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VOORWOORD BU DE EERSTE DRUK
De antenne is een veelomstreden onderdeel van een moderne radio-, TV- of
zendinstallatie. Enerzijds werd door de technische ontwikkeling weleens de
indruk gewekt, dat een antenne overbodig en „uit de tijd” was, anderzijds
blijkt steeds meer, b.v. bij TV-ontvangst, dat de uitstekende kwaliteiten
van de moderne ontvangers niet tot hun recht komen, zonder toepassing
van de juist antennetypen.
De radio- en TV-handel en -industrie hebben hier de moeilijke taak de
gewone kijker en luisteraar op te voeden in het besef, dat een antenne
niet een noodzakclijk kwaad is, dat niets mag kosten en hoogstens als
cadeau-artikel acceptabel is, doch een essentieel onderdeel van de instal
latie, zoals de motor dat is voor een auto.
Om zoveel mogelijk „up to date” te blijven is een dankbaar gebruik ge
maakt van fabrieksdocumentaties, vooral wat betreft TV-antennes en cen
trale antennesysternen.
De samenstellers hopen, dat zowel de zendamateur, de antenne-installateur,
als degenen die „er wat meer van willen weten” in dit boek datgene zullen
vinden dat zij nodig hebben.
Bussum, september 1959

DE SAMENSTELLERS
H. J. A. SMIT
Hoofd Antennelaboratorium
Kon. Fabriek van Metaalwaren
W. J. Stokvis n.v. - Arnhem
A. J. DIRKSEN
Instructeur L.E.S.
Schaarsbergen
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VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Het verheugt mij zeer, dat „Antennes voor FM, KG en TV” zo goed ont
vangen is, dat reeds nu een tweede druk noodzakelijk is geworden.
Bij de 'bewerking hiervan zijn, naast enkele zetfoutcorrecties, verschillende
wijzigingen in de tekst aangebracht, waardoor deze naar ik hoop aan
duidelijkheid heeft gewonnen.
Daarnaast werd een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zowel op
het gebied van leidingen als van antennes, opgenomen. Ik hoop dat het
boek hierdoor nóg beter aan zijn informatief doel zal beantwoorden.
Mijn hartelijke dank aan allen, die mij bij het verzamelen van materiaal
behulpzaam waren.
Arnhem, december 1961
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I. Velden en voortplanting

1. ELEKTRISCH VELD
Een elektrische lading, b.v. P in fig. la, oefent een kracht uit op andere
elektrische ladingen. Deze kracht is evenredig met de grootte van de
ladingen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun afstand (wet
van Coulomb).
De richting van de kracht wordt bepaald door de polariteit van de ladingen.
De positieve lading P zal de negatieve lading Q (fig. lb) aantrekken, maar
de positieve lading R (fig. lc) afstoten.
De ruimte waarin een lading een kracht uitoefent op andere ladingen
noemen we het elektrisch veld van deze lading. Om ons gemakkelijk een
voorstelling van deze krachtswerking te maken voeren we het begrip
elektrische krachtlijnen in. Onder elektrische krachtlijnen verstaan we de
banen, die positieve ladingen gaan beschrijven, wanneer ze zich vrij in een
elektrisch veld kunnen bewegen.
In fig. ld zien we de krachtlijnen rondom een positieve lading, zij zijn van
de lading af gericht, omdat twee positieve ladingen elkaar afstoten. De
krachtlijnen van een negatieve lading echter zijn er naar toe gericht, omdat
een negatieve lading een positieve lading aantrekt (fig. Ie).
In fig. lf zien we het krachtlijnenveld tussen een positieve lading (P) en
een negatieve lading (Q), de krachtlijnen zijn hier van P naar Q gericht.
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Fig. 1
a. Positief geladen lichaam P.
b. Een negatieve lading wordt aangetrokken.
c. Een positieve lading wordt afgestoten.
d. Krachtlijnen om een positieve lading.
e. Idem om een negatieve lading.
f. Elektrisch veld tussen 2 tegengestelde ladingen.
Omdat de kracht die een lading uitoefent, afhankelijk is van grootte,
afstand en medium, ligt het voor de hand een maat in te voeren, waarmede
we de invloed van de lading op een bepaald punt kunnen aangeven. Deze
maat, die we de veldsterkte noemen, definiëren we aan de hand van het
volgende:
Als we een geleider in het veld plaatsen in de richting van de elektrische
krachtlijnen (fig. 2a), zullen op de vrije elektronen in die geleider krachten
worden uibgeoefend. Deze krachten werken tegengesteld aan de richting
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van de krachtlijnen, want deze geeft immers aan, hoe de kracht op een
positieve lading is gericht en de elektronen zijn negatief geladen. Het linker
gedeelte van de geleider wordt daarom negatief, het rechter positief. Er
ontstaat dientengevolge een spanningsverschil tussen de uiteinden van de
geleider (fig. 2c), dat afhankelijk is van de veldsterkte en de lengte van de
geleider.
De elektrische veldsterkte (E) op een bepaald punt van het veld, definiëren
we nu als het spanningsverschil, dat ontstaat tussen de uiteinden van een
1 m lange geleider, welke daar is geplaatst in de richting van de kracht
lijnen.
Is de spanning tussen de uiteinden A en B 10 /iV en is AB = 1 m, dan is
de veldsterkte daar dus 10 ,uV per meter.
Met behulp van dezelfde figuur kunnen we aantonen dat in een volkomen
geleider geen elektrisch veld bestaat.
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Op de vrije elektronen (—) werken krachten naar links.
Door de ladingsverschuiving ontstaat tussen A en B een
potentiaal verschil. Resulterend veld is 0.
Spanningsverloop langs AB.
Indien het resulterend veld niet 0 zou zijn, dan zal er een
ladingsverschuiving optreden, zodanig dat het veld 0 wordt.
Doordat A negatief en B positief is geworden, ontstaat een elektrisch veld
tussen B en A, dat van B naar A is gericht. Stel nu, dat het elektrisch
veld tussen B en A kleiner zou zijn dan het inducerende veld, dan blijft
hierdoor in de draad AB een resulterend veld aanwezig (fig. 2d), waardoor
op de negatieve elektronen toch nog krachten naar links zullen werken.
Deze ladingen verplaatsen zich dan net zolang tot het resulterende veld nul
is (fig. 2b). Is de weerstand van de geleider nul, dan zal de verplaatsing
direct optreden. Heeft de geleider weerstand, dan is er wel even een
resulterend veld, daar dan voor de verplaatsing een zekere tijd nodig is.
Fig. 2

2. MAGNETISCH VELD
Een magneetpool oefent een kracht uit op andere magneetpolen. De ruimte
waarin deze krachten optreden wordt het magnetisch veld van deze pool

«
a.
b.
c.
d.
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Veld rond een noord-pool.
KrachtlUnenverloop tussen N- en Z-pool.
In de ruimte om de stroomvoerende geleider worden krachten op
magneetpolen uitgeoefend.
Krachtlijnenverloop in de doorsnede A.
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genoemd. De grootte van de kracht is weer evenredig met de sterkte van
de magneetpolen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun af
stand. Ook hier voeren we het begrip krachtlijnen in.
Onder magnetische krachtlijnen verstaan we dan de banen, die een vrij
beweeglijk noordpooltje in het magnetisch veld zou beschrijven (fig. 3a, b).
In de ruimte om een elektrische stroom worden ook krachten uitgeoefend
op magneetpolen (fig. 3c, d) en is dus eveneens een magnetisch veld aan
wezig.
De krachtlijnen verlopen concentrisch om een rechte geleider, waarbij de
richtingen van stroom en magnetisch veld dus loodrecht op elkaar staan
(kurketrekker).

3. ELEKTRO-MAGNETISCH VELD
Zolang we de spanningsbron in fig. 4a niet belasten door een geleidende
verbinding tussen A en B, zal er geen stroom vloeien. Tussen A en B is
dan wel een elektrisch veld aanwezig, dat van A naar B is gericht.
Verbinden we A en B met een draad dan zal hierin een stroom gaan lopen,
waardoor nu naast het elektrisch veld ook een magnetisch veld ontstaat:
de krachtlijnen van beide velden staan loodrecht op elkaar (fig. 4b). Het
samengestelde veld in de ruimte om de draad wordt nu een elektro
magnetisch veld genoemd. In ons voorbeeld is dit elektro-magnetisch veld
een constant veld, tenminste zolang we de stroom tussen A en B constant
veronderstellen.
In werkelijkheid hebben we echter meestal te maken met een wisselend
veld, hetgeen we als volgt kunnen opwekken.
Fig. 4
a. Elektrisch veld.
b. Elektro-magnetisch .
veld. Elektrische-(E) *'
en magnetische veld
sterkte (H) staan
loodrecht op elkaar.
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Als we een condensator C (fig. 5a) opladen en we sluiten daarna de scha
kelaar, dan zal de condensator zich via de spoel L gaan ontladen. Hierdoor
ontstaat in en om L een magnetisch veld. De vorming van dit veld ver
traagt de stroomtoename door L. Een veranderend veld induceert n.1. in
een spoel een spanning, die de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt
(Wet van Lenz).
De ontlading van de condensator geschiedt daardoor niet plotseling, doch
hiervoor is enige tijd nodig.
Is de condensator eenmaal ontladen, dan kan de stroom niet plotseling op
houden, omdat het afnemende magnetische veld nu omgekeerd in L een span
ning induceert, die de stroom in stand wil houden. Het gevolg hiervan is,
dat de condensator tegengesteld wordt geladen, zich in omgekeerde richting
weer ontlaadt, enz. De elektrische lading schommelt dus heen en weer.
Hetzelfde verschijnsel vinden we bij een slinger, die uit zijn evenwichtsstand is gebracht en dan wordt losgelaten. Ook hier houdt de beweging
niet op, zodra het gewicht de laagste stand heeft bereikt, doch dit beweegt
zich door de evenwichtsstand heen weer omhoog; bij een stemvork
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treffen we hetzelfde aan. Steeds hebben we te maken met een trillingsverschijnsel.
keten heeft een waarde die eerst van nul tot een (pos.)
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Fig. 8

a.
b.
c.
d.

V.-'
Ontlading van C door L veroorzaakt een sinusvormige stroom.
De spanning over de spoel (V - - -) ijlt 90° voor op de stroom (I---- ).
Elektrische dipool kunnen we vergelijken met LC-kring.
Het elektrisch veld (E) is evenredig met de spanning over 1, het
magnetisch veld (H) is evenredig met de stroom door 1.

In fig. 5b is dit grafisch aangegeven. De spanning is maximaal op het
moment dat de stroom nul is en nul als de stroom maximaal is. Stroom en
spanning zijn dus % gedeelte van het diagram in faze verschoven, overeen
komend met een hoek van 90°.
(1 sinus = 1 periode = 1 volledige trilling = 360°.)
In fig. 5c zijn twee bollen door een draad 1 verbonden, in de antennetechniek wordt dit een elektrische dipool genoemd. De verbindingsdraad 1,
die een zekere zelfinductie heeft, kunnen we vergelijken met een spoel L
uit fig. 5a; de twee bollen komen overeen met de platen van de conden
sator C.
Ook hier zal dus in de draad 1 een sinusvormige stroom lopen, wanneer de
bollen via 1 worden ontladen, waarbij tussen de spanning óver en de stroom
dóór 1 weer 90° fazeverschuiving bestaat.
De sterkte van het elektrisch veld wordt bepaald door het spannings
verschil tussen A en B, terwijl de sterkte van het magnetisch veld
afhankelijk is van de stroomsterkte.
Omdat de stroom en de spanning sinusvormig verlopen, verlopen magne
tisch en elektrisch veld ook sinusvormig met een onderlinge fazeverschui
ving van 90° (fig. 5d).
Uit wiskundige beschouwingen blijkt, dat deze voorstelling van zaken
alleen bij heel lage frequenties juist is; alleen dan is het n.1. zó, dat de
energie, die gedurende de stroomtoename door het magnetisch veld wordt
opgenomen, tijdens de stroomafname weer in de geleider terugkeert en het
elektrisch veld vormt. Met toenemende frequentie blijkt echter de terug
gekeerde energie kleiner te worden. Er is dan een bepaald gedeelte uitge
straald.
Het totale veld kunnen we wiskundig splitsen in twee gedeelten, n.1. het
inductie- en het stralingsveld.
Het inductieveld is het gedeelte dat gebonden is aan de geleider en waarin
elektrisch en magnetisch veld 90° in faze verschoven zijn.
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Doordat het elektrische veld afneemt met r3 (r = afstand tot geleider) en
het magnetische veld met r2, is het alleen op betrekkelijk kleine afstand
van belang.
Het stralingsveld is een elektromagnetisch veld, waarin elektrisch en mag
netisch veld in fazo zijn.
De krachtlijnen van beide velden staan loodrecht op elkaar én op de voortplantingsrichting van het gecombineerde veld.
De sterkte neemt af evenredig met de afstand tot de geleider; daardoor is
het op veel grotere afstand nog bemerkbaar.
Als we in het vervolg over veld spreken, bedoelen we daarmee het
stralingsveld.
De uitgestraalde energie beweegt zich voort met een snelheid, die in het
luchtledige en in lucht bijna 3 X 108 m/sec bedraagt (299790 km/sec).
De energie, die zich door een oppervlak van 1 m2 loodrecht op de voortplantingsrichting voortbeweegt, is gelijk aan het produkt van Heff en Eeff.

4. FREQUENTIE EN GOLFLENGTE
Vloeit er door een draad een sinusvormige wisselstroom van voldoend hoge
frequentie, dan zal deze draad dus energie uitstralen in de vorm van
elektro-magnetische velden, waarin de elektrische en magnetische veld
sterkte loodrecht op elkaar staan en in faze zijn.
Hoe zal nu de verdeling zijn om de verticale draad 1 in fig. 6a, als we
door deze draad een sinusvormige stroom laten gaan volgens fig. 6b ? We
gaan hiertoe de veldverdeling bekijken op het moment 4. We stellen de
frequentie van de stroom f (Hz) en de voortplantingssnelheid van de
elektro-magnetische velden v (m/sec). Als de frequentie f is, wordt de
energie van één periode uitgestraald in 1/f sec.

l

t
*)

Fig. 6
a. Verticale geleider 1.
b. Stroom door 1 als functie van
de tUd.
c. De elektrische en magnetische
veldsterkte van het stralings
veld op het moment t = 4 op de
punten 1 t/m 17. De energie be
weegt zich met een snelheid v
naar rechts.

t

t)

i

/

c)

*
De aan het begin van de periode uitgestraalde energie is dus, op het
moment dat de laatste energie wordt uitgestraald, 1/f sec onderweg.

-
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Daar de voortplantingssnelheid v (m/sec) is, is de energie dus
v

— -21 (m) van de draad verwijderd.

Op het moment 4, dus na een tijd 1/f (sec) is de energieverdeling als
getekend in fig. 6c.
De lengte van de energiegolf, kortweg de golflengte genoemd en gewoonlijk
aangegeven met de griekse letter lambda (X), volgt dus uit:

y (m)
Stellen we de voortplantingssnelheid in lucht op 3 X 10S (m/sec) dan zal
een zender met een frequentie van 10 MHz dus een golflengte hebben van
;“T“

3 X 103
107

= 30 m

5. POLARISATIE
Elektro-magnetische golven zijn transversaal, d.w.z. dat de veldrichting
(zowel elektrisch als magnetisch) een rechte hoek met de bewegings
richting maakt.
Onder de polarisatierichting verstaan we de richting van de elektrische
veldsterkte.

