bonn en NewYersey te maken door de maan als reflector te gebruiken. Het vermogen van de
zender in New-Yersey bedroeg 50 kW, de zendfrequentie was 108 MHz. De straling
werd met 34 ton wegende paraboolvormige spiegels op de maan gericht, terwijl in
Bonn gebruik werd gemaakt van de ontvanginstallatie die was geplaatst voor het
volgen van de Amerikaanse aardsatellieten.
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II. ANTENNECONSTANTEN
Om het mogelijk te maken de verschillende antennetypen wat betreft hun elektrische
eigenschappen met elkaar te kunnen vergelijken, heeft men antenneconstanten inge
voerd. In dit hoofdstuk zullen we deze constanten gaan bespreken en aan het einde
een praktisch voorbeeld geven.
We zullen hierbij zo af en toe gebruik maken van het z.g. reciprociteitstheorema. Dit
theorema zegt dat de eigenschappen van een antenne bij een bepaalde frequentie
voor zenden en ontvangen dezelfde zijn. Zal een antenne dus, wanneer we hem als
zendantenne gebruiken, meer energie uitstralen in richting A dan in richting B,
dan zal deze antenne bij gebruik als ontvangantenne ook gemakkelijker energie uit
de richting A dan uit richting B opnemen.
Van dit theorema wordt een veelvuldig gebruik gemaakt omdat een zendantenne
eenvoudiger is te berekenen en te bemeten dan een ontvangantenne.
1. Antenne-impedantie
Wanneer we een antenne gaan voeden zal deze antenne voor de voedingslijn een
bepaalde belasting vormen. Deze belasting noemt men de impedantie van de antenne
(fig. 11). Het gedrag van een antenne van bepaalde afmetingen is afhankelijk van
de frequentie; ze kan zich capacitief, inductief of ohms gedragen.
Fig. 11 a. Bij voeding van een antenne 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.
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Wanneer de ingangsimpedantie van een zendantenne ohms is en in waarde gelijk
aan de golfweerstand van de gebruikte voedingslijn, wordt alle energie door de
antenne opgenomen en uitgestraald. Er wordt dus op het verbindingspunt van an
tenne en voedingslijn geen energie gereflecteerd en langs de voedingslijn treden
geen staande golven op (fig. 12).
Z’Rk

A

Fig. 12. Indien Z = R^, treedt er geen
reflectie op en heeft de spanning langs de
lijn overal dezelfde waarde.
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Is de ingangsweerstand van de antenne niet ohms of in waarde ongelijk aan de
golfweerstand van de voedingslijn, dan wordt er energie gereflecteerd en varieert de
spanning langs de lijn (fig. 13).
M.b.v. het reciprociteitstheorema kunnen we nu inzien dat de golfweerstand van de
leiding, waarmee de door de antenne opgevangen energie naar de ontvanger moet
worden overgedragen, gelijk moet zijn aan de impedantie van de antenne; anders zal
er bij het aansluitpunt van antenne en leiding energiereflectie optreden. Deze ener
gie zal door de antenne weer worden uitgestraald, hetgeen natuurlijk de bedoeling
niet is.
Het merendeel van de FM en TV antennes heeft een impedantie van 240 a 300 O.
Bij de overdracht van antenne naar ontvanger gebruikt men dan leiding met een
golfweerstand, die gelijk is aan de ingangsweerstand van de antenne, dus het be
kende 240 S2 en 300 Si lintlijn.
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Fig. 13. Indien Z = R*, treedt er reflectie
op. De spanning langs de lijn varieert van
punt tot punt.
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Daar de ingangsweerstand van een bepaalde antenne afhankelijk is van de frequentie,
is het in de meeste gevallen slechts mogelijk aanpassing voor één frequentie te be
reiken.
2. Staandegolf-verhouding
De staandegolf-verhouding geeft aan hoe het verband is tussen antenne-impedantie
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 verhou
ding tussen maximum en minimum spanning langs de lijn. Indien de impedantie van
de antenne gelijk is aan de golfweerstand van de voedingslijn treedt er geen reflectie
op en is de staandegolf-verhouding dus I (fig. 12). Dit zal het geval zijn bij een
bepaalde frequentie. Voor een bepaald frequentiegebied echter is de waarde van de
antenne-impedantie niet constant. Gaan we dus de frequentie variëren, dan zal in
het algemeen reflectie optreden en is de amplitude van de spanning langs de ver
schillende punten dus verschillend.
De verhouding tussen maximum en minimum waarde van de spanning is dus een
maat voor de misaanpassing. In fig. 13 is de staandegolf-verhouding dus m =
Ei/E2. In het algemeen geldt dat, indien de staandegolf-verhouding kleiner is dan 2,
dit geen invloed heeft op de beeldkwaliteit.
3. Antenneversterking
M.b.v. deze constante is het mogelijk een antenne te beoordelen wat betreft zijn ge
schiktheid energie uit een elektromagnetisch veld op te nemen.

Fig. 14 a. Yi X-gevouwen dipool, afge
sloten met 240 ft; b. Te meten antenne
(dipool -f- director) aangepast aan
240 ft. De versterking is: V = E2/E1
of V = 2010 log E2/E1 (dB).

Bij het bepalen van de versterking gaat men de antenne vergelijken met een z.g.
normaalantenne. Hiervoor neemt men een gevouwen y2 X-dipool met een ingangs
weerstand van 240 ft (fig. 14). Men richt de te bemeten antenne en de y2 A.-dipool
op hetzelfde elektromagnetische veld uit, d.w.z. men stelt ze zodanig op dat de in
de antennes geïnduceerde spanningen maximaal zijn. De te bemeten antenne wordt
aangepast aan 240 ft (fig. 14b).
Onder de versterking verstaat men nu de spanningsverhouding B2/Bv In de meeste
gevallen wordt de versterking uitgedrukt in dB. Het aantal dB’s versterking bepaalt
men uit: V = 20*0 log B2/Bv
Om een indruk te geven van het verband tussen de spanningsverhouding en het
aantal daarbij behorende dB’s volgt hier een kleine vergelijkingstabel.
12
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dB

E1/E2

dB

E1/E2

dB

E1/E2

0
0,1
0,5
1
1,5
2
2,5
3
4

1
1,012
1,059
1,122
1,189
1,259
1,334
1,413
1,585

5
6
7
8
9
10
12
13
14

1,773
1,995
2,239
2,512
2,818
3,162
3,981
4,467
5,012

15
16
17
18
19
20
30
40

5,623
6,31
7,079
7,943
8,913
10
31,62
100

Een spanningsverhouding van 5 betekent dus een versterking van 14 dB.
Men kan de versterking, uitgedrukt in dB, ook vinden door de verhouding te be
palen van de afgegeven vermogens tussen de te bemeten antenne en de normaalantenne, en wel als volgt: V = 10io log
dB.
4. Het richtingsdiagram
Bijna alle in de handel zijnde FM en TV antennes zijn richtinggevoelig, d.w.z. de in
de antenne geïnduceerde spanningen zijn afhankelijk van de richting waaruit een
bepaalde straling komt. Om nu snel een indruk te kunnen krijgen van het gedrag
van de antenne wat betreft deze richtinggevoeligheid neemt men een z.g. richtings
diagram op. Dit gebeurt als volgt:

Fig. 15 a. Polair diagram van een j^X-dipool;
b. Lineair diagram van een ^X-dipool (91
+ 92 = openingshoek).
A

Men richt de antenne uit op een bepaald elektromagnetisch veld en meet de ge
ïnduceerde spanning. Stel deze spanning E. Daarna gaat men de antenne draaien en
meet steeds de spanning als functie van de hoek waarover men de antenne heeft
gedraaid. Deze spanning noemen we E9.Men zet nu de spanningsverhouding E9/E
uit als functie van de draaiingshoek.
Men kan dit doen in een z.g. polair diagram, maar ook in een lineair diagram.
In fig. 15 zien we het polair en het lineair richtingsdiagram van een y2 A-dipool.
Het polair diagram geeft snel een indruk, maar het lineair diagram kan men nauw
keuriger aflezen. Het polair diagram wordt het meest gebruikt.
Het bovengenoemde richtingsdiagram is een z.g. horizontaal diagram, omdat 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 verticale vlak. De gevouwen y2 X-dipool is in
het verticale vlak niet richtinggevoelig; het polair diagram is dus crikelvormig en
het lineair diagram rechtlijnig (fig. 16).
Men kan ook het opgenomen vermogen uitzetten als functie van de draaiingshoek.
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Fig. 16 a. Het polair diagram; b. Het
lineaire diagram van een gevouwen
-dipool, gemeten in het verticale vlak.

»•

80*

270*

360*

B

Dit vermogensdiagram zal „scherper” zijn dan het bijbehorende spanningsdiagram,
hetgeen volgt uit de betrekking P = E2/R, waarin P = vermogen en E = spanning.
5. De openingshoek
Bij het bepalen van de openingshoek gaat men weer uit van de richting waaruit
maximum spanning in de antenne wordt geïnduceerd. Stel deze spanning E. Onder
de openingshoek verstaat men nu de hoek in het richtingsdiagram waarbinnen de in
de antenne geïnduceerde spanning groter is dan l/\/2.E = 0,7 E.
Men kan de openingshoek aan de hand hiervan ook definiëren als de hoek waar
binnen de versterking minder dan 3 dB onder de maximale versterking is gelegen.
Bedoelt men de openingshoek in het horizontale diagram, dan spreekt men kortweg
van openingshoek. Bedoelt men de openingshoek in het verticale richtingsdiagram,
dan spreekt men van de verticale openingshoek.
Zo is de openingshoek van een y2 \ gevouwen dipool ca. 240°, de verticale ope
ningshoek bedraagt 360° (fig. 15 en 16).
6. Voor-achterverhouding
Wanneer we het diagram van fig. 17a bekijken, dan zien we dat de antenne het
gevoeligst is voor straling uit de richting 0°. In 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-achterverhouding. Deze verhouding geeft dus aan hoe
veel maal de antennne gevoeliger is voor straling uit de voorrichting dan uit de
achterrichting. In het diagram van fig. 17 is de voor-achterverhouding dus V = a/b.
Bij het optreden van z.g. zijlobben geeft deze definitie geen juist inzicht (fig. 17b);
de voor-achterverhouding wordt dan als volgt bepaald:
Fig. 17 a. De voor-achterverhouding is V =
a/b; b. Bij het optreden van meerdere zij
lobben in de achterrichting is V = a/Yi
(b + c).

©

©O

Men neemt het rekenkundig gemiddelde van de spanning uit de achterrichting —
dus 180 — en de hoogst optredende waarde tussen 90° en 270°; voor fig. 17b dus
J/£(b -f c). De voor-achterverhouding wordt nu gedefinieerd als
a
V =

H 0> + O
7. 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. breedbandantenne,
geschikt voor een gehele band, hier b.v. band III (kanaal 5 t.e.m. 11). De antenne
14

bestaat uit een gevouwen i/£ A-dipool, 1 reflector en 6 directoren. De ingangsimpedantie van de antenne bedraagt 240 Si.
In de figuren 18b t.e.m. 18e zien we achtereenvolgens het richtingsdiagram, de ver
sterking, de voor-achterverhouding en de staandegolf-verhouding.
Uit het richtingsdiagram kunnen we de openingshoek bepalen, deze bedraagt 43°.

Fig. 18 a. Yagi-antenne voor band III. b. Richtingsdiagram.
We kunnen er ook de voor-achterverhouding uit bepalen, tenminste voor de fre
quentie waarbij dit diagram is opgenomen, dus 200 MHz. Meten we de voor-achter
verhouding bij andere frequenties dan blijkt deze te variëren; 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.
u
12
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Deze antenne is geschikt voor gebieden, waar ontvangst van meerdere zenders in
band III mogelijk is uit dezelfde richting, b.v. kan. 8 en kan. 10, resp. Waver Frans
en Vlaams.
Bij ontvangst van meerdere zenders uit verschillende richtingen kan men de antenne
draaibaar opstellen.
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III. DIPOLEN
Elke straler is te beschouwen als een stuk transmissieleiding. Een Marconi-antenne
b.v. kunnen we opvatten als een coax kabel, waarvan de buitengeleider is uitgeslagen
(fig. 19). Een
A-dipool is op te vatten als een parallellijn, die aan de uiteinden
over een lengte van
A is uitgetrokken (fig. 20). Het ligt dus voor de hand om
* s
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Fig. 19 a. Coax kabel; b. Marconi-antenne.

A

Fig. 20. De k£\-dipool kunnen we be
schouwen als een opengeslagen paral
lellijn.

de diverse antenne-eigenschappen af te leiden uit de eigenschappen die voor transmissieleidingen gelden. Daartoe een kort overzicht van de ter zake dienende lijn
eigenschappen.
1. Parallellijn
In fig. 21 zien we een open transmissieleiding met de spanning- en stroomverdeling
langs de leiding. We veronderstellen dat er in de lijn geen verliezen optreden en dat
er geen energie wordt uitgestraald. Het verloop van de impedantie en het gedrag op
de verschillende punten van de lijn kunnen we ook bepalen. Dit zien we in fig. 22.

A
V

t

:
'W

'M
\

«Am

/

h ya

Fig. 21. Het verloop van spanning en
stroom bij een open lijn.

Fig. 22. Het verloop van de impedantie Z
en het gedrag.

Een open lijn, korter dan
A, gedraagt zich capacitief. Is de lijn langer dan
A,
maar korter dan Yi A, dan is het gedrag inductief. Op J4 A van het uiteinde gedraagt
de lijn zich als een seriekring in afstemming. De impedantie is op dit punt nul. Op
y2 A van het uiteinde is de impedantie hoog. Hieruit blijkt dat de impedantie van
een 1/1 A dipool hoog is.
2. De y A-dipool
a. Gedrag
Een y A-dipool kunnen we dus beschouwen als een open transmissieleiding, waar
van de einden uit elkaar zijn getrokken. Daar de afstand tussen de geleiders nu niet
meer klein is t.o.v. de golflengte zal er energie worden uitgestraald. De dipool
16
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vormt dan een bepaalde belasting voor de generator. Wiskundig kunnen we aan
tonen dat, indien de dikte van de dipool klein is t.o.v. de golflengte, de dipool een
belasting vormt van 73 n. De antenne kunnen we nu beschouwen als een seriekring
in afstemming (fig. 23). Hier is L de zelfinductie van de stralers en C de capaciteit
tussen de stralers.
Is de lengte van de antenne ongelijk aan i/2 X, dan wordt er energie gereflecteerd,
omdat de antenne zich dan niet meer ohms, doch capacitief (<
A) of inductief
(> y2 A.) gedraagt. In fig. 24 zien we de stroom- en spanningsverdeling langs de
y2 A dipool, die hetzelfde is als bij de open y4 A lijn. Omdat er energie wordt uit
gestraald is de spanning op het aansluitpunt niet nul.
b. Bandbreedte en dikte
Stel dat we een dipool nemen, waarvan de dikte niet meer klein is t.o.v. de golf
lengte, hetgeen in de praktijk altijd het geval is. Een dikkere dipool betekent een
verlaging van de zelfinductie, omdat we een dikke dipool op kunnen vatten als
een parallelschakeling 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 worden
gekozen.
c. Verkortingsfactor
Een dikke dipool moet korter zijn dan een dunne, hetgeen volgt uit fig. 25. Hoe
dikker nl. 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 elek
trische.
Fig. 25. Een dikke dipool moet mechanisch
korter zijn omdat in de eindvlakken ook
stroom vloeit.

^_
k :

De verhouding tussen mechanische en elektrische lengte noemt men de verkortingsfactor. In fig. 26 zien we het verband tussen verkortingsfactor en de verhouding
A/d. Hier is A de golflengte en d de doorsnede van de straler.
Ter illustratie zullen we een voorbeeld geven. Stel dat we een antenne moeten con
strueren voor 100 MHz, met materiaal dat een doorsnede van 10 mm heeft. De golf3 X 108
v
= 3 m = 300 cm. Daar de
lengte voor 100 MHz bedraagt A = —
108
doorsnede 1 cm bedraagt, is de verhouding A/d dus 300. Uit fig. 26 lezen we nu
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af dat bij deze verhouding tussen golflengte en doorsnede de verkortingsfactor
0,94 bedraagt. De elektrische lengte van
is 150 cm; de mechanische lengte be
draagt dus 0,94 X 150 = 141 cm. Uit fig. 27 volgt dat de impedantie 60 O is.
d. Antenne-impedantie
Verder blijkt dat de antenne-impedantie afneemt naarmate de antenne dikker wordt.
Alleen voor een oneindig dunne draad is de impedantie 73 Q. In de praktijk komen
we slechts impedanties tegen van 65 £2 en minder. Het verband tussen de antenneimpedantie en de verhouding X/d zien we in fig. 27. Deze grafiek geldt alleen voor
het geval dat de straler in de vrije ruimte is opgesteld. De antenne-impedantie is
nl. 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 JX-dipool kunnen we beschouwen als een seriekring in afstemming. De in R opgenomen energie wordt uitgestraald en verder
wordt de kring niet belast (fig. 28). Is er in de buurt een voorwerp aanwezig dat
energie naar de antenne terugstraalt, dan wordt de antenne dus extra belast en
geldt het vervangschema van fig. 28b.
Door de stroom die in de secundaire gaat vloeien wordt in de primaire, in wer
kelijkheid dus de antenne, een spanning geïnduceerd. Deze spanning bepaalt samen
met de aangelegde spanning de stroom in de antenne en dus ook de antenne-impe
dantie. 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 niet klein t.o.v. de
golflengte dan treedt er een fazeverschuiving op tussen de aangelegde spanning
en de vanuit de secundaire geïnduceerde spanning, waardoor de antenne-impedantie,
afhankelijk van de afstand, toe of af zal nemen. De antenne-impedantie neemt af
indien de geleider op een afstand staat van O-I/4 X, V2I/I-V4
enz. De an‘
tenne-impedantie neemt toe bij een afstand van
A, %'1/1
enzOmdat bij toenemende afstand de koppeling wat losser is, wordt de terugwerking
en daardoor de variatie in de impedantie minder.
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Fig. 26. De verkortingsfactor Vk = 1/YiK
— 21/X als functie van de verhouding X/d,
voor een HX-dipool.

100000P

A
d

3

grenswaarde

die

p geldt,indien de ge-

5

p

ftJL
Ö__6

leiders oo dun zijn.

100007
5
3

i

10005
3

i

d=lcm d
band 1
d=2cm 0
band 1

100-

d= Icm <p
band 3
7Tj d-2cm 0
•S band 3

5

staafdipool,052 si 56 sr s® ss «o st 63 63 6i «5 66 67 6t 69 70 7i 73 73n ingangsweerstand
gevouwen dipool
336 326 333 336 260 3U 366 353 356 260 366 366 373 276 260 266 266 293/1
met even dikke geleiders
gevouwen dipool
d,=2*dJ(a/df*7.S)

393 296 302 307 30 318 323 326 33} 336 363 366 356 359 366 369376 360A

driestaafdipool met dub• bel zo dikke binnengeleider so6 sn 522 531 560 S69 ss® 567 576 s®s S3t 603 60 63i oo
bij gelijke doch willekeurige
geleiderafstanden

ua 6sm

Fig. 27. De antenne-impedantie van een ^X-dipool als functie van de verhouding tussen
golflengte en doorsnede.
In fig. 29 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 beïnvloeden het stralingsdiagram. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij Yagi-antennes.
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Fig. 28 a. Vervangschema van een in de vrije
ruimte opgestelde dipool; b. Vervangschema
wanneer energie wordt gereflecteerd.
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Fig. 29. De antenne-impedantie van
een dunne j^X-dipool als functie van
de afstand tot een reflecterend voor
werp.
e. Stralingsdiagram
De antennespanning wordt opgewekt door de elektrische component van het elek
tromagnetische veld. De elektrische veldsterkte kunnen we steeds ontbinden in een
component in de antennerichting en een component loodrecht daarop, waarbij we
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veronderstellen dat de antenne in hetzelfde vlak is gelegen als de polarisatierichting
van de zender.
De component in de antennerichting veroorzaakt de spanning tussen de aansluitpunten. De andere component heeft slechts een verschuiving van lading in dwarsrichting tengevolge en veroorzaakt dus geen spanning tussen de aansluitpunten.

Fig. 30. De component in de antennerichting
heeft een waarde E cosa.
Stel de richting loodrecht op de antennerichting 0° en laten we veronderstellen dat
een golf de antenne treft onder een hoek van a °. Daar het elektrisch veld lood
recht op de bewegingsrichting staat heeft de component die de spanning induceert
een waarde E cos « (fig. 30). In de rechthoekige coördinaten zal het stralingsdiagram dus cosinusvormig verlopen. In polaire coördinaten krijgen we dus een 8,
waarvan we de lobben bij benadering als cirkels kunnen beschouwen (fig. 31).
1

Fig. 31 a. Dipool; b. Stralingsdiagram in
rechthoekige coördinaten;
c. Idem in polaire
coördinaten.
C

Maximum ontvangst hebben we dus indien we de antenne opstellen loodrecht op
de richting naar de zender. Daar verder de polarisatierichting, dus de richting van
het elektrisch veld van de FM en TV zenders, horizontaal is, moeten de dipoolantennes ook horizontaal worden opgesteld.
f. Kegelantennes
We hebben gezien dat een y2 A-dipool des te breedbandiger is naarmate de dipoolstaven dikker zijn. Sluiten we echter zonder meer de leiding aan op de manier van
fig. 32, dan zal hier energiereflectie optreden tengevolge van de plotselinge doorsnedeverandering. Bij dikke dipolen treft men daarom vaak conische overgangsstukken aan. Men kan dan nog een stap verder gaan en de gehele dipool kegelvormig

H
A

20

B

Fig. 32 a. Hier treedt reflectie op
t.g.v. de plotselinge doorsnedeverandering; b. Conische overgangsstukken voorkomen reflectie.

Fig. 33. Kegelantenne.

uitvoeren. De dipool wordt dan niet massief geconstrueerd, doch bestaat uit staven
(fig. 33). De kegelantennes zijn geschikt voor een zeer brede band. In fig. 34 zien
we b.v. de grafieken van een kegelantenne die wordt gebruikt als testantenne in het
gebied van 80 . . . 100 MHz. In dit gebied is de versterking 1.
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Fig. 34 b. Versterking; c. Staandegolf-verhouding.
Breedbandeigenschappen zijn ook te verkrijgen door de antenne in het platte vlak
uit te breiden. Dan ontstaat de z.g. vlinderantenne (fig. 35). Vaak ziet men dat uit
deze vlinderantenne materiaal wordt weggelaten; men krijgt dan typen zoals de
Heliogen-antenne van Wisi (fig. 36).

P
Fig. 35. Vlinderantenne.

Fig. 36. Heliogen-antenne (Wisi).

3. Gevouwen y A-dipool
a. Vergelijking met staafdipool
De gevouwen y2 A-dipool (fig. 37) is wel de meest gebruikte antenne bij FM en
TV ontvangst. Toch heeft hij dezelfde versterking en hetzelfde richtingsdiagram als
een y X-staafdipool. De redenen waarom hij meestal wordt verkozen boven de
staafdipool zijn:
1. Hij is voor een bredere band geschikt dan de staafdipool.
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Fig. 37 a. Gevouwen J^X-dipool; b. Spanning- en stroomverdeling op bovenste en onderste staaf.
2. Z’n impedantie is hoger. Bovendien kunnen aan deze impedantie verschillende
waarden worden gegeven, afhankelijk van de verhouding d1/d2. We hebben dus
de mogelijkheid de antenne-impedantie een gunstige waarde te geven, b.v. 240 52,
waardoor zonder transformatie het bekende 240 52-lijn voor energie-overdracht
kan worden gebruikt Parallellijn heeft nl. bij deze impedantie minimum ver
liezen.
3. De dipool kan worden geaard, wat constructief gezien voordelig is en belangrijk
i.v.m. blikseminslag.
b. Impedantie
Gebruiken we een y2 X-dipooI om energie uit te stralen, dan zal de stroom zich verdelen over de bovenste en de onderste staaf. Kiezen we de doorsnede van de staven
gelijk, dan zijn de stromen ook gelijk. We zullen nu nagaan welke belasting de
dipool vormt voor de generator.
Een staafdipool vormt een impedantie van 73 52 en wanneer de stroom in deze staafdipool I(A) bedraagt, is het uitgestraalde vermogen te berekenen uit P = I2 x 73.
Door een gevouwen dipool wordt hetzelfde vermogen uitgestraald wanneer de
stroom in elke staaf J^JI(A) bedraagt. Op het aansluitpunt van generator en antenne
vloeit dus een stroom van J/£I(A). Het uitgestraalde vermogen bedraagt nu ook P.
Uit P = 12 x R volgt nu dat, wanneer hetzelfde vermogen wordt uitgestraald, de
antenne-impedantie 4 x groter zal zijn. De impedantie van een gevouwen y2 A.-dipool
bedraagt dus 4 x 73 = ca. 300 52.
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We hebben hierbij verondersteld, dat de antenne in de vrije ruimte is opgesteld, verliesvrij is en dat de staven dun en van gelijke doorsnede zijn. Bij ongelijke doorsnede
is de stroomverdeling evenredig met de doorsnede-verhouding tussen de staven. Op
deze wijze is het mogelijk verschillende waarden van de antenne-impedantie te verkrijgen.
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In fig. 38 is de antenne-impedantie uitgezet tegen de verhouding A./d, voor verschil
lende waarden van de doorsnedeverhouding.
c. Aarding van de antenne
Uit de spanningsverdeling in fig. 37 blijkt dat de antenne op het midden van de
tweede staaf geen wisselspanning t.o.v. aarde heeft. Dit punt kan dus worden geaard
en hier kunnen we de antenne aan de mast verbinden.
4. Driestaaf-dipool
Bij Yagi-antennes komt men nog wel eens de driestaaf-dipool tegen, die echter steeds
minder wordt toegepast (fig. 39).
Met de driestaaf-dipool kunnen we hoge antenne-impedanties bereiken. Het is nl. zo,
dat door het opnemen van reflectoren en directoren de antenne-impedantie in het
algemeen aanzienlijk afneemt. Om nu toch nog een impedantie van 240 ft te ver
krijgen zal de impedantie van het gevoede gedeelte zonder reflectoren en directoren

Fig. 39- Driestaaf-dipool; hoge impedantie
mogelijk.
aanzienlijk hoger moeten zijn dan 240 ft. Dit kan men bereiken door nog een extra
staaf aan te brengen. De stroom op het voedingspunt neemt daardoor nog meer af
en de impedantie dus toe. Afhankelijk van de doorsnedeverhouding kan men impedanties verkrijgen die 2 a 20 X groter zijn dan van een ]/2 A-staafdipool.
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IV. YAGI-ANTENNES
1. Inleiding
Om bij TV een acceptabel beeld te verkrijgen dient in de eerste plaats de ingangsspanning een bepaalde waarde te hebben. Uit de veldsterkte ter plaatse en deze
waarde (ca. 500 g,V over 300 n) volgt de versterking van de te plaatsen antenne.
Deze versterking zal in het algemeen toenemen met de afstand tussen zender en
ontvanger.
In de tweede plaats dient de signaal-stoorverhouding een bepaalde minimum waarde
te hebben. Hierbij dienen we onder stoorsignaal ook te verstaan de z.g. echosignalen.
Dit zijn zendersignalen die de ontvangantenne via een omweg bereiken door reflec
ties tegen een gebouw, een gashouder, o.i.d.
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, dat in
het algemeen zwakker is en rechts van het hoofdbeeld zichtbaar is (fig. 40).
Een voldoende signaal-stoorverhouding kunnen we bereiken door de antenne in
andere richtingen dan de zenderrichting ongevoeliger te maken, d.w.z. door het
richteffect van de antenne te gaan verhogen.

Zender

X-

Directe straal

Ontvanger

Gerellecteerde
straat
^

Deflecterend voorwerp

td

Fig. 40. Ontstaan van
echobeeld.

Verschuiving

Voor TV dienen we dus een antennetype te hebben waarbij aan versterking en richt
effect bepaalde waarden kunnen worden gegeven. Naast deze eisen dient de antenne
een voldoende bandbreedte te bezitten en moet de overgang van antenne op transmissieleiding niet teveel moeilijkheden opleveren.
Met een Yagi-antenne (en combinatie van Yagi-antennes) is het mogelijk aan deze
eisen te voldoen.
Een Yagi-antenne is een dipool met stralingsgekoppelde of parasitaire elementen.
Deze elementen zijn nagenoeg altijd staafvormig uitgevoerd. Staat een dergelijk ele
ment vanuit de zenderrichting gezien vóór de dipool, dan spreken we van een director. Staat hij 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 straling naar de dipool, terwijl een reflector de straling terugkaatst.
Afhankelijk van aantal en lengte van reflectoren en directoren en hun afstanden tot
de dipool kunnen de verschillende eigenschappen worden verkregen. De Yagi-an
tennes danken hun naam aan de Japanse professor Yagi, die in 1926 artikelen over
dit antennetype publiceerde. Ze zijn 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 wijden aan de verschillende uitvoerin
gen en typen.
2. Dipool met reflector
Een toename van versterking en richteffect verkrijgen we door achter de dipool op
een afstand van 1/10 \ tot
\ een staaf te plaatsen die we reflector noemen.
24

De werking van dipool en reflector kunnen we als volgt toelichten:
Wordt in de dipool van fig. 41 een spanning geïnduceerd, dan zal bij juiste aan
passing de dipool de helft van de opgenomen energie aan de ontvanger afgeven en
de andere helft weer uitstralen. Deze weer uitgestraalde energie zal in de reflector
een stroom induceren. Daar de reflector onbelast is zal hij de opgenomen energie
weer uitstralen. Het blijkt nu dat, indien deze staaf precies J4 A lang is en de afstand
tussen reflector en dipool ook 34 A 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 34 A kunnen we
beide stralingen in faze doen zijn, nl. door de reflectorstaaf langer dan 34 A te
maken. Hij gedraagt zich dan inductief voor de afstemfrequentie van de dipool, dus
voor de signaalfrequentie. De in de reflector geïnduceerde stroom zal dan naijlen
op het veld dat deze stroom induceert. De reflector houdt de energie dus a.h.w. even
vast, hetgeen een compensatie betekent 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 richting 0° geïnduceerde spanning toeneemt.
Voor straling uit de tegenovergestelde richting (180°) blijkt een tegengesteld effect
op te treden. De spanning die door de straling uit deze richting in de dipool wordt
geïnduceerd blijkt kleiner te zijn dan zonder reflector.

Fig. 41 a. Dipool met reflector; b. Horizon
taal stralingsdiagram; c. Verticaal stralingsdiagram; d. Versterking als functie van de
frequentie.
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De versterking van de dipool met reflector (band III) van fig. 41 is gemiddeld 3,6
dB, terwijl de voor-achterverhouding 3,3 : 1 is. De antenne-impedantie bedraagt 240
ft. De diagrammen zijn opgenomen bij 205 MHz. De diagrammen die gelden zonder
reflector zijn gestippeld aangegeven.
Het blijkt dat maximum versterking en richteffect niet bij dezelfde afmetingen wor
den bereikt. Het beste compromis bereikt men wanneer men de afstand tussen dipool
en reflector 0,2 X kiest en de reflector 5 a 6% langer dan de dipool maakt.
Behalve een staafvormige reflector kan men ook een reflecterend vlak, dat minstens
34 A in het vierkant dient te zijn, achter de dipool plaatsen. Dit vlak wordt ter vermindering van de winddruk meestal draadvormig uitgevoerd.
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Bij een afstand van 0,6 a 0,7 A. blijkt de grootste versterking op te treden, doch niet
de grootste voor-achterverhouding. Deze wordt bij een kleinere afstand bereikt, nl.
ca. 0,12 X. In fig. 42 zien we een dergelijke antenne voor band IV.

Fig. 42. Breedbandantenne (470 ... 582 MHz), bestaande uit breedbanddipool en hoekreflector. Spanningsversterking 9,5 dB, voorachterverhouding 26 dB, horizontale openingshoek 55°, verticale
openingshoek 42°. De richting van de draden in de reflector moet
dezelfde richting hebben als de elektrische veldsterkte.

3. Dipool met director
Een toename van versterking en richteffect kunnen we ook verkrijgen door voor 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
maximum versterking die met een director kan worden verkregen ongeveer gelijk is
aan de maximum versterking die met een reflector kan worden verkregen. Het gun
stigste compromis tussen versterking en voor-achterverhouding wordt hier verkregen
bij een afstand tussen dipool en director van ca. 0,1 X en een director die 7 a 8%
korter is dan de ontvangdipool.
Hoewel een dipool met director kleinere afmetingen heeft dan een dipool met re
flector, wordt toch meestal de voorkeur aan de laatste gegeven, omdat met een re
flector een grotere bandbreedte kan worden bereikt.
Dipool
Direktor
Max.ontv.

Fig. 43a. Dipool met director en reflector
voor band I; b. Horizontaal stralingsdiagrara.

5è 8°/o korter

4. Meer-elements Yagi’s
De versterking kan men opvoeren door meer elementen te gaan gebruiken, waarbij
tevens het richteffect blijkt toe te nemen. Het opnemen van een tweede reflector
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c.

achter de eerste heeft in dit verband weinig zin, omdat de eerste reflector deze a.h.w.
afschermt. Wel ziet men extra reflectoren aangebracht boven en onder de eerste
reflector (fig. 47). Vergroting van het aantal directoren heeft wel effect. Elke vol
gende director geeft weer een toename van de spanning Bie in de dipool wordt ge
ïnduceerd, hoewel de grootte van de toename bij elke volgende director minder is.
Elke volgende director heeft kleinere afmetingen dan de voorgaande (ca. 1%).
Fig. 44 a. 10-elements Yagi; b. Versterking;
c. Voor-achterverhouding; d. Staandegolfverhouding; e. Hor. richtingsdiagram.
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In fig. 43 zien we een 3-elements Yagi, bestaande uit dipool, reflector en director.
De antenne-uiteinden zijn inschuifbaar, waardoor de antenne op het gewenste kanaal
in band I kan worden afgestemd. De diagrammen die gelden voor dipool zonder
reflector en director zijn gestippeld aangegeven.
Fig. 44 toont een 10-elements Yagi voor band III. Het is een breedbandantenne met
een gemiddelde versterking van ca. 3 dB.
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Tegenover het voordeel dat bij het opnemen van meer elementen de versterking 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 kundig ontwerper toch de gewenste bandbreedte
en impedantie te bereiken, hoewel dit enigszins ten koste van de versterking gaat.
5. Etage-antennes
Onder een étage-antenne verstaan we een combinatie van boven elkaar geplaatste
Yagi-antennes. Door meerdere Yagi’s boven elkaar te plaatsen neemt het richteffect
in het verticale vlak aanzienlijk toe, hetgeen belangrijk is i.v.m. het onderdrukken
van storing in het verticale vlak. Dit is als volgt in te zien:
Plaatsen we twee dipolen boven elkaar op de manier van fig. 45, dan zal het duide
lijk zijn dat straling uit de richting A in de heide dipolen in faze zijnde spanningen
induceert. De versterking in deze richting neemt dus toe. Komt er straling uit andere
richtingen dan het horizontale vlak, dan zullen in de beide dipolen uit faze zijnde
spanningen worden geïnduceerd.
pool (zijaanzicht)

dipool

mA

Fig. 45. Door dipolen boven elkaar te plaat
sen neemt het richteffect in het verticale vlak
toe. Door signalen uit richting B wordt geen
spanning geïnduceerd.
Fig. 46. Door dipolen naast elkaar te
plaatsen neemt het richteffect in het
horizontale vlak toe. Door signalen
uit richting B wordt geen spanning
geïnduceerd.
Is het wegverschil y2 A, dan zijn de geïnduceerde spanningen in tegenfaze en er
wordt geen signaal naar de ontvanger overgedragen. Stoorsignalen van auto’s af
komstig uit de richting B zullen dus geen spanning induceren. Resumerend kunnen
we dus zeggen dat de versterking van een étage-antenne groter is dan van een enkele
Yagi, dat het richteffect in het horizontale vlak hetzelfde is, maar dat het richteffect
in het verticale vlak toeneemt. Op verbinding en aanpassing komen we nog nader
terug.
6. Tweeüng-antennes
Onder een tweeling-antenne verstaan we een combinatie van twee naast elkaar ge
plaatste Yagi’s. Het grote voordeel hiervan is, dat het richteffect in het horizontale
vlak aanzienlijk toeneemt, waardoor eventuele echosignalen beter worden onderdrukt.
Plaatsen we nl. twee dipolen naast elkaar op de manier van fig. 46, dan zal straling
uit de richting A in de beide dipolen spanningen induceren die in faze zijn. In de
28

richting A neemt de versterking dus toe. Komt er — in het horizontale vlak gezien
— straling uit andere richtingen, dan zullen in de dipolen uit faze zijnde spanningen
worden geïnduceerd. Komt er straling uit een richting B, die zodanig is dat het weg
verschil ]/2 A. bedraagt, dan zijn de geïnduceerde spanningen in tegenfaze. Voor stra
ling, komende uit deze richting, zal geen signaal naar de ontvangeringang worden
overgedragen.
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b. een tweevlaks 10-elements antenne;
c. een tweeling 10-eleraents antenne.
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Men kan het richteffect nog meer verhogen door drie of vier Yagi’s naast elkaar te
plaatsen. We spreken dan van drie- of vierling-antennes. Het richteffect in het ver
ticale vlak blijft hetzelfde, hetgeen de lezer gemakkelijk voor zichzelf na kan gaan.
Een verhoging van het richteffect zowel in het horizontale als in het verticale vlak
kunnen we dus bereiken door Yagi-antennes naast en boven elkaar te plaatsen (fig.
47a). Dat een dergelijke antenne vrij kostbaar wordt behoeft geen nader betoog. Ze
worden dan ook alleen toegepast op grote afstand van de zender en bij hoge stoorniveaus.
7. Voorbeeld
In fig. 47 zien we hoe met een 10-elements Yagi verschillende eigenschappen kun
nen worden verkregen. De Yagi is voorzien van een kleine en een grote dipool,
waardoor hij bijzonder breedbandig is. Tevens wordt hierdoor een grote voor-achterverhouding bereikt. De werking zal nog uitvoerig worden toegelicht.
Door twee van deze Yagi’s boven elkaar te plaatsen nemen versterking en verticaal
richteffect toe, terwijl de voor-achterverhouding en het horizontaal richteffect het
zelfde blijven.
Construeren we een tweeling-antenne, dan blijkt de versterking evenveel toe te
nemen, maar nu neemt het horizontaal richteffect toe en blijft het verticaal richt
effect hetzelfde.
8. Antenne-impedantie
Om reflectie van energie op het verbindingspunt van antenne en voedingslijn te
voorkomen moeten golfweerstand en antenne-impedantie gelijke waarden hebben.
De meeste fabrikanten voeren hun antennes zo uit, dat de ingangsimpedantie 240 ft
is. Men kan dan steeds 240 ft-lintlijn ge&ruiken, waardoor bij de ontvangeringang
geen transformatie nodig is, omdat deze ook op 240 ft wordt berekend. Hoe men de
antenne-impedantie 240 ft maakt is in fig. 48 voor een bepaald geval getekend.

Fig. 48. M.b.v. K X-transformatoren wordt
de juiste ingangsimpedantie bereikt.

6

u

We hebben hier een 4-étage-antenne. De ingangsimpedanties van de dipolen I, II,
III en IV zijn t.g.v. de directoren en reflectoren 60 ft. Zouden we nu zonder meer
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parallel schakelen, dan werd de ingangsimpedantie dus 15 ft, hetgeen bij 240 ft-lijn
een grove misaanpassing oplevert. M.b.v. J4 A-transformatoren wordt een impedantie
van 240 ft bereikt.
De J4 A-stukken 1, 2, 3 en 4 hebben elk een golfweerstand van 85 ft. Hierdoor wor
den de antenne-impedanties van 60 ft opgetransformeerd tot 120 ft. De impedanties
tussen A en B en tussen C en D worden dus 60 ft doordat de getransformeerde im
pedanties van 120 ft parallel staan.
De 34 A-stukken 5 en 6 hebben een golfweerstand van 120 ft. Deze transformeren de
impedantie van 60 ft tussen A en B en C en D omhoog tot 240 ft tussen E en F en
G en H. De stukken 7 en 8 transformeren 240 ft tot 480 ft tussen J en K.
Doordat de getransformeerde impedanties van 480 ft parallel staan is de totale im
pedantie tussen J en K dus 240 ft.
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V. ENKELE FM EN TV ANTENNETYPEN

1. Inleiding
We zullen nu enkele commerciële antennetypen bekijken, die nagenoeg door elke
antennefabriek in de handel worden gebracht. Vanzelfsprekend houdt het al of niet
opnemen van een constructie van een bepaalde fabriek geen waardebepaling in. We
hebben hoofdzakelijk gekeken naar de illustratieve waarde.
2. Staafdipool
In fig. 49 zien we een y2 A-staafdipool, waarover we reeds uitvoerig hebben ge
sproken.
I

Fig. 49. Yi A-staafdipool
met reflector
Fig. 50. Gevouwen dipool.
3. Gevouwen dipool
In fig. 50 zien we een gevouwen dipool, die veel wordt gebruikt voor FM ontvangst.
Hij is breedbandiger dan de y2 A-staafdipool, maar heeft dezelfde versterking en
richtdiagram.
4. V-Antenne
Gaan we de helften van een y2 A-staafdipool in V-stand plaatsen, dan blijkt, dat de
nulwaarden uit het richtingsdiagram verdwijnen. Daar staat tegenover dat de ver
sterking van de antenne af gaat nemen. Dit blijkt duidelijk uit fig. 51b, waarin
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versteking UJB

i

versterking Q.5au
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Fig. 51. V-antenne met
richtingsdiagrammen.
Versterking: b. 0,5 dB;
c. 1 dB; d. 3 dB.

V

Afb. 56.

Dipool met impedantie-transformatie, uit profielstaaf
gestampt (Siemens) (blz. 34)
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Afb. 57 a-b-c
Wisi „Posaune" met in- en uit
schuifbare, capacitief gekoppelde
eindstukken (blz. 34)
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Afb. 59a
Wisa „Lola” combinatie-antenne voor kan. 4 en 9 (blz. 36)

Afb. 64a
Antenne met telescopische, verstelbare
staven voor plaatsing op of naast het
toestel (Hirschmann) (blz. 42)

32b

Afb. 64b
Idem, voor bevestiging aan de achter
zijde van het toestel (Siemens)
(blz. 42)

richtingsdiagrammen en versterking bij verschillende hoeken zijn getekend en aan
gegeven. Welke stand we nemen hangt geheel af van het aantal zenders dat we
kunnen ontvangen, evenals hun richting en sterkte.
5. Ringantenne
Een ringantenne (fig. 52) geeft rondom-ontvangst en het is volkomen onverschillig
hoe we hem plaatsen, als het maar in het horizontale vlak is. De versterking van de
ringantenne is ca. 35% minder dan 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 fig. 52 is dit heel handig opgelost, daar doet deze aanpasleiding nl. tevens
dienst als mast.
6. Rondgevouwen dipool
Rondom-ontvangst kunnen we ook verkrijgen door een gevouwen dipool uit te
voeren op de manier van fig. 53. De versterking is ook nu kleiner dan bij de ge
strekte dipool.

Fig. 52. Ringantenne met aanpasleiding.
1/4 X-trafo

Fig. 53. Rondgevouwen dipool

7. Kruisdipool
Door twee gevouwen dipolen loodrecht op elkaar te plaatsen en te verbinden krijgen
we ook een rondstraalantenne. De versterking is ca. 70% van een enkele gevouwen
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dipool, omdat een gedeelte van de energie die door de ene dipool wordt opgevangen
door de andere weer wordt uitgestraald.
Uit fig. 54b blijkt dat het helemaal van de richting van de zenders afhangt of een
kruisdipool een beter resultaat zal geven dan een enkele gevouwen dipool. Komen
er alleen uit de gearceerde richting signalen, dan is een enkele dipool te verkiezen
vanwege de grotere versterking en de lagere prijs. Komen er ook signalen uit de
niet-gearceerde richtingen, dan hangt de keuze af van de sterkte en het belang van
deze zenders.
8. Tandem-antenne
Fig. 55 toont een 3-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 zijn verbonden via een koppelfilter, zodat we maar één leiding
naar de ontvanger nodig hebben. De versterking voor TV signalen in band III is
6 dB, de voor-achterverhouding is 1<S dB.
T Vzender
T Vdiagram

koppelfilU. —

dipool afgestemd
op band El
FMdiagram

dipool afgestemd
op band U

A

Fig. 55 a. Tanderaantenne; b. Richtingsdiagrammen.

In fig. 55b zijn de horizontale richtingsdiagrammen getekend. Hieruit blijkt dat we
in een nadelige positie verkeren als een zwak FM station in een richting ligt die ca.
90° verschilt van de richting naar de TV zender.
9. Antenne met H-profiel (Siemens)
Bij deze antenne is de dipool niet buisvormig maar plat uitgevoerd (afb. 56). Door
het H-profiel kan men de juiste antenne-impedantie van 240 & verkrijgen; verster
king en voor-achterverhouding zijn resp. 6,5 en 22 dB.
10. Antenne met instelbare elementen (Wisi)
Afb. 57 toont een 3-elements Yagi, die op een willekeurig kanaal in band III kan
worden afgestemd. In de holle antenne-elementen zijn daartoe verschuifbare staven
aangebracht, die geen direct contact met de antenne-elementen maken.
Door het aangebrachte isolatiemateriaal zijn ze slechts capacitief gekoppeld, 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 aan
gegeven, hoever in een bepaald kanaal de staven in de antenne-elementen moeten
worden geschoven. Het voordeel van deze methode is, dat de antenne voor elk kanaal
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optimale eigenschappen heeft. Zouden we een breedbandantenne nemen met het
zelfde aantal elementen, dan zouden de versterking en het richteffect minder zijn.
Deze bedragen nu 5,7 dB en 22 : 1. De ingangsimpedantie bedraagt 240 ft.
Het is natuurlijk ook mogelijk voor elk kanaal een aparte antenne te construeren; de
hier aangegeven methode is echter goedkoper.
11. Breedbandantenne (Fuba)
De Yagi-antenne in fig. 58 is voorzien van twee dipolen, waardoor deze uitgespro
ken breedbandeigenschappen verkrijgt. De antenne is geschikt voor elk kanaal in
band III en zal dus daar, waar zenders in verschillende kanalen kunnen worden ont
vangen, op z’n plaats zijn. Liggen de zenders niet in dezelfde richting, dan dient de
antenne draaibaar te worden opgesteld, wat dus nagenoeg altijd het geval zal zijn.
De beide dipolen hebben verschillende lengten. Ze zijn achtereenvolgens afgestemd
op het lage en hoge gedeelte van band III. Ze zijn met elkaar verbonden d.m.v. een
transmissieleiding. Deze leiding heeft een elektrische lengte die 3 x groter is dan de
afstand tussen de beide dipolen (fig. 58d). Hierdoor verkrijgen we een grote voorachterverhouding, hetgeen als volgt is in te zien:
Laten we veronderstellen dat een signaal met een frequentie waarvoor de afstand
tussen de dipolen 1/8 A bedraagt, de antenne bereikt. Dit is het geval voor ca. 190
MHz. De elektrische lengte van de transmissieleiding bedraagt in dit geval 3/8 A.
De leiding naar de ontvanger wordt aan de achterste dipool aangesloten.
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Fig. 58 a. Breedbandantenne;
b. Voor-achterverhouding; c.
Versterking; d. De beide dipo
len en de verbindingsleiding;
e. Vectordiagram bij een uit
richting A komend signaal; f.
Vectordiagram bij een uit rich
ting V komend signaal.

O,

d.

Stel dat het signaal uit de richting A komt. Dan zal in dipool Dj een spanning wor
den geïnduceerd die 45° naijlt op de spanning, geïnduceerd in D2. De spanning
EÖ1 zal op het aansluitpunt een spanning veroorzaken die we Er noemen en die 135°
naijlt op Ed1. Uit het vectordiagram (fig. 58e) volgt nu dat de spanningen
EÖ1 en Er in tegenfaze zijn. Uit de richting A zal dus weinig spanning worden
geïnduceerd.
Komt het signaal uit de richting V, dan wordt in Dx een spanning geïnduceerd die
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45° voorijlt op de in D2 geïnduceerde. E01 zal op het aansluitpunt een spanning Er
veroorzaken die 135° naijlt op E01. E, is de resulterende spanning.
Het blijkt dus dat door deze opstelling :en hoge voor-achterverhouding ontstaat.
Deze is maximaal voor die frequentie waarvoor de afstand tussen de dipolen 1/8 \
bedraagt. De directoren geven met de dipolen voor de hoge frequenties een hoge
voor-achterverhouding en een grote versterking over de gehele band, terwijl daaren
tegen de reflectoren de grootste invloed hebben op het lage gedeelte van de band.
12. Lola-antenne (Wisa)
Afb. 59 toont ons een constructie van Wisa. Deze antenne is geschikt voor kan. 4 en
kan. 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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Fig. 59 b. Richtingsdiagram van de Lolaantenne; c. Versterking; d. Voor-achterver
houding; e. Staandegolf-verhouding.
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Het geheel bestaat uit een 2-elements antenne voor Lopik en een 10-elements voor
Langenberg, die beide op één drager zijn aangebracht en via een koppelfilter d.m.v.
een leiding met de ontvanger worden verbonden. Het interessante is dat het Lopikgedeelte de werking van het Langenberggedeelte gunstig beïnvloedt. De dipool en
reflector van Lopik gedragen zich nl. als reflector en director voor Langenberg. Dit
is mogelijk omdat de verhouding tussen de golflengten van beide kanalen ca. 1:3
bedraagt. Doordat alle elementen in één vlak liggen, wordt voor beide kanalen de
volledige masthoogte benut. De dipool voor het Lopikgedeelte is draaibaar over een
hoek van ca. 45°, waardoor de hoek tussen de beide zenders 120° kan bedragen, zon
der dat een merkbaar signaalverlies optreedt.

36
!
..

VI. KEUZE VAN DE ANTENNE
1. Antenne cadeau
De keuze van de juiste antenne voor een TV installatie is van veel groter belang dan
men zich in het algemeen realiseert. Het kostbare en ingewikkelde ontvangapparaat
is wat zijn prestaties betreft geheel afhankelijk van het signaal dat door de antenne
wordt geleverd. Men ziet dit vaak over het hoofd en dan wordt aan de antenne
niet de juiste andacht besteed.
Vooral wanneer de klant de leverancier dwingt om de antenne cadeau te doen zal
hij in de meeste gevallen een antenne krijgen van inferieur materiaal, of een type
dat niet voldoet aan de elektrische eisen die ter plaatse aan de installatie door de
omstandigheden worden gesteld. De moeilijkheden komen dan als de klant na de
eerste vreugde van iets te hebben gezien kritischer wordt.
Het cadeau doen — en vragen — van een antenne moet dan ook ten sterkste
worden ontraden. Men moet een antenne plaatsen die èn mechanisch èn elektrisch
ruim aan de eisen voldoet.
2. Te laag signaal
We zullen nu de gevolgen bespreken van een te laag signaal, dat we dus krijgen
wanneer we een antenne met een te lage versterking hebben gekozen.
a. Beeld- en geluidskwaliteit worden minder
De ingangsschakeling van elke ontvanger produceert nl. zelf elektrische spanningen,
die na voldoende versterking in het beeld als sneeuw zichtbaar worden en in het
geluid als ruis hoorbaar zijn. Maximale beeld- en geluidskwaliteit bereikt men pas
wanneer de verhouding tussen het gewenste en het stoorsignaal groter dan ca.
30 a 50 X wordt.
Voor TV ontvangers wordt wel opgegeven dat een commercieel acceptabel beeld
wordt bereikt als het ingangssignaal 150 a 250 /xV over 300 Q, of 75 a 125 /xV over
75 Q, bedraagt. Hierbij ligt de signaal-ruisverhouding in de orde van 15 a 20 X,
*lus onder de optimum waarde.
b. Meer hinder van stoorsignalen
Deze worden veroorzaakt door vonken van elektrische apparaten of installaties.
De ergste stoorbronnen zijn bromfietsen, auto’s, scheerapparaten, stofzuigers, haar
drogers, elektrische kantoormachines e.d. Het niveau van deze stoorsignalen kan
vele millivolts bedragen. De geluidsweergave wordt bedorven door gekraak en ge
ratel, het beeld door stippen en strepen en zelfs kan vervormen en verspringen
van het beeld optreden door verstoring van de synchronisatie.
c. Slecht en minder stabiel beeld en gestoord geluid
Behalve dit betekent een te zwak signaal nog een zwaardere belasting en daardoor
snellere slijtage van de buizen in het ontvanggedeelte. Immers, de automatische
sterkteregeling komt bij zwakke signalen nog niet in werking, zodat de vijf of zes
hierop aangesloten buizen met maximum anodestroom werken. Dit betekent snel
lere slijtage, meer belasting van de netgelijkrichter en ongunstiger condities voor
de in de buurt opgestelde onderdelen door de grotere warmteontwikkeling. De
kans op defecten wordt dus vergroot.
Door het versneld achteruit gaan van de toestelversterking, waarbij meestal nog
komt een vermindering van het antennesignaal door de toegenomen verliezen in
de lintkabel, voldoet een dergelijke installatie na enkele maanden niet meer aan de
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verwachtingen. Dan komen de reclamaties, vernieuwingen of verbeteringen en dus
onkosten, waarover tussen klant en leverancier nog wel enige discussies zullen ont
staan, ten nadele van de verstandhouding tussen beiden.
Afgezien van gevallen waar men pertinent ontvangst van een veraf gelegen zender
wenst en het zelfs met de beste antenne-installatie niet lukt om aan alle eisen te
voldoen, is het voor de installateur van het grootste belang, om niet te spoedig
met het genoemde niveau van 150 è 250 /xV tevreden te zijn. Er is misschien wel
enige moed voor nodig om naar een minimum van 500 /xV te streven en een 3- of
4-elements antenne te adviseren in plaats van een 2-elements, maar de enkele tientjes
meer zullen voor de klant geen bezwaar zijn, indien de handelaar hem op de juiste
wijze voorlicht en duidelijk maakt wat de voordelen zijn van een behoorlijke reserve
aan signaal en versterking.
Volgens insiders zou zeker 30% van de installaties met slechts weinig meer kosten
een veel beter resultaat kunnen geven. Voor TV mag een enkelvoudige antenne
10 a 15% van de toestelprijs alleszins redelijk worden geacht; bij een meervoudige
antenne 7 a 10% per kanaal.
3. Van belang zijnde factoren
Het juiste type antenne voor een bepaalde installatie wordt bepaald door de vol
gende factoren:
a. De ter plaatse heersende veldsterkte;
b. Plaatsingsmogelijkheid van de antenne;
c. Afwijkingen van de normale veldsterkte door het optreden van reflecties of
schaduwen;
d. Optreden van storingen uit de omgeving, b.v. door verkeer of electrische ma
chines en op kan. 2 door r.f. generatoren (diathermie) in ziekenhuizen.
De veldsterkte wordt in de eerste plaats bepaald door de afstand tot en het ver
mogen en de antennehoogte van de betreffende zender. Voor moderne TV ont
vangers kan men acceptabele ontvangst verwachten tot afstanden waar de veld
sterkte 500 gV/m bedraagt. Op een kaart kan men door cirkels aangeven wat glo
baal het bereik van de zender is.
Afwijkingen in dit gebied kunnen optreden door schaduwwerking van steden, heu
vels, ijzerconstructies, gebouwen e.d. Omgekeerd kan men op hooggelegen punten
buiten het aangegeven gebied vaak nog goede resultaten behalen.
Voor een zender met 100 kW effectief vermogen bij een antennehoogte van ca.
250 m bedraagt de reikwijdte ca. 100 km, voor 50 kW en 150 m ca. 65 km. In de
bebouwde kom kan het signaalniveau door de veel sterkere energie-absorptie aan
merkelijk lager liggen dan men volgens deze globale gegevens zou verwachten.
Door grote obstakels, zoals gashouders, kranen, hoogspanningsmasten, gebouwen
met betonskelet enz. kunnen zeer grote veldverzwakkingen optreden, soms 10 tot
50 X en meer.
Daar de maximum versterking van de gangbare antennesystemen in de orde van
5 X ligt begrijpt men dat hierdoor, zelfs op betrekkelijk korte afstand van de zender,
situaties kunnen voorkomen, waar geen acceptabele ontvangst mogelijk is.
Men kan daarom ook nooit met een bepaald type antenne zonder meer ontvangst
garanderen, doch alleen aangeven tot waar onder normale omstandigheden een ver
antwoord resultaat kan worden verwacht. We zullen dit nu voor achtereenvolgens
band I en band III gaan bespreken.
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4. Band I
Voor de kanalen 2, 3 en 4 in band I is tot op ongeveer de helft van de in afb. 60
als maximum aangegeven afstand een 2-elements antenne wel het meest gangbare
type (versterking ca. l*/£ X, dus 4 dB).
Op minder dan 20 a 25 km afstand zou een enkele dipool gewoonlijk wel voldoende
signaal geven, maar door de grotere kans op reflecties in de nabijheid van de zen
der is vaak het toepassen van 2- en soms zelfs van 3- of 4-elements antennes nood39

zakelijk. Voor afstanden van 60 tot 70% van de maximum afstand zal een 3-elements (versterking ca. 2 X, dus 6 dB) meestal goed voldoen. Voor grotere af
standen is een 4-elements, eventueel 2 X 3 of 2 X 4 (versterking 214 a 314 X,
7 a 10 dB) te prefereren.
Behalve de grotere versterking kan ook de scherpere verticale bundeling van de
laatste twee typen van belang zijn ter vermindering van de invloed van storing,
opgewekt door het verkeer. Deze storing is in band I het meest hinderlijk.
Bijzondere omstandigheden kunnen het, zoals we al hebben gezien, noodzakelijk
maken om ook op kleinere afstanden reeds uitgebreide antennes toe te passen.
5. Band III
Voor de kanalen 5 t.e.m. 11 in band III betekent een overeenkomstig type als in
band I bij gelijke veldsterkte toch een kleiner signaal, omdat de lengte van de
elementen ca. 3 X kleiner is. Hier staat tegenover dat de invloed van vonkstoringen
niet zo hinderlijk is.
Tot op ca. 50% van de maximum afstand zal in het algemeen een 4-elements an
tenne het gewenste resultaat opleveren. Voor kleine afstanden worden ook wel
3*elements typen gebruikt, waarvan de voor-achterverhouding zo gunstig mogelijk
is gemaakt met het oog op reflecties. Dit gaat alleen goed, indien het gereflec
teerde signaal de antenne aan de achterzijde treft. Komt het signaal echter onder
een hoek van 30° met de zenderrrichting binnen, dan is een veel scherpere richtkarakteristiek vereist dan met een 3-elements (openingshoek ca. 65°) kan worden
bereikt. In dat geval dienen we veel-elements of zelfs tweelingantennes te gebruiken,
o.a. op vele plaatsen in Brussel voor de ontvangst van Waver, dat op ongeveer
15 km afstand ligt.
Voor 50 tot 70% van de maximum afstand komen antennes met een versterking
van 3 a 3^ X (9 a 11 dB) in aanmerking, dus 2 X 4- of 8 a 10-elements Yagi’s.
De laatsten hebben horizontaal een scherp richteffect. Dit is de reden waarom men
ze met een signaal-veldsterktemeter dient uit te richten. Ze hebben bovendien
meestal een hogere voor-achterverhouding en zijn ook wat eenvoudiger te monteren.
Verder kan men ze gemakkelijker uitrichten op niet horizontaal invallende golven,
b.v. achter heuvels. De 2X4 heeft horizontaal niet zo’n scherp richteffect, het uit
richten is daarom niet zo kritisch als bij de tweelingantenne.
Nog grotere versterking en tevens scherper richteffect is te bereiken met 2-étageof tweelingantennes, eventueel een combinatie van beiden, welke bestaan uit b.v.
10-elements Yagi’s. Dat zulke antennes vrij kostbaar zijn, spreekt voor zichzelf.
6. Antennemateriaal
Behalve aan elektrische eisen, zoals versterking, richteffect enz. dient een TV an
tenne ook aan zekere mechanische eisen te voldoen. Deze eisen worden bepaald door
de omstandigheden, zoals atmosfeer en winddruk.
Voor nagenoeg alle TV antennes wordt aluminium gebruikt vanwege het lage ge
wicht en de goede elektrische eigenschappen. De weerbestendigheid wordt bepaald
door de wijze waarop men het aluminium beschermt tegen aantasting en oxydatie.
Er zijn twee methoden die door de verschillende fabrikanten worden toegepast. De
eerste methode is het gebruiken van een weerbestendige aluminium-legering. Door
het toevoegen van b.v. magnesium verhoogt men de bestendigheid tegen een zoute
atmosfeer. Dit is vooral in de kuststreken van belang.
De tweede methode is het aanbrengen van een deklaag, die door elektrolytische of
chemische oxydatie wordt verkregen.
Daar bij transport en montage plaatselijke beschadigingen van deze uiterst dunne
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verlies optreedt.
7. Loeien
Een hinderlijk verschijnsel is het in staande trilling geraken van de antenne-elementen, die om materiaal te besparen en het gewicht te verminderen hol zijn uitgevoerd.
De elektrische eigenschappen worden hierdoor geenszins beïnvloed, omdat bij hoge
frequenties de stromen toch aan de oppervlakte vloeien.
Het loeien komt vooral voor bij antennes voor band I, vanwege hun vrij grote
lengte. Doordat de wind langs de elementen strijkt geraken deze bij bepaalde wind
snelheden en richtingen in verticale staande trilling. In fig. 6l zien we enkele trillingsmogelijkheden.
In de knopen treden grote krachten op, waardoor de elementen kunnen breken.
Wanneer men eens verschillende antennes bekijkt zal men tot de conclusie komen
dat dit euvel nog al eens optreedt.
blik 91*

Fig. 61. Wijze waarop
een antenne-element in
staande verticale trilling
kan geraken.
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Er zijn verschillende methoden om het loeien te voorkomen. Men kan de elementen
door touwen met elkaar verbinden. De praktijk toont echter aan dat dit een lap
middel is, omdat bij strak spannen de elementen buigen, waardoor de eigenschappen
van de antenne veranderen. Bij slap spannen komen de elementen toch nog in ver
ticale trilling. Bovendien is het touw een onesthetisch gezicht.
Het aanbrengen van plastiek buis om een groot deel der elementen werkt effectiever,
maar heeft als nadeel dat de winddruk op de antenne-installatie enigszins toeneemt
(fig. 62).
Een betere methode is het aanbrengen van houten staafjes in de holle elementen.

Fig. 62. Middel om het in trilling geraken
te voorkomen.

Door deze houten staafjes wordt de trilling gedempt. Het vergroten van de ge
bruikelijke buisdiameter van 10 of 12 mm tot meer dan 20 mm blijkt niet altijd
afdoende te zijn.
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VII. ANTENNEMONTAGE
1. Binnenantennes
Goede ontvangst met een binnenshuis geplaatste antenne kan men in het algemeen
slechts verwachten op betrekkelijk geringe afstand van de zender. De muren werken
nl. afschermend, vooral wanneer ze vochtig zijn of er een metalen wapening in zit.
Verder is het stoorveld van elektrische apparaten en leidingen maximaal. Door deze
twee oorzaken is dus de signaal-stoorverhouding altijd ongunstiger dan bij plaatsing
van de antenne buitenshuis.
Bij binnenantennes kan men drie typen onderscheiden:
1. De in het toestel ingebouwde antenne, die meestal bestaat uit metaalfolie met
extra zelfinductie en een variabele capaciteit ter verbetering van de afstemming
(fig. 63).
270
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Fig. 63- Toestelantenne voor band III.
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2. De kamerantenne; plaatsing op of in de buurt van het toestel (afb. 64). De
drager is buigzaam, zodat de antenne in elke gewenste stand kan worden gezet.
3. Speciale uitvoeringen van 2- of 3-elements antennes voor montage op een zolder,
vliering of desnoods tegen het plafond (geen steengaas of gewapende construc
tie). Bij het ontwerpen van deze antennes wordt gestreefd naar een hoge voorachterverhouding, i.v.m. reflecties. Mechanisch is door deling van de elementen
montage in een beperkte ruimte mogelijk gemaakt. Het opvangend vermogen
van dit type antenne is aanzienlijk beter dan van de twee eerstgenoemde.
2. Tuien
Om de antennemast in de juiste stand te houden wordt gebruik gemaakt van tuien.
Als tuidraad wordt toegepast:
1. Gegalvaniseerd ijzerdraad, 2,5 a 4 mm dik; het is goedkoop, vrij duurzaam, maar
lastig te hanteren.
2. Bronsdraad; dit is duurder, maar ook duurzamer.
3. Roestvrij staaldraad; hiervoor geldt hetzelfde als voor bronsdraad.
4. Gegalvaniseerd staalkabel, 2,5 a 5 mm dik; het is soepel en sterk, maar in een
vochtige atmosfeer verteert het snel en wordt dan onbetrouwbaar.
5. Gegalvaniseerd staaldraad in een plastiek, polyvinyl of nylonmantel, b.v. Denkalonkabel; het is goed bestand tegen corrosie indien men de uiteinden goed afdicht met Wymasol o.i.d. om het inzuigen van water te voorkomen. De bevesti
ging met de gebruikelijke staaldraadklemmen vereist speciale zorg om moeilijk
heden door beschadiging van de mantel of uit de mantel glijden van de staalkern bij grote belasting te voorkomen.
6. Kabel met synthetische- of sisal vezel in plastiek mantel; dit is weerbestendig
indien het goed is afgesloten. Bij plastiek kern treedt echter een vrij grote rek
op, terwijl bij de sisal kern kans op oververhitting bestaat, wanneer bij de fabri
cage de mantel wordt omgespoten.
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7. Hennep of sisal touw, dat is getaand of op een andere wijze weervast is gemaakt;
deze tuibevestiging kenmerkt zich door een grote lengteverandering bij nat wor
den of opdrogen.
8. Nylontouw; dit is weerbestendig, doch door de grote rek onbruikbaar.
9. Glasvezel in kunsthars; dit is ideaal materiaal. Het is weerbestendig en zeer sterk,
terwijl het nagenoeg geen rek bezit. Het is echter vrij duur en alleen met speciale
klemstukken te monteren. Daarom komt het praktisch alleen voor commerciële
installaties in aanmerking.
Bij toepassing van meer dan één stel tuien is het aan te raden de mast door de tuiringen in ongelijke stukken te verdelen om het in staande trilling geraken van de
mast te voorkomen.
De hoek van de tuien met het horizontale vlak moet liefst niet groter zijn dan 60°,
daar anders de verhouding tussen trekspanning en kracht op de mast te ongunstig
wordt (fig. 65). Bij de bevestigingspunten zullen de tuidraden meestal van ogen
moeten worden voorzien. Bij stug draad kan dit gebeuren door het vrije eind na
ombuigen om de draad te wikkelen. Soepele draden kan men knopen, waarbij men
echter rekening moet houden met de kans op afglijden van de draad (vooral bij
plastiek draad). Soepele draden kan men beter met speciale klemmen vastzetten.
Hiervan bestaan verschillende soorten, o.a. een U-vormige beugel, waarin twee
draden door een klemstukje met twee moeren worden vastgezet (fig. 66), of een
U-vormig omgezet stalen plaatje waarin de draden onder een vlak dekplaatje met
een of twee bouten worden vastgeklemd. De tweede soort is beter geschikt voor
tuidraad met plastiek mantel.

6P>

Fig. 65. De tuien mogen niet te steil staan
(max. 60°).
Fig. 66. Draadkiem.

De tuidraden worden gespannen met spanmoeren (metalen huls of raam, waarin een
linkse en een rechtse oogbout draaien) of spanners waarin de draad wordt opge
wikkeld. Hiermee kan men grote lengteverschillen opnemen.
3. Masten
Een buitenshuis geplaatste antenne moet op de een of andere wijze behoorlijk wor
den ondersteund en bevestigd. Ook moet de aansluitkabel het ontvangen signaal op
effectieve wijze naar de ontvanger kunnen voeren. Om de antenne voldoende vrij
op te kunnen stellen wordt deze gewoonlijk gemonteerd op een metalen mast. In
sommige plaatsen, o.a. Amsterdam en Leeuwarden, zijn daartoe door het gemeente
bestuur uitgebreide voorschriften uitgegeven, welke de maximum hoogte, het mastmateriaal, de wijze van bevestiging enz. vastleggen. Een montagetekening van de
installatie met alle gegevens moet worden ingediend en goedgekeurd alvorens tot de
installatie kan worden overgegaan. Als mastmateriaal wordt hoofdzakelijk stalen of
aluminium buis gebruikt.
Aluminium van de juiste samenstelling is corrosiebestendig en door het geringe ge
wicht prettig te monteren. De prijs is echter aanzienlijk hoger dan van stalen buis.
Dit wordt toegepast in dikwandige (gasbuis) en dunwandige (installatiebuis) uit43

voering. Buitenshuis is eigenlijk alleen de vuurverzinkte uitvoering bruikbaar. Gemeniede of gelakte buis roest vrij snel en zou eigenlijk ieder jaar opnieuw moeten
worden behandeld, waar in de praktijk weinig van terecht komt. Het enige voordeel
van gasbuis is dat men er draad op kan snijden en dus tussen twee pijpen een ver
binding kan maken met een mof. Er zijn plaatsen waar gasbuis voorschrift is; hierbij
is de lengte echter beperkt, zodat dit geen voordeel op kan leveren. De dunwandige
verzinkte buis is gewoonlijk te verkiezen boven gasbuis, omdat bij dezelfde diameter
het gewicht veel lager is. Bij hetzelfde gewicht is de diameter en daarmee de stijfheid
groter. Standaardlengten zijn 4 en 6 meter.
Afsluiten van de mast aan boven- en onderzijde is gewenst, omdat deze anders bij
veel wind als orgelpijp gaat werken en een hinderlijk geloei en gefluit produceert.
Polytheen doppen zijn hiervoor een goedkoop en afdoend middel.
Indien de mast uit stukken bestaat is het mogelijk dat er bij de verbindingen water
in de mast dringt. Het kan dan wenselijk zijn de onderste dop te voorzien van een
of twee kleine openingen, zodat er geen water in de mast blijft staan. Dit kan nl. bij
vorst aanleiding geven tot het scheuren van de mast.
De opstelling en bevestiging van de mast kan op verschillende wijzen plaats vinden:
1.
2.
3.
4.

Staande op de begane grond of op een plat dak.
Met beugels of trekbanden aan een schoorsteen.
Met beugels die aan een muur worden bevestigd.
Door de dakbedekking heen aan de dakspanten, waarbij speciale maatregelen
moeten worden genomen om inwateren te voorkomen.

In verband met blikseminslag moet de mast worden geaard. We zullen nu de ver
schillende methoden bespreken.
4. Vrijstaande mast
Een vrijstaande getuide mast dient op een stevig voetstuk te staan, omdat door de
spanning in de tuien de mast hier met grote kracht op wordt gedrukt. Tevens moet
draaien van de mast en verschuiven van het ondereinde door de winddruk worden
voorkomen. Voor een op de grond staande mast is een gemetselde of betonnen voet
het beste. Op een plat dak kan men een voldoend dikke metalen plaat of een houten
blok gebruiken. Door een pen in of een kraag om de buis wordt verschuiven voor
komen. Hierbij moet om de afvoer van afdruipend water worden gedacht.
De bevestiging van de tuien aan de mast gebeurt met masttuiklemmen, welke uit
één stuk kunnen bestaan of gedeeld zijn (fig. 67). De laatste soort is bij verschil
lende mastdoorsneden te gebruiken. Bij de montage moet men er voor zorgen, dat
de tuiringen niet omlaag kunnen glijden wanneer de tuien worden gespannen, b.v.
door een stelschroef in een in de mast passend gat te draaien. Het gemakkelijkst
werkt men met drie of een veelvoud van drie tuien, die regelmatig om de mast wor
den geplaatst. Bij toepassing van meer dan één stel tuien dient men de boven elkaar
zittende tuien op hetzelfde steunpunt te bevestigen. Minstens één, maar liefst twee
van de drie tuien moeten van spanners zijn voorzien, indien het voetpunt niet vast
ligt. Ligt het eenmaal vast dan moeten alle tuien kunnen worden gespannen.
Een probleem bij gebruik van masten, langer dan 6 meter, die uit meerdere stukken
bestaan, is de onderlinge verbinding van deze stukken. Wanneer tuien dicht bij deze
verbindingen zijn bevestigd treden hierin slechts kleine krachten op, wanneer de
mast eenmaal staat. De verhoudingen zijn bij het oprichten van de mast echter veel
ongunstiger. Wanneer men de mast bij het oprichten alleen onderaan ondersteunt
bestaat er kans dat de mast bij een las knikt. Indien men de mast niet sectie voor
sectie kan monteren in verticale stand, b.v. langs een gevel, is de beste methode het
44

gebruik van een hulpmastje. Dit wordt haaks op het ondereinde van de mast be
vestigd en men voert hierover een stel tuien. Met behulp hiervan trekt men nu de
mast omhoog, terwijl deze met de andere tuien in het goede vlak wordt gehouden.
Komt het plaatsen van hoge masten veel voor, dan kan men een soort voetstuk
maken, dat zowel op een nok als op een plat vlak past en waaraan scharnierend een
uit pijp gelast voetstuk is bevestigd, waarin men mast en hulpmast kan plaatsen. Als
materiaal voor de hulpmast kan men nemen een dunwandige buis met een lengte
van 3 a 4 meter en een doorsnede van 1
of II/2". De kuis moet aan één eind van
een gaffel zijn voorzien, die voldoende breed en afgerond moet zijn om het knikken
van de tuien te voorkomen.
Gebruikt men voor de gehele mast dezelfde buisdiameter, dan kan men:
1. Sokken gebruiken (speciale zorg bij het oprichten).
2. Speciale verbindingsstukken nemen die om de onderste en om de bovenste pijp
sluiten.
3. Een passend stuk buis in of om de buizen schuiven, eventueel met doorgestoken
bouten.

Fig. 67. Masttuiklem.

4. Tweedelige klemstukken gebruiken.
5. Een hardhouten klos inslaan, waarbij het rotten van de klos moet worden voor
komen.
Past men deze buizen met verschillende diameter toe, dan kan men ze telkens een
eindje in elkaar schuiven en vastklemmen, eventueel na inzagen van de dikste.
Aluminium telescoopmasten zijn kant en klaar met klemstukken en tuiringen in de
handel. Voor grote installaties worden vaak vakwerkmasten gebruikt, bestaande uit
secties van ca. 3 meter lang. Deze zijn gelast uit stalen buis, verzinkt en op eenvou
dige wijze te monteren. Als ze goed zijn getuid kan men ze beklimmen voor montage
en onderhoud.
Op plaatsen waar de veldsterkte vrij groot is wordt soms een speciale montagewijze
op platte daken toegepast. In plaats van op een mast wordt de antennedraagbuis
bevestigd op twee beugels, 40 a 60 cm hoog, die elk op een korte plank zijn be
vestigd. M.b.v. gietasfalt worden de plankjes op het dakvlak vastgeplakt en tevens
tegen weersinvloeden beschermd. Het rendement van de antenne vermindert natuur
lijk en men moet dus voldoende signaal reserve hebben.
Het voordeel van deze methode is dat de antenne van beneden af niet zichtbaar is
en er is bovendien weinig kans op beschadiging van het dak.
5. Schoorsteenbevestiging
Bij de bevestiging aan een schoorsteen (fig. 68) wordt de mast geklemd in beugels
welke op verschillende wijzen kunnen worden bevestigd. De beste methode is die
waarbij aan twee zijden stukken hoekijzer worden aangebracht, welke door lange
trekbouten om de schoorsteen worden geklemd. Daarnaast worden trekbanden uit
verzinkt bandijzer of staalkabel toegepast. Daarbij is het noodzakelijk de schoorsteen
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Fig. 68. Schoorsteenbevestiging
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voor beschadiging te vrijwaren door ondergelegde hoekstukken. Ook bij het eerste
systeem is het beter, vaak zelfs voorschrift, de hoeken van de schoorsteen door vol
doend lange hoekijzers te beschermen. Al het ijzerwerk moet tegen corrosievorming
vuurverzinkt zijn.
Langs de zeekust en op plaatsen waar industriegassen het corrosiegevaar vergroten
is gebruik van staalkabel af te raden. De dunne aders bieden nl. een groot aantastingsoppervlak en zijn elk voor zich snel verteerd. Montage op een schoorsteen,
hoewel vaak gemakkelijk, heeft wel enkele nadelen. Vele schoorstenen, vooral op
oude huizen, zijn onbetrouwbaar. Daarom moet de bovenste bevestiging minstens
30 cm onder de bovenrand van de schoorsteen blijven. Verder bevatten de verbran
dingsgassen van kolen altijd zwaveldampen, waardoor corrosie van antenne en bijbe
horende delen optreedt. Daarom moet men de antenne liefst aan die zijde van de
schoorsteen plaatsen waar de wind vandaan komt, dus de ZW-kant.
Ook roet en teerachtige bestanddelen zijn hinderlijk door hun neerslag op isolatie
materiaal en kabel, waardoor het energieverlies toeneemt.
6. Muurbevestiging
Mechanisch goed is de bevestiging tegen een muur m.b.v. twee stel beugels, welke
met ingemetselde bouten of keilbouten zijn vastgezet (fig. 69). Bij keilbouten moet
men indringen van water in de boutgaten voorkomen, daar hierdoor roeststrepen op
de muur ontstaan en bij vorst de steen kan stukvriezen. De hoogte van de mast bij
deze methode van montage is meestal beperkt, omdat tuien vaak moeilijk uitvoer
baar is, vooral wanneer men met een gevel van een vrijstaand huis te doen heeft.
Men kan dan hoogstens de tuien naar de buitenzijde via een bok afspannen.
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Fig. 69. Muurbevestiging.
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7. Dakspantbevestiging
Bij een puntdak, waar bevestiging aan een schoorsteen of tegen de gevel niet moge
lijk is, kan men de mast bevestigen aan een dakspant. Voor grotere mastlengten
dient men twee bevestigingspunten voldoende ver uit elkaar te kiezen.
Kleine masten (tot ca. 2 meter) worden wel voorzien van een ingelaste railbout en
eenvoudigweg van bovenaf in de nokbalk geschroefd. In beide gevallen wordt een
waterdichte doorvoering verkregen door vervanging van een stenen dakpan door
een van zink of lood. Deze is dan voorzien van een tuit die om de mast wordt vast
geklemd en met kit of een rubber mof wordt afgesloten (fig. 70).
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Fig. 70. Dakspantbevestiging.
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Het is van belang bij spantbevestiging een volkomen bromvrij antennetype te kiezen.
Vooral bij een beschoten kap bestaat kans op werking als klankbord, waardoor eventueel loeien of brommen hinderlijk wordt versterkt. Indien de mast door het dak
steekt kan men de invoerkabel door de mast naar binnen voeren. Men dient hiervoor
liefst afgeschermd kabel te gebruiken, hoewel ook lint- of buiskabel wordt gebruikt.
Vooral bij langere masten treedt dan echter een aanzienlijk signaalverlies op. Men
moet in ieder geval zorgen dat het lintlijn zo goed mogelijk in het midden van de
buis zit, om asymmetrie te voorkomen. Men gebruikt hiervoor wel speciale vlinders
of stervormig buis van polyethyleen (fig. 71).
8. Bevestiging van de elementen op de drager
De fabrikanten streven ernaar de antennes zo te construeren dat ze zo weinig moge
lijk ruimte innemen wanneer ze verpakt zijn; hierdoor zijn nl. de opslag- en ver47
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zendkosten geringer. Terwille van de verkoopbaarheid streeft men er echter ook
naar de constructie zo te maken, dat de montage weinig tijd in beslag neemt.
Zo zien we in fig. 72a hoe een antenne-element op een drager wordt geklemd d.m.v.
een nylon klem. Andere fabrikanten gebruiken de methode van fig. 72b, waarbij het
element met een vleugelmoer op een vierkante drager wordt vastgezet.

b.

Fig. 72 a. Nylonklem voor de bevestiging
van antenne-element; b. Bevestiging d.m.v.
vleugelmoer.
Bijzonder handig zijn de antennes die opgevouwen zijn en daardoor door de kleinste
zolderramen kunnen, om daarna met enige handgrepen uit elkaar te worden geklapt
(fig. 73). De klemmen waarmee de antenne op de mast wordt vastgezet zijn ook zo
uitgevoerd, dat met enkele handgrepen de zaak solide in elkaar zit.

Fig. 73 ”CIapp”-antenne.
f:

9. Leiding naar de ontvanger
Bij de montage dient men zo weinig mogelijk contactplaatsen te maken, omdat daar
bij aanwezigheid van vocht oxydatie optreedt. Omdat metaaloxyden een grotere
weerstand hebben dan de metalen waaruit ze zijn ontstaan, zal op de contactplaats
door de grotere overgangsweerstand het signaalverlies toenemen. Wanneer de me
talen verschilend zijn zal door elektrolytische werking de oxydatie nog sneller ver
lopen. We zullen dus de aansluitplaats van antenne en leiding vochtvrij dienen te
houden. Het beste middel om dit te bereiken is een aansluitdoos (afb. 74).
De meeste aansluitdozen zijn zo uitgevoerd dat ze een aanpassingstransformator van
300 op 75 £1 kunnen bevatten. Dit is nodig wanneer we coax kabel gebruiken.
Is het op een gegeven moment nodig twee stukken lintlijn te verbinden, dan gaan
we als volgt te werk. De Ieidingeinden worden verhit door een lucifer of met een
soldeerbout, zodat de isolatie met een doek kan worden afgeveegd. De aders worden
blank gemaakt, in elkaar gedraaid en zuurvrij gesoldeerd, zodanig dat de aderafstand dezelfde blijft. Daarna wordt de soldeerplaats met Cohesan o.i.d. bedekt. Iso
latieband is voor dit doel ongeschikt.
Ter vermijding van reflecties mogen in de leiding geen scherpe bochten voorkomen.
Per meter de leiding driemaal torderen. Twee leidingen moeten een afstand van
minstens 10 a 20 cm hebben, indien ze tenminste niet zijn afgeschermd.
Bij de invoer kan men een porceleinen buisje of kabelstop gebruiken. Daarbij moet
men er voor zorgen dat door een schuin inbrengen van het buisje en een kromming
in de leiding regenwater naar buiten afdruipt.
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Afb. 74
Wisa aansluitdoos
(blz. 48)

Klemt veldsterktemeter (blz. 59)
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Afb. 110
Antenne-chaos (blz. 68)

Afb. 112
In tegenstelling tot afb. 110 toont deze foto
(opgenomen in Heerlen) een esthetisch
verantwoord geheel. Een enkele mast op het dak
van een flatgebouw, met antennes
voor kan. 5, 7, 8, 9, FM en AM. Deze antenne
kan ca. 200 woningen voeden (blz. 68)
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Afb. 113
6-elements breedbandantenne
voor band IV en V (Wisi)
(blz. 66)

Fig. 75 a. Dakpanisolator; b. Dakgootisolator; c. Mastisolator.
De kabel mag niet slap hangen; dit om beschadiging door de wind te voorkomen.
Hij mag niet te dicht langs dakgoten e.d. lopen omdat dan een variatie in de elek
trische eigenschappen optreedt.

Fig. 76. Kamerisolatoren.
In fig. 75 zien we enige buitenisolatoren (Tewea). Binnenshuis gebruikt men z.g.
kamerisolatoren om de leiding netjes langs de wand te kunnen spannen (fig. 76).
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VIII. ZELFBOUW VAN TV EN FM ANTENNES
1. Inleiding
In principe is er geen verschil tussen een FM- en een TV-antenne. Dat een TVantenne meestal uitgebreider is dan een FM-antenne is een gevolg van het feit dat
een TV-ontvanger om een bevredigende weergave te bereiken een grotere ingangsspanning nodig heeft dan een FM-ontvanger en dat bovendien de antenne een zo
danig richteffect moet hebben, dat slechts de directe straling een spanning induceert,
omdat anders echobeelden optreden.
Bij zelfbouw van deze antennes dienen we de volgende punten in ogenschouw te
nemen:
a. De afstemfrequentie. Een antenne zal maximum energie afgeven wanneer z’n
impedantie ohms is. Een dipoolantenne vertoont ohms gedrag wanneer z’n lengte
een veelvoud van
\ bedraagt. Onder de antennelengte dienen we in dit geval
te verstaan de mechanische lengte, welke in de meeste gevallen kleiner is dan de
bijbehorende golflengte in lucht.
b. Richteffect. Op plaatsen waar veel echo’s aanwezig zijn is het bij TV-ontvangst
gewenst meer de nadruk te leggen op een scherp richteffect dan op een maximum
versterking. Het is dan aan te raden om de afstand tussen, en de lengte van, de
elementen variabel te maken.
c. Corrosie. Deze dient men niet te onderschatten, omdat het antennemateriaal
voortdurend aan weersinvloeden is blootgesteld. Metalen worden bijzonder snel
aangetast door vocht en een atmosfeer die zout of chemische verontreinigingen
bevat, wat in de nabijheid van fabrieken het geval kan zijn.
2. Constructie van een

A.-staafdipool

Dit is de antenne die voor de FM en TV banden het gemakkelijkst is te construeren.
Als antennemateriaal verdient aluminiumbuis de voorkeur vanwege geringe weer
stand en laag gewicht. Men gebruikt hiervoor ook wel koperen pijp of installatiebuis. Het nadeel van de staafdipool is, dat geen enkel punt mag worden geaard.
Men moet dus de antennehelften in of op een stuk isolatiemateriaal klemmen, waar
voor men b.v. eboniet, trolituul, of pertinax kan nemen.
2cm

2cm
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Fig, 77 a. De ebonieten helften, waartussen
de staven worden geklemd; b. Doorsnede; de
bouten worden door de antennestaven ge
draaid, nadat hier eerst gaten in zijn geboord.

In fig. 77 zien we een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van eboniet. Men
zaagt een stuk van de gegeven afmetingen (6X6X4 cm) middendoor en vijlt in
de helften een gleuf waarin de antennestaaf kan worden geklemd, dus zodanig dat
hij niet rammelt. Men boort daarna twee gaten op de aangegeven wijze. De door50

snede van deze gaten neemt men 2,5 mm, waarna men verzinkte bouten indraait van
3 mm. 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 tussen te hebben gelegd. Hieraan kan men dan de leiding naar de ontvanger
solderen. Om goed contact te waarborgen gebruikt men tandringen. In fig. 78 is
aangegeven hoe we de staafdipool met een beugel aan de antennemast kunnen ver
binden.
bouten

Som

fP----- TP
:i

i

:!

ii

liiusot

i
mastlH"gaspijp)

Fig. 78. Bevestiging van een ^2 A-staafdipool
aan de mast.

Fig. 79. Bevestiging van de antennedelen in
een blokje trolituul.

I.p.v. eboniet kan men ook een blokje trolituul nemen. Men verhit de uiteinden van
de antennebuis en draait deze in het trolituul. Dan boort men een gat zoals getekend
in fig. 79 met een doorsnede van 2,5 mm, waarna men een bout indraait met een
diameter van 3 mm. De bevestiging van de leiding gebeurt op dezelfde manier als
bij eboniet. Men moet er op letten dat de buis, die het best met een bunsenbrander
kan worden verhit, niet scheef in het trolituul wordt gedraaid.

]
Fig. 80. Dipool, ontstaan door de uiteinden
van Iintlijn uit elkaar te trekken.

BOQUntUjn

Een nog eenvoudiger methode om een staafdipool te construeren is de uiteinden van
Iintlijn uit elkaar te trekken (fig. 80). Wanneer men dicht bij een FM of TV zender
woont kan men op deze wijze ontvangst verkrijgen. De „antenne” legt men onder
een vloerkleed of op zolder. Ter voorkoming van misaanpassing, hetgeen bij TV
aanleiding kan geven tot „plastiek”, moet de leiding een golfweerstand hebben van
60 ü of aan 60 Q, zijn aangepast.
3. De gevouwen dipool
De gevouwen dipool (fig. 81) heeft als nadeel dat hij moeilijker is te construeren en
meer materiaal vereist dan een staafdipool. Daartegenover staat dat hij beter geschikt
is voor een brede frequentieband en dat het midden kan worden geaard. Bovendien
kan een bepaalde ingangsimpedantie worden verkregen door een juiste keuze van de
doorsnedeverhouding van de staven, waarover in hfdst. III al is gesproken. Het
buigen van het materiaal kan het best gebeuren in een buigijzer. Heeft men een der
gelijk apparaat niet ter beschikking, dan kan men op verschillende manieren te werk
gaan.
Heeft men dunne pijp met een doorsnede van ca. 6 mm, dan kan men het materiaal
zonder het op te vullen om een buis buigen, die een diameter heeft welke gelijk is
aan de afstand tussen de antennestaven. Materiaal met een grotere diameter kan men
opvullen met droog zand om vervormen te voorkomen. Ook vult men de pijp wel op
met hars. Dit wordt gesmolten, men laat het in de pijp lopen, waarna het afkoelt.
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Fig. 81. Gevouwen dipool; de afmetingen
volgen uit tabel I en II.
Fig. 82. De gevouwen dipool kan ter ver
steviging tussen twee ingevijlde ebonieten
helften worden geklemd.
De pijp kan dan worden gebogen zonder dat er kans bestaat dat hij in de bocht plat
wordt. Het is aan te raden de pijp op de buigplaatsen zacht te maken door hem te
ontlaten. Op de manier aangegeven in fig. 82 kan men de dipool bevestigen. Het
eboniet wordt met een beugel tegen de antennemast geklemd. We kunnen ook op
de manier van fig. 83 te werk gaan en de dipool d.m.v. spreiders in de juiste vorm
houden. Deze spreiders kunnen van eboniet zijn. De dipool kan men m.b.v. oog
bouten en een klemplaatje tegen de mast vastzetten.
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Fig. 83 a. Spreider; b. Aansluiting van de toevoerleiding; c. Bevestiging van de gevouwen
dipool aan de mast d.m.v. oogbouten.
We kunnen ook een dipool maken van lintlijn op de manier van fig. 84a. De lengte
van de dipool is 86% van de lengte die volgt uit tabel I en II. Een andere manier
is aangegeven in fig. 84b, waar een draad om een stuk hout is gewikkeld. Hiervoor
gelden de lengten uit de tabellen.

Fig. 84 a. Gevouwen dipool van
lintlijn; b. Gevouwen dipool, bestaande
uit draad om een plank gewikkeld.

4. Yagi-antenne
De theorie van deze antennes is reeds behandeld in hfdst. IV. De antenne-elementen
worden met beugels op een drager bevestigd. De drager wordt op zijn beurt weer
aan de mast verbonden.
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Fig. 85. Antenne, drager en mast.
óirector

reflector
reflectot

director t.

Fig. 86a. Dipool met director en reflector; afmetingen volgens tabel I en II.
In fig. 85 zien we een voorbeeld van een zelfbouw antenne, waarbij als isolatie pertinax is gebruikt. In tabel I zijn de formules gegeven waarmee de afmetingen van een
Yagi-antenne kunnen worden berekend; zie ook fig. 86.
Neemt men meer dan één director, dan dient men elke volgende ca. 1% korter te
TABEL I — FORMULES VOOR BEREKENING VAN YAGI-ANTENNES
dipool (A)= 141/f (m)
reflector (B)= 150/f (m)
director (E)= 138/f (m)

Ci = 0,15
Ci = 0,25
C2 = 0,1

a =
=
=
=

4,8/f
45/f
75/f
30/f

(m)
(m)
(m)
(m)

TABEL II — ANTENNE-AFMETINGEN VOOR VERSCHILLENDE KANALEN

kan.

A

1

B

Ci

E

C2

m

0

2
3
4

284
249
222

572
503
448

298
262
233

119
105
93

269
236
210

90
79
70

60
52
47

1
1
1

2...4

251

508

305

30

244

60...80

1,2

FM

148

310

158

70

145

47

1

78...79
74...76
72...73
70...71
67... 69
65...66
63...64

162,2
153.8
150.8
146
141,2
135,7
131,5

82...83
78...80
76...77
74...75
71...72
69
67

33...34
32...33
81
30
28...29
28
27

74...75
70...72
68... 69
66...67
64...65
62...63
60... 61

17...25
16...24
16...23
15...23
14...22
14...21
13...20

73

150,8

81

30

60,5

14

5
6
7
8
9
10
11
5...11

17
16
15,5
15
14,5
14
14
14...20

1
1
1
1
1
1
1
0,6
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kiezen. In tabel I dienen de frequenties in MHz te worden ingevuld. De afstand van
de reflector tot de dipool is van grote invloed op de ingangsimpedantie. Bij een
Yagi, bestaande uit dipool en reflector, is de impedantie bij afstanden van resp.
0,25 A en 0,15 X ca. 240 ft en 70 ft. Nemen we in beide gevallen er nog een director
bij op een afstand van 0,1 A, dan worden de impedanties resp. ca. 100 ft en 40 ft.
In tabel II staan de afmetingen van antennes voor verschillende TV kanalen en de
FM band vermeld. Hierin stelt 1 de totale buislengte van de gevouwen dipool voor
en is m de afstand die een eventueel op te nemen tweede director tot de eerste heeft
(fi* 86).
5. Instelbare antenne-elementen
Omdat de hierboven aangegeven waarden gemiddelden zijn is het aan te bevelen de
antenne-elementen instelbaar te maken, evenals de afstand tussen de elementen. Men

Fig. 87. Verstelbaar antenne-element.

kan dan door experimenteren de grootste versterking of voor-achterverhouding in
stellen.
In fig. 87 zien we een eenvoudige constructie. In de uiteinden van het antenneelement, dat ca. 10% korter wordt gemaakt, maken we gleuven. Buisstukken met een
iets kleinere diameter worden in het element gestoken en met beugels vastgezet.
Door deze stukken te verschuiven kan men nu het element verstemmen.
6. Aanpassing
Om maximum energie af te kunnen geven dient een antenne afgesloten te zijn met
een impedantie die gelijk is aan de antenne-impedantie. Ook aan de ontvangerzede
dient de aanpassing in orde te zijn, omdat er anders energie wordt gereflecteerd.
Om lintlijn en antenne aan te kunnen passen dienen we de antenne-impedantie te
kennen. Is deze b.v. A, dan bereiken we aanpassing door tussen antenne en lintlijn
een stuk leiding op te nemen met een lengte van J4 A en een golfweerstand Z die we
bepalen uit Z = VA.240 indien de golfweerstand van de leiding naar de ontvanger
tenminste 240 ft bedraagt (fig. 88).

Zj

Fig. 88. De lengte van de 14 A-transformator is Vk X 34 X (ge
meten in lucht). De golfweerstand van de transformator volgt uit
z = Vzi X z2.
Zi = golfweerstand van leiding naar ontvanger; Za = antenneimpedantie.

Bij de bepaling van de lengte van de leiding dienen we de verkortingsfactor te ken
nen. De mechanische lengte van de % A-leiding vinden we door % A in lucht te
vermenigvuldigen met de verkortingsfactor, die voor lintlijn gemiddeld 0,8 bedraagt.
Gebruikt men voor de overdracht van antenne naar ontvanger coax kabel, dan dient
men een transformator van symmetrisch op asymmetrisch te nemen. Zelfs al zijn
antenne-impedantie en golfweerstand van coax kabel gelijk, dan kan men ze niet
zonder meer met elkaar verbinden. Is de antenne-impedantie gelijk aan de golfweer54

rr=

mx

Fig. 89. Constructie van een bazooka. Kan men de
coax kabel niet direct aan de antenne verbinden, dan
kan men een stukje lintlijn ter lengte van x/i X op
nemen. De impedantie ervan doet niet terzake.
stand van de coax kabel, dan verbinden we ze d.m.v. een bazooka. Om de coax kabel
bevestigen we over een afstand van ]/^ \ een mantel, die we aan één einde aarden
(fig. 89). De antenne wordt verbonden op de aangegeven manier. Is de antenneIZ

Fig. 90. Yi X-lus, wordt gebruikt bij aanpassing van symmetrisch op
asymmetrisch, indien de impedantieverhouding 4 : 1 bedraagt, dus bij
een dipool met 240 ft impedantie en een 60 ft coax kabel. Indien de
impedantie van de ontvanger weer 240 ft bedraagt gebruiken we daar
ook een Y X-lus bij de overgang van 60 ft naar 240 ft.

%
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impedantie niet gelijk aan de golfweerstand, dan schakelen we tussen de bazooka
en de antenne nog een J4 A-transformator, waarvan de golfweerstand op de hier
boven aangegeven wijze wordt bepaald.
Is de verhouding tussen antenne-impedantie en golfweerstand 4 : 1, dan kunnen we
een z.g. balun gebruiken, die op de manier van fig. 90 tussen antenne en kabel
wordt geschakeld. Bezit de ontvanger slechts een 240 Q. ingang, dan kunnen we bij
gebruik van coax kabel ook met een balun aan de ontvangerzede juiste aanpassing
bereiken. Hoe dit gebeurt is ook in fig. 90 aangegeven. Op de aanpassing aan de
ontvangerzijde komen we nog terug.
7. Bescherming van de antenne tegen corrosie
Daar alle metaaloxyden een hogere weerstand hebben dan de metalen waarvan ze
zijn afgeleid zullen we, om signaalvermindering te voorkomen, de antenne en de
aansluitpunten zo moeten behandelen dat geen oxydatie optreedt.
Deze treedt op onder invloed van lucht en vocht. Ze wordt versneld wanneer de
eltktronan
stroom

Fig. 91. Door de verschillende contactpotentialen gaat er een stroom
vloeien. Aan de zinkpool (—) ontstaat chloor; er wordt zinkchloride
gevormd en het zink verteert dus.

O
—

m

kool

salmiakoplossing

atmosfeer zout of industriegassen bevat; ook warmte heeft een ongunstige invloed.
Op de contactplaats van twee verschillende metalen treedt bijzonder snel oxydatie
op. Bij aanwezigheid van vocht ontstaat op zulke plaatsen nl. een elektrolytische
werking, waarbij chemische werking optreedt en een van de metalen bijzonder wordt
aangetast. We kunnen de werking vergelijken met een element van Leclanché
(% 91).
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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 zal er een stroom gaan lopen en er treedt een chemische werking
op waarbij chloor ontstaat en zinkchloride wordt gevormd.
Steeds wanneer men twee metalen en een elektrolyt combineert ontstaat er een ele
ment, met een klemspanning die afhankelijk is van het soort metaal dat wordt ge
bruikt. 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

ijzer
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 metalen een grote verschilspanning oplevert en dat bij
elektrolytische werking het aluminium dus snel zal zijn aangetast (fig. 92). Om de
aluminium
vocht

jetektronen
stroom

\
zuurstof
ontwikkeling

Fig. 92. Wanneer er vocht in een contactplaats dringt ontstaat er een elektrolytische
werking. Het aluminium wordt aangetast en
de overgangsweerstand neemt toe.

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
met trolituulpasta, b.v. Antenol. In dit opzicht is het uitermate gunstig de antenne
binnen te plaatsen. 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 be
handeling niet met de handen worden aangeraakt.
3. Bespuiten of bestrijken met een oplossing van celluloselak.

56

IX. UITRICHTEN VAN ANTENNES
1. Inleiding
Elke antennemonteur zal kunnen vertellen dat de mate van ontvangst sterk kan
variëren wanneer de antenne enkele meters horizontaal of verticaal wordt verplaatst.
Deze variatie in de veldsterkte is een gevolg van reflecties door gebouwen, bruggen,
gashouders, e.d. Vooral in steden op korte afstand van de zender heeft men soms
veel last van deze reflecties. Deze zijn er dan in de eerste plaats oorzaak van dat de
antenne signalen van dezelfde zender uit verschillende richtingen bereiken (fig. 93).
Daar de signalen verschillende wegen afleggen ontstaan er na het hoofdbeeld, dat
een gevolg is van de directe straling, nog verschillende z.g. echobeelden.

.... ;

Fig. 93. Door reflecties bereiken de antenne
A uit allerlei richtingen signalen.

*
A

...
■..............

Om de stralingen uit andere richtingen dan uit richting 1 te onderdrukken is men
soms gedwongen op korte afstand uitgebreide antennes te plaatsen, om zodoende
een scherp richteffect en een hoge voor-achterverhouding te verkrijgen.
Soms kan men door de antenne laag te plaatsen een reflectiesignaal verzwakken,
doordat een gebouw als afscherming gaat fungeren, komt het echosignaal b.v. onder
een hoek van ca. 30° binnen, dan is het soms mogelijk de echo te onderdrukken
door de antenne iets te verdraaien, omdat dan het echosignaal a.h.w. buiten de richtkarakteristiek valt (fig. 94). De verhouding tussen direct en ongewenst signaal
wordt dan, zoals uit de figuur blijkt, gunstiger.
gereflecteerd
^signaal

direct
signaal

1
gereflecteerd
signaal

;
K '

OJX

425X

L

- IN }rv\
W /-
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reflecteren«4
rlak

gereflecteerde
energie

Fig. 94. Wanneer gereflecteerd en direct
signaal uit nagenoeg gelijke richting komen
kan men de echo soms onderdrukken door
de antenne niet geheel op de zender uit te
richten.

Fig. 95. De afstand tussen punten
met minimum en maximum veld
sterkte is Yl X.

Het tweede gevolg is dat de veldsterkte variaties gaat vertonen, omdat door inter
ferentie tussen een heengaande en een gereflecteerde golf op bepaalde punten de
veldsterkte toeneemt en op andere punten afneemt. Deze punten liggen y2 A uit
elkaar. Bij een golflengte van 3 m zal dus, wanneer de antenne voor een reflecterend
voorwerp staat, de afstand tussen minimum en maximum veldsterkte 1 y2 m bedragen
(fig. 95).
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2. Opstelling op grote afstand van de zender
In gebieden aan de rand van de normale werkingssfeer van een zender is de hoogte
van de antenne van zeer groot belang. Een halve meter hoger of lager of enkele
meters verplaatsen van de mast kunnen het verschil betekenen tussen een onbruik
baar en een acceptabel beeld. Dit komt doordat we in het grensgebied heel sterke
interfentie tussen directe en door de aarde gereflecteerde straling kunnen krijgen.
Bij kleine invalshoeken (fig. 96) wordt de reflectie-coëfficient zeer hoog. Dit komt
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overeen met het gedrag van licht dat door papier het best wordt gereflecteerd bij
heel kleine invalshoeken. De gereflecteerde straling kan bijna even sterk als de
directe straling worden, b.v. 90% hiervan. Komen beide golven in faze op de plaats
van de antenne aan, dan krijgen we 100 + 90 = 190% ofwel bijna tweemaal het
verwachte signaal. Zijn ze echter in tegenfaze dan is het verschil 100 — 90 = 10%.
De verhouding tussen gunstigste en ongunstigste plaats is dus 19 X, veel groter dan
de versterking van een normale antenne. Het loont dus onder deze omstandigheden
zeer de moeite om eerst met een meetantenne en veldsterktemeter na te gaan, of dit
verschijnsel in belangrijke mate optreedt en zo ja, de beste plaats van de antenne
van te voren te bepalen. Dit voorkomt het naderhand vele malen veranderen van
een niet goed functionerende installatie, tot eindelijk een goede plaats wordt ge
vonden.
direkte straling
i-*. in legenfaze
i—in faze
gereflekteerde straling -*■

T'

rm

reflekterend

vlak

Fig. 96. Bij kleine invals
hoeken is de reflectiecoëfficient hoog. De stralingen
kunnen op punt A in faze
of in tegenfaze zijn, afhan
kelijk van de hoogte van A.

2- of 4-étage-antennes geven onder deze omstandigheden vaak een teleurstellend
resultaat. De van de verschillende vlakken afkomstige signalen zijn dan niet in faze
en heffen elkaar ten dele op. Tweelingantennes, dus antennes naast elkaar, zijn dan
vaak veel effectiever, vooral wanneer ook nog reflecties in het horizontale vlak op
treden; deze worden dan beter onderdrukt.
Uit het bovenstaande blijkt dat men onder dergelijke omstandigheden zeer voorzich
tig moet zijn met vergelijkingen tussen verschillende antennetypen.
Het feit dat een bepaalde installatie een prima beeld geeft betekent niet dat overal
in de omgeving hetzelfde geldt. Het is vaak echter heel moeilijk om een leek te
overtuigen dat natuurkundige oorzaken en niet slecht materiaal of onkunde de oor
zaak zijn van het minder goed functioneren van een installatie.

3. Bepaling van de juiste plaats
In fig. 97 zien we hoe we met een meetantenne de plaats met de grootste veldsterkte
kunnen bepalen. We bewegen de antenne verticaal en horizontaal en letten onder
tussen op de beeldkwaliteit.
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Het nadeel van deze methode is dat men het beeldscherm meestal niet kan zien en
dat de klant het waarschijnlijk bezwaarlijk zal vinden dat er met z’n toestel wordt
gesjouwd. Men kan ook iemand beneden zetten en deze aanwijzingen laten geven
door toeroepen of d.m.v. een draagbare telefooninstallatie.
Het beste kan men echter in combinatie met de meetantenne een antenne-testapparaat gebruiken, waarop men direct de veldsterkte kan aflezen. In afb. 98 zien we
zo’n apparaat met verschillende gegevens. Vooral bij een antenne met scherp richteffect is een dergelijk apparaat onontbeerlijk, omdat enkele graden verdraaien al een
behoorlijke afname van de spanning zal veroorzaken.

m

radio datactor

Fig. 99. Uitrichten van antenne m.b.v. meter.

w
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Wanneer men niet de beschikking heeft over een testapparaat kan men de antenne
als volgt uitrichten:
Zoals bekend is de spanning over de laadcondensator van de ratiodetector evenredig
met het ingangssignaal. Op de condensator van de detector sluiten we nu een snoer
tje aan dat we zo lang maken, dat we het uiteinde binnen ons bereik hebben. De
uiteinden verbinden we nu op de fig. 99 aangegeven wijze met een meetinstrument
dat een gevoeligheid heeft van 100 p.A. Is de gevoeligheid van de beschikbare meter
minder, b.v. 200 ^A, dan dient de voorschakelweerstand kleiner te zijn. Men stelt
nu de antenne zo op dat de meteruitslag maximaal is. Het gebruik van een kompas
is af te raden, vooral wanneer de antenne een scherp richteffect heeft.

Fig. 100. Uitrichten van antenne m.v.b.
koptelefoon.
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Ook kan men de antenne uitrichten met een koptelefoon, op de manier aangegeven
in fig. 100. De spoelen dienen om te voorkomen dat er misaanpassing ontstaat.
Degene die de antenne uitricht mag niet zo dicht bij de antenne komen dat hij e
elektrische eigenschappen ervan beïnvloedt.
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X. BEELDSTORINGEN
In dit hoofdstuk zullen de oorzaken van drie beeldstoringen, nl. echobeeld, „plas
tiek” en vóór-echo worden besproken, en zal worden aangegeven hoe deze storingen
kunnen worden opgeheven. Eerst worden echter enige terzake dienende grootheden
behandeld.
1. Voortplanting van elektromagnetische golven in lucht
De energie die een antenne uitstraalt beweegt zich in de vorm van elektromagne
tische golven in de ruimte voort met een snelheid van ca. 3 X108 m/sec. Dit komt
overeen met een snelheid van ca. 300 m/fj.sec.
2. Voorplanting van elektromagnetische golven langs een transmissieleiding
Een transmissieleiding, b.v. lintlijn of coax kabel, kunnen we beschouwen als iets
dat de energie in een bepaalde richting leidt. In een transmissieleiding zijn elek
trische en magnetische velden aanwezig, die zich langs de lijn voortplanten met een
snelheid welke wordt bepaald door
3 X 108
v
m/sec.

V e

I
I

Hierin is e de diëlektrische constante van
de transmissieleiding. Voor lucht geldt e
Voor polythyleen geldt e = 2,25 en zal
3 X 108
v =
= 2 X 108 m/sec ofwel
V 2,25

de isolatie tussen de beide geleiders van
=1, dus v = 3 X 108 m/sec.
de voortplantingssnelheid dus bedragen
200 m//xsec.

3. Reflectie
Wanneer een elektromagnetische golf een voorwerp treft wordt zij hierdoor gere
flecteerd. De mate van reflectie is afhankelijk van het materiaal. Geleiders b.v. zijn
goede reflectoren. Het is dus mogelijk op het ontvangpunt A in fig. 101 van de
zender B elektromagnetische golven uit verschillende richtingen te ontvangen met
dezelfde informatie.

t.

Fig. 101. A = ontvangantenne; B = zendantenne; C = reflecterende voorwerpen.
ï
4. Het ontstaan van een TV beeld
Het beeld ontstaat doordat een elektronenstraal het beeldscherm van links naar
rechts aftast en doet oplichten. Aan het rechter gedeelte van het scherm gekomen
springt de straal snel terug en beweegt dan opnieuw van links naar rechts, nu
echter iets lager (fig. 102). Bij ons TV systeem (CCIR norm) worden per vol
ledig beeld 625 lijnen „geschreven”. Per seconde worden 25 beelden geproduceerd,
d.w.z. de elektronenstraal schrijft in één seconde 25 X 625 =15625 lijnen. Als we
de beeldbreedte 30 cm stellen en de terugslagtijd verwaarlozen legt de elektronen60
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straal op het scherm dus een afstand af van 30 X 15625 = 468750 cm. In i /xsec
dus 0,47 cm. Brengen we de terugslagtijd ook in rekening dan wordt dit ca. 0,5
cm//xsec. Het beeld ontstaat nu doordat het ontvangen signaal de sterkte van de
straal regelt, waardoor het scherm dus meer of minder op zal lichten.

Fig. 102. Per beeld worden 625 lijnen ge
schreven; per seconde worden 25 beelden
geproduceerd.
5. Echobeeld
Indien rechts van het hoofdbeeld nog een beeld ontstaat spreken we van echobeeld
(fig. 103). Dit is een gevolg van de ontvangst van een gereflecteerde golf. Wan
neer we nog even fig. 101 bekijken, zien we hoe een signaal op verschillende ma
nieren de ontvanger kan bereiken. De informatie die zich langs weg 2 beweegt zal
later arriveren en nog eens een beeld veroorzaken, dat in het algemeen door het
energieverlies bij de reflectie zwakker zal zijn dan het hoofdbeeld.

Fig. 103. Echobeeld.
Vtnefiumng

De afstand tussen hoofdbeeld en echobeeld wordt bepaald door het wegverschil
tussen 1 en 2. Stellen we dit wegverschil 900 m, dan arriveert het echosignaal
3 nsec later dan het directe signaal. In deze 3 /xsec legt de straal ca. 0,5 cm af en
het echobeeld zal dus 1,5 cm rechts van het hoofdbeeld ontstaan.
Omgekeerd kan men uit de afstand tussen de beelden het wegverschil tussen ge
reflecteerde en directe straal bepalen.
6. Remedie tegen echobeelden
Heeft men hinder van echobeelden, dan kan men deze verminderen door een an
tenne te nemen met een scherper richteffect en deze nauwkeurig op de zender uit
te richten (fig. 104). Een scherper richtingsdiagram wordt verkregen door meer
reflectoren en directoren op te nemen, waardoor uiteraard de antenneprijs zal stij
gen. Heeft men voldoende signaal dan kan men ook proberen de antenne iets te
Verdraaien.
Echobeelden treden ook vaak op door reflecties tegen achterliggende gebouwen.
B

A

Fig. 104 a. Echobeeld door gereflecteerde straal (2). b. Geen echobeeld door scherp richteffect
ontvangantenne.
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De antenne dient dan een hoge voor-achterverhouding te bezitten. Deze wordt ook
met meer elementen bereikt. Het opnemen van meer reflectoren en directoren heeft
tevens een toename van de geïnduceerde spanning tengevolge. Dit kan, als we
dicht bij de zender wonen, oversturing van de ontvanger veroorzaken en daardoor
beeldvervorming. Om oversturing te voorkomen nemen we dan tussen antenne en
ontvanger een spanningsdeler op, hetgeen reeds eerder is behandeld.
7. Plastiek
De energie die een antenne opvangt wordt via een transmissieleiding naar de ontvangeringang geleid. Een belangrijke lijngrootheid is de karakteristieke impedantie
of golfweerstand. De golfweerstand van het in de handel zijnde lintlijn is 240 a
300 Cl. Coax kabel heeft in de regel een golfweerstand van 50 a 75 Cl. Het blijkt dat,
indien de ingangsimpedantie van de ontvanger ongelijk is aan de golfweerstand
van de leiding, er energie wordt gereflecteerd (fig. 105). Van deze gereflecteerde
energie zal bij de antenneklemmen weer een gedeelte worden gereflecteerd, in
dien de ingangsimpedantie van de antenne ongelijk is aan de golfweerstand van de
leiding. In dit geval zullen we dus, behalve het directe beeld, meerdere nabeelden
krijgen, omdat steeds weer een gedeelte wordt gereflecteerd. Het eerste nabeeld
zal natuurlijk het sterkst zijn.

Fig. 105. Indien de ingangsimpedantie onge
lijk is aan de golfweerstand wordt er bij A
energie gereflecteerd. Van deze energie
wordt bij B weer een gedeelte gereflecteerd
indien de ingangsimpedantie van de antenne
ook ongelijk is aan de golfweerstand van de
kabel.
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De afstand tussen nabeeld en direct beeld berekenen we uit de tijd die de energie
nodig heeft om heen en terug langs de lijn te lopen. Stel dat we tussen antenne en
ontvanger een coax kabel hebben met een lengte van 15 m. Verder nemen we aan
dat het isolatiemateriaal polythyleen is. De energie plant zich dan langs de kabel
voort met een snelheid van 200 m//xsec (zie X. 1). De gereflecteerde energie legt
de afstand van ontvangeringang naar antenne en terug, in totaal dus 30 m, af in
de tijd van 0,15 /xsec. In 0,15 /xsec legt de elektronenstraal een afstand af van
0,15 X 5 = 0,75 mm. Het nabeeld is in dit geval niet afzonderlijk waarneembaar,
maar het geheel doet reliefachtig aan. We noemen dit soort beeldstoring plastiek.
8. Opheffing plastiek
Plastiek ontstaat dus doordat de ingangsimpedanties van de ontvanger en de antenne
ongelijk zijn aan de golfweerstand van de kabel of zich inductief of capacitief ge
dragen. Plastiek kunnen we verminderen door de aanpassing te verbeteren. We zul
len natuurlijk proberen dit aan de ontvangerzede te doen daar dit het gemakkelijkst
is. Er zijn verschillende manieren om leiding en ontvangeringang aan te passen, nl.:
a. Aanpas-stub
Op de ingangsklemmen sluiten we een leiding aan met een lengte van ca. 2 m voor
band I of ca. 1 m voor band III. Door een scheermesje door de isolatie te drukken
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gaan we deze leiding, beginnend bij de ingangsklemmen, op verschillende punten
kortsluiten. Op de plaats waar deze kortsluiting de beste beeldkwaliteit veroorzaakt
solderen we de aders aan elkaar (fig. 106a). De verklaring is als volgt: Een kortge
sloten leiding vertoont op punten gelegen tussen 0 en *4 A van het uiteinde een
variërend inductief gedrag; op punten gelegen tussen J4 en 34 ^ een variërend capacitief gedrag. Gedraagt de ontvangeringang zich nu b.v. inductief, dan kunnen we
dit inductieve gedrag uitstemmen door er een bepaalde capaciteit aan parallel te
plaatsen, wat in dit geval dus een kortgesloten stuk leiding is.
b. Capacitieve schuiver
Een andere methode is een stukje blik, dat een lengte heeft van 3 a 5 cm, om de
leiding te buigen. We plaatsen dit op verschillende punten van de lijn en zoeken zo
het punt op met de minste plastiek (fig. 106b). Het is aan te bevelen bij de beoor
deling van plastiek de lijn niet met de handen aan te raken. Deze methode is alleen
bij lintlijn toe te passen. Daar binnenshuis nagenoeg altijd lintlijn wordt gebruikt
vanwege de lage prijs, zal deze methode dus in bijna alle gevallen een oplossing
geven.

i

c. Lijnverkorting
Men kan ook proberen leiding en ontvangeringang aan te passen door steeds stukjes
van het lijnuiteinde af te knippen. Dit is echter een tamelijk tijdrovende bezigheid
en wordt daarom zelden toegepast.
i

9. Vóór-echo
Soms komt het voor dat men een echo constateert vóór het hoofdbeeld. Het kan
dan zijn dat de directe straal meer wordt verzwakt dan de gereflecteerde. Dit is
mogelijk als zich tussen zender en ontvanger een object, b.v. een kerk o.i.d. bevindt
Het hoofdbeeld is dan zwakker en we ervaren het als een echo.
Bij een echte vóór-echo hebben we alleen te maken met een directe straling, die
echter op twee plaatsen een spanning induceert. Dit verschijnsel treft men vooral
aan in flats met centraal-antennesystemen, in de buurt van de zender. Bij een centraal-antennesysteem wordt de energie via een kabelnet naar de verschillende ont
vangers overgedragen, na eerst versterkt te zijn in een antenneversterker. Het is
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Fig. 107. De spanning die direct in de ontvanger wordt geïnduceerd veroorzaakt 1,75
/xsec eerder een beeld dan de via de antenne
komende energie.

mogelijk dat de afstand tussen antenne en ontvanger 250 m bedraagt.
Is de situatie zoals aangegeven in fig. 107, dan zal de direct in de ontvanger ge
ïnduceerde spanning 1,75 /xsec eerder een beeld veroorzaken dan de via de antenne
opgevangen energie. Daar de voortplantingssnelheid in lucht 300 m//xsec bedraagt
zal de elektromagnetische golf over 150 meter 0,5 [xsec doen. De voortplantingssnel
heid langs de kabel is 200 m//xsec en de energie zal over 250 meter dus 1,25 /xsec
doen. Door de versterking in de antenneversterker ligt deze energie op een hoger
niveau dan de direct in de ontvanger geïnduceerde spanning. We krijgen dus een
zwak beeld en 1,15 /xsec later, d.w.z. op ca. 0,8 cm afstand, het hoofdbeeld. Men
zal zich afvragen waar de ongewenste spanning wordt geïnduceerd. Op de kabel
niet, omdat deze is afgeschermd. Bij vele TV apparaten treffen we echter een tame
lijk lang, niet afgeschermd stuk lintlijn aan tussen antenne-ingang en kanaalkiezer.
Op deze lijn kan een spanning worden geïnduceerd. Wanneer deze storing optreedt
gaat men meestal de fout in de antenne-installatie zoeken. Het enige wat men echter
te doen heeft is de lintlijn van de antennebussen naar de kanaalkiezer te vervangen
door afgeschermd 240 Q lijn. De afscherming moet bij de kanaalkiezer worden ge
aard. In sommige apparaten is deze maatregel al genomen, zodat we hier geen voorecho’s zullen krijgen.
10. Dempschakelingen
In fig. 108 zien we enkele dempschakelingen, waarvoor we het best koolweerstanden
kunnen nemen.
Als n de verhouding is tussen 'Vi en VM (dus de verzwakking) en Z de golfweerstand van de gebruikte kabel, dan volgen de weerstanden uit:

n+ 1

2n

n—1

n2—1

n—2

n2—1
R4 = Z

R3 = Z

R2 = Z

Rx = Z

n—1

R1

Rt

\R2

A

B

Fig. 108. Dempschakelingen voor: a. en b. asymmetrische leidingen; c. en d. symmetrische
leidingen.
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11. Twee ontvangers op een leiding
Wanneer we met één lintkabel twee ontvangers willen voeden kunnen we de ontvangeringangen niet direct parallel zetten, omdat we dan misaanpassing krijgen,
waardoor ook beeldstoringen kunnen optreden.
300[tan tem*
150

Fig. 109

ontvanger

150

]

150
150

ontvanger

In dit geval gebruiken we de schakeling van fig. 109. De signaalsterkte zal 6 dB
verminderen en men dient inductievrije weerstanden te gebruiken.
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XI. UHF-ONTVANGST
UHF is een afkorting van Ultra High Frequency. De voor TV vrijgegeven frequenties
lopen van 470... 790 MHz. Dit gebied wordt aangeduid met band IV en V en biedt
plaats aan 40 zenders, daar de bandbreedte in de UHF banden is vastgesteld op 8 MHz.
In Duitsland is men reeds begonnen dit frequentiegebied in gebruik te nemen.
In dit gebied zijn of zullen worden ondergebracht:
a. Steunzenders.
b. Zenders voor een tweede, eventueel derde programma.
Hier te lande zal de ontwikkeling ook in deze richting gaan; de frequenties voor ons
land in dit gebied zijn reeds .vastgesteld. Langs de oostgrens kan men nu reeds — indien
tenminste de ontvanger daarvoor is ingericht — sommige Duitse programma’s in deze
banden volgen.
Vandaar dat we hier in het kort op de problemen rond deze ontvangst in willen gaan.
1. Problemen rond band I en III en band IV en V
De frequenties zijn in de nieuwe banden ongeveer 5 X hoger, ofwel de golflengte is
5 X kleiner. Dit brengt andere eigenschappen wat voortplanting en reflectie betreft
met zich mede.
Terwijl in vlak land VHF en UHF zenders dezelfde reikwijdte hebben, neemt in heuvel
achtig en bergachtig gebied de reikwijdte van een UHF zender snel af, omdat de kortere
golven minder om de heuvels en hindernissen heenbuigen. Hoe hoger de frequentie, des
te meer worden de lichteigenschappen benaderd, dus des te rechtlijniger is de weg en
des te scherper zijn de schaduwzones.
Ook de reflectiemogelijkheid neemt toe, omdat de afmetingen van reflecterende voor
werpen — in golflengte uitgedrukt — toenemen. De kans op echobeelden neemt dus
ook toe. Soms kan het zelfs voordelig zijn een antenne op het echosignaal uit te richten,
wanneer dit sterker is dan het hoofdsignaal dat door een obstakel wordt verzwakt.
Uit het voorgaande mag nu niet de conclusie worden getrokken dat het UHF gebied
alleen maar nadelen heeft; er zijn ook aanzienlijke voordelen.
a. Het gebied biedt plaats aan viermaal zoveel zenders dan band I en III tezamen.
b.- Het is geheel of vrijwel nagenoeg vrij van vonkstoringen, die in de banden I en III
aanzienlijk zijn.
2. De UHF antenne
UHF is een afkorting van Ultra High Frequency. De voor TV vrijgegeven frequenties
de kortere golflengten ca. driemaal kleiner dan de VHF antennes voor de kanalen 5
t.e.m. 11, tenminste bij gelijk elementenaantal. Het opname-vermogen is echter ook
evenredig kleiner. Om dus een zelfde opnamevermogen te verkrijgen dient het elemen
tenaantal te worden vergroot.
Ook in de nabijheid van een zender kan men vanwege eventuele reflecties niet zonder
antenne. De toepassing van kamerantennes is in verband met het gewenste richteffect
eveneens een probleem. In de kamer bewegende personen of buiten voorbijrijdende
trams, auto’s, enz. geven reeds beeldstoringen, omdat de veldsterkte door de reflecties
dan sterk varieert.
Bij de opstelling van een UHF antenne blijkt, dat een kleine verschuiving reeds een
aanzienlijke variatie in de veldsterkte geeft. Derhalve moeten de masten star worden
opgesteld, daar anders beeldstoringen op kunnen treden.
Wanneer de nieuwe antenne aan een mast wordt bevestigd, waaraan reeds een VHF
antenne zit, dan dient de afstand tot de laatste tenminste 1 m te bedragen.
66

Ook aan de leiding van antenne naar ontvanger moet veel aandacht worden besteed,
omdat de demping twee- tot driemaal groter is dan de demping in band III.
Vlak lintlijn heeft weliswaar een geringe demping, maar deze neemt sterk toe wanneer
de kabel vuil wordt of vochtig is. Uit proeven in het UHF gebied is gebleken dat coax
kabel of buiskabel de voorkeur verdienen.
Een gemeenschappelijke leiding voor VHF en UHF is zonder meer bij gebruik van
filters te realiseren. Deze filters geven echter weer extra demping, zodat op z’n minst
ook een proef met een aparte leiding moet worden genomen, vooral wanneer de VHF
antenne d.m.v. vrij oud hntlijn met de ontvanger is verbonden.
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XII. IETS OVER CENTRAAUNTENNESYSTEMEN
De voordelen van een centraal-antennesysteem, waarop meerdere ontvangers kunnen
beïnvloeding of afscherming bestaat (afb. 1X0).
Bij gebruik van een centraal systeem zijn de kosten per deelnemer geringer, ondanks
gebniik van antenneversterkers, waardoor de signaal-stoorverhouding beter is. Voor
al in het bestek van nog te bouwen flats kan rekening worden gehouden met de
aanleg van kabels, contactdozen e.d., waarbij inbouw is te prefereren. Hierdoor ont
staat een esthetisch verantwoord geheel.
Hoe een centraal-antennesysteem wordt aangelegd is geheel afhankelijk van de zen
ders die men ontvangt of in de toekomst zal kunnen ontvangen, de veldsterkte, het
aantal deelnemers en de ligging van de ontvangers. In elk systeem kunnen we echter
een aantal hoofdgroepen onderscheiden (fig. 111):
a.
b.
c.
d.

Antennes
Antenneversterkers
Filters
Kabelnet.

1. Antennes
Voor AM zullen we meestal een staafantenne aantreffen, in combinatie met een
dipool voor FM (band II). In de kop van de antenne is dan een filter ingebouwd
waarmee de beide antennes zodanig met de kabel worden verbonden dat ze zijn
aangepast en elkaar niet beïnvloeden. Voorts antennes voor verschillende TVkanalen.
2. Antenneversterkers
Of er al dan niet versterkers worden opgenomen is afhankelijk van het aantal deel
nemers en de door de antenne opgenomen energie. Is het aantal deelnemers groter
dan zes, dan treffen we altijd versterkers aan.
3. Filters
Omdat de signalen via één kabel naar de verschillende ontvangers worden overge
dragen en de antennes eikaars eigenschappen niet mogen beïnvloeden worden bij
de aansluiting van de antennes op de kabel filters gebruikt. We kennen in dit ver
band hoogdoorlaat-, laagdoorlaat- en bandfilters.
4. Kabelnet
Het kabelnet moet zodanig worden uitgevoerd, dat aan een aantal belangrijke punten
wordt voldaan, zoals de spanningen aan de diverse ontvangeringangen, aanpassing
aan de toevoerkabel, afsluiting van de stamleiding, geen onderlinge storing en be
ïnvloeding en het vermijden van opname van stoorsignalen door het kabelnet.
5. Installatie
Vóór het installeren van een centraal-antennesysteem wordt een berekening gemaakt
waaruit zal blijken of de spanningen aan de diverse ontvangeringangen de juiste
waarde hebben. De bij deze berekening belangrijke factoren zijn versterking en
demping, aangegeven door resp. + en — dB.
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Fig. 111. Schema van een centraal
antennesysteem
voor 108 deelnemers.

Alle versterkingen en dempingen bij elkaar opgeteld geeft, afhankelijk van het teken,
versterking van alle onderdelen bekend zijn, zoals antenne, versterker, kabels, kabelverdeler, contactdozen, enz.
Daar de versterking van een antenne is gegeven t.o.v. een gevouwen
A-dipool,
zal het eindresultaat dus aangeven hoeveel maal de spanning op een bepaald punt
69

groter is dan de spanning op het aansluitpunt van een op dezelfde hoogte als de
werkelijke antenne geplaatste y2 A-dipool.
De spanning op elk willekeurig punt kan dus worden bepaald als de spanning, die
een
X-dipool op de plaats van de werkelijke antenne afgeeft, bekend is.
Aangezien een uitvoerige bespreking van centraal-antennesystemen in het kader van
dit werkje te ver zou voeren, wordt hiervoor verder verwezen naar het boek „An
tennes voor FM, KG en TV” (uitg. MK).
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