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Inleiding

Iedere zelfstandige ontvangeenheid bestaat uit drie de
len: de antenne, de verbinding van de antenne met de
ontvanger en de ontvanger zelf. De verbinding tussen de
antenne en de ontvanger, de antenneleiding, moet de
energie, door de antenne opgevangen, met zo weinig
mogelijk energieverlies naar de ontvanger voeren. De
ontvangsteigenschappen mogen dus niet door de anten
neleiding worden bei'nvloed, of althans zo weinig moge
lijk. Maar juist hier ligt de zwakste schakel tussen de drie
delen van de ontvangstinstallatie.
Denk maar eens aan de optredende verliezen in zo'n
antennekabel, die niet zelden een lengte van 20 meter zal
overtreffen: de verliezen door symmetrering, aanslui
tingen enz. De winst, die te halen is uit een goede
buitenantenne gaat hierdoor weer geheel verloren.
Hier begint de opgave van de antenneversterker: de
signaalspanning aan de klemmen van de antenne wordt

zoveel versterkt, dat de verliezen in de antenneleiding
worden opgeheven. Aan de ingang van de ontvanger staat
dan dezelfde spanning, afgezien van enige aanpassingsverliezen, als op de antenne zelf.
Nu reeds willen we wijzen op een verkeerd idee, als zou
de antenneversterker alle problemen oplossen; dit is niet
waar. Zelfs de beste versterker kan alleen dat versterken,
wat hem aan diens ingang wordt toegevoerd. Bij ongun
stige condities en bij een kamerantenne zal de ontvangst
altijd onbevredigend zijn. In dergelijke gevallen blijft
zelfs de beste antenneversterker zonder effect.
Een zekere verbetering zou wellicht te behalen zijn met
een TV-antenneversterker in combinatie met een buizenkanalenkiezer. Vooral een goede versterker zou op de
UHF-band iets kunnen betekenen. Het eigenlijke doel
van een antenneversterker is echter niet méér, dan het
opheffen van verliezen.
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Welke versterker is de juiste?
Allereerst een kleine samenvatting van de frequentiebanden voor de radio- en TV-omroep:

Lange golf

150

kHz- 350 kHz

Middengolf

525

kHz- 1605 kHz

6

MHz-

20 MHz

Ultrakorte golf (FM-band)

87,5 MHz-

104 MHz

TV-band I

(VHF kanalen 2— 4)

47

YV-band III (VHF kanalen 5-11)

174

MHz- 223MHz

TV-band IV (UHF kanalen 21 - 37)

471

MHz- 599 MHz

TV-band V (UHF kanalen 39 - 68)

615

MHz- 847MHz

Korte golf
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In overeenstemming met de verschillende frequentiegebieden voor radio- en TV-omroep veranderen de antenneversterkers wat betreft hun schakeling, opbouw en
elektrische gegevens.

MHz-

68 MHz

Voor radio-ontvangst op de lange-, midden- en kortegolfbanden is het altijd gewenst een groot aantal zenders met
een goede kwaliteit te ontvangen. Antenneversterkers
voor deze banden zijn daarom altijd breedbandig, dat wil
zeggen, dat het gehele frequentiegebied in even grote
mate versterkt zal worden. Ook versterkers voor de
FM-band zijn breedbandig.
Anders ligt het met versterkers voor het TV-bereik. Voor
de banden I en III is het nog mogelijk versterkers te
maken voor meer kanalen of zelfs een heel gebied, maar
in de banden IV en V domineert toch de aan één kanaal
gebonden versterker.
Bestaat de mogelijkheid, in het UHF-bereik, meer zen
ders te ontvangen, dan is het nodig, de versterkers d.m.v.
filters aan elkaar te koppelen, of een afstembare verster
ker te gebruiken. Dat laatste is echter moeilijk te
verwezenlijken, daar de versterker zelf zich in de anten
nemast bevindt. Daarover en over de schakeltechnische
bijzonderheden van versterkers vindt u meer in het
volgende hoofdstuk. Eerst behandelen we nog

Een belangrijk begrip:
rekenen met dB
In de techniek en wel in het bijzonder bij antennes en
versterkers is het begrip „decibel", afgekort met dB, een
belangrijk gegeven. De eenheid dB is logaritmisch en

geeft een verhouding aan tussen de spanning, de stroom
of het vermogen aan de ingang en de uitgang van een
vierpool, bijv. een versterker, een verzwakker enz. Als
vergelijking laat de dB zich als volgt beschrijven:
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Fig. 1:

De logaritmische verhouding tussen de in- en uitgangsspanning wordt uitgedrukt in decibel (dB).

U1

N1

n (dB) = 20 • log — = 10 • log —
U2
N2

Het voordeel van de berekening in dB ligt in het
logaritmische van de eenheid, waardoor het bepalen van
verzwakking of versterking veel eenvoudiger wordt. Bij
versterking staat een plusteken voor het aantal dB's, bij
verzwakking een minteken. De belangrijkste dB-waarden
met de daarbij behorende rekengetallen zijn in de tabel
weergegeven.
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Rekenfactor bij

Rekenfactor bij

+

dB
1,0 ------0,0------- 1,0
0,94------ 0,5------- 1,06
0,89
1
1.12
0,84------ 1,5------- 1,19
0,8
2
1.25
0,75-------2,5------- 1,33
0,71------- 3------- 1,41
0,67-------3,5------- 1,5
0,63------ 4-------1,6
0,6 ------ 4,5------- 1,67
0,56
5
1.78
0,53------ 5,5-------1,88
0,5
6 ------ 2
0.47------ 6,5-------2,12
0,45
7
2,24
0,42-------7,5------ 2,37
0.4 ------ 8----- : 2,5
0,38-------8,5------ 2,66

0,35------ 9 ----- 2,82
0,33------ 9,5----- 3
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0.32-----0.28-----0,25-----0,22-----0,2
0,18-----0,16-----0,14------

10------3,16
11------3,55
12------4
13------4,5
14------ 5
15------5,62
16------6.3
17------7.1

+

dB
18
8
0,11
19
8,9
0,10
10
20
0,089
21
11,2
0,08
22------ 12,5
0,071
23
14,1
0,063
24
16
0,056
25
17.8
0,05
26
20
0,045
27
22,4
0,04
28
25
0,035
29
28,2
0,032
30------ 31,6
0,028 ------ 31------- 35,5
0,025 ------ 32
40
0,022
33
45
0,02
34
50
0,018 ------- 35
56
0,016 ------- 36
63
0,014 ------- 37
71
0,0125------- 38
80
0,011
39
89
0,010 ------ 40-------- 100
0,0056-—45------ 178
0,0032
50------ 316
0,0018------ 55--------562
0,001 ------ 60
1000

0,125

f2

f1

/N
>
- 2 dB

V

- 6 dB

-2dB

f1

f2

Fig. 2: De dempingen in een antenne-installatie met twee ont
vangstantennes.

De berekening van te verwachten verliezen in de antenne-installatie geeft een idee van de toe te passen
antenne-versterker. Een voorbeeld vinden we in fig. 2.
Twee antennes resp. voor VHF en UHF - de UHFantenne voor kanaal 50 - zijn door een filter gekoppeld.
De lengte van de antenneleiding naar de ontvanger
bedraagt 25 meter. Gebruikelijk is hiervoor een coaxiaalkabel (coax). Een tweede filter scheidt de twee ontvangstfrequenties weer van elkaar. Hoeveel versterking
moet een versterker voor kanaal 50 nu geven om alle
verliezen te overwinnen c.q. op te heffen?
Uit de fabrieksgegevens kunnen de volgende waarden
berekend worden:
antennefilter
25 meter coaxkabel
aansluitfilter
aansluitsnoer
totaal verlies

- 2 dB
- 6 dB
- 2 dB
- 1 dB
-11 dB

De versterker voor kanaal 50 moet dus op zijn minst een
versterking geven van 11 dB.
Dit voorbeeld geeft aan welk effect een antenneversterker heeft. Neem aan, dat op de klemmen van de
UHF-antenne een signaalspanning van 100 /iV te meten
zou zijn. Een spanning van 100 /iV levert een transistorTV een uitstekende beeldkwaliteit op. Let men echter

op het verlies, dan komt op de ontvanger maar 0,28 x
100 /iV terecht, dus maar 28 /iV. Met andere woorden:
zonder versterker zou een onbruikbaar beeld verschij
nen!
Een goed overzicht bij de beoordeling van een antenneinstallatie geeft de karakteristiek in fig. 3. De spanning
aan de ontvanger van het bovenstaande voorbeeld be
draagt bij —11 dB nog maar 28% van de antennespanning.

Schakeltechniek
De te behandelen antenneversterkers zijn alle opge
bouwd uit normale onderdelen en kunnen door iedereen
worden gemaakt.
Om de beginnende amateur het niet ongevaarlijke wer
ken met hoge spanningen te besparen, zijn in alle
schakelingen transistoren gebruikt, hetgeen overigens
tegenwoordig niet anders dan normaal is. Het zal duide
lijk zijn, dat antenneversterkers voor de TV-banden op
de voorgrond staan, daar juist deze vaak een onontbeer
lijk onderdeel van de antenne-installatie vormen.
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De verzwakking uitgezet in een diagram. Dit vergemak
kelijkt de beoordeling van een installatie. De verzwak
king in % als functie van de demping in dB.

Antenneversterker
voor LG, MG en KG

Volledigheidshalve en om de eigen „uitvindersgeest" te
stimuleren, werd een schakeling opgenomen van een
antenneversterker voor L-, M- en KG.
Fig. 4 geeft de schakeling van een tweetrapsversterker,
waarin de eerste transistor als echte versterker is gescha
keld en de tweede dienst doet als impedantie-omvormer.
Het antennesignaal komt via een zogenaamde differentiaal-afstemcondensator op de basis T 1 terecht. Door
C 1 wordt de versterker in het gewenste afstemgebied op
maximale gevoeligheid afgeregeld.
Door de grote bandbreedte van een dergelijke antenne
versterker moeten we enkele maatregelen nemen. In de
collectorkring van T 1 vinden we een tegenkoppeling,
een tweepool, bestaande uit spoel L en in serie R 3. Hoe
kan men de bandbreedte door tegenkoppeling ver
groten?
Zoals bekend, wordt het gedrag van RC-gekoppelde
versterkers bij hoge frequenties door schadelijke capaci
teiten bepaald. Deze capaciteiten zijn schijnbaar parallel
geschakeld aan de uitgangsweerstand en vormen derhalve
een kortsluiting naar massa. Deze kortsluiting levert ons

een versterkingsvermindering op aan de hoge zijde van de
band. Spoel L krijgt daarom de opgave het storende
capacitieve aandeel tegen te werken met een inductief
aandeel. Men kan de tweepool ook beschouwen als een
door R 3 sterk gedempte parallel-resonantiekring.
De op de versterkertrap volgende impedantie-omvormer
levert aan zijn uitgang een uitgangsimpedantie van 60 £2.
T 2 werkt daarom als emittervolger. Het versterkte sig
naal verschijnt over de niet ontkoppelde weerstand R 5.
De gloeilamp aan de ingang van de versterker heeft een
beschermende functie tegen blikseminslag. De lamp leidt
eventueel optredende statische leidingen, als gevolg van
blikseminslag in de buurt van de antenne, af naar massa.
Opbouw en het in gebruik nemen
De bouw van de versterker is in het geheel niet kritisch.
Een blikken of messing chassis is goed bruikbaar. Daarop
monteert men twee montagebordjes. Ook pertinax met
holnietjes is te gebruiken. Hierbij moet men wel zorgen
voor een goede massaverbinding.
'We kunnen de versterker trap voor trap in gebruik
stellen. Een milli-ampèremeter in de plusleiding dient
voor het instellen van de potmeters P 1 en P 2. Zij
worden afgeregeld op een stroom van 7 a 8 mA. Deze
instelling geeft de hoogste versterking. Een stroom van
8 mA is echter het maximum en mag niet overschreden
worden.
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Fig. 4:

De schakeling van een breedbandversterker voor lange-,
midden- en kortegolf.
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T
T
C
C
C
C
C
R
R

1
2
1
2
3
4
5
1
2

transistor
transistor
afstemcondensator
elektrolytische condensator
condensator
elektrolytische condensator
condensator
weerstand
weerstand

AF 201
AF 201
2 x 540 pF
5/zF/15 V
0.1 nF
5mF/15 V
0.1 Hf
1.5 kn/0.1 W
1.2 kn/0,1 W

R 3
R 4
R 5
R 6
P 1
P 2
La

L

100 n/o.1 w
weerstand
weerstand
1.2 kn/0,1 w
precisieweerstand 1%
60 n/0,25W
weerstand
1 kn/o,i w
instelpotmeter
5 kn/0,1 w
instelpotmeter
5 kn/0,1 w
neonlamp zonder voorschakelweerstand, voor een lage
ontsteekspanning, metdraadaansluiting, wordt direct in de
schakeling gesoldeerd
spoel 1,8 fiH

(
'

Antenneversterker voor de FM-band

Fig. 5 toont de schakeling van een antenneversterker
voor ontvangst in de FM-omroepband. De twee transisto
ren van de breedbandversterker werken in geaarde-basisschakeling. Hierdoor is het nodig de afzonderlijke trap
pen te neutraliseren, om een niet-kritische werking te
waarborgen. Daarmee is de versterker ook geschikt ge
worden voor zelfbouw.
Het van de antenne komende signaal belandt via de spoel
L 1, die de ingang symmetrisch maakt, op het pi (7r)filter C 1, L 2 en C 2. L 1, L 2, C 1 en C 2 geven een
juiste aanpassing van de antenne aan de laagohmige
niet-symmetrische ingang van de transistor. Condensator
C 3 dient als scheiding, om de antenne-ingang vrij van
gelijkspanning te houden. Aan de collector van T 1 ligt
L3, die samen met de uitgangscapaciteit van T 1 en de
ingangscapaciteit van T 2 een breedbandige afgestemde
kring vormt. De bedoelde capaciteiten zijn in de schake-

ling gestippeld getekend. Parallel aan smoorspoel Sm
staat de gelijkstroomkring van T 1, waardoor het HF niet
kan afvloeien.
Het HF belandt over C 5 op de emitter van T 2 en wordt
in de collectorkring via L 4 uitgekoppeld. Om deze kring
de nodige bandbreedte te geven, is de demping R 7
geplaatst. De overige weerstanden geven de transistoren
hun gelijkstroom-instelling.
Afhankelijk van de spoelen L 2, L 3 en L 4 is het
mogelijk de ontvangfrequenties van de versterker te
bepalen. Deze versterker kan ook voor de TV-banden I
en III worden gebruikt. De daaruit volgende veranderin
gen worden nog besproken.
Bouw van de versterker
Voor de bouw van deze versterker wordt een klein
pertinaxplaatje met gedrukte bedrading toegepast. De
„bedrading" en de afmetingen van het plaatje zijn in fig.
6 gegeven. Volgens fig. 7 wordt het een en ander
gemonteerd. Het vervaardigen van gedrukte bedrading
zal aan de amateur bekend zijn, zodat we er hier weinig
aandacht aan besteden. De koperbanen worden met een
penseel zorgvuldig afgelakt en aansluitend ongeveer
20—25 min in een oplossing van ijzertrichloride gestopt.
Als het niet gelakte deel van het koper is opgelost, wordt
het plaatje krachtig met water gespoeld. De afdeklak
wordt met spiritus verwijderd, waarna de nodige gaatjes
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transistor
transistor
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keram. schijfcondensator
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weerstand
weerstand
weerstand
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weerstand
weerstand
dempingsweerstand

Fig. 5:

Schakeling van een versterker voor de FM-band, die
ook voor de TV-banden I en II geschikt is.

AF 106
AF 106
34 pF
27 pF
1 nF D 9000
1 nF D 9000
1 nF D 9000
1 nF O 9000
1 nF D 9000
560 n/0,05 W
4,7 kn/0.05 W
10kn/0.05W

560 n/0,05W
4,7 kn/0.05 W
10kn/0.05W
1 kn/0,05 w
680 n in band III
1,2 kn in banden I en II

Mechanische onderdelen
2 stuks keramische doorvoeren 5 mm 0
1 HF-steker 60 12 (coaxsteker)
Verkoperd materiaal ca. 60 x 30 x 1 mm
Messing ca. 120 x 80 x 0,5 mm (zonder deksel)

Fig. 6:
De gedrukte bedrading op ware grootte,
gezien op de koperzijde.
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Fig. 7:

De onderdelen op het printplaatje.

kunnen worden geboord. De printplaat, het oplosmiddel
en de afdeklak zijn in de handel verkrijgbaar.
De geëtste printplaat heeft overal 1 mm-gaatjes, behalve
daar, waar het anders is aangegeven. Als al het boorwerk
verricht is, wordt het koper tenslotte gereinigd met wat
fijn staal wol. Nu kunnen de onderdelen geplaatst wor
den.

Ingebruikneming en afregeling
Voordat de versterker in gebruik wordt genomen, kijkt
men de gehele schakeling nogmaals na op eventuele
fouten. Misschien is er wel een fout tussendoor geslo
pen! Loopt de bedrading volgens het schema, dan kan
de spanning aangesloten worden. Een ter controle aange-
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65

sloten mA-meter moet ongeveer 12 mA aanwijzen. Voor
de afregeling van de versterker wordt hij met de antenne
van de ontvanger verbonden. Daarop stemt men af op

:x'-vï.

een zwakke zender, ongeveer in het midden van de band.

io

N

De kernen van de spoelen L 3 en L 4 worden afwisselend
zolang verdraaid, totdat de grootste geluidssterkte op
treedt. Door voorzichtig verbuigen (uit elkaar trekken of
indrukken) van spoel L 2 kan de geluidssterkte wellicht
nog wat vergroot worden. De grote bandbreedte van de
kring maakt het vinden van het maximum niet moeilijk.
De afregeling is preciezer, als men de ontvanger in de

rfc ï

mm

-i
■

&

Mr"

i

Fig. 8:
De versterker als hij klaar is. Het huis is slechts 65 mm
lang, 26 mm breed en 26 mm hoog.
a = coaxbus, b = print, c = doorvoeren.
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T
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buurt van de antenne opstelt en het afstemoog in de
gaten houdt. Belangrijk is echter, dat ook bij deze
methode de verbinding tussen de versterker en de ont
vanger overeenkomt met de uiteindelijke antennekabel.
(Kabellengte en soort kabel moeten overeenstemmen.)
De volledig afgeregelde versterker wordt in een klein
kastje geplaatst, dat men zonder grote moeilijkheden zelf
kan vervaardigen, zie fig. 8. Een interessante montage
mogelijkheid wordt geboden door de geringe afmetingen
van het printplaatje: de meeste antenne-aansluitdozen
zijn ruim genoeg om de versterker te kunnen bergen. Bij
een buiten-antenne moet de aansluitdoos in elk geval
waterdicht zijn, wat meestal wel het geval is. De mon
tage van de versterker in de doos verschaft ons de mo16

gelijkheid elk verlies door aansluiting te omzeilen.

n

a

Fig. 9:
De bifilair gewikkelde ingangstrafo. De wikkelingen
moeten vlak naast elkaar liggen, terwijl tussen elke
winding een afstand van 1 mm moet zijn. Met elke
winding wordt een winding van twee draden (bifilair)
bedoeld.
Technische gegevens van de versterker
Voedingsspanning:
Stroomgebruik:
Versterking:
Ingang:
Uitgang:

12 V
ca. 12 mA
band I: 13 dB, band II: 14 dB,
band III: 16 dB
240 £2 symmetrisch
60 £2 asymmetrisch

l

a

spoel

band I

Sm

band II

band III

kern

27 wdg./0,4 Cul

opmerkingen

strak gewikkeld
ferrietkern 1,8 x 1,5
FXC4B

L 1

2x8 wdg./ 2 x 0,2 Cul

L2

5 wdg
0,3 Cul

4 wdg
0,3 Cul

3 wdg
0,3 Cul

L3

18 wdg
0,5 Cul

15 wdg
0,7 Cul

8 wdg
0,7 Culverz.

L4

7+11 wdg 6+7 wdg 2+6 wdg
0,7 Culverz.
0,7 Cul
0,5 Cul

bifilair volgens fig. 9

luchtspoel 3 mm 0

spoelkern 4,5 mm 0
3,5 x 5 x 10
materiaal F 100 (B ll/lll)
materiaal F 40 (BI)

0,5 mm windingafstand in
band III
strak gewikkeld in band l/ll
aftakking vanaf de koude zijde
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Kanaalversterker voor band III

ontvangstsignaal een ongewenste, amplitudegemoduleerde draaggolf. Deze draaggolf wordt op het ontvangst
signaal gemoduleerd, wat zeer storend kan werken. De
selectieve ingangskring onderdrukt de draaggolf van een
naastliggende zender en daarmee de kruismodulatie.
De schakeling
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Is de verzwakking van een antenne-installatie groter dan
15 dB, dan is het beter, in plaats van een breedbandversterker, een versterker toe te passen die „gepiekt" is op
één kanaal. Een zodanige versterker biedt voorts de
mogelijkheid de ingang selectief te maken. In het ontvangstgebied van twee zenders, die op naast elkaar
gelegen kanalen uitzenden, kan de selectieve ingangs
kring zeer belangrijk zijn tegen zogenaamde kruis
modulatie. Met kruismodulatie duidt men een stooreffect aan, dat door vervorming van de karakteristiek van
de ingangstransistor ontstaat. Hierdoor komt bij het

Het schema van een op één kanaal afgestemde antenneversterker toont fig. 10. De symmetrische antennespanning komt via L 1 op de aftakking van de ingangskring
L 2/C 2. Door een goede keuze van het aftappunt wordt
de juiste aanpassing aan de ingang verkregen. C 3 legt de
ingangskring aan de basis van de transistor T 1, die in
geaarde-emitterschakeling werkt, dat wil zeggen, dat de
emitter hier voor hoogfrequent aan massa ligt. Daarvoor
zorgt C 4. De tweede transistor werkt in geaarde-basisschakeling, zoals in fig. 5. Dit om tegenwerkingen te
voorkomen.
De voor de ontvangst van een TV-kanaal benodigde
5 MHz wordt bepaald door de tussen de beide collecto
ren gelegen spoelen L 3 en L 4, die een bandfilter
vormen. De aanpassing van de versterkertrap met T 2
geschiedt ook hier door een aftakking op de spoel L 4.
De collectorkring van T 2 bevat nogmaals een afgestem
de kring, over welke het versterkte antennesignaal wordt
afgegeven naar de ontvanger.
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Een afgestemde versterker voor band III.

Onderdelenlijst voor fig. 10
T
T
C
C
C
C
C
C
C
C

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

transistor
transistor
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator

AF 106
AF 106
1 nF
12 pF
4 pF
1 nF
4.7 pF
6.8 pF
1 nF
1 nF

D 9000

D 9000

D 9000
D 9000

C 9
keram. schijfcondensator
12 pF
1 nF
D 9000
C 10 keram. schijfcondensator
10kn/0,1 W
R 1
weerstand
R 2 weerstand
4.7 kft/0.1 W
1.2 kn/0,1 W
R 3 weerstand
10 kft/0,1 W
weerstand
R 4
R 5 weerstand
1.2 kn/0,1 W
10 kn/o.1 w
R 6 weerstand
4.7 kft/0,1 W
R 7 weerstand
Verkoperd materiaal ca. 120x 40 x 1,5 mm
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Technische gegevens
Voedingsspanning:
Stroomgebruik:
Versterking:
Bandbreedte:
Ingang:

De printplaat op ware grootte, gezien vanaf de onder
delenzijde.

18- 20 dB
ca. 6 MHz
240 ft

60 ü

Uitgang:
Fig. 11:

12 V
7 mA

♦ 12 V

T

lO

co
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Fig. 12:

De onderdelenbezetting op de printplaat.

4J

spoel

Wdg

draad [mm)

L1

2x8

2 x 0,2 CuL

L2

3

0,7 Cu verz.

aftakking

wikkelrichting

spoellengte voor
de afregeling

opmerkingen
kern 18 x 1,5
Materiaal FXC 4B
wikkeling volgens fig. 9

3/4 Wdg

rechtsom

ca 5 mm
alle spoelen zelfdragend,
binnendiameter 5 mm

rechtsom

ca 8 mm

1 Wdg

linksom

ca 8 mm

3/4 Wdg

rechtsom

ca 5 mm

L3

6

0,7 Cu verz. 1 + 1V2 Wdg

L4

6

0,7 Cu verz.

L5

3

0,7 Cu verz.

Mechanische opbouw
Ook deze versterker werd om de eenvoudige opbouw op
gedrukte bedrading gemonteerd. Fig. 11 geeft de loop
van de bedrading aan, evenals de afmetingen van het
geheel. Fig. 12 geeft de plaatsing aan van de onderdelen.
Alle spoelen van deze versterker, uitgezonderd L 1, zijn

aftakking gerekend
vanaf de koude zijde

vrijdragend uitgevoerd en vinden hun
pertinaxplaat. Voor de vervaardiging
spiraalboor van 5 mm, waarover men
op onderling gelijke afstand. Daarna

plaats direct op de
gebruikt men een
de windingen legt,
pas trekt men de

spoelen uiteen totdat ze de vereiste lengte hebben. Voor
alle spoelen wordt verzilverd koperdraad gebruikt van
0,7 mm.
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Afregeling.
De afregeling van de versterker zal nauwelijks moeilijk
heden geven. Toch zal men aan het toepassen van een
wobbulator, een meetzender en een oscilloscoop haast
niet ontkomen. Maar met wat geduld lukt de afregeling
ook wel bij de beeldbuis.
Voor de ingebruikneming geldt ook hier: de schakeling
helemaal nakijken, de opgenomen stroom controleren,
het gewenste kanaal op de TV instellen.
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De afregeling starten we met L 5. Door deze in elkaar te
drukken of uiteen te trekken, zullen we al gauw een
punt geven waarop de ontvangst veel beter is. Aanvanke-

lijk kan het beeld zelfs zo slecht zijn, dat het nog niet
eens te synchroniseren valt. Nu moeten de spoelen van
het bandfilter worden afgeregeld. Afwisselend worden
daartoe de beide spoelen L 3 en L 4 verbogen, totdat de
ontvangst niet meer te verbeteren valt. Ter controle
wordt L 5 nog nageregeld, waarna ook het bandfilter kan
worden nageregeld. Nu eerst kan L 2 afgeregeld worden.
Treden er storingen op, bijv. kruismodulatie, dan ver
dwijnen deze onmiddellijk, als L 2 goed is afgeregeld.
Ter controle van de bandbreedte bekijken we de beeldoplossing van een testbeeld. Wanneer de bandbreedte ca.
5 MHz bedraagt, is de af regeling volbracht. Bij een te
geringe bandbreedte verkleint men de afstand tussen L 3
en L 4. Dat betekent echter: naregelen van L 5.

Eén antenneversterker met
bandfilter ingang

Voor ontvangstgebieden met sterke storingen t.g.v. kruis
modulatie is de antenneversterker van f ïg. 13 zeer ge
schikt. Hierin bevindt zich reeds vóór de versterkertrap
een afgestemd bandfilter. Door de vrij steile flanken, die
de doorlaatkromme vertoont, bereikt men een sterke
onderdrukking van alle frequenties buiten deze kromme,
d.w.z. elke naastliggende zender, want de optimale band
breedte van het filter is 5 MHz. Daarnaast neemt het
bandfilter de taak over van transformator voor de sym
metrische antenne naar de asymmetrische transistoringang.
Daar het* doel van deze versterker is, kru ïsmodulatie op
te heffen, kon de schakeling enkeltraps worden uitge
voerd. Daardoor werd het ook doelmatig, een symme
trische uitgang te kiezen boven een asymmetrische. De
versterker is daardoor gemakkelijk te schakelen tussen
een bestaande opzet.

Mechanische opbouw
De weinige onderdelen van de versterker vinden hun
plaats in een aluminium behuizing van 90 x 15 x 35 mm.
Op de voor- en achterzijde zijn de in- en uitgangsbussen
gemonteerd. De bandfilterspoelen worden volgens fig. 14
in tegengestelde wikkelwijze gemonteerd. Met wat lak
kunnen de spoellichamen op hun plaats worden gehou
den. Ook de spoelen van het bandfilter kunnen op deze
wijze worden vastgelegd.
De condensatoren C 5, C 6 en C 11 zijn zg. doorvoercondensatoren, die onmiddellijk op het huis worden
gesoldeerd. Wees voorzichtig! Deze condensatoren zijn
zeer vlu$ defect. De beste soldeermethode is de volgen
de: verhit het messing om de condensatoren, totdat het
soldeertin vanzelf bij de condensatoren gaat vloeien. Dan
soldeertin bijvoegen op de soldeerrand van de conden
sator. Voor het overige zal de bedrading van de verster
ker geen moeilijkheden geven.
Afregeling
De versterker is in band III afstembaar door kleine
ferrietkernen. Na de al meermalen aangehaalde voor
zorgsmaatregelen bij de ingebruikneming kan de afrege
ling beginnen, en wel met L 4 en L 5. De kernen zijn
afwisselend op de beste beeldontvangst in te stellen.
Daarna volgen L 1 en L 2, waarbij de afregeling van het
uitgangsbandfilter steeds wordt gecontroleerd. Gezegd
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Fig. 13:

Een antenneversterker met bandfilters; de in- en uitgangsimpedantie is 240 £2.

Onderdelenlijst voor fig. 13
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T
C
C
C
C
C
C
C
C

1
2
3
4
5
6
7
8

transistor
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
keram. schijfcondensator
doorvoercondensator
doorvoercondensator
keram. schijfcondensator
keram. buiscondensator

AF 106
30 pF
30 pF
10 pF
5 pF
1 nF
1 nF
5 pF
10 pF

D 4000
D 4000

C 9
keram. buiscondensator
30 pF
C 10 keram. buiscondensator
30 pF
C 11 doorvoercondensator
1 nF
D 4000
R 1
weerstand
10 kft/0.05 W
R 2
weerstand
1,2 kn/0.05 W
R 3
weerstand
470 n/0.05 W
mechanische onderdelen
blik ca. 125 x 70 x 0,5 mm
2 lintlijn-ingangsbussen (240 fl)
4 afregel kernen 4,5 x 0,5 x 10 materiaal F 100

«
moet echter worden, dat een goede afregeling op alleen
maar het beeldscherm geen eenvoudige zaak is. Men
moet er enig geduld voor hebben en daarbij wat men
noemt „gevoel". Maar dat spreekt voor een amateur
immers vanzelf!
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Voedingsspanning:

12 V

Stroomgebruik:
Versterking:

2,5 mA

Ingang:
Uitgang:

Fig. 14:

10 dB
240 n
240 £2

••
Fig. 15:
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symmetrisch

Spoel

De opbouw van het chassis voor de bandfilterversterker.
Wdg draad [mm]
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5
40

wikkelrichting

opmerking

Opbouw
volgens
fig. 14 en
fig. 16.

L1

4

0.7 Cu
verzilverd

rechtsom

L2

4

0.7 Cu
verzilverd

linksom

L3

1

0,3 CuL

L4

4

0.7 Cu
verzilverd

linksom

L5

4

0.7 Cu
verzilverd

rechtsom

De spoelen van de bandfilters gewikkeld op een
5 mm 0spoellichaam.
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Fig. 16:

Het bedradingsschema.

'

Een antenneversterker voor
de banden IV en V

Met de verdere uitbouw van de TV-zend- en ontvangstgebieden ging de bijbehorende techniek naar een tak van
de elektronica, die lange tijd slechts bereikbaar wasvoor
commerciële doeleinden. De golflengten in de banden I,
II en III lagen nog in het metergebied en de daarbij
horende bijzonderheden waren de amateur inmiddels
bekend geworden. Bestonden inducties slechts uit enkele
windingen, en kringcapaciteiten slechts uit kleine schijf
jes van enkele pF's, een onderscheid tussen de verschil
lende elementen van de kringen was nog mogelijk.
Anders ligt het bij de banden IV en V, in het zogenaam
de UHF-gebied. Weliswaar gelden ook in dit golfbereik
dezelfde fysische wetten, maar de schakeltechnische
opbouw is van dien aard, dat de amateur die zich voor
het eerst op dit gebied waagt, een gevoel van onbehagen
over zich voelt komen. Zo is het karakteristiek voor het
decimetergebied, dat de drie klassieke onderdelen in de

HF-techniek op plaatsen verschijnen waar ze niet zouden
worden verwacht! Korte aansluitdraden van een con
densator of een weerstand vormen reeds inducties; bij
voorbeeld geven draadlengten van 15 mm, afhankelijk
van de doorsnede, een inductie van 10—15 nH. Deze
waarde levert met een capaciteit van 2 tot 3 pF een
resonantiekring met een frequentie van ca. 800 MHz. De
totale elektrische opzet van een antenneversterker voor
de UHF-band moet aangepast zijn aan de gevolgen van
dergelijke „ultrahoge" frequenties.

Leidingkringen
Zoals het laatste voorbeeld aantoont, is het in het
UHF-gebied zeer gemakkelijk resonantiekringen — ge
wild en ongewild — te vormen. Ongewild ontstaan
daardoor storingen bij de ontvangst, door zuigwerking.
Zou men willen proberen, een kring op te bouwen
volgens het normale patroon, dan zou de versterkingswinst met zekerheid klein zijn, door de grote HF-verliezen en de ongunstige LC-verhouding. Kleine verliezen,
een gunstige LC-verhouding en daarmee een hoge kringimpedantie bij resonantie levert in het UHF-gebied alleen
de leidingkring.
Een leidingkring is een paralleldraad- of een coaxleiding,
waarbij de kringcapaciteiten en de inducties gelijkmatig
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over de leiding zijn verdeeld. Staat de lengte van de
leiding in verhouding tot de te verkrijgen frequentie, dan
werkt deze leiding precies als een parallelresonantiekring.
Zie ook fig. 17. Is de leiding aan één einde kortgesloten,
dan treedt resonantie op bij kwart golflengte (A/4). Bij

een aan beide einden open leiding treedt resonantie op
bij A/2. (A =lambda = golflengte.) Deze feiten zijn over
het algemeen wel bekend. Zo past de zendamateur een
afgestemde antenne toe. Deze antenne is in feite niets
anders dan een paralleldraad met een gelijk gedefinieerde

II

lengte = A/ 2

i

i

11
Fig. 17:

28

A/4

Twee coaxkrlngen, die in een bepaalde verhouding
staan tot de te verkrijgen frequentie. Leiding 1 is de
halve golflengte, de lengte van de tweede is een kwart
van de golf lang. Beide kringen gedragen zich als
parallel-resonantiekringen.

r
:
!
resonantiefrequentie, dus ook een leidingkring.
De eenvoudigste vorm van een resonantiekring voor UHF
is een stuk lintlijn of coaxkabel, uiteraard van de juiste
lengte. De diëlektrische dempingsverliezen van de kabel
laten echter het gebruik van deze kabels voor verster-

i

;
:

kingsdoeleinden niet toe. In antenneversterkers gebruikt
men veel meer coaxkringen, die organisch in de schake
ling zijn gebouwd en op grond van hun opbouw de
hoogste kringkwaliteit garanderen.
Het zal de kritische lezer bij het bekijken van de in dit
boek praktisch uitgevoerde antenneversterkers voor UHF
zijn opgevallen, dat er verschillen optreden tussen het tot
nu toe geschrevene en de praktijk. Een berekening toont
snel aan, dat een A/4-leidingkring voor kanaal 21 (golf
lengte = 63 cm) ongeveer 16 cm lang zou moeten zijn.
Geen van de beschreven versterkers bezit echter een
coaxkring met deze lengte. Hoe is het dan mogelijk, toch

Fig. 18:

De trimmer aan de ingang verkort de mechanische
lengte van de kring over de afstand A1.

de gehele band te omvatten?
De verklaring is eenvoudig. Door de samenwerking van
de leidingen met de transistoren en de onderdelen treedt
aan de ingang een capacitieve belasting op. Deze verkort
de mechanische lengte van de leidingkring. Anders uitge
drukt: de leidingkring schijnt door de capaciteiten aan
diens ingang langer te zijn. Fig. 18 maakt dat duidelijk.
Maakt men, zoals in fig. 18, de capaciteit aan de ingang
van de kring variabel, dan is ook de resonantiefrequentie
van de kring over een groot gebied variabel.
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Een eenvoudige UHF-versterker

30

Voor de versterking van een UHF-kanaal in band IV of V
toont fig. 19 de schakeling van een gemakkelijk te
maken versterker met slechts één transistor. Het ingangs
signaal komt via de aanpassing, bestaande uit L 1 en
Tr 1, op de emitter. De basis van T ligt door C 2 op
massapotentiaal. Daardoor werkt de transistor in geaarde-basisschakeling.
Het hart van de versterker is de coaxkring, die met de
collector is verbonden. Door de trimmer Tr 2 wordt de
kring op een gewenst kanaal afgeregeld. De trimmer
heeft evenwel een maximale capaciteit van 3 pF, waar
door condensator C 5 nodig zal zijn in band IV. C 5 is in
de schakeling gestippeld getekend. Op een „aftakking"
van de geleider L 2 wordt het versterkte signaal afge
nomen.
De weerstanden R 1, R 2 en R 3 stellen de transistor in
en leggen het werkpunt vast. Ook de smoorspoel Sm 2
dient voor spanningstoevoer. Deze verhindert het ver
liezen van HF-spanningen en vormt een demping voor de
transistor door R 1. De in- en uitgang zijn door de
condensatoren C 1 en C 3 gescheiden van de voedings
spanning. Sm 1 beschermt de transistor tegen statische
ladingen op de antenne, door onweer veroorzaakt.

Onderdelenlijst voor fig. 19
T
transistor
AF 239
500 pF D 4000
C 1
keram. schijf zonder aansluitdraden
C 2
keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF D 4000
500 pF D 4000
C 3
keram. schijf zonder aansluitdraden
C 4 doorvoercondensator
1 nF D 4000
C 5
parelcondensator
2.5 pF
R 1
weerstand
1,8 kft/0,1 W
4.7 kfi/0,1 W
R 2 weerstand
8.2 kft/0,1 W
R 3 weerstand
0.5 - 3 pF
Tr1
keram. buistrimmer
Tr2
keram. buistrimmer
0.5 - 3 pF
Mechanische onderdelen
2 doorvoeren, soldeerbaar
Messing ca. 140 x 100 x 0,5 mm
Inducties
L 1
strook koper, evt. folie 20 x 5 x 0,1 mm
L 2 strook koper, 40 x 3,5 x 1 mm
Sm 1 10 wdg., 0,4 mm Cul, zelfdragend, binnendiameter 3 mm
Sm 2 10 wdg., 0,4 mm Cul, zelfdragend, binnendiameter 3 mm

>-o

C4
♦

Fig. 19:

Een eenvoudige UHF-versterker met slechts één tran
sistor AF 239. De versterker kan met Tr2 op het
gewenste kanaal worden ingeregeld in band IV of V.

15 V

-
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Mechanische opbouw
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De elektrische functie van UHF-apparaten, onverschillig
waarvoor, is in zó'n hoge mate gebonden aan de mechanische constructie, dat het in het bijzonder voor de
„beginner” op dit gebied belangrijk is de montagevoorbeelden precies op te volgen. Punten die voor de meer
ervarene vanzelfsprekend zijn, kunnen bij minder geoefenden reden vormen voor het niet correct functio
neren van het gebouwde apparaat.
Eerst een opmerking over de behuizing zelf: een goede
mechanische stabiliteit is een zeer belangrijke voorwaar
de. In tegenstelling tot andere apparaten waarbij het
chassis of het huis voornamelijk een dragende functie
heeft, is het chassis van de UHF-antenneversterker zelf
een van de elektrische onderdelen. Het is zelfs de
bedoeling, dat de elektrische eigenschappen van de orga
nisch ingebouwde coaxkring door de mechanische afme
tingen zijn vastgelegd. Het zal duidelijk zijn, dat hierbij
ook een precies passende deksel hoort, ook een van de
elektrische noodzakelijkheden. Deze deksel sluit de leidingkring eerst naar alle zijden af.
Het huis wordt gemaakt van een materiaal met goede
elektrische eigenschappen en met de nodige stevigheid.
Daarnaast moet het materiaal goed te solderen zijn. Het
meest geschikt daartoe is messing van 0,4—0,5 mm dikte.
Dikker materiaal moet men niet gebruiken, omdat dat

soldeermoeilijkheden zal opleveren!
Een tip: goede solderingen op messing vereisen
beslist blank metaaloppervlak. Bewerk dus vóór het
solderen het chassis met staalwol.
Het bedradingsschema van fig. 20 toont ons de plaatsing
van de onderdelen in het huis, dat door een scheiding in
tweeën gedeeld is. De montage van L 2 en L 3 wordt
getoond in fig. 26b. Transistor T vindt zijn plaats in een
opening in de scheidingswand. Door deze opbouw ont
staat een goede afscherming tussen de in- en uitgang en
worden de kortste verbindingen verkregen. Ondanks de
goede afscherming kan terugwerking slechts dan voor
komen worden, wanneer de massa-aansluiting van de
transistor met de scheiding zo kort mogelijk is. De
grootste lengte mag 4—5 mm zijn.
Een speciale opmerking vraagt ook C 2, de basisconden
sator. Zoals de bouwtekening laat zien, is dit een
schijfcondensator, die geen aansluitdraden heeft en di
rect op de scheiding wordt gesoldeerd, dicht bij de
transistor.
Keramische schijfcondensatoren zonder aansluitdraden,
zoals C 1, C 2 en C 3, zijn tere onderdelen en er is wat
gevoel voor nodig, de dunne schijfjes zonder schade te
solderen. Wie zich niet zonder meer in staat voelt de
onderdelen a.h.w. te beheersen, kan wellicht iets hebben
aan de volgende goedgemeende aanwijzing.

Fig. 20:

Het bedradingsschema op ware grootte; de belangrijke
maten kunnen direct overgenomen worden.

gevloeid heeft. Het oppervlak van de condensator ver
brandt echter snel en men moet ervoor oppassen, dat de
condensator niet wordt „gebraden". Een kort stukje
draad, dat aan één zijde wordt gesoldeerd, dient voor het
vasthouden van de condensator tijdens het insolderen
(zie fig. 22).

verhitten
vertinnen

Fig. 21:
Vóór de inbouw moeten de schijfjes aan beide zijden
vertind worden. Daarbij houdt men ze volgens fig. 21
onder de draad en verhit men met de bout, totdat het tin

Fig. 22:

Zo houdt men het condensatorschijfje onder het soldeertin, om het te vertinnen.
Een hulpdraad vergemakkelijkt het insolderen van de
dunne schijfjes in de ten dele nauwe kamers van de
leidingkring.
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Valt nog te vermelden, dat ook de juiste inbouw van de
buistrimmer en goede soldeerverbindingen tussen L 2 en
het huis bijdragen tot een goede werking van het appa
raat.
Afregeling
De afregeling van het apparaat is zeer eenvoudig. Als de
versterker elektrisch gecontroleerd is, de deksel gemon
teerd en de versterker aangesloten, stelt men de TVontvanger in op het gewenste UHF-kanaal. De spindels
van de beide buiscondensatoren Tr 1 en Tr 2 worden op
minimale capaciteit gezet en dan langzaam ingedraaid.
Eerst Tr 2 en daarna Tr 1. De afregeling geschiedt op de
beste beeldontvangst.

Technische gegevens

.
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Voedingsspanning:
Stroomgebruik:
Frequentiegebied:
Versterking:
Ingangsimpedantie:
Uitgangsimpedantie:

15 V
3 mA
470- 790 MHz
ca. 10 dB
60 £1
60 £2

Antenneversterker
met symmetrische ingangskring

Precies als bij de uitgangskring wordt L 2 door de
trimmer Tr 1 afgeregeld. C 5 en C 6 verhogen de capaci
teit voor ontvangst in band IV.
De extra ingangskring kent nog een ander voordeel: een
kleine lus bij de coaxkring maakt een symmetrische
240 £2-ingang mogelijk. De in het andere geval benodigde
aanpassing (240 £2-antenne op 60 12-versterkeringang)
kan vervallen.
Opbouw en af regeling

Op eenvoudige wijze kan men de beschreven versterker
uitrusten met een extra ingangskring, en zo de voordelen
van een afgestemde ingangskring benutten. De verande
ringen zijn zichtbaar gemaakt in fig. 23 (zie blz. 36).
In plaats van een aanpassingskring is een coaxkring
toegepast, die via een aftakking in verbinding staat met
de emitter. C 1 dient als koppeling en verzorgt de
scheiding van de voedingsspanning en de ingangskring.

De opbouw en de afregeling brengen geen nieuwe ge
zichtspunten; toch kan de versterker nog een onaange
name verrassing opleveren. Bij optimale trimmerinstelling treedt in plaats van een scherp beeld een volkomen
zwart beeld op. Dan staat de versterker te oscilleren!
Deze oscillaties kunnen evenwel door het aanbrengen
van R 4 voorkomen worden. De weerstand wordt met
zijn beide aansluitdraden aan het chassis gesoldeerd, aan
de zijde van de uitgang, en zo dicht bij L 3 gebracht, dat
de oscillatie ophoudt. Hoe dichter de weerstand bij L 3
komt, hoe groter de demping wordt; daarom mag de
weerstand niet onbeperkt naar L 3 worden gebogen, daar
de versterking anders zichtbaar minder wordt. Ander
zijds moet de bandbreedte minstens 5 MHz zijn. Zijn de
oscillaties weg, dan wordt Tr 2 opnieuw maximaal afge
regeld.

!
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Een UHF-versterker met afgestemde ingangskring en
een symmetrische 240 £2-ingang, waarop de antenne
direct kan worden aangesloten.

Onderdelenlijst voor fig. 23
AF 239
transistor
keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
D 4000
500 pF
D 4000
C 2
keram. schijf zonder aansluitdraden
1 nF
D 4000
C 3
doorvoercondensator
C 4
keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
D 4000
C 5
parelcondensator
2.5 pF
2.5 pF
C 6
parelcondensator
0.5 - 3 pF
Tr1
keram. buistrimmer
0.5 - 3 pF
Tr2
keram. buistrimmer
1.2 kn/0,1 W
R 1
weerstand
4.7 kft/0,1 W
R 2 weerstand
8.2 kft/0,1 W
R 3
weerstand
100 ft/0,1 W
R 4
weerstand
Mechanische onderdelen
3 doorvoeren, soldeerbaar
Messing ca. 140 x 100 x 0,5 mm
Inducties
L 1
draadlus volgens fig. 24, 0,7 mm Cul, verzilverd
L 2
strook koper 40 x 3,5 x 1 mm
L 3
strook koper 40 x 3,5 x 1 mm
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Fig. 24: De opstelling op schaal 1:1.
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Een tweetraps UHF-versterker
Onderdelenlijst voor fig. 25

Berekening van de demping van een antenne-installatie
levert voor het UHF-gebied altijd hogere waarden op dan
in de VHF-banden I, II en III. Het is daarom juist in het
UHF-gebied nodig een hoge versterkingsfactor te berei
ken. Een eenvoudige oplossing geeft fig. 19, die uitge
bouwd kan worden tot een tweetrapsversterker.
Fig. 25 toont ons de schakeling van de uitgebreide
versterker. Aan de reeds bekende eerste trap wordt een
tweede gelijk uitgevoerde trap met T 2 toegevoegd. De
koppeling geschiedt door de koppellus L 3. C 9 legt de
lus aan één zijde .voor HF aan massa. Aan de massa-einde
wordt de gelijkspanning voor T 2 gelegd, via R 6. De
weerstand vervangt de smoorspoel, die in het eerste deel
van de schakeling nog te vinden is. Ook de tweede trap
werkt in geaarde-basisschakeling. De kleine schijf C3
legt de basis van T 2 aan massa. De aan L 4 toegevoerde,
tweemaal versterkte spanning wordt door C 4 uitgekop
peld naar de TV-ontvanger.
De voedingsspanning wordt via de doorvoercondensatoren toegevoerd. Deze condensatoren dienen tegelijker38

tijd als soldeersteunen.

T 1
transistor
AF 239 (AF 139)
T 2 transistor
AF 239 (AF 139)
C 1
keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
C 2 keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
C 3 keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
C 4 keram. schijf zonder aansluitdraden
500 pF
C 5 doorvoercondensator
1 nF
C 6 doorvoercondensator
1 nF
C 7 parelcondensator
2.5 pF
C 8 parelcondensator
2.5 pF
C 9 doorvoercondensator
1 nF
Tr1 keram. buistrimmer
0.5 - 3 pF
0,5 - 3 pF
Tr2 keram. buistrimmer
R 1 weerstand
1,8 ktt/0,1 W
4.7 kn/0,1 W
R 2 weerstand
8.2 kft/0,1 W
R 3 weerstand
R 4 weerstand
8.2 kft/0,1 W
4.7 kft/0,1 W
R 5 weerstand
1.8 kft/0,1 W
R 6 weerstand
2 doorvoeren, soldeerbaar
Messing ca. 180 x 100 x 0,5 mm
Inducties
L 1 strook koper (folie) 20 x 5x 0,1 mm
L 2 strook koper
40 x 3,5 x 1 mm
L 3 draadlus volgens fig. 26a, draad 0,7 mm Cu L verzilverd
L 4 strook koper
40 x 3,5 x 1 mm
Sm 1 10 wdg., 0,4 mm Cul, zelfdragend, binnendiameter 3 mm
Sm 2 10 wdg., 0,4 mm Cul, zelfdragend, binnendiameter 3 mm
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Fig. 25:

Wegens de grote versterking, nodig in de UHF-band,
worden twee transistoren AF 239 of AF 139 in de
schakeling gebruikt.
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Mechanische opbouw
Voor de opbouw van deze versterker wordt nogmaals het
reeds genoemde in herinnering gebracht:
goede inbouw van de buistrimmers;
afschermplaten zeer goed solderen;
goede verbindingen tussen trimmers, coaxkringen en het
chassis;
zorgvuldige inbouw van de basiscondensatoren;
korte verbinding van de massa ver binding van de transis
tor;
goed sluitende deksel.
Wie de bouwbeschrijving van de schakeling van fig. 19
goed heeft gelezen, of zich zelfs aan de bouw waagde,
kan vrijwel geen moeilijkheden meer verwachten. Voor
het overige zal het bouwschema (fig. 26a en b) een
waardevolle hulp zijn.

Afregeling
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Net als bij de enkeltrapsversterker zijn de trimmers op
minimumcapaciteit ingesteld. Allereerst wordt Tr 3 inge
draaid totdat het beste beeld wordt verkregen. De
trimmers Tr 1, Tr2 en Tr3 moeten afwisselend zolang
worden verdraaid totdat het beste resultaat is verkregen

Fig. 26a: De opstelling van de onderdelen in het huis (tekening
op ware grootte).

rjV doorsnede A-B

n

*

en geen betere resultaten te behalen zijn. De koppellus
L 3, welks afstand tot L 2 ongeveer uit de figuur blijkt,
kan nu, na afname van de deksel, verbogen worden ter
afregeling. Het is eventueel mogelijk nog enige verbete
ring te verkrijgen. Is de koppellus verbogen, dan moeten
echter ook de trimmers weer bijgeregeld worden. Van
zelfsprekend wordt dan eerst de deksel weer op het
kastje geplaatst, vóórdat de trimmers worden verdraaid.

1
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Technische gegevens
Voedingsspanning:
Stroomgebruik:
Frequentiegebied:
Versterking:
Ingangsimpedantie:
Uitgangsimpedantie:
Fig. 26b: De kring L 4 en de koppelcondensator C 4.

15 V
6 mA
470 - 790 MHz
ca. 20 - 23 dB

60 a
60 ft
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Elektronisch af te stemmen
UHF-versterker
Een brede band gaat altijd gepaard met versterk ingsverlies. Dit feit is voor een breedbandige UHF-versterker
een verzwarende factor, daar de schakeling zeer uitge
breid zou worden, willen we voldoende versterking
hebben bij een brede band. Een mogelijkheid om meer
UHF-kanalen, of zelfs de gehele band te kunnen ont
vangen, biedt alleen de afstembare antenneversterker. De
afstemming zal dan uiteraard door afstandbediening
moeten gebeuren.
Een onderdeel dat dit toestaat, is de capaciteitsdiode. De
capaciteitsdiode wordt geschakeld in sperrichting, de
capaciteit verandert met de hoogte van de aangelegde
sperspanning. De diode is een silicium-lagendiode.
De schakeling
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De schakeling van fig. 27 komt in wezen sterk overeen
met gebruikelijke enkeltraps UHF-versterkers. Aan de
ingang ligt de uit L 1 en Tr 1 bestaande aanpassingskring
en in het collectorcircuit treffen we de coaxkring L 2
weer aan. In plaats van de buistrimmers vinden we nu de
capaciteitsdiode Di.
De diode verkrijgt zijn regelbare voorspanning via de
doorvoercondensator C 5, die tegelijk werkt als HF-kortsluiting. De anode van de diode, die ook wel varicap

Onderdelenlijst voor fig. 27 en 28
T
C 1
C 2

transistor
keram. schijf zonder aansluitdraden
keram. schijf zonder aansluitdraden

AF 239
500 pF
500 pF
500 pF
500 pF
500 pF
1 nF
1 nF
1 nF

C 3 keram. schijf zonder aansluitdraden
C 4 doorvoercondensator
C 5 doorvoercondensator
C 6
keram. schijf zonder aansluitdraden
C 7 schijfcondensator
keram. schijf zonder aansluitdraden
C 8
Tr
buistrimmer
0,5 - 3 pF
R 1
weerstand
1 kft
weerstand
R 2
3,3 kft
R 3
weerstand
10 kft
R 4
weerstand
1,5 Mft
R 5
weerstand
12 kft
P 1
potentiometer
1 Mft
P 2
instelpotmeter
100 kft
Di
capaciteitsdiode
BA 141
Mechanische onderdelen
2 glasdoorvoeren, soldeerbaar
2 coaxbussen 60 ft
Messing ca. 120 x 100x 0,3 mm
Inducties
L 1
strook koper (folie) 20 x 5 x 0,1 mm
L 2
aansluitdraad van de diode, dikte ca. 0,4 mm 0
L 3 lus volgens fig. 29a, draad 0,4 mm 0 Cul
Sm 1 — Sm 4 elk 10 wdg., 0,4 mm Cul, zelfdragend,
binnendiameter 3 mm 0

Cl

Hl

o-O

Sm 1 Sm 2
30 V
R1

i

Fig. 27:

i

De schakeling van een elektronisch afgestemde ver
sterker, de onderbroken getekende leiding naar de
voedingsspanning en de schakeling van de afsteminrichting.
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wordt genoemd, ligt via L 2 aan massa. De uitgang is
inductief gekoppeld door de koppellus L 3 en gaat uit
met C 3.
Ter vermijding van onnodige kabels wordt de voor de
diode benodigde spanning toegevoerd via de antennekabel. De beide smoorspoelen Sm 3 en 4 verhinderen het
wegvloeien van het hoogfrequent, waardoor de eigen
schappen van de antennekabel praktisch niet verstoord
zullen worden. Als instelorgaan kan een normale potmeter dienst doen. Voor de werking van het apparaat
zijn twee spanningen nodig, omdat de grootten van de
spanningen uiteenliggen.
Wanneer het mogelijk is de hoogste spanning, die beslist
gestabiliseerd moet zijn, direct uit de TV te halen, biedt
het schema van fig. 27 voordelen. In het andere geval
moet men aan het schema volgens fig. 28 de voorkeur
geven. Hier is slechts één netvoeding nodig. In elk geval
vraagt deze variant een hogere gestabiliseerde spanning.
De mechanische opbouw
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Een met een diode afgestemde coaxkring kent zijn
speciale bijzonderheden. De verrassend kleine afmetin
gen van de coaxkring en het huis (zie fig. 29a en b)
komen niet zozeer voort uit de wens naar geringe
afmetingen, maar volgen uit de elektrische noodzakelijk
heden. De vereiste afstemming over de hele UHF-band

bepaalt in grote lijnen de afmetingen van de kring, juist
omdat de capaciteitsvariatie van de diode ook al vast ligt.
Al brengt dan het kleine van de versterker voordelen mee
— denk maar eens aan inbouw direct in de antenneaansluitdoos — de bouw wordt er wel degelijk door
bemoeilijkt.
Het vervaardigen van het kastje vraagt enige kennis van
het materiaal; 0,3 mm dikte is meer dan genoeg en de
afschermwand moet er precies in passen. Vóór het
buigen van het kastje worden de nodige gaten geboord
voor de trimmer en de doorvoercondensatoren. Daarna
worden de zijden aan elkaar gesoldeerd, evenals de
afschermwand. Daar een flinke soldeerbout in de kast
nauwelijks ruimte zal vinden, verhitten we van buiten af.
Het insolderen van het schijfje C 2 kan eventueel moei
lijkheden geven. Die worden omzeild, door die alvast te
monteren op de afscherming voordat die geplaatst
wordt. Zijn de weerstanden, de smoorspoelen en de
transistor geplaatst, dan neemt men als laatste de varicap
Di. De anodeaansluiting vormt meteen L 2 van de coaxkring. Het plaatsen van de diode is het eenvoudigst, als
men de anode van de diode door een gaatje naar buiten
laat komen en van buiten verhit en vertint. De kathode
wordt zeer kort gehouden; om de diode niet te vernielen,
moet men erg snel zijn met het solderen. Dat geldt
eveneens voor de verbinding van de transistor (collector)
aan de diode.

Fig. 28: Een scha kei voorbeeld,
waarbij maar één netvoeding be
nodigd is.

C5

Tt

C7
C6

R5

H
Sm 3
Sm 4

PI

/VYYYV

C8

P2

doorsnede A-B

A
r*

o

Fig. 29a:
Overzicht van de onderdelen,
schaal 1:1.
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Fig. 29b:
De doorsnede verduidelijkt de
opbouw van de coaxkring met
de capaciteitsdiode Di.
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Nog enkele woorden over de afstemming. Zoals reeds
werd vermeld, voert de antennekabel ook de voedings
spanning voor de afstemming, samen inet de versterkte
HF-spanning. Een voorbeeld van hoe het zou kunnen,
toont fig. 31. Het is niet meer dan een kastje met een inen uitgangsplug, twee potmeters, waarvan één instelbaar,
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Fig. 30:

Zo wordt de coaxkabel aan de versterker bevestigd.

een smoorspoel en een condensator. Men kan het kastje
naar eigen inzicht uitvoeren.

De afregeling
De versterker is met weinig moeite af te regelen. Op de
ontvanger worden de gewenste kanalen na elkaar inge
steld en de bijbehorende punt op een schaaltje bij de
potmeter genoteerd. Tr regelt men af op een zwak
kanaal, op de beste ontvangst. Potmeter P 2 heeft als
opgave de onderste stuurspanning te begrenzen. Met
deze potmeter kan men het begin van de UHF-band op
de ontvanger en de antenneversterker met elkaar in

rjrjl

overeenstemming brengen. Beslist noodzakelijk is P 2
echter niet.

__
Technische gegevens

Sm 4
C8

Fig. 31:

Een voorbeeld, hoe men de onderdelen van de at:
stemeenheid voor de afstandbediende versterker kan
opstellen.

Voedingsspanning:
Stuurspanning:
Stroomgebruik:
Versterking:
Frequentiegebied:
In- en uitgangsimp.:

15 V
30 V
ca. 2,5 mA
8 — 9 dB
470- 790 MHz

60 n
47
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Uit de technische gegevens van de beschreven versterkers
kan men leren dat het stroomverbruik erg laag is,
waardoor batterijen over het algemeen mogelijk zijn als
spanningsbron. Een capaciteit van 10 A.h zou een
versterker gedurende een maand in continu-bedrijf kun
nen voeden. Toch is deze voor experimenten eenvoudige
voedingswijze niet geschikt voor duurzaam gebruik.
Want zo'n batterij wordt allicht vergeten en zal na enige
tijd door een te grote ontlading niet meer te gebruiken
zijn. Een kleine netvoeding lost al deze problemen op.
Fig. 32 geeft een idee van een netvoeding, die wij
kunnen toepassen. De schakeling is reeds uitgevoerd voor
de voeding van de varicap-diode. Hij bevat twee geschei
den filters, die een niet-gestabiliseerde spanning van 15
volt en een gestabiliseerde spanning van 80 volt leveren.
Stabilisatie vindt plaats door de buis ST van het type
OG 3, samen met de als afvlak- en voorschakel weerstand
dienende R. Alle in dit boek besproken versterkers
kunnen van deze voeding gebruikmaken. Wikkeling W 3
kan meestal vervallen. Met potmeter P wordt de juiste
spanning ingesteld.

Onderdelenlijst voor fig. 32
Transformator Tr
Kern M 42
W 1
5000 wdg./0,09Cul
W2
330 wdg./0,18Cul
W3
2800 wdg./0,08Cul
GI1 gelijkrichter B30C 100
GI2 gelijkrichter 4 x OA 130
C 1
elektrolytische condensator
C 2 elektrolytische condensator
C 3
elektrolytische condensator
C 4 elektrolytische condensator
P 1
draadgewonden potmeter
R
weerstand
ST
stabilisatiebuis
Z 1 — Z 2 netzekeringen

500 m F/ 25 V
500 n F/ 25 V
16’^F/250 V
4 jjF/250 V
500 n
10 kft/1 W
OG 3 (STV 85/10)
0,125 A
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Schakeling van een eenvoudige netvoeding. ontworpen
voor de beschreven versterker.

Scheidingsfilters
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Bij gebruik van één antennekabel voor zowel VHF als
UHF is het noodzakelijk, de beide antennes ten opzichte
van elkaar te ontkoppelen en tegelijkertijd een juiste
aanpassing te verwezenlijken. Is dat niet het geval, dan
zal de op een moment niet in gebruik zijnde antenne een
deel van de energie opeisen, die dus niet naar het toestel
wordt geleid. Ook een antenneversterker heeft een schei
dingsfilter nodig; het kan gebeuren, dat de voor VHF

laagohmige uitgang van een UHF-versterker het VHF
volkomen kortsluit. Ontvangst in banden I en III is
daarmee onmogelijk.
Voor de ontkoppeling nemen we scheidingsfilters, die in
feite bestaan uit een hoog doorlaatfilter voor UHF en
een laag doorlaatfilter voor VHF. Gezien vanaf de
antennezijde vindt ieder VHF- of UHF-signaal vrijwel
zonder verlies zijn weg door de filters naar de kabel.
Alleen: het VHF-signaal kan niet door het UHF-doorlaatfilter en andersom, daar beide filters buiten hun
doorlaatgebieden zeer hoogohmig worden.
In fig. 33 is een scheidingsfilter in schema gezet. Deze
heeft zeer duidelijk twee ingangen voor de antennes en
één uitgang naar de kabel.
L 1/C 3/L 2 en C 1/L 3/C 2 vormen elk een T-filter, de
eerste is voor het VHF-gebied, de tweede voor UHF. De
spoelen in het linker filter vormen voor de veel hogere
UHF-frequenties een niet te nemen hindernis. Daarbij
komt dat C 3 het laatste restje UHF naar massa afvoert.
Voor het VHF-signaal vormt C3 een hoge weerstand.
Precies hetzelfde geldt voor het UHF-filter. Hier geven
de capaciteiten C 1 en C 2 een probleemloze doorgang
aan het UHF-signaal, maar vormen voor VHF een te grote
weerstand. L 3 heeft de functie van C 3 overgenomen,
maar zal nu het restje VHF naar massa afvoeren; voor
UHF is die weer hoogohmig.
Ook een scheidingsfilter — de naam zegt al een heleboel

✓N

VHF

Onderdelenlijst voor fig. 33a

UHF

C 1
keram. condensator
5.6 pF
C 2
keram. condensator
5.6 PF
C 3 keram. condensator
10 pF
L 1 spoel
3 wdg./draad 0,4 Cul
L 2 spoel
3 wdg./draad 0,4 Cul
L 3 spoel
2 wdg./draad 0,4 Cul
Alle spoelen zijn zelfdragend. Binnendiameter 4 mm 0
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Fig. 33a: Een filter dat bestaat uit een hoog- en een laagdoorlatende tak verbindt de UHF- en VHF-signalen, die
gemeenschappelijk door de kabel worden gevoerd.
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- voor bijvoorbeeld de aansluiting van een 240 £2-versterker is mogelijk, maar dan worden de filters uitge
voerd als symmetrische T-filters, daar de HF-spanning
symmetrisch is t.o.v. aarde en het signaal in beide
geleiders moet worden gestopt of doorgelaten.
Voor de praktische opbouw van een scheidingsfilter
gebruikt men een pertinax plaat van ca. 60 x 30 mm.
Uitstekend geschikt is bijvoorbeeld een afvalstukje van
een experimenteerplaat, zoals montaflex enz. Dat geldt
in het bijzonder voor de schakeling van f ig. 33b.
In dezelfde vorm waarin de signalen naar de kabel
worden gevoerd, moeten ze voor de aansluiting aan het
toestel weer gescheiden worden. Hiervoor neemt men
een tweede gelijk uitgevoerde schakeling, maar schakelt
deze andersom. Waar de antenne getekend is in de beide
figuren 33, komt nu de antenne-ingang van het toestel
respectievelijk voor VHF en UHF.
In het filter van fig. 33a is het nog mogelijk een
aanpassing van 60 £2 op 240 SI te maken (asymmetrisch
op symmetrisch), daar alle TV-toestellen een symme
trische 240 ^-ingang hebben voor VHF. Op dit punt
zullen we echter niet ingaan, want voor de aansluiting
van het apparaat zal vrijwel altijd een bestaande aansluitkabel gebruikt worden. De in de handel verkrijgbare
kabels bezitten reeds een scheidingsfilter, met erin het
symmetreringsfilter. Op een kanaal afgestemde filters
zijn evenzo in de winkel verkrijgbaar.

Kanaalfilters
Deze laatste filters worden gebruikt voor twee antennes
die in één TV-band werken, ook wel als twee zenders in
een band gescheiden versterkt worden. Een kanaalscheidingsfilter werkt alleen dan zoals het behoort,
wanneer het niet slechts de gewenste kanalen doorlaat,
maar elke tak van het filter moet ook nog het kanaal van
de andere tak sperren. Deze filters moeten daarom zeer
nauwkeurig worden afgeregeld, waarbij een correcte
opbouw een belangrijke zaak is. De afregeling is moeilijker naarmate de zenders dichter bij elkaar liggen. Daar
kanaalfilters met goede en juiste meetapparaten moeten
worden afgeregeld, is het weinig zinvol een dergelijk
filter zelf te maken. Zij zijn voor de meest belangrijke
combinaties verkrijgbaar in de speciaalzaken.
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Fig. 33b: Het symmetrische filter verbindt de 240 £1 lintlijn van
twee antennes met de gemeenschappelijke, eveneens
symmetrische toevoerkabel.
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In onze serie Transistorschakelingen, welke nog
steeds wordt voortgezet, zijn reeds de navolgen
de deeltjes in korte tijd verschenen:

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

1:
2:
3:
4:
5:
6:
6:
7:
8:

Transistorschakelingen
Schakelingen met thyristoren en transistoren
30 Eenvoudige transistorschakelingen
Schakelen en versterken met transistoren
Transistoren modern toegepast
Afstandbediening met transistoren
Auto-elektronika
Afstandbediening met transistoren
Schakelingen voor antenneversterkers

Verkrijgbaar in de boekhandel

55

r

ü

PI
Tc &
«mSS

Degenen die regelmatig te maken hebben met televisie- en radio-ontvangst zullen veel belangstelling hebben voor dit deeltje in de serie
Transistorschakeiingen Zodra een antenne te weinig spanning afgeeft
voor de ontvangapparatuur ontstaat behoefte aan een antennever
sterker. Ook als men verschillende ontvangers op een antenne wil
aansluiten dus een centraal-antennesysteem wil samenstellen
de
antenneversterker eraan te pas moeten komen
De techniek op zich is met buitengewoon moeilijk maar als men niet
goed op de hoogte is van de criteria, kunnen zich ernstige problemen
voordoen. In dit boekje worden aan de hand van duidelijke
figuren nauwkeurige constructies b
ven van antenneversterkers
voor midden-, korte en lange golf FM-band band l en lil, band IV en
V. voor het UHF-gebied
t en zonder symmetrische ingang, filters
en de voeding van eenheden