ëf

Fig. 7
a. Een verticale antenne
straalt een verticaal ge
polariseerde golf uit.
b. Een horizontale antenne
straalt een horizontaal
gepolariseerde golf uit.

*

Is het elektrisch veld verticaal en het magnetisch veld dus horizontaal
gericht, zoals bij de straling door een verticale antenne, dan spreken we
van een verticaal gepolariseerde golf (fig. 7a) en een verticaal gepolari
seerde antenne.
In het tegenovergestelde geval spreken we van een horizontaal gepolari
seerde golf en een horizontaal gepolariseerde antenne (fig. 7b).
Wanneer door beweging van de zendantenne de polarisatierichting niet
nauwkeurig vastligt, bv. bij geleide projectielen, past men ook wel zg.
circulaire polarisatie toe, waarbij het polarisatievlak gedurende de voort
planting draait. Hiervoor wordt o.a. de spiraalantenne gebruikt.

3

6. REFLECTIE
Wanneer een elektro-magnetische golf een vlak met oneindig grote geleid
baarheid treft, zal de elektrische veldsterkte in dit vlak steeds nul zijn
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(zie hfdst. I. 1), omdat elk resulterend veld direct een stroom opwekt, die
het vernietigt. Deze stroom wekt echter een magnetisch veld op, waardoor
de magnetische veldsterkte in het vlak wordt verdubbeld. Het vlak zal
geen energie opnemen, omdat z’n weerstand nul is; alle aankomende
energie wordt dus gereflecteerd.
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Fig. 8
a. Een volkomen geleidend vlak geeft volledige reflectie. Er ontstaan staande golven.
De maximale waarde van elektrische en magnetische veldsterkte is voor elk punt
weer anders.
b. Hoek van inval is hoek van reflectie.
c. Dwarsdoorsnede van een parabolische reflector. Alle energie wordt in P gecon
centreerd.
In de ruimte vóór het vlak hebben we nu een aankomende en een terug
gaande energiegolf (fig. 8a), waardoor zg. staande golven ontstaan. Om de
veldsterkte in een zeker punt te vinden, moeten we de resultante nemen
van de veldsterkte van de heen- en teruggaande golven. De amplitude blijkt
voor elk punt constant en afhankelijk van de afstand tot het reflecterende
vlak te zijn.
De magnetische veldsterkte is maximaal op punten op een even aantal
(0, 2, 4, 6, enz.) maal
X van het vlak, terwijl de elektrische veldsterkte
maximaal is op punten op een oneven aantal (1, 3, 5, enz.) maal M X van
het vlak.
In werkelijkheid gaat er altijd enige energie in de reflector verloren, zodat
de maximale veldsterkte minder dan 2 maal groter is. Tevens is dan op
punten, waar de velden in tegenfaze zijn, de veldsterkte niet helemaal nul.
Treffen de golven het vlak onder een hoek a, dan worden zij ook weer
onder een hoek a gereflecteerd (fig. 8b). Hierop berust de werking van de
zg. parabolische reflector (fig. 8c); alle energie wordt in het brandpunt
geconcentreerd. Als de wegen die de golven hebben afgelegd, gelijk zijn,
zullen ze in punt P in faze zijn en elkaar versterken.
Voor de bij TV-antennes gebruikte reflectoren en directoren verwijzen we
naar hoofdstuk XI.

7. STRALINGS- OF RICHTINGSDIAGRAMMEN
De 'energie wordt door een antenne gewoonlijk niet gelijkmatig naar alle
richtingen uitgestraald; er zijn bepaalde maxima en minima die afhankelijk
zijn van de afmetingen en vorm van de antenne, terwijl de afstand tot de
aarde eveneens van grote invloed is.
Om snel een inzicht te krijgen in de stralingseigenschappen van een
antenne bepalen we hiervan een zg. stralingsdiagram. Dit stralimgsdiagram
is een grafiek waarin we de straling in de verschillende richtingen uit
zetten. We kunnen een stralingsdiagram tekenen in elk willekeurig vlak;

in fabrieksdocumentaties e.d. tekent men meestal een horizontaal en een
verticaal stralingsdiagram.
In fig. 9a en b zien we stralingsdiagrammen van twee antennes. Uit
fig. 9a blijkt, dat daar in een vlak loodrecht op de as van de antenne, de
meeste energie wordt uitgestraald onder een hoek van 30°. In fig. 9b zien
we, dat een verticale antenne in het horizontale vlak de energie gelijkmatig
naar alle richtingen uitstraalt.

i
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Fig. 9
a. Verticaal
stralingsdiagram
van een horizontale antenne
Vè X boven de aarde.
b. Horizontaal stralingsdiagram
van een verticale antenne.
(Geen richteffect in horizon
taal vlak.)

8. BUIGING
Lichtstralen ondergaan bij de overgang van water naar lucht en omgekeerd
een richtingsverandering, doordat de voortplantingssnelheid in lucht groter
is dan in water; de stralen worden „gebroken”. (Daarom lijkt een in het
water gestoken stok geknikt te zijn.) Radiogolven zijn — evenals licht —
elektro-magnetische golven. We kunnen ze echter niet zien, omdat ons
oog slechts voor een klein gedeelte van het elektro-magnetische frequentie
spectrum gevoelig is.
De frequenties van radiogolven zijn gelegen tussen 5 kHz en 0,3 X 10° MHz.
Die van lichtgolven tussen 375 X 10° MHz (rood) en 750 X 10° MHz
(violet).
Evenals licht, worden radiogolven bij overgang naar een ander medium
„'gebroken”. Omdat met toenemende hoogte de lucht ijler wordt, is de
voortplantingssnelheid aan de bovenkant van het golffront hoger dan aan
de onderkant, waardoor dus een afbuiging ontstaat met het aardoppervlak
mee (fig. 10).
Hiermee kunnen we ook verklaren, waarom het werkelijke bereik van een
TV-zender groter is dan het optische bereik. Als hi en ha de hoogten van
zend- en ontvangantenne in meters zijn, is het optisch bereik
3,57 (\/hi + \/ h2^ kmHet werkelijke bereik is ca.
5 (>/ hi 4- V h2) kmSoms treden abnormaal sterke buigingsverschijnselen in de atmosfeer op,
veroorzaakt door afwijkingen van het normale verloop van de temperatuur,
d.w.z. een afnemen met toenemende hoogte. Bij mist bv. is de temperatuur

?
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a. Het werkelijke bereik van een zender in het UKG-gebied is ca. 6 (y' hj -fh2)
(km), het theoretische 3.57 (y' h, -f- h2) (km).
b. Door de grotere voortplantingssnelheid in de hogere luchtlagen buigt het golffront
met de aarde mee.
in de mistbank laag; direct erboven, door directe en gereflecteerde zonne
straling, veel hoger. Bovendien treden grote verschillen in de vochtigheids
graad van de lucht op. Aan het grensvlak tussen de boven elkaar liggende
luchtlagen met afwijkende dichtheid, worden de golven sterk afgebogen en
zij volgen dan a.h.w. in een soort tunnel („duet”) de kromming van de
aarde.
Deze zg. tempcratuurinvcrsies komen hier o.a. in voor- en najaar bij
rustig weer met hoge barometerstand vaak voor.
Ontvangst over 1000—2000 km, bv. van Russische of Italiaanse zenders, is
dan soms goed mogelijk.
In het gebied van de passaatwinden boven de oceanen treden dergelijke
„ducts” ook regelmatig op.

9. FREQUENTIE-GEBIEDEN
Het gedrag van radiogolven (voortplanting, reflectie, afbuiging, absorp
tie, enz.) is afhankelijk van de frequentie. We verdelen daarom de radio
golven zodanig in gebieden en banden, dat de golven in een bepaald gebied
of band ongeveer dezelfde eigenschappen hebben.
In tabel I zien we de indeling van de verschillende gebieden en banden.

10. DE IONOSFEER
Door de ultra-violette straling van de zon worden zuurstof- en stikstofmoleculen in de atmosfeer gesplitst in elektronen (—) en ionen ( + ). De
intensiteit van de straling is op grote hoogte maximaal en neemt af naar
mate ze het aardoppervlak nadert, omdat er voor de ionisatie energie aan
de straling wordt onttrokken.
F2-laag (375km)
Fig. 11

De belangrijkste geïoniseerde lagen. Over
dag D-, E-, Fi- en F2-laag. 's Nachts E- en
F-laag.

. F-laag (250km)
•Fl-laagUOOkm)
E-laag(IOOkm)
D-laag(70km)
aard«

We kennen verschillende geïoniseerde lagen (fig. 11). De onderste is de
D-laag op ca. 70 km, die overdag zijn maximale dichtheid heeft en na
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TABEL 1a. VOORNAAMSTE FREQUENTIE-GEBIEDEN
Frcqucnllc-gcbled
VLF (zeer lage frequenties)
10...00 kHz

LF (lage frequenties)
30...300 kHz

MF (mlddcnfrcquentics)
300...3000 kHz

HF (hoge frequenties)
3...30 MHz

Golflengte
Lange golf
30...10 km

Lange golf
10...1 km

Middengolf
lkm...l00m

Korte golf
100...10 m

VHF (zeer hoge frequenties)
30...300 MHz

UKG
10...1 m

UHF (ultra hoge frequenties)
300...3000 MHz

Micro golf
100...10 cm

SHF (super hoge frequenties)
3000...30000 MHz

Micro golf
10.. J. cm

Golven
Opp. golven:
zeer weinig absorptie.
Ruimtegolven:
alleen overdag voor
reflectie met D-laag

Afstanden
ca. 1500 km
100... 20000 fcm

Opp- golven:
weinig absorptie.
Ruimtegolven:
alleen overdag voor
reflectie met D-laag

ca. 1500 km

Opp golven:
abscorptie neemt toe met
frequentie.
Ruimtegolven:
's nachts reflectie door
E-lnag,
overdag absorptie door
D-laag

100...300 km

Opp. golven:
sterke absorptie.
Ruimtegolven:
reflectie door ET- of
F-laag. Communicatie
over grote afstanden

ca. 25 km

Directe golven.
Ruimtegolven:
soms reflectie en ver
strooiing door ionlsatie
ter hoogte van E-lnag
(„metoor scatter”)

ca. 5 (yy hj + V **»)
hi en ha antennehoogtett
1000...2000 km

Directe golven.

ca, 4(y hx + V ha)

Directe golven.
Ruimtegolven:
verstrooiing door tropo
sfeer („tropo scatter")

c*.3.8(Vhi +Vh*) **

100...10000 km

150...5000 km

20000 km

150...350 km

zonsondergang verdwijnt. De volgende is de E-laag op een hoogte van
ca. 100 km; hiervan is de ionisatiedichtheid ’s middags op z’n hoogst. Dan
komt de F-laag op een hoogte van ca. 250 km; hiervan neemt de dichtheid
na zonsondergang af en bereikt z’n minimum vóór zonsopgang. Even na
zonsopgang splitst deze laag zich in een Fi-laag op ca. 200 km en een
F2-laag op ca. 375 km hoogte.
De geïoniseerde lagen kunnen zich afhankelijk van frequentie en invalshoek
als reflecterende vlakken gedragen. Hoe lager de frequentie, des te groter
is de kans op reflectie en het terugkeren van de golf naar de aarde.
Of de golf al of niet naar de aarde terugkeert is ook afhankelijk van de
hoek, waaronder zij de geïoniseerde laag treft; boven een bepaalde hoek
keert de straling niet terug. Deze hoek die voor elke frequentie weer anders
is, heet de kritische hoek (fig. 12).
Met toenemende frequentie wordt voor een bepaalde geïoniseerde laag de
kritische hoek steeds kleiner, tot dat de frequentie een waarde bereikt
waarbij geen reflectie meer optreedt; deze waarde noemen we de kritische
frequentie. Omdat overdag de ionisatiedichtheid groter is dan ’s nachts, is
de kritische frequentie overdag hoger.
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Fig. 12
Va*

Reflectie door een geïoni
seerde laag. Boven een be
paalde hoek treedt er geen
reflectie op. Deze zg. kri
tische hoek is afhankelijk
van de frequentie.

zender

{kritisch* B[
hoek
sprong afstand '

A
r«

i

aarrfe

Veranderingen op het zonne-oppervlak (samenhangend met het optreden
van zonnevlekken) geven aanleiding tot het uitzenden van geladen deeltjes,
welke storingen in de ionosfeer en het magnetisch veld van de aarde kun
nen veroorzaken. Gevolgen hiervan zijn het optreden van poollicht en het
onregelmatig worden of zelfs uitvallen van lange-afstand KG-verbindingen,
het zg. Dellinger-effect.

TABEL 1 b.

Freq.
geb.

BAND I
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal

INDELING VAN HET UKG- EN UHF-GEBIED

1
2
3
4

&
61...68

Beeld Geluid
(MHz) (MHz)

Golflengte
(m)

Gem.
golf1.
(m)

46.75
53.75
60.75
67.75

132.~6.38
6.38...5.55
5.55...4.92
4.92.. .4,41

6,86
5.96
5.23
4,66

14
14
12
11

%
%
%
%

54%

3,41...3.00

3,20

1,6 %

13 %

1.72...1.86
1.66...1.59

1,69
1,62
1,56
1.51
1,46
1.41
1,37

4
3.8
3.65
3,5
3.4
3.3
3.2

41.25
48.25
55.25
62.25

FM-omroep 87,5...104 MHz

Band II
BAND III
Kanaal 5
Kanaal 6
Kanaal 7
Kanaal 8
Kanaal 9
Kanaal 10
Kanaal 11

174...181

ü

202.. 209
.
209.. 216
.
216...223

175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25

180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75

1.54...1.49
1.49.. 1.44
.
1.44...1.39
1.39.. .1,35

BAND IV (0.64...0,50 m)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

602:::so9
518;::B25

g::
tl

542—549

:::

598...605

471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25
519.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
567.25
575.25
583.25
591.25
599.25

Kanaal

%
%
%
%
%
%
%

Band

25%

BAND V (0,50...0,38 m)

Freq. geb. Beeld Geluid
Kanaal nr.
(MHz)
(MHz) (MHz)
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal

Relatieve bandbr.

476.75
484.75
492.75
500.75
508.75
516.75
524.75
532.75
540.75
548.75
556.75
564.75
572.75
580.75
588.75
596.75
604.75

Kanaal nr.

Freq. geb.
(MHz)

Beeld
(MHz)

Geluid
(MHz)

Kanaal 38
Kanaal 39
Kanaal 40
Kanaal 41
Kanaal 42
Kanaal 43
Kanaal 44
Kanaal 45
Kanaal 46
Kanaal 47
Kanaal 48
Kanaal 49
Kanaal 50
Kanaal 51
Kanaal 52
Kanaal 53
Kanaal 54
Kanaal 55
Kanaal 56
Kanaal 57
Kanaal 58
Kanaal 59
Kanaal 60

II
II

607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671.25
679.25
687.25
695.25
703.25
711.25
719.25
727.25
735.25
743.25
751.25
759.25
767.25
775.25
783.25

612.75
620.75
628.75
636.75
644.75
652.75
660.75
668.75
676.75
684.75
692.75
700.76
708.76
716.75
724.75
732.75
740.75
748.75
756.76
764.75
772.75
780.75
788.75

||

sts
710'717
710...717

II
i!

774.-781
782...789
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11. SOORTEN GOLVEN
We kunnen de golven — afhankelijk van de wijze waarop zij de ontvangantenne bereiken — in verschillende groepen verdelen. Zo kennen we o.a.:
a. De directe golf (fig. 13); hieronder verstaan we de golf die zonder
ergens door te worden gereflecteerd de ontvanger bereikt.
b. De grond-reflectie-golf; de golf die door de aarde wordt gereflecteerd
(fig. 13).
c. De grondgolf; waaronder we verstaan de resultante van een directe en
een door de grond gereflecteerde golf.
d. De ruimtegolf; dat is de golf die via een geïoniseerde laag de ontvangantenne bereikt (fig. 12).

iendantenne

/directe golf
ontrangantenne
voorde aarde gereflecteerde

Fig. 13
Directe en door de grond ge
reflecteerde golven bepalen de
veldsterkte in het ontvangpunt.
Tezamen vormen ze de zg.
grondgolf.

In het UKG-gebied kunnen we — uitzonderingen daargelaten — slechts
d.m.v. de grondgolf ontvangen, omdat de frequenties in dit gebied hoger
zijn dan de kritische frequenties van de verschillende geïoniseerde lagen.
In dit frequentiegebied zullen we daarom de zendantenne dusdanig con
strueren, dat hij hoofdzakelijk in horizontale richting straalt.
De golven van de zenders in het KG-gebied worden door de geïoniseerde
lagen gereflecteerd, als de kritische hoek groter is dan de hoek van inval
(fig. 12).
Bij de reflecties wordt betrekkelijk weinig energie geabsorbeerd of door
gelaten, zodat zelfs na meerdere „sprongen” nog redelijke ontvangst
mogelijk is. Voor grote afstanden werkt men daarom in het KG-gebied.
De golven in het MG-gebied kunnen de ontvangantenne bereiken via grond
golf of Tuimtegolf. Overdag wordt van de ruimtegolf veel energie ge
absorbeerd door de D-laag, zodat MG-zenders overdag zwakker zijn dan
’s avonds en ’s nachts.

12. SPRONGAFSTAND (SKIP-DISTANCE)
Uit fig. 12 blijkt, dat we in het gebied AB de zender niet kunnen ontvangen,
tenminste niet via de ruimtegolf. De afstand AB noemen we de sprongafstand. Met toenemende frequentie wordt deze sprongafstand groter, door
het afnemen van de kritische hoek.

13. FADING
Ontvangen we een zender via de ruimtegolf, dan kunnen we — vooral op
grote afstand — snelle variaties in de veldsterkte constateren, welke varia
ties we fading of sluiereffect noemen.
Er zijn verschillende soorten fading:
a. Absorptie-fadlng; waarbij de absorptie door de geïoniseerde laag
varieert, hetgeen natuurlijk gepaard gaat met veldsterktevariaties.
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b. Skip-fading; wanneer de ontvanger net op de rand van de sprongafstand
ligt en de hoogte van de geïoniseerde laag gaat variëren, dan kan de
veldsterkte ter plaatse ook variëren.
c. Interfcrentïe-fading; als (soms) golven via verschillende wegen naar de
ontvanger komen (fig. 14), zal de veldsterkte worden bepaald door de
resultante van de verschillende golven en daarbij afhankelijk zijn van
de onderlinge fazeverhoudingen en -sterkten.
Fig. H
De golven kunnen de ont
vanger vla verschillende
.sprongen” bereiken.

w'»NWvml)iv^

ut**1'

geïoniseerde laag

o"

2*1 ’i

ontvanger
aarde

zender

d. Selectieve fading. Wordt een gemoduleerde draaggolf uitgezonden, dan
kunnen we dit signaal ontbinden in verschillende trillingen (fig. 15).
Zijn de condities voor de bovenste zijband anders dan voor de onderste,
dan ontvangen we een vervormd signaal. Bij TV-ontvangst op vrij grote
afstand van de zender is dit verschijnsel soms ook merkbaar. Dit blijkt
dan uit variaties in de beeld- en geluidfading.
Wanneer een verbinding ook onder normale omstandigheden aan fading
onderhevig is, kan men een aanmerkelijke verbetering bereiken door ge
bruik van 2 of 3 antennes met ontvangers op enige afstand van elkaar.
£
draaggolf

a)

—*■1

DJ

bovenste

onderste
zijband

zijband

,

SSSO

10000

noio

■t (kHz)

Fig. 15
Een draaggolf van 10.000 kHz gemoduleerd met 10 kHz moeten we beschouwen als
de som van drie componenten met frequenties van resp. 10.000 kHz (10.000 + 10) kHz
en (10.000 — 10) kHz.
Op deze plaatsen zal fading nl. nooit precies tegelijk optreden en men kan
door een mechanisch of elektronisch relaissysteem zorgen, dat steeds het
beste van de signalen wordt doorgegeven („Diversity reception”). Tegen
selectieve fading helpt dit systeem echter niet.

14. SPORADISCHE E-LAAG
Onder bijzondere omstandigheden treedt op ca. 80 è. 90 km hoogte een zó
sterke ionisatie op, dat ook metergolven worden gereflecteerd.
Men schrijft het ontstaan van deze „sporadische” E-laag toe aan meteorie
ten (kleine meteoren). Door hun grote snelheid worden zij in de dampkring
sterk verhit en geven aanleiding tot een kortstondige ionisatie aan de
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onderste grens van de E-laag. Wanneer de meteorietenregen sterk is, heb
ben we op deze hoogte een zo grote ionisatiegraad, dat de kritische frequen
tie tot 100 MHz kan oplopen, waardoor ontvangst van FM- en Band I TVzenders over grote afstand mogelijk is. Wanneer men de antennes van twee
zenders in het frequentiegebied van 30...50 MHz, richt op het tussen
liggende punt op 80 è. 90 km hoogte, dan kan men, met behulp van meteorieten-ionisatie reeds met een betrekkelijk klein vermogen (bv. 1 kW) een
betrouwbare verbinding tot stand brengen over afstanden van 1000...2000
kilometer.
Men gaat hierbij op de volgende wijze te werk:
Beide zenders zijn constant in bedrijf, echter zonder modulatie, evenals
de ontvangers. Treedt er ionisatie op en worden beide draaggolven ont
vangen, dan worden automatisch de zenders gemoduleerd met de over te
brengen informatie (telegrafie). Daalt de ontvangststerkte beneden een
zekere waarde, dan wordt de modulatie onderbroken en de installatie wacht
op de volgende ionisatie-uitbarsting. (Minimum signaal/ruisverhouding is
bv. 12 dB). In de praktijk blijkt de verbinding 5 è, 10 % van de tijd open
te zijn. De tweezijdigheid van het systeem komt tot uitdrukking in de naam
„Janet”, afgeleid van de Romeinse god Janus met twee aangezichten.

15. TROPOSFERISCHE VERSTROOIING
Een systeem dat veel hierop lijkt past men toe voor cm-golven over afstan
den van enkele honderden kilometers, waarbij echter de reflectie — of beter
de verstrooiing — veel lager in de dampkring plaats heeft, nl. in de tropo
sfeer. Kleine onregelmatigheden in de troposfeer verstrooien de radio
golven, zoals de waterdruppels in mist het licht verstrooien. Men spreekt
van verstrooiing- of „scatter”-transmissic. De grotere verliezen die hier
optreden maken een groot zendvermogen en zeer grote paraboolantennes
noodzakelijk, waarmede dan een praktisch continue verbinding wordt ver
kregen.
Fig. 16 geeft een indruk hiervan.

II. Transmissieleidingen
1. INLEIDING
Onder een transmissieleiding verstaan we een stelsel geleiders, dat dient om,
uiteraard met zo min mogelijk verlies, r.f. energie over te brengen, bv. van
zender naar antenne, van antenne naar ontvanger, enz. I.p.v. transmissie
leiding spreekt men ook wel van voedingslijn, zendlijn, kabel, leiding of
feeder.
Een transmissieleiding kan ook dienst doen als trillingskring, in dat geval
spreken we van Lecherleiding. Een transmissieleiding met een lengte van
Vï X heeft bijzondere eigenschappen, waardoor deze als impedantie-transformator en als isolator kan worden gebruikt.
De nu volgende beschouwingen houden we eenvoudigheidshalve aan de
hand van de zg. parallelleiding (fig. 17a), die bestaat uit twee evenwijdige
geleiders, gescheiden door een isolator, bv. lucht of polyethyleen. In het
laatste geval spreekt men van lint- of bandkabel.

2. OPBOUW VAN DE TRANSMISSIELEIDING
Gaat er door een rechte geleider een wisselstroom, dan is in de ruimte om
de geleider een wisselend magnetisch veld aanwezig, dat zelf weer inductiespanningen opwekt. Een rechte geleider bezit dus evenals een spoel een
bepaalde zelfinductie.
Elke geleider (fig. 17a) van de parallelleiding heeft dus zelfinductie die
gelijkmatig is verdeeld. De twee geleiders vormen samen een capaciteit,
die eveneens gelijkmatig is verdeeld. De isolatie van de leiding vormt een
diëlektricum, dat aanleiding tot verliezen kan geven en dat daarnaast een
zekere lekweerstand heeft, waarmede ook rekening moet worden gehouden.
Tenslotte hebben de geleiders zelf een serieweerstand, die wordt bepaald
door hun ohmse weerstand en de verhoging hiervan door het huideffect;
d.w.z. bij hogere frequenties gaat de stroom niet door de volle doorsnede
van de geleider, doch alleen door de buitenste laag. Een klein stukje
parallelleiding kunnen we daarom opgebouwd denken volgens fig. 17b, een
grotere lengte zal dus uit een aaneenschakeling van deze stukjes bestaan
(fig. 17c).
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Fig. 17
a. Parallellijn.
b. Op deze wijze kunnen we een klein stukje parallellijn opgebouwd denken.
c. Op deze wijze kunnen we een stuk parallellijn van een bepaalde lengte opgebouwd
denken.
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3. KARAKTERISTIEKE IMPEDANTIE (Z*) OF GOLFWEERSTAND
Sluiten we in fig. 18 één sectie van de weerstandketen op de generator aan,
dan is de ingangsimpedantie 110 Q. Sluiten we een tweede sectie aan, dan
komt parallel aan het gedeelte van 100 Q een impedantie van 110 ü, en de
ingangsimpedantie wordt nu 62,4 Q. Gaan we door met het toevoegen van
secties, dan zal de ingangsimpedantie steeds kleiner worden.
De invloed van elke volgende sectie is echter minder dan die van de voor
gaande, zodat tenslotte bij het aansluiten van nog meer secties de ingangs
impedantie niet meer merkbaar zal veranderen. Deze minimum waarde
van de ingangsimpedantie noemen we de karakteristieke impedantie, die in
dit geval 37 Q is.

Fig. 18
De ingangsimpedantie
ZAB zal indien we
oneindig veel secties
hebben aangesloten,
niet meer veranderen
ZAB=W ZAB-62S Ab=<8 ZaB=*2
ZAB=39 ZaB=38
indien we nog meer
secties aansluiten. De
impedantie bij oneindig veel secties noemen we karakteristieke impedantie of golfweerstand.

Aan de hand van dit voorbeeld zal het ongetwijfeld duidelijk zijn, dat een
transmissieleiding, die we ook uit secties opgebouwd kunnen denken, even
eens een bepaalde karakteristieke impedantie moet hebben. Onder de karak
teristieke impedantie of golfweerstand van een transmissieleiding verstaan
we dus de ingangsimpedantie die we meten, als de lijn oneindig lang is.
(Onder oneindig lang dienen we in dit verband te verstaan zeer groot t.o.v.
de golflengte.)
De in de praktijk gebruikte transmissieleidingen hebben karakteristieke
impedanties van 50...600 Q (tabel II). Deze golfweerstand is onafhankelijk
van de frequentie als de verliezen zijn te verwaarlozen en bedraagt dan

zk = vL/GHier zijn L en C resp. de zelfinductie en capaciteit per lengte-eenheid
(fig. 19). L en C worden bepaald door de doorsnede van en de afstand
tussen de geleiders en bovendien door plaats en soort van het isolatie
materiaal.
Vergroten we bij gelijkblijvende afstand de geleiderdoorsnede, dan neemt
de zelfinductie af en de capaciteit toe, dus Zk := \J L/C wordt kleiner,
terwijl, wanneer we bij gelijkblijvende doorsnede de afstand tussen de
geleiders groter maken, L toeneemt en C af. Zk =
L/C zal dan groter
worden.
De karakteristieke impedantie zal dus uit te drukken zijn in de afmetingen,
zoals we in hoofdstuk II. 21 zullen zien.
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De ingangsimpedantie van een stuk transmissieleiding, dat niet oneindig
lang is, is hoger of lager dan de karakteristieke impedantie. Sluiten we dit
stuk transmissieleiding echter af met de karakteristieke impedantie, dan is
het alsof er een oneindig lange transmissieleiding aan wordt verbonden
en de ingangsimpedantie wordt dan weer gelijk aan de karakteristieke
impedantie (fig. 20).
Fig. 19
a. L-bepaling m.b.v. meet.
brug door kortsluiting.
b. C-bepaling m.b.v. meetbrug.
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De karakteristieke impedantie is ook afhankelijk van de magnetische per
meabiliteit tussen de geleiders en de aard van het isolatiemateriaal, omdat
L en C resp. afhankelijk zijn van /t, de permeabiliteit en e, de diëlektrische
constante.

Fig. 20
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a. Indien Z = Zk meten we
een ingangsimpedantie Zj Zi=2k
= Zk' -4Z
b Indien Z=f=Zkis Zj
B
en Zj =|= Zk.

Z-Zk
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Voor alle isolatoren kunnen we /< = 1 stellen, e kan echter verschillende
waarden hebben bv. lucht e = 1, polyethyleen e = 2,25, polystyreen e = 5,
polyethyleenschuim e = ca. 1,7, teflon e = 2,15.

4. GOLVEN EN VOORTPLANTING
Alvorens de golfbeweging op transmissieleidingen te behandelen, willen we
eerst een aanschouwelijk voorbeeld geven, dat veel overeenkomst hiermee
vertoont. In fig. 21 is PQ een lange gummislang. Bewegen we P op en neer
dan zullen de evenwichtsverstoringen van P zich langs PQ voortbewegen.
p

Q

•nC

a

•n D
r 0
amplilud*

p

BC o.

Q

®

Fig. 21
Voortplanting van een evenwichtsveratoring
langs een gummislang.
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Bij het omhooggaan van P wordt B meegetrokken, maar C en D houden B
echter enigszins tegen. Het gevolg hiervan is, dat B wel dezelfde maximum
uitwijking krijgt als P, maar iets later. Alle punten van de slang voeren
tenslotte dezelfde beweging uit als P, maar later, afhankelijk van de
afstand tot P.
De zich voortplantende evenwichtsverstoring noemen we, vanwege haar
verschijningsvorm golf. De lengte van de golf is afhankelijk van de voort
plantingssnelheid en de frequentie waarmee we P op en neer bewegen.
Noemen we de voortplantingssnelheid v, de frequentie f en de golflengte X,
dan is de golflengte X — v/f.
De maximum uitwijking noemen we amplitude.
Blijven we het uiteinde P regelmatig op en neer bewegen, dan ontstaat er
een opeenvolging van golven (fig. 22).
De punten langs de slang, die op een hele golflengte afstand van elkaar
liggen, voeren tegelijkertijd dezelfde beweging uit. We zeggen dan: deze
punten trillen in faze.
A
1/2 X

1/2X
B

C

P
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Fig. 22
Lopende golf
beweging die ont
staat doordat P
regelmatig op en
neer wordt be
wogen.
Alle punten tril
len met dezelfde
amplitude a.
Punten A en C op
een golflengte (£)
afstand trillen in
faze.
Punten op een
halve golflengte
(% A) afstand.
A en B, B en C,
trillen in tegenfaze.

Punten op een halve golflengte afstand hebben op elk moment gelijke, doch
tegengesteld gerichte uitwijkingen en deze punten trillen dus in tegenfaze.
Zou de gummislang oneindig lang zijn, dan plant de golfbeweging zich toch
niet oneindig ver voort, want de amplitude neemt geleidelijk af, als gevolg
Fig. 23
Een gedempt© golf.
De amplitude neemt af
volgens een ^-functie.
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van de wrijving in de slang en de weerstand van de omringende lucht. Een
dergelijke golf heet een gedempte golf (fig. 23).
Wanneer er echter géén verliezen optreden en de amplitude dus constant
blijft, spreken we van een ongedempte golf.

5. STAANDE GOLVEN
Met de gummislang voeren we de volgende proeven uit: We sturen achter
eenvolgens, doordat we het uiteinde P naar boven en terug naar de evenwichtsstand bewegen, een golfberg de slang op en wel met los en vast
uiteinde Q (fig. 24a en b). In beide gevallen wordt de golf weer bij Q terug
gekaatst, in het eerste geval weer als golf, in het tweede geval, waar het
uiteinde Q vast is, als golfdal.
We concluderen uit deze proeven, dat de faze bij terugkaatsing tegen een
vrij uiteinde niet verandert, maar bij terugkaatsing tegen een vast uit
einde wèl.
p

Q

touw

Q

9)

P

P

Q

P

Fig. 24
a. Bij terugkaatsing tegen een los
uiteinde verandert de faze niet.
b. Bij terugkaatsing tegen een vast
uiteinde wel.

b)

%

P
P

Houden we het einde P van de gummislang in fig. 24b in trilling, dan zal
er voortdurend terugkaatsing bij het vaste uiteinde optreden en elk punt
van de slang zal dus door heen en teruggaande golven worden beïnvloed.
Hierdoor ontstaan bewegingen die niets meer van een lopende golf weg
hebben en die we staande golven noemen (fig. 25). Er zijn plaatsen waar
op elk moment de heen cn teruggaande golven elkaar tegenwerken, waar
door deze punten, die we knopen noemen, in rust blijven. Er zijn echter ook
plaatsen, waar de heen en teruggaande golven op elk moment in faze zijn,
zodat deze punten een trilling uitvoeren met een 2 maal grotere amplitude
dan zonder terugkaatsing het geval zou zijn; dit noemen we de zg. buiken.
Aan het vaste uiteinde ontstaat een knoop, evenals op punten die een geheel
aantal malen Vi X of een even aantal malen V*. X van het uiteinde zijn
verwijderd. Buiken, dus punten die de grootste amplitude hebben, ontstaan
op een oneven aantal malen lA X van het uiteinde.
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Bij terugkaatsing tegen een los uiteinde treden overeenkomstige verschijn
selen op, alleen is nu aan het uiteinde een buik aanwezig.

i

P

I

♦

i

i

I.

' ♦
Fig. 25
Staande golfbeweging, ontstaan door terugkaat
sing tegen vast uiteinde.
a. De golf is nog lopend met amplitude a.
b. Na de terugkaatsing ontstaat deze beweging,
in de buiken is de amplitude 2a, in de kno
pen 0.
c. d. e. f. en g. Moment-opnamen. Alle punten
gaan tegelijk door de evenwichtsstand (e).

Voor een staande golf gelden de volgende regels:
1. Alle punten voeren een trilling uit met gelijke trillingstijd, doch met
ongelijke amplitude. In de knopen is de amplitude nul, in de buiken
maximaal. (Dit is alleen volkomen juist bij volledige reflectie en af
wezigheid van energieverliezen.)
2. Alle punten gaan tegelijk door de uiterste en de neutrale stand.
3. Punten tussen twee knopen hebben gelijke faze, punten ter weerszijden
van een knoop hebben tegengestelde faze.
4. De afstand tussen de buiken is % h de afstand tussen de knopen
eveneens.

6. GOLFBEWEGINGEN IN DE TRANSMISSIELEIDING
Sluiten we op een transmissieleiding een spanningsbron van een bepaalde
frequentie aan, dan zullen de elektronen in de geleiders gaan trillen. Deze
trilling zal door de elektronen worden doorgegeven, zodat zij zich langs de
lijn voortplant.
De snelheid waarmee dit gebeurt kan worden berekend uit de formule
vt=

c

Hierin is c de snelheid van elektro-magnetische golven in het luchtledige
(/* c= 1; $ = 1) waarvoor geldt c — 2,9979 X 10s m/sec = praktisch
300.000 km/sec.
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Daar in de praktijk voor isolatoren u = 1 en e altijd groter dan 1 is, wordt
de snelheid v dus altijd kleiner dan c.
v
De verhouding — =
c

1
_ wordt vcrkortingsfactor genoemd en ligt ge-

V£

woonlijk tussen 0,65 en 0,98.

Fi g. 26
a. De stroom op een gegeven mo
ment.
b. De spanning tussen de geleiders
op hetzelfde moment.

+-0*0 +0*43
♦O

♦

Evenals bij de golfvoortplanting langs de gummislang zijn er ook hier
punten, waar de elektronen in tegenfaze trillen en punten waar zij in faze
trillen (fig. 26). Door de trillingen van de elektronen ontstaan er span
ningsverschillen tussen de geleiders. We kunnen het zó opvatten, dat vanuit
het zendpunt stroom- en spanningsgolven de 'lijn opgaan.
De golflengte hiervan is afhankelijk van de frequentie (zie hfdst. I. 4) en
bedraagt bv. bij 50 Hz en met luchtisolatie (/i = 1; e= 1):
f

3 X 108
— 6.000.000 m = 6000 km.
50

Bij een frequentie van 3000 MHz is de golflengte onder dezelfde omstandig
heden
3 X 108
v
= 0,1 m —10 cm.
f
3 X 10°
X=S000hm

50Hz

©
\=10cm

Fig. 27
Bij een frequentie van 60 Hz is
de golflengte 6000 km. Bij een 3000MHz
frequentie van 3000 MHz is de
golflengte 10 cm.

(£)

\7

Dat betekent dat in het laatste geval op punten die 5 cm van elkaar liggen
de elektronen in tegenfaze trillen (fig. 27).
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7. REFLECTIE BIJ EEN TRANSMISSIELEIDING MET OPEN
UITEINDE
Hieronder verstaan we een transmissieleiding waarop geen belasting is
aangesloten (fig. 28).
Komt de energie in het ontvangeinde aan, dan kan zij nergens door wor
den geabsorbeerd en er treedt reflectie op. We krijgen dus nu, evenals bij
de gummislang, heen en teruggaande golven, die ook hier weer staande
golven veroorzaken.
Het verloop van de staande golven kunnen we als volgt beredeneren: Aan
het open uiteinde is de impedantie oneindig hoog, zodat de stroom tot nul
moet afnemen; het magnetisch veld, door de stroom opgewekt, verdwijnt
dus ook. De hierin aanwezige energie wordt overgedragen op het elektrisch
X

3/A X

1/2X

%

VAX
I

!

I

:/t>
7

i

gentritor

©

stnom-^^

i

'J

■spanning

.____ ■'

Fig. 28
Leiding met open uiteinde. Door reflec
tie ontstaan staande stroom- en spanningsgolven.

veld. Dit betekent een spanningstoename aan het uiteinde, die met dezelfde
polariteit wordt gereflecteerd (spanningsbuik). Reflectie van de stroom ge
beurt onder omkering van de polariteit (stroomknoop). Daar nu de plaats
van een spanningsmaximum samenvalt met een stroom = nul, bestaat na
de reflectie een fazeverschil van 90° tussen stroom en spanning, waardoor
hier een stroomknoop en een spanningsbuik ontstaan. Stroomminima vinden
we verder op punten, die een even aantal
X van het uiteinde liggen en
maxima op punten die een oneven aantal
X daar vanaf liggen. Voor de
spanning geldt het tegengestelde.

8. REFLECTIE BIJ EEN TRANSMISSIELEIDING MET KORT
GESLOTEN UITEINDE
Daar bij kortsluiting (fig. 29) de impedantie nul is, zal hier aan het uit
einde de stroom maximaal en de spanning nul zijn
(E
X

3/A X

1/2X

i

;

I

r-.

x !

I X Z = I X 0 = 0).
1/AX

J

j/1X
stroom

generator

Fig. 29
Zendlijn met kortgesloten uiteinde.
Door reflectie ontstaan staande stroomen spanningsgolven.

Doordat ook hier geen energie wordt opgenomen (vermogen
spanning X
stroom — de spanning is hier nul), krijgen we weer reflectie en dus heen
en teruggaande stroom- en spanningsgolven, die samen staande stroom- en
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spanningsgolven veroorzaken. Het verloop hiervan vinden we door te be
denken dat nu in het uiteinde een stroombuik en een spanningsknoop ont
staan (fig. 29).

9. NIET-RESONERENDE TRANSMISSIELEIDINGEN
Hieronder verstaan we een leiding waarop geen staande doch uitsluitend
lopende golven optreden. Dit is alleen het geval indien er géén reflectie
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Het impedantie-verloop langs een lijn met open uiteinde.
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optreedt. De leiding moet daarvoor óf oneindig lang óf met z’n golfweerstand zijn afgesloten (fig. 20a).
Onder deze omstandigheden hebben stroom en spanning langs de gehele
leiding een constante waarde (bij verliesvrije leiding) en stroom en span
ning zijn in elk punt in faze. Is de leiding afgesloten met zijn golfweerstand
(deze is hier gelijk aan het quotiënt van spanning en stroom), dan wordt
daarin alle energie geabsorbeerd.
Dit is dus de ideale toestand die we bij energie-overdracht, bv. van een
zender naar een antenne, trachten te bereiken.

10. RESONERENDE LEIDINGEN
Op een leiding van willekeurige lengte, die niet met zijn golfweerstand
is afgesloten, zullen altijd staande golven aanwezig zijn. De ingangsimpedantie van deze leiding kan alle waarden bezitten tussen O en oo
(nul en oneindig) en bovendien een inductieve of capacitieve reactantie
vertonen, afhankelijk van de lengte en de wijze van afsluiten. In de volgen
de paragrafen zullen we verschillende gevallen onder de loep nemen.

11. GEDRAG VAN EEN TRANSMISSIELEIDING MET OPEN
EINDE
Op alle punten, gelegen op een oneven aantal malen % \ van het uiteinde
is de amplitude van de spanning minimaal en die van de stroom maximaal.
E
Dit betekent dat de impedantie (Z = —) op deze punten ook minimaal is.
I
Aan weerszijden van deze punten neemt de impedantie toe, omdat de
amplitude van de spanning toeneemt en die van de stroom afneemt.
Het gedrag in genoemde punten komt dus overeen met het gedrag van een
serie L-C kring in afstemming (minimale impedantie). Op alle punten, die
een even aantal malen & X van het uiteinde zijn verwijderd is de amplitude
van de spanning maximaal en van de stroom minimaal. Ter weerszijden
neemt de impedantie af en in deze punten gedraagt de transmissieleiding
zich dus als een parallclkring in afstemming (maximale impedantie). Tus
sen deze % X punten gedraagt de lijn zich afwisselend inductief en capacitief (fig. 30).
Het blijkt, dat een open lijn op % X (s/s, Vs, *enz.) van het uiteinde een
capacitieve reactantie heeft, die in waarde gelijk is aan de karakteristieke
impedantie; daarentegen heeft de lijn op % X (7/s, 11/s, «nz.) van het
uiteinde een inductieve reactantie, in waarde gelijk aan de karakteristieke
impedantie.

12. TRANSMISSIELEIDING MET KORTGESLOTEN EINDE
Op een oneven aantal malen
X van het ontvangeinde is de amplitude van
de spanning maximaal, van de stroom minimaal.
E
De impedantie (Z = —) is op deze punten dus hoog en hier kunnen we de
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lijn beschouwen als een parallelkring in afstemming. Op een even aantal
malen % \ van het ontvangeinde is de amplitude van de spanning minimaal
en van de stroom maximaal. De impedantie is hier dus minimaal en het
gedrag komt overeen met dat van een seriekring in afstemming.
Tussen genoemde punten gedraagt de lijn zich weer afwisselend inductief
en capacitief (fig. 31).
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Fig. 31 Het impedantie-verloop langs een lijn met kortgesloten uiteinde.

29

13. TRANSMISSIELEIDING, AFGESLOTEN DOOR EEN
REACTANTIE
Wanneer een transmissieleiding, inplaats van met een weerstand, wordt
afgesloten met een reactantie, treden overeenkomstige staande golven op
als in een leiding met open of kortgesloten uiteinde, zelfs wanneer de
waarde van de reactantie in ohm gelijk is aan de golfweerstand. Er treedt
alleen een verschuiving op van de plaats van de buiken en knopen ten
opzichte van een open of kortgesloten leiding. In fig. 32a en b zijn resp. een
capacitief en een inductief afgesloten leiding getekend, met het verloop van
stroom en spanningsgolven voor het geval, dat de reactanties numeriek
gelijk zijn aan de golfweerstand.
E
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Fig. 32a
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Wanneer in fig. 32a de capacitieve reactantie afneemt door vergroting
van C, verhuizen de krommen naar rechts, we naderen dan de kortgesloten
toestand, de leiding wordt schijnbaar 'langer. Door reactantie-toename ten
gevolge van verkleining van C, treedt een verschuiving naar links op, we
benaderen een verkorte leiding. Voor de inductieve afsluiting geldt het
omgekeerde (fig. 32b).

14. KORTGESLOTEN KWARTGOLF-LEIDING ALS ISOLATOR
De ingangsimpedantie van een kortgesloten stuk transmissieleiding van
% X is zeer hoog (fig. 31). De hoge impedantie heeft dus hetzelfde effect
als een isolator en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt, vooral bij
hoge frequenties. Voor een frequentie van bv. 1000 MHz is de lengte van
een % X isolator 7,5 cm (fig. 33).
Bij deze methode van isoleren worden de geleiders op de juiste afstand
gehouden en kan tegelijkertijd het kortgesloten einde worden geaard.

Fig. 33
% X lijn als isolator.
v
3 X 10»
x = T = 10’
= 0,3 m = 30 cm
%! = % X 30 = 7,5 cm.

15. DE KWARTGOLF-LEIDING ALS FILTER
Stel dat we een zender hebben voor een frequentie van 100 MHz, waarvan
het signaal een ongewenste 2e harmonische, dus 200 MHz, bezit, die we
willen onderdrukken. De golflengte bij 100 MHz is 3 m.
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Fig. 34
Toepassing van % X leiding
ter onderdrukking van even
harmonischen.
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Verlengen we de transmissieleiding bij de antenne met een kortgesloten
stuk ter lengte van Y\ X (75 cm), dan beïnvloedt de hoge impedantie de
uitstraling op 100 MHz niet (fig. 34). Voor de dubbele frequentie van
200 MHz (150 cm) heeft de kortgesloten leiding van 75 cm een lengte van
Yz X, de ingangsimpedantie is dus nul en deze energie zal daarom worden
gereflecteerd. Zo kunnen we op eenvoudige wijze een Y X leiding gebruiken
als isolator, ondersteuning en filter voor even harmonischen.

16. DE KWARTGOLF-LEIDING ALS AANPASSING
Sluiten we een Y* X leiding af met een impedantie Zu, dan kunnen we aan(Zk)2
tonen dat de ingangsimpedantie Z, gelijk is aan Zj = —-— (fig. 35).
Zu
Deze formule kunnen we ook schrijven als Zk e= y/ Zi X Zu.
Hiervan kunnen we gebruik maken voor reflectievrije verbinding van
ongelijke impedanties.

mx
Fig. 35
Een Y X lijn nis impedantietransformator. Zj. is de karakteristieke impe
dantie van de transmissielijn.

*U

Stel, dat we een 300 Q en een 75 Q leiding met elkaar willen verbinden. Wij
kunnen hiervoor dan een Y X lang stuk leiding tussen schakelen, waarvan
de impedantie zo gekozen is, dat Zk2 = 300 X 75 en dus Zk t= yj 300 X 75
= 150 Q.
Vanuit de 300 Q leiding gezien gedraagt deze „Y X transformator” zich als
300 Q, vanuit de 75 Q leiding gezien als 75 Q (fig. 36a). Theoretisch is
deze transformatie natuurlijk alleen juist voor de frequentie waarbij de
lengte precies overeenkomt met Y X. In de praktijk blijkt deze methode,
bij niet te grote transformatieverhoudingen, over vrij grote bandbreedten
nog goede resultaten te geven. Wanneer men hoge transformatie-verhoudingen bij relatief grote bandbreedte wenst, kan men Y X transformatoren
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Fig. 36
a. Reflectievrije aanpassing
van symmetrische 75 ü
leiding aan symmetrische
300 Si leiding d.m.v. %
transformator, bestaande
uit transmissieleiding met
een karakteristieke impe
dantie van 150 Si.
b. Breedbandige aanpassing
60—800 Si.

in serie schakelen, bv. van 50 naar 800 Q door eerst van 50 naar 200 en
dan naar 800 Q te transformeren. Men heeft dan lA ), van y/ 200 X 50 =
100 Q en % X van y/ 200 X 800 — 400 Q golfweerstand nodig (fig. 36b).

17. FREQUENTIEREGELING m.b.v. KWARTGOLF-LEIDING
Omdat een kortgesloten % ). leiding zich als een parallelkring in afstem
ming gedraagt, kunnen we deze gebruiken als afstemelement bij oscillatoren en versterkers voor zéér hoge frequenties, waar normale L-C kringen
niet meer voldoen.
Bij balansschakelingen wordt meestal een open parallelleiding gebruikt, de
zg. Lecherleiding (fig. 37a); bij toepassing van een enkele buis als oscillator of versterker gebruikt men vaak een coaxiale opbouw. Hiervoor zijn
speciale huistypen ontworpen (schrijftrioden, „lighthouse-, rocket- en pencil
tubes”).
•)

.ren_+

7“

Fig. 37
De schakeling zal oscilleren in een frequentie waarvoor het stuk transmissieleiding
75 X 10*
(cm).
% X is. Bij luchtisolatie is 1 =
f
Door de coaxiale montage voorkomt men ongewenste straling vanuit de
oscillator. Mede hierdoor en door de grote oppervlakten van de geleiders,
welke vaak nog zijn verzilverd, kan men bij coaxiale kringen een zeer hoge
Q-factor bereiken.
De frequentie kunnen we variëren door de kortsluitbrug te verplaatsen of
door een variabele capaciteit aan het einde van de leiding (fig. 37b).
In de kanaalkiezer van TV apparaten worden dergelijke schakelingen toe
gepast voor ontvangst op dm-golven in de VHF TV-banden IV en V
(kanalen 14—53).
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18. LEIDINGSDEMPING
Bij een transmissieleiding treden verliezen op in geleider en diëlektricum.
Hierdoor bereikt slechts een gedeelte van de toegevoerde energie het ontvangpunt.
Het energieverlies is frequentie-afhankelijk en wel ongeveer evenredig met
de wortel uit de frequentie, zodat bij 100 MHz het verlies ongeveer 10 maal
zo groot is als bij 1 MHz.
De demping wordt meestal uitgedrukt in dB of neper per lengte-eenheid,
soms in procenten per lengte-eenheid en ook wel door op te geven bij welke
lengte de spanning tot de helft is gedaald, de zg. halveringslengte.
Men kan de verliezen beperken door de diameter van de geleiders zo groot
mogelijk te kiezen en een minimum aan isolatiemateriaal van goede kwali
teit te gebruiken. Verzilveren van de geleiders geeft nog een kleine winst,
doch ook een belangrijke prijsverhoging. Door vocht, sneeuw, vuil en roetneerslag op het isolatiemateriaal van een parallelleiding nemen buiten de
verliezen na enige tijd sterk toe; bij lintkabel 5 è. 6 maal.

19. VERKORTINGSFACTOR
De werkelijke lengte van een kabel, die elektrisch een bepaald aantal golf
lengten lang moet zijn, kunnen we berekenen wanneer we de verkortingsfactor kennen (zie hfdst. H. 6).
De fabrikanten geven voor elk kabeltype de waarde hiervan op. Voor mas
sief polyethyleen bedraagt deze ca. 0,66. Wanneer de isolatie gedeeltelijk
uit lucht bestaat krijgt men hogere waarden, bv. voor buis- en lintkabel
ca. 0,83 è. 0,85. Bij coaxiaalkabels in „airspaced” of schuimpolyethyleen
uitvoering bedraagt de verkortingsfactor ca. 0,75 è, 0,9, terwijl voor „open”
600 Q lijn, waarbij zich de spreiders gewoonlijk op vrij grote afstand van
elkaar bevinden, dit ca. 0,98 is.

20. REFLECTIEFACTOR EN STAANDEGOLF-VERHOUDING
Is een transmissieleiding afgesloten met een impedantie, niet gelijk aan de
golfweerstand, dan wordt er energie gereflecteerd. De zg. reflectiefactor f
geeft aan welk gedeelte wordt gereflecteerd; wij kunnen deze f bepalen
Z-Zk
uit de formule f = Z + Zk •
In deze formule is Z de afsluitimpedantie en Zk de karakteristieke impe
dantie van de leiding.
Is Z = Zk dan is f e=

Z-Zk
Z + Zk

0
= 0.
2 Zh

In dit geval wordt dus alle energie geabsorbeerd door de afsluit-impedantie
(zie hfdst. II. 9).
Is Z = 0, dan is f =

0~zk _

o + zk -

i

Hier treedt dus volledige reflectie op, met faze-omkering, zoals we al
hebben gezien in hfdst. n. 8.
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Is Z = oo dan is f =

oo — Zk

co + Zk = 1.

daar we Zk t.o.v. co kunnen verwaarlozen. In dit geval treedt dus ook
volledige reflectie op.
Indien Z afwijkt van Zk treden door de reflectie staande golven op.
De staandegolf-verliouding m geeft nu de verhouding aan tussen maximum
en minimum spanning of stroom langs de lijn (fig. 38). De waarde van
^max
deze staandegölf-verhouding m = —
of
üi min
Z

Zk

Zk

Z

— als Z > Zk en uit m =

m

^max
Imin

volgt uit:

als Z < Zk.
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Fig. 38
De staande golf-verhouding is hier
300
m = ---- = 3. In de spanningsmaxima
100
is de amplitude 3 X groter dan in
de -minima.
Indien Z = 900 is m ook 3. Dan is
de spanning aan het einde maximaal.

1/4 A

Sluiten we bv. een 300 Q lijn af met een impedantie van 100 Q of van 900 Q,
dan zal m in beide gevallen dezelfde waarde hebben, n.1.:
300
m =----100

900
= 3 (fig. 38).
300

Bij Z = 0ofZ = ooismt=oo, d.w.z. dat er punten zijn waar de spanning
of de stroom nul is (fig. 28 en 29).
Soms vindt men als SGV (Stehwellenverhaltnis, standing wave ratio, SWR)
een waarde kleiner dan 1 opgegeven, dit is dan 1/m.
Een hoge SGV is voor energie-overdracht ongunstig. De hoge spannings
waarden vergroten de kans op overslag, de hogere stroomwaarden be
tekenen meer verliezen (jPR).

21. SOORTEN TRANSMISSIELEIDING
De volgende soorten transmissieleiding worden in de praktijk gebruikt;
zie oook tabel U op blz. 38 en 39.
a. Parallelleiding, band- of lintkabel
Deze transmissieleiding bestaat uit twee evenwijdige geleiders, die d.m.v.
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een dunne strook isolatiemateriaal op een bepaalde constante afstand van
elkaar worden gehouden (fig. 39). De karakteristieke impedantie van de
parallelleiding volgt uit
Zk “ 276
In deze formule is b de afstand tussen de geleiders en a de diameter ervan;
n = 1. De waarde van e hangt af van de verhouding waarin het elektrisch
veld tussen de aders zich verdeelt over isolatiemateriaal en lucht en daar
door van uitvoering en afmetingen van de kabel.
Geringe dikte van de isolatie tussen de aders lijkt op het eerste gezicht
elektrisch gunstig, de kabel wordt echter mechanisch slap en bij torderen
zal de ader-afstand en daarmee de impedantie vaak veranderen. Vuil en
vochtneerslag komen in het sterkste veld tussen de aders en hebben maxi
male invloed op de verliezen. Vandaar dat men tegenwoordig de kabel vaak
een meer ovale doorsnede geeft. Ook een ruitvormige doorsnede, zg. sterkabel (fig. 40c) wordt wel toegepast. Door de grote hoeveelheid isolatie
materiaal zijn bij deze laatste de beginverliezen echter hoger.
Parallelkabel heeft de gunstigste eigenschappen bij een golfweerstand van
240 è 300 Q. Maken we de afstand tussen de aders kleiner, dan neemt de
golfweerstand af en het verlies in het isolatiemateriaal toe. Bij grotere
aderafstand (hogere impedantie) stijgen de verliezen door straling van de
kabel zelf.
Voor betrekkelijk lage frequenties (3...30 MHz) en speciaal voor zenders
gebruikt men ook vaak 450 Q of 600 Q leiding. Bij deze grote aderafstand
bevindt zich het isolatiemateriaal niet continu tussen de aders, doch plaat
selijk, zoals de sporten van een ladder. Een voordeel hiervan is de geringe
invloed van neerslag.
Fig. 39
Doorsnede van een lintkabel
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Voor gebruik in de open lucht moet transparant polyethyleenkabel ondoor
schijnend worden gemaakt, om inwerking van de ultra-violette zonne
straling te voorkomen (bv. zwart door gasroet, bruin door bruinsteen, grijs
door aluminiumpoeder of wit door titaandioxyde). De verliezen in de kabel
nemen door deze vulstoffen enigszins toe. Zou men dit echter niet doen,
dan treedt er spoedig barsten en scheuren van het isolatiemateriaal op,
waardoor er vocht en vuil intrekt, de verliezen zeer sterk toenemen en de
kans op breuk veel groter wordt. Binnenshuis kan men de ongekleurde
kabel zonder bezwaar toepassen. Op de duur blijft van de — op papier zo
gunstige — elektrische eigenschappen van lintkabel weinig over.
De verliezen worden na enkele maanden gebruik buitenshuis 6 tot 6 maal
zo hoog als van nieuwe kabel, waardoor, als men niet veel signaal-reserve
heeft, de ontvangst beduidend slechter kan worden. Dit is een veel voor
komend verschijnsel bij installaties die „op een koopje” zijn aangelegd
(cadeau!).
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Treedt zoutneerslag op, zoals dat in de kuststreken voorkomt bij harde
zeewind en bij storm zelfs vér land inwaarts, dan kan de ontvangst zelfs
volkomen wegvallen, om pas na schoonregenen (of afwassen) terug te
komen.
Bescherming hiertegen door montage in plastieken installatiebuis of tuin
slang is een vrij duur lapmiddel. Het polyvinylchloride waar deze buis of
slang uit bestaat heeft immers vrij slechte r.f. eigenschappen. Men bouwt
dus a.h.w. alvast een extra portie verliezen bij de installatie in. Op 50 of 65
MHz (kanaal 2 of 4) kan dit nog toelaatbaar zijn, bij 200 MHz is dit vaak
funest. Men zou dan nog beter zwart polyethyleen (waterleiding)-buis
kunnen gebruiken.
tto/jr/r
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Flg. 40a-b
Doorsnede van buiskabel. Minder dem
ping door vuilaanalag.
c. Sterkabel

De enige goede en uiteindelijk ook goedkoopste oplossing is natuurlijk
toepassing van een voor atmosferische omstandigheden ongevoelige kabel.
Er wordt ook lintkabel, nauwomsloten door PVC isolatiekous geleverd, als
zg. weerbestendig en verliesarm, dit moet men kwalificeren als boeren
bedrog.
b. Holle parallelleiding of buiskabel
Bij de zg. buiskabel (fig. 40a en b) heeft de neerslag op het oppervlak veel
minder invloed op de verliezen, omdat de elektrische krachtlijnen nu voor
een groot gedeelte door het inwendige van de lijn en dus door lucht gaan.
De uiteinden van buiskabel moeten wel, om indringen van vocht te voor
komen, aan beide zijden zorgvuldig worden afgesloten (bv. met Wymaplast
o.i.d.). Alleen van boven afsluiten is niet voldoende, daar wij dan, bij koud
weer, in de kabel condensatie van waterdamp uit de warme kamer kunnen
krijgen.
Door de grotere stevigheid heeft men minder isolatoren nodig en is de
neiging tot fladderen en slaan in de wind minder. Toch moet men bij de
montage voorzichtig zijn. Bij bochten moet men de straal nl. niet te klein
nemen, daar anders kans op breuk van de koperaders bestaat. Buiskabel
kan praktisch niet worden getordeerd; dit kan uit storingsoogpunt nadelig
zijn.
De prijs is 2 è, 3 maal hoger dan van normale lintkabel, daarom gebruikt
men dit laatste liever binnenshuis, waarbij ook kleur en vorm een rol
spelen.
c. De afgeschermde parallelleiding (Twinax)
Deze afgeschermde leiding bestaat uit twee onderling geïsoleerde geleiders,
samen omgeven door een buitengeleider (fig. 41a). Afgeschermde parallelkabel wordt gebruikt als bij de energie-overdracht uitstraling van energie
of oppikken van stoorsignalen zoveel mogelijk moet worden voorkomen in
een t.o.v. aarde symmetrische installatie. Bij ongeveer gelijke afmetingen
zijn de verliezen groter dan van:
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d. Coaxiale kabel of concentrische leiding
Deze kabel wordt gevormd door een cilindrische buitengeleider en een
draad- of buisvormige binnengeleider (fig. 41b-c).
De buitengeleider bestaat uit een metalen buis of uit een mantel van ge
vlochten koperdraad of spiraalvormig gewikkeld koperband, waardoor de
binnengeleider wordt afgeschermd.
Binnen- en buitengeleider kunnen van elkaar zijn gescheiden door massief
isolatiemateriaal, bv. polyethyleen of teflon, of gedeeltelijk door isolatie
materiaal, gedeeltelijk door lucht, bv. stervormig of van kanalen voorzien
polyethyleen, polyethyleenschuim, steatiet- of trolituulkralen.
Ook wordt wel een spiraal van isolatiemateriaal met grote spoed rond de
binnengeleider aangebracht, waardoor deze op constante afstand van de
buitengeleider blijft, terwijl toch een groot gedeelte van de isolatie uit lucht
bestaat (fig. 41c). Deze laatste constructie wordt zowel voor ontvang- als
zendkabels toegepast. De moderne kabels met schuimpolyethyleen isolatie
zijn technisch en economisch wel de gunstigste typen voor het frequentiegebied van 40...800 MHz (TV, FM, amateurband en telecommunicatie).

Fig. 41a
Afgeschermde tweedraadsleiding.

Fig. 41b
Coaxiale kabel.
Zk = 138

Fig. 41c
Coaxiale kabel met spiraal.

Doordat de lucht in gesloten cellen in het isolatiemateriaal voorkomt be
staat hier weinig kans op indringen van vocht aan de einden. Dit zuigt
wèl zeer gemakkelijk in de metaalmantel, indien deze uit gevlochten draad
bestaat. Men moet hier dus voor een goede afsluiting zorgen, zoals Silicone
vet MS4, Antenol, Wymasol, Stopfixe of plastieklak, of lijmsoorten die
goed aan metaal hechten en soepel blijven.
Behalve de diameter van de geleiders en de kwaliteit van het isolatie
materiaal speelt — vooral boven 200 MHz — de „dichtheid” van de afscher
ming een rol. Is deze onvoldoende, dan gaat de kabel stralen; er lekt a.h.w.
energie uit en de overdracht wordt ongunstiger.
Omgekeerd kan storingsenergie in de kabel dringen. Wanneer er zéér hoge
eisen aan de kabel worden gesteld en toepassing van buis niet mogelijk is
(soepele leidingen), gebruikt men kabel met dubbele afscherming.
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TABEL 2. GEGEVENS VAN VERSCHILLENEN
Fabrikaat

Aerlallte

BJ.C.C.
(British Insulatcd
Callendcr'a
Cables Ltd)

64
59
13

0.72

1.2
7 X 0,25

75

10.3
10 X 2
10,3

0,65
7 X 0,40
7 X 0.3
1.63

69
68
13
54

L600
L688

75
75

5.3
7.5

7 X 0.17
1.2

72

0.66

56

0.83

T3189
T3186
T3191
T3101

75
75
75

5,8

0.71
1.12
1.63
14 X 0,19

54
64
54
13

0.63

98
68
55
13.0
13.8
12.2

0.67
0.67

597
499
474

Kar. Imp.

(a)
75
75
300
73

75
300

300

mm

(o)
mm

5.5

7 X 0.20

7.0

9 X 1.5
6,2

7.4

10.3
12.2 X 2

Rg8u
Rgllu
75/1,05
band (naturt);
band (zwart)
bulskabel

300
300
300

10 X 1.7
10 X 1.7

Ka33/4
Ka33/5

120
120

8

Rg50u

76

10/4,5z
0.6/4
2 X 0.9 Lw

60
75
240

AL 0.8/3.7
HFE 1,5/6,6
SAL
0,9/6,5 Lu

60
60
300

Koka 1
Syka 13

60
120

6752
6754
6701

60
CO
240

7.5 X 2

Norddeutache
Kabelwerke

H102Y
2H167Y
2H215

60
120
240

Pope

H/6A
H/2d
H/2a
schuim
H/1A

75
75
135
75
300

Kei 60/1,1
Bel 240/0,9L
Bel 300/0,9L

6.7
6.0 X 1,5
10 X 1,8

1.1

300

0.9

Siemens

Sal 410
Sal 407s

60
240

6,5
10 X 2

ET5M
ET7M
ET10M
K25B
K36B

75
75
75

4

Telcon

300
300

9,5 X 3,2
12,7

Draka

Eltronlk

Eupen

Feiten & Gulllcaume

Hackethal

Hlrschmann

Kathreln

Kabelwerke Rheydt
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Ader

Vertrap—
factor

Rg59/u
RfiTll/u
214-056
621-100
Belllnjj & Lee

Afm.
(o)

Cap.
pF/m

Type no.

52
75
75

60
240

10.3
10.3
7.3

7 X 0.72
7 X 0.40
l.l
7 X 0.30
7 X 0.30

0.75
0.84

0.83

0.83
0,83

0.83
0.83

0.81
'0,86

2 X 0.8
2 X 0.75

40
41

0.66
0.66

6.2

0.64

65

0.66

6,5
6
7X2

1,0
0.6
0,9

84
68
16

0,66
0.66
0,84

5.5

0.8

8,8

1.5

84
81

0.66
0.66

7 X 0,3

13

0,85

6,5
6

1.0
2 X 0.75

84
42

0.66
0,66

6.5

1
1.5
0.9

84
68
16

0.66

1.5
2 X 0.75

66
40
13

0.875
0.675
0.85
0.67

7

8.3 X 1,8

8.0

7.0
7.8

7.5 X 2.0

0.0

6.4
7.45
6.0
6,9
8,8 X 1,8

0.7

w
7.4

0.83
0,82

1,20

68
52

0,30

30

1,15

55
13

0.81
0,83
0.86

83

0.66

17
13

0.82
0,82

1.0
1.0

84
16

0.66
. 0,82

0,56
0,74
1,15

56
56
66
13
13

0.82
0,82
0,82
0.85

7 X 0.30

0.0

7 X 0,30
7 X 0.30

0.82

0.85

= SOORTEN TRANSMISSIE-LIJNEN
Demping ln db/ 100 m bij

5

Isolatie
1 MHz

10 MHz

50 MHz
7.5

100 MHz

200 MHz

4.»
3,0

10.6
6.4
4.2

14.9
9.0
6.0

Pt •)
lucht
bnnd

3.6
2.2

7.9

11.1

1.3
1.4

2.8
3,3

4.0
4,6

15,8
10.4
5.6
6.6

Pt
Pt
band
Pt schuim

1.8
0.65

5,9
2.2

13
5.2

18,1
7.4

26
10.4

Pt
Pt + lucht

1.0
0.06
0.43

3.3

7

10

2.1
1.4
0,98

6,5
3.4
2.90

15
11
6.9
5.9

Pt
schuim
schuim
band

0.43
0.40

1.71
1.60

0.72

2.30

5.0
5,0
5.26

10
10
10.8

0.45
0,50
0.47

1.48
1.81
1.65

3.43

7.52
5.0

4.97
4,39

6,94

13.3
11.3

Pt
Pt
Pt schuim
band
band
band

1.2
1.1

4

3.6

8.5
7.5

12
11

17
15

Pt
Pt

1.2

4

8.6

12.1

17.3

Pt

1.0
1.2
0,45

3.05
3.5
1.3

7.6
9.1

10,4
12,2

3.3

4.7

15.3
18.3
6.6

Pt
Pt
band

1.1
0.6

3.7
2.0

10.7
5.8

7.8

21.5
11.3

Pt
Pt

0.55

1.8

4.2

5.9

8.4

0.9
1.1

3.0

7.0
8,2

9.5
11.5

14.0
16.5

Pt
Pt

7.5
54
3.5

11
7

15
10.5

5

7

Pt
Pt schuim
band

1.0
0.6
0.4

3.4
2.0

1.1
0.7

0,1
0.15

0,33

1.3

3.5

1
0.6

3.2
2.0

0.4

1.3

0.7

2,2
3.3

1.0
0,48
0.9
0.6
1.1
0.6
0.40

5.2

6.9
7.0

8.02

15

7.3

5.5

7.8

7.7
3.8

11
5,1

11
15.4
7.5

Pt + lucht
Pt
band

9,5
6.3
12.0
6.6
4.1

13,3

Pt

16,8
10,0
6.0

13.4
5.2
4.2

19,1
7.5
6.0

Pt
band
band

13
9

Pt
band

20.6
16
10,8
6.8
6.8

Pt
schuim
Behutm
band
buta

3,0
2.0

6.9
4.3

3.5

8.4

2.0

5.0

1.3

2.7

3.8

9,5

1.6
1.3

3.7
3.0

0.75
0,55

2.7

6
4

1.3
1.0

4.25

9.8

3.3

7.5
4.9

0.45
0.40

7.2

4.9
3,9

1.6

1.2
0.5
0.4

0.7

7.0

1.75

1,96
1.47
1.47

3.3
3.3

8

6
14.1
10.5
7.2

4.6
4.6

9.0

•j pt

Pt + lucht
Pt + lucht
Pt schuim

Polyethyleen
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De golfweerstand van coax-kabel volgt uit:
D
Zk = 138
€

d

Hierin is D de binnendiameter van de buitengeleider en d de diameter van
de binnengeleider.
De golfweerstand van de in de handel zijnde coax-kabel ligt tussen ca. 50
en 150 Q.
Bij een golfweerstand van ca. 75 Q zijn de verliezen het kleinst, terwijl het
grootste vermogen kan worden overgedragen bij ca. 50 Q golfweerstand.
In Amerika en Engeland zijn de bovengenoemde twee waarden gestandaar
diseerd, terwijl men in Duitsland eenvoudshalve 60 Q als standaard heeft
gekozen.
In tabel HE worden prijs, kwaliteit, enz. van de verschillende soorten leiding
met elkaar vergeleken.

TABEL 3. VERGELIJKINGSTABEL VOOR VERSCHILLENDE
SOORTEN KABEL
Soort

Prijs

Levensduur

Verliezen

Gevoeligheid voor
storingen

Montage
Gecompliceerd, dus
duur.
Llntkabel moet op
afstandlsolatoren
vrij van geleiders
ala goten, regen
pijpen, leidingen,
muren e.d. worden
gemonteerd.

Llntkabel

Laag

Kort; zonlicht en
atmosfeer tasten
laolaUo aan. Breekt
gemakkelijk door
wind. Indien niet
strak gespannen.

Nieuw en ln, droge
toestand laag. Ca.
0.4 db per 10 m bij
50 MHz; ca. 0,8 db
por 10 m bij 200
MHz.
Na enkelo maan
den buiten wordt
deze waarde 5 & 6
maal zo hoog. Nat
en vooral met
zout- of roctneer8lag worden de
verliezen zéér hoog
en treden boven
dien grote lmpcdantle-vcranderlngenop.

Hoog; vooral 300
ohm llntkabel. Is
Iets te verminderen
door lint om zijn
as te draaien (torderen; 3 X perm).
Symmetrisch.

Bulakabel

Ca. 2...3 X Langer dan llnt
die van llnt kabel, mechanisch
kabel
sterker.

Nieuw; gelijk aan
llntkabel.
Toename: bulten
tot 2 & 3 X.

Hoog; kan niet
'worden getordeerd.

Coax kabel

2...8 X de
prijs van
llntkabel

Vrijwel onbeperkt
bij goede afsluiting
van de einden
tegen vocht Grote
mechanische
sterkte.

0.4...1 db bij 50
MHz; 0,9...2 db bij
200 MHz per 10 m.
Onafhankelijk voor
atmosferische In
vloeden.

Ongevoelig ‘door
af schermen de
werking van bultenmantcl.
Niet symmetrisch.
Voor max. sto
ring»vrijheid kan
men een symmetreerschakeling bij
do aansluiting aan
de antenne toepas
sen (halve golflus,
„balun" of trans
formator).

Eenvoudig en niet
kritisch. Aansluitmateriaal goed en
betrekkelijk goed
koop.
Totale installatiekosten vaak lager
dan bij llntkabel.
Einden afdichten.

Twlnax

4...7 X de
prijs van
llntkabel

Als bij coax kabeL

Ca. 0.8...1.5 db per
10 m bij 00 MHz;
1,5...2,5 db per
10 m bij 200 MHz.

Ongevoelig;
symmetrisch.

Als bij coax kabel.
Aanslultmateriaal
vrij duur.
Einden afdichten.
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Even lastig als van
llntkabel. Oppassbij bochten voor
aderbreuk. Einden
afdichten.

>

©. „Slab line” (fig. 42)
In meetapparaten, zenders en ontvangers wordt vaak een leidingconstructie
toegepast, die men uit de coaxiale ontstaan kan denken, door het langs
twee zijden opensnijden van de buitenmantel, de zg. „Slab line”. Deze be
staat nl. uit een binnengeleider tussen twee vlakke platen. Om straling
langs de open kanten zoveel mogelijk te vermijden, kiest men de breedte

s

Fig. 42
„Slab line”

8

van de platen minstens 5 X de spatie, dus B > 5S. De impedantie kan men
voor waarden van

> 1,5 berekenen uit de formule Z = 138 log I

4S
j-

f. „Strip line” (fig. 43)
Aanpassing van de „Slab line” aan de techniek van de „gedrukte” of beter
„geëtste” schakelingen leidde tot de constructie van de „Strip line”. Hierbij
worden de drie geleiders gevormd door drie stroken metaalfolie, aan
gebracht op twee platen verliesarm isolatiemateriaal (fig. 43a).
B
Fig. 43
„Strip line"
in twee uitvoeringen

a
b

*1

È
B

Soms gebruikt men slechts twee geleiders (fig. 43b). Indien men zorgt,
dat de als afscherming fungerende geleider minstens driemaal zo breed is
als de andere, is ook hier de straling te verwaarlozen (B > 3b).
De berekening van de impedantie is gecompliceerder dan bij de voorgaande
leidingen. Wij volstaan daarom met opgave van enkele waarden voor stripline volgens fig. 43b, uit koperfolie op epoxy-glasvezel materiaal.
b/h

Z0 Q

0,75
1,0

90

2,0
3,0
4,0

53
41

80

33

g. Microstrip” (fig. 44)
Ook voor de parallelleiding zijn in de gedrukte schakelingtechniek overeen
komende typen ontwikkeld.
In fig. 44a zien we de twee geleiders tegenover elkaar aan weerszijden van
het isolatiemateriaal.
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Fig. 44

hs-i- »-

*

„Microstrip” parallellen

b

In fig. 44b bevinden ze zich naast elkaar aan één zijde van de isolatieplaat.
Enkele impedantiewaarden voor de uitvoering van fig. 44b volgen hier
onder:
W/S

Z0 Q

2

220

4
6

185
170
160
155

8

10

h. de Goubau-leiding (fig. 45)
Voor energie-overdracht over grote afstand wordt sinds enige jaren gebruik
gemaakt van de zg. Goubau-leiding. Deze bestaat uit één geleider omgeven
door een diëlektricum, bv. polyethyleen. Deze leiding geleidt de energie,
omdat de voortplantingssnelheid in de omringende lucht groter is, dan in
het polyethyleen (zie ook hfdst. III. 5). De veldsterkte om de leiding neemt
naar buiten zeer snel af, 90 % van de overgedragen energie is geconcen
treerd binnen 0,7 X van het middelpunt. In fig. 45b is de overgang van coaxkabel naar een Goubau-leiding getekend. Het grote voordeel van deze
leiding is de geringe demping. Zo is de demping bij een geleiderdoorsnede
van 4 mm en een totaaldoorsnede van 10 mm minder dan 10 dB per km
bij 200 MHz. Een coax-kabel van dezelfde afmetingen heeft een demping
van ca. 70 dB per km.
V////////////////////////A
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geleider
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diëlektricum
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Fig. 45
/leiding Goubau-leiding.
J-—— a. langs- en dwarsdoor
snede;
b. voeding van Goubauleiding d.m.v. een
coax kabel.

De montage moet wel met speciale zorg gebeuren, i.v.m. de uitbreiding van
het veld om de draad.
Ophanging kan bv. geschieden aan perlon draden, bochten moeten met een
grote radius worden gemaakt.
De Goubau-leiding wordt o.a. in bergachtige streken gebruikt om vanuit
een hooggelegen antenne de ontvangers in het dal van energie te voorzien.

22. GOLFPIJPEN
Energie van zeer hoge frequentie kan via een golfpijp van zender naar
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antenne of van antenne naar ontvanger worden overgebracht. In de binnen
wand van de golfpijp vloeien stromen, waardoor elektrische en magnetische
velden ontstaan, die zich door de pijp voortplanten. Omdat er geen energie
wordt uitgestraald en er a.h.w. slechts verlies mogelijk is in één geleider
is de kwaliteitsfactor groter dan van een coaxiale leiding van dezelfde
doorsnede. Ook het maximaal over te brengen vermogen is groter.
Fig. 46
Een rechthoekige
golfpijp kan men op
gebouwd denken uit
een parallelleiding die
op afstanden ^ 1
>- 0) aan
<A 1
weerszijden is kort
gesloten door Lechersystemen.
In de praktijk worden zowel golfpijpen met rechthoekige als met cirkel
vormige doorsnede gebruikt.
Een rechthoekige golfpijp kunnen we beschouwen als een transmissieleiding, waarbij op regelmatige afstanden & 1 telkens twee aan het einde
kortgesloten Lecherleidingen zijn aangebracht en waarbij ^ 1 tot 0 nadert
(fig. 46a).
Is de breedte van de golfpijp kleiner dan Vz \ dan plant de energie zich niet
in de pijp voort. Er bestaat dus een maximale grensgolflengte, overeen
komend met een minimale grensfrequentie. Voor lage frequenties komen
golfpijpen daarom niet in aanmerking.
Men kan de energie aan de golfpijp toevoeren of onttrekken m.b.v. een
antenne of probe (elektrische koppeling), een koppellus (magnetische
koppeling) of door een opening in de wand.
Brengen we in de golfpijp een geleidende wand loodrecht op de voortplantingsrichting aan, dan krijgen we reflectie en dus staande golven. Is de
golfpijp aan het einde open, dan kunnen we de vrije ruimte beschouwen als
de afsluiting van de pijp.
Ai

- Golfpijp

a)

straling

energie

i

J reflektie

Fig. 47a
Bij het open uiteinde treedt
behalve straling ook reflectie op.

Flg. 47b
Golfpijp met hoorn.

Omdat de golfweerstand van de vrije ruimte 377 Q bedraagt en de golfweerstand van een cilindrische golfpijp meestal groter is dan 377 Q — van
een rechthoekige vaak kleiner — hebben we hier misaanpassing en wordt
er dus energie gereflecteerd (fig. 47a). We kunnen de aanpassing ver
beteren door op de golfpijp een hoorn te plaatsen (fig. 47b).
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23. BALANSOMVORMER
(Bazooka, Manchet)
Een coaxiale leiding wordt a-symmetrisch, een parallelleiding symmetrisch
gevoed. Dit houdt in, dat we niet zonder meer een coaxiale en een parallel
leiding met elkaar mogen verbinden, ook al hebben ze dezelfde karak
teristieke impedantie. Voor reflectievrije koppeling kunnen we een balans
omvormer, bv. de bazooka of manchet gebruiken (fig. 48).
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Fig. 48
a. De reflectievrije overgang van coa
xiale op symmetrische kabel. Er
heeft geen impedantie-transformatie
plaats.
b. Doorsnede.
c. Elektrisch vervangschema.

Door het
). lange omhulsel ontstaan aan het einde van de coaxiale leiding
twee t.o.v. aarde symmetrische spanningen en hier sluiten we dan de
parallelleiding aan (fig. 48b).
In fig. 48c zien we het elektrische vervangschema van de bazooka, die op
zichzelf geen impedantie-transformatie geeft. Voor andere aanpasmethoden
verwijzen we naar hoofdstuk VIII.
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III. Antennetheorie
1. ELEKTRISCHE DIPOOL
In de antennetheorie gebruikt men vaak de zg. elementaire dipool. Dit is
een rechte stroomgeleider, die klein is t.o.v. de golflengte van de wissel
stroom die in de geleider vloeit (fig. 49). De uiteinden van de geleider zijn
van twee polen voorzien. Een elektrische lading schommelt nu tussen deze
twee polen in het ritme van de wisselstroom heen en weer. De stroom is nul
op het moment dat de bollen maximaal zijn geladen en maximum wanneer
de lading van de bollen nul is. Van deze dipool kan men de sterkte van het
stralingsveld in de verschillende richtingen vrij gemakkelijk wiskundig
bepalen.

0
I O
o
4- o

0
■O +
■o
■o l

Fig. 49
Elektrische dipool.

Fig. 50
Stralingsdiagram van elek
trische dipool.

Het blijkt nu, dat het stralingsdiagram bij benadering de vorm heeft van
twee aan elkaar rakende cirkels (fig. 50). Zonder meer is zo’n elementaire
of elektrische dipool in werkelijkheid niet te realiseren. Wanneer we echter
een draad ter lengte van V2 X in het midden onderbreken en daar een wissel
stroom van de juiste frequentie toevoeren, krijgen we een soortgelijk
stralingsdiagram. Een dergelijke constructie wordt daarom in het algemeen
een Y2 X dipool genoemd.
Door een antenne, waarin stromen vloeien die niet even groot en niet
in faze zijn te beschouwen als een aaneenschakeling van elementaire
dipooltjes, kan men de stralingseigenschappen bepalen.

2. KORTSTE RESONANTIELENGTE
Is in een rechte geleider een hoeveelheid elektrische energie in de vorm
van een elektrische trilling aanwezig, dan zullen er door reflecties tegen de
uiteinden — waar uiteraard stroomknopen ontstaan — staande stroom- en
spanningsgolven optreden. De amplitude hiervan zal maximaal zijn als de

Fig. 51
Stroom in L-C-kring als functie van de
frequentie.
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lengte van de geleider een veelvoud van
X is, daar dan de reflectievoorwaarden het gunstigst zijn. De kortste draad die vrij in de ruimte reso
nantie zal vertonen, is dus één halve golflengte lang.
Elektrisch gedraagt de V2 X dipool zich als een L-C seriekring (fig. 51).

3. STROOM- EN SPANNINGSVERDELING
Een % X antenne kunnen we ook opvatten als een opengevouwen Yi X trans
missiënjn (fig. 52).
Een normale Y\ X lange transmissielijn zal weinig stralen, omdat de mag
netische velden van de tegengestelde stromen in de geleiders elkaar naar
buiten nagenoeg opheffen, terwijl het elektrisch veld voornamelijk tussen
de geleiders is geconcentreerd (fig. 52a).
b)

•)

\

MV

mx

mx

l

Fig. 52
Een % X dipool kunnen we be
schouwen als een opengevouwen
m x a. XJ4transmissielijn.
X lijn.
b. % X dipool (Zi = 73/3).
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Hoe meer beide delen van de % X lijn echter uit elkaar wijken, des te meer
energie wordt er uitgestraald; het maximum wordt bereikt wanneer zij een
hoek van 180° maken, dus in eikaars verlengde liggen (fig. 52b). Het elek
trische veld krijgt dan zijn grootste volume, de magnetische velden zijn
gelijkgericht. De stroom is in het midden maximaal, aan de einden nul en
omgekeerd is de spanning aan de einden maximaal en in het midden nul.
De staande stroom- en spanningsgolven kunnen respectievelijk worden aan
getoond met een stroommeter en een spanningsindicator, bv. een neonlampje.
De ingangsimpedanties van een gewone en een opengevouwen Yt X lijn zijn
niet meer gelijk, omdat in het tweede geval energie wordt uitgestraald.
Een opengevouwen % X lijn of % X dipool vormt dus een zekere belasting
en -de ingangsimpedantie neemt toe van nul tot een waarde van 73 Q wan
neer de dipool zich in de vrije ruimte bevindt, oneindig dun en in reso
nantie is.

4. HET WERKEN OP HARMONISCHEN
Treedt aan de uiteinden van een lange draad reflectie op, dan zal het aantal
staande golven gelijk zijn aan de draadlengte, gedeeld door een halve golf
lengte. Is de draad één golflengte lang, dan zullen er dus twee halve staande
stroomgolven aanwezig zijn, enz. (fig. 53).
I

1/2 X

U2X

Fig. 53

Stroomverdeling langs een X antenne.
■
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Wanneer een antenne voor de frequentie waarop we werken, twee of meer
halve golflengten lang is, noemen we deze een harmonische antenne. Het
nummer van de harmonische is gelijk aan het aantal staande halve golven.
Is een antenne V2 X voor 100 MHz, dan zal dezelfde antenne voor 300 MHz
3 X V2 X = iy2 X zijn. Voeren we aan die antenne een signaal toe van
300 MHz, dan zullen er drie halve staande golven ontstaan en werken we
dus op de 3e harmonische (fig. 54).
ê)

3m

Fig. 54

3m

a. Stroomverdeling bij 100 MHz.
b. Idem bij 300 MHz.

Indien we harmonische antennes aan één einde voeden, krijgen de stralingsdiagrammen, door de fazeverschillen tussen de verschillende golven, een

de vrije ruimte.

en 2

antenne opgesteld in

47

andere vorm dan die van de Vz dipool. Het aantal lobben neemt evenredig
met het ranggetal van de harmonische toe. Dit blijkt uit fig. 55, waarin de
stralingsdiagrammen van een V2 X, 1 X, IV2 X en 2 X antenne, opgesteld in
de vrije ruimte, zijn getekend.

5. VOORTPLANTINGSSNELHEID
De voortplantingssnelheid van elektro-magnetische golven is afhankelijk
van de diëlektrische constante e en de magnetische permeabiliteit /t van het
medium, waarin de golven zich voortplanten;
3 X 108

c

(m/sec).

v=
•£

In deze formule is c de voortplantingssnelheid in de vrije ruimte of in lucht,
omdat voor lucht geldt e=len = 1. (Zie verder hfdst. I. 3 en 4).

6. BEREKENING PRAKTISCHE ANTENNELENGTE
Capaciteitseffecten aan de uiteinden van een antenne met eindige dikte
hebben tot gevolg dat de stroom daar niet geheel nul is (fig. 56). De
antenne lijkt dus schijnbaar langer. Daarom moet men de antennes iets
300.000.000

korter maken dan uit de formule \ = y-

f

m zou volgen.

ƒ

1

1/2A

T

Fig. 56
Door het eindeffect wordt de antenne a.h.w. Iets ver
lengd. De werkelijke lengte dient dus minder te zijn dan
de berekende (1 < %

Deze verkorting is afhankelijk van de verhouding lengte/dikte van het
antenne-element. Bij een verhouding van 1/d — 1000 bedraagt de verkortingsfactor ca. 0,96, bij 1/d = 100 ca. 0,92.
Een V2 \ antenne voor 10 MHz met 1/d = 1000 moet men dus niet
% 1= ~
2f

3 X 108
2 X 107

15 m

lang maken, maar 15 X 0,96 = 14,40 m.

7. STRAÜNGSWEERSTAND
Vloeit in een antenne wisselstroom, dan zal aan de ruimte energie worden
toegevoerd in de vorm van lopende golven.
De energie, die zich door een oppervlak van 1 m2, loodrecht op de voortplantingsrichting voortbeweegt, is gelijk aan het produkt van heff en eefI.
Uit theoretische beschouwingen blijkt, dat de energie, die door een antenne
wordt uitgestraald, is te berekenen uit
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Pfl — 80 TT2
De antennelengte dl moet dan klein zijn t.o.v. de golflengte en bovendien
moet de antenne in de vrije ruimte zijn geplaatst.
Uit de formule volgt dat we de antenne kunnen opvatten als een schijn-

weerstand Rs = 80 n-

(?)’ die de uitgestraalde energie a.h.w. opneemt en

daarom stralingsweerstand wordt genoemd.
Is de antenne klein t.o.v. de golflengte, maar loodrecht boven een geleidend
vlak opgesteld, dan volgt de uitgestraalde energie uit

P8 t= 160 *2

waarin dl weer de antennelengte voorstelt. De stralingsweerstand bedraagt

hier dus 160 iP

(?)■

Is de antenne niet klein t.o.v. de golflengte, dan stellen dl en Ie[f achter
eenvolgens de effectieve antennehoogte en de effectieve stroom in een
stroombuik voor.
Een vrij in de ruimte opgestelde antenne van % X heeft een stralingsweer
stand van 73 Q (fig. 57a).
Een antenne van % X, loodrecht boven een geleidend vlak opgesteld, heeft
een stralingsweerstand van 36,5 Q (fig. 57b).
Uit de formules blijkt dat de stralingsweerstand afhankelijk is van de ver
houding tussen de lengte van de antenne en de golflengte. Bij een verticale
antenne met een bepaalde effectieve hoogte zal de stralingsweerstand Ra
met kleiner wordende golflengte toenemen, zoals blijkt uit tabel IV, welke
geldt voor heff = 5m.

•)

Fig. 67
a. Een vrij In de ruimte ge
plaatste % X dlpool heeft een
stralingsweerstand van 73 O.
b. Een % X straler heeft, hoven
aarde geplaatst, een stra
lingsweerstand van 36,6 ü.

1/2 X

b)

1/A X

IEntrgit
*9*73/1

Entrgit

///////////
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Voor de korte golven wordt de stralingsweerstand zo groot t.o.v. de verliesweerstanden, dat een hoog stralingsrendement (bijna 100 %) wordt bereikt.
Is de antenne een bepaald aantal malen % X, dan kunnen we de stralings
weerstand berekenen uit Rs = 73 V Z, waarin Z het ranggetal van de
harmonische is.
TABEL IV
X

1000 m
400 m
100 m
10 m

Ra

3,8
24,7
39
390

Q
Ü
ü
Q

In de formules is geen rekening gehouden met de onvermijdelijke verliezen,
welke o.a. optreden in de aarde, de antennedraad en het diëlektricum.

8. INGANGSIMPEDANTIE
Hieronder verstaan we de impedantie, die de antenne voor de transmissieleiding vormt. In het ideale geval zou ze gelijk zijn aan de stralingsweer
stand, maar in werkelijkheid is zij altijd kleiner door de optredende ver
liezen.
Verder is ze afhankelijk van de constructie van de antenne, die uit vele
elementen kan zijn samengesteld, waarbij ook de lengte/diameter-verhouding weer een rol speelt.

9. RECIPROCITEITSTHEOREMA
De verschillende eigenschappen van een antenne gelden zowel bij zenden
als bij ontvangen. Hier geldt het z.g. reciprociteitstheorema, dat zegt: „In
dien een EMK E, aanwezig in punt P van antenne A, een stroom I ten
gevolge heeft in punt Q van antenne B, dan zal omgekeerd dezelfde EMK E,
aanwezig in punt Q, een stroom I veroorzaken in punt P van antenne A.”
We kunnen dus zeggen dat de ontvangeigenschappen overeenkomen met de
zendeigenschappen. Een goede zendantenne is dus ook een goede ontvangantenne en omgekeerd. Het richteffect is bij zenden en ontvangen gelijk,
evenals de stroom- en spanningsverdeling, daar het op hetzelfde neerkomt
of de antenne de energie uit een elektromagnetische golf of uit de eindkring
van de zender opneemt.
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien vreemd. Een ontvangantenne geeft
aan een juist aangepaste ontvanger slechts de helft van de opgenomen
energie af.
De andere helft komt terecht in de stralingsweerstand, d.w.z. wordt weer
uitgestraald. Rj ontv. — Rg ant.
Een juist aangepaste zendantenne zal alle door een kabel toegevoerde
energie uitstralen (afgezien van kleine verliezen in geleiders en isolatoren).
Dit is echter slechts de helft van het totale door de zender ontwikkelde
vermogen, hier gaat nl. de andere helft verloren in de inwendige weerstand
van de zender. Rj zend. = Rg ant.
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Het feit, dat een ontvangantenne minstens de helft van de opgenomen
energie weer uitstraalt, kan moeilijkheden geven indien vele antennes dicht
bij elkaar zijn opgesteld („geesten” bij TV-ontvangst).

10. INVLOED VAN DE AARDE; SPIEGELANTENNES
De werking van een antenne, vooral wat betreft zijn richtingseigenschappen, wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de aarde, deze
gedraagt zich nl. als een reflector voor golven die naar beneden worden
uitgestraald. We kunnen de aarde vergelijken met een spiegel, die het licht
dat er op valt, terugkaatst. Evenals lichtgolven worden radiogolven terug
gekaatst onder een hoek, die gelijk is aan de hoek van inval (fig. 8b).
Deze gereflecteerde golven interfereren met de directe golven. In fig. 58
zien we de directe en de gereflecteerde golf, komend van één punt van de
antenne, getekend.

Ai
I

*

Fig. 68
AP is de directe, ADP de gereflecteerde golf.
BC is het verschil in weglengte, Immers
ADP — AP = BDP — AP (AD = BD)
= BDP — CP = BC.

I

*
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Beide golven bewegen zich parallel en op grote afstand van de antenne
kunnen we ze samengevallen denken. Heeft de gereflecteerde golf een weg
afgelegd die
X langer is, dan zullen de twee golven op elk willekeurig
punt in tegenfaze zijn, zodat dan in deze richting geen straling plaats
heeft. Is het wegverschil X, dan zijn de twee golven in faze, zodat dan de
straling verdubbelt. De aanwezigheid van de aarde heeft dus tot gevolg
dat in bepaalde richtingen de straling toe-, in andere richtingen tot 0 af
neemt.
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Fig. 69
Antennes en splegelantennes.
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Voor het bepalen van stralingsdiagrammen is het vaak gemakkelijk een
zg. spiegelantenne te tekenen. Deze spiegelantenne bevindt zich even ver
onder het aardoppervlak als de werkelijke antenne er boven, terwijl de
stromen in beide t.o.v. het aardoppervlak in tegenfaze zijn. De gereflec
teerde energie denkt men dan door deze spiegelantenne uitgestraald.
Als de werkelijke antenne horizontaal is, is de spiegelantenne dit ook,
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terwijl de stromen in de antennes in teg'enfaze zijn; is daarentegen de
werkelijke antenne verticaal, dan is de spiegelantenne dit ook, nu zijn de
stromen echter in faze (fig. 59).
Het bovenstaande geldt alleen indien we de aarde kunnen beschouwen als
een volkomen geleider, die dus zelf geen energie opneemt. Daar de weer
stand van de aarde echter niet nul is, zal er altijd enige energie worden
geabsorbeerd, waardoor de maxima minder sterk, de minima niet geheel
0 worden, omdat de gereflecteerde golf zwakker is dan de directe. Door
het aanbrengen van een scherm van geleidend materiaal, tegengewicht
genaamd, kunnen we deze energie-opname beperken en de reflectie ver
groten.
Het scherm moet zich op alle punten tot minstens % X van de antenne
uitstrekken.

f=

11. ANTENNEHOOGTE EN STRALINGSWEERSTAND
Golven, die loodrecht naar beneden worden uitgestraald en dan terug
gekaatst, induceren in de antenne een stroom, waarvan waarde en faze
afhankelijk zijn van de afstand antenne—aarde.
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Fig. 60
De stralingsweerstand van een horizontale
% X dipool uitgezet t.o.v. de afstand tot
de aarde, die volkomen geleidend -wordt
verondersteld.

De totale stroom in een zendantenne bestaat dus uit twee componenten,
één veroorzaakt door de energie uit de zender en één veroorzaakt door
de energie, opgenomen uit de gereflecteerde golf. De stralingsweerstand,
die afhankelijk is van de antennestroom, is dus ook afhankelijk van de
afstand tot de aarde (fig. 60). Vooral bij lagere frequenties (80 m band bv.)
waar de antennehoogte relatief klein t.o.v. de golflengte is, kan dit van
belang zijn.

12. EFFECTIEVE ANTENNEHOOGTE
De effectieve hoogte van een antenne wordt als volgt bepaald (fig. 61):
Is de stroomwaarde in de stroombuik Ieff, dan denken we ons een tweede
antenne, waarin op elk punt de stroom Ieff is. De hoogte van deze antenne,
waarbij evenveel vermogen wordt uitgestraald als door de eerste, is de
effectieve hoogte daarvan. Hieruit volgt dat deze effectieve hoogte kleiner
zal zijn dan de werkelijke. Het quotiënt van effectieve en werkelijke
antennehoogte (heff) heet de vormfactor.
Men kan de effectieve hoogte vergroten door aan de top van verticale
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antennes een zg. dakgedeelte of topcapaciteit aan te brengen. Dit gedeelte
bestaat dan uit horizontaal gespannen draden, welke een capaciteit t.o.v.
de aarde vormen, waardoor de stroom aan het boveneind van de verticale
straler niet nul is. Bij eenzelfde stroomsterkte aan de voet neemt de stroom
Fig. 61

De effectieve hoogte is kleiner dan de werkelijke .
hoogte.
hcff

Vormfactor =
h

in hoger gelegen punten — daarmee de straling — toe; bij T- en L-antennes
kunnen we daarom de vormfactor nagenoeg 1 stellen als 1 voldoende groot
is (fig. 62).
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Fig. 62
Door het aanbrengen van een horizontaal dakgedeelte neemt de effectieve hoogte toe.
a. L-antenne; b. T-antenne.

13. CAPACITEIT, ZELFINDUCTIE EN GOLFLENGTE
De totale capaciteit van de antenne t.o.v. aarde is de som van de capaciteit
van antenne en toevoerleiding.
De antennecapaciteit is aan zekere variaties onderhevig, omdat bij droog
weer de spiegel van het grondwater lager is dan bij nat weer. Is het onder
einde van de antenne niet geaard, maar verbonden aan een zg. tegengewicht, bv. metalen carosserie van een auto, dan is de totale antenne
capaciteit te berekenen uit de serieschakeling van Ca (capaciteit antenneaarde) en Cg (capaciteit tegenwicht-aarde) m.b.v. de formule

Caxcg
ca + cg
De zelfinductie van de meeste antennes is betrekkelijk gering. Zijn de
werkelijke waarden van zelfinductie en capaciteit bekend, dan kunnen we
de golflengte berekenen met de formule
v/L
f

2»VW

i=v2sVLO = 3 X 108 ■ 6.28 V LC = 59,6 V1x3

(LinmH, CinpF).
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Hierbij denken we ons dan de open trillingskring vervangen door een ge
sloten (fig. 63).
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Fig. 63

Fig. 64

Vervanging van een antenne
door een gesloten trillings
kring.
Rg is de stralingsweerstand,
Ra de totale verliesweerstand.

a. Elektrisch verlengde antenne.
b. Elektrisch verkorte antenne.

14. ELEKTRISCH VERLENGEN EN VERKORTEN
Schakelen we twee zelfinducties Li en Lo in serie dan wordt de totale zelfinductie Ly — La + Lo.
Plaatsen we nu in serie met de antenne een zelfinductie, dan wordt de
totale zelfinductie en dus de golflengte X = 59,6 V DC groter. We hebben
a.h.w. de antenne verlengd.
Schakelen we twee condensatoren Ci en C2 in serie, dan is de vervangingscapaciteit Cy t=

C1XC0

C1 + C2

Deze is kleiner dan de kleinste van de condensatoren Ci en C2. Plaatsen we
in serie met de antenne een condensator, dan zullen de totale capaciteit en
dus de golflengte kleiner worden, zodat we dan de antenne a.h.w. hebben
verkort. De antenne kunnen we dus in resonantie brengen, door in serie
ermee verlengspoelen en verkortingscondensatoren op te nemen (fig. 64).
De stralingsweerstand van een elektrisch verlengde antenne is kleiner dan
van een antenne, die van zichzelf de juiste afmetingen heeft. We moeten het
elektrisch verlengen daarom beperken tot ca. 15 % van de golflengte. Een
elektrische verkorting tot 50 % van de eigen golflengte is nog mogelijk,
zonder dat de stralingsweerstand te veel afneemt.

15. TEGENGEWICHT
Behalve in de antenne vloeien er ook stromen in de aarde er onder. In
fig. 65a zien we hoe de kring voor de antennestroom bij een T-antenne is.
Om het energieverlies in de aarde te verminderen, worden bij zendantennes
vaak koperdraden ingegraven. Hierdoor neemt de weerstand — en dus het
verlies — af (fig. 65b). Ook kan men de koperdraden boven het aard
oppervlak spannen, maar dan moeten ze zo mogelijk van aarde worden
geïsoleerd en bij een verticale % X straler een lengte van minstens % X
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hebben. Het midden van dit koperdraadnet wordt met het omhulsel van
de voedingskabel verbonden.
Wanneer een
X antenne op het dak wordt geplaatst zal een scherm in
de vorm van radiaal gespannen draden de rol van aarde (ideale reflector)
kunnen vervullen. Deze JA X antenne heeft dan dezelfde eigenschappen als
een direct boven aarde geplaatste % X antenne.
9)

b)

m

boven
aanzicht

aarde I

J777777717X7777777777
30ï SOcm

Fig. 65a
Verloop van de stroom in een
T-antenne en in de bodem onder
de antenne. Als de aardweerstand
hoog is, is er veel energieverlies in
de aarde.

1

Fig. 65b
Een stervormig koperdraadnet is
een zeer goede aarde (weinig ver
liezen).

De hoek tussen straler -en draden beïnvloedt de stralingsweerstand. Is de
hoek 90 °, dan is de stralingsweerstand ca. 30 Q, is de hoek 135° dan is ze
toegenomen tot 50 Q en kunnen we normale 50 Ü coaxkabel gebruiken. In
fig. 66 en afb. 80 zien we enige voorbeelden van deze zg. tegengewichten.
Rs=36/l
9)

Fig. 66
a. Een stervormig
koperdraadnet van
aarde geïsoleerd.
b. De hoek tussen
straler en „grond
vlak” bepaalt de
stralingsweer
stand.

isolator
1/4X

isolatoro-

'1/4X

1/4 X
\ 1/4 X
1/4.

m
■ •

MX

■o isolator

'ring

b)
Rs=50tl

isolator

1/4 X

coaxkabel

16. LOPENDE-GOLF ANTENNES
Een lopende golf antenne bestaat uit een t.o.v. X lange draad of draden,
in afwijking met de tot nu besproken antenne-vormen aan de uiteinden zo-

Fig. 67

t"

antenn*/

!*

Lopende-golfantenne, b.v. ruitantenne. Geen reflectie
door afsluitweerstand R. Hoe langer de antenne des te /f//////{/ nun//////fi tut z
hoger het stralingsrendement.
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danig met een bepaalde impedantie afgesloten, dat geen reflectie optreedt.
Hierdoor zijn dus slechts lopende golven mogelijk (fig. 67). De afsluitweerstanden absorberen energie (fig. 115), waardoor het stralingsrende
ment wordt verkleind. Hier tegenover staat echter een uitgesproken richteffect.

:
:

1
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IV. Antennes in het algemeen
1. RICHT- EN RONDSTRAALANTENNES
Afhankelijk van hun gedrag t.o.v. straling uit verschillende richtingen
kunnen we antennes verdelen in richtantennes en rondstraalantennes. Een
scherpe scheiding is echter vaak moeilijk, daar bv. een antenne welke hori
zontaal géén richteffect heeft, dit in het verticale vlak wél kan hebben.
Meestal beschouwen we dan ook het horizontale stralingsdiagram.
Een richtantenne noemen we een antenne welke bij energie-afgifte (zen
den) of energie-opname (ontvangen) een voorkeur vertoont voor een
bepaalde richting, c.q. richtingen.
Een rondstraalantenne heeft géén voorkeur voor straling naar of ontvangst
uit een bepaalde richting.
Richtantennes zullen we dus gebruiken voor communicatie tussen twee
punten, of voor ontvangst van één bepaalde zender.
Rondstraalantennes dienen om in het gehele gebied rondom de zender ont
vangst mogelijk te maken door uitstraling naar alle richtingen, zowel voor
omroep (AM of FM) en TV-zenders, als voor mobiele verbindingen, waarbij
de plaats van het tegenstation dus varieert. Afhankelijk van frequentiegebied en gebruiksdoel past men verticale of horizontale polarisatie toe.
Verticaal o.a. voor MG en LG omroep en mobiele VHF verbindingen. Hier
bij verticale V\ X tot % X rondstraalantennes voor de zenders; voor MG en
LG ontvangst meestal aperiodische en niet gerichte, soms afgestemde
richtantennes; voor VHF afgestemde rondstraalantennes.
Voor TV en FM gebruikt men bij voorkeur horizontale polarisatie, daar
storingen in dit UKG gebied meestal verticaal zijn gepolariseerd. Behou
dens een enkele uitzondering gebruikt men hier ook rondstraalantennes
voor de zenders; voor TV ontvangst altijd, voor FM meestal richtantennes.
De klassieke richtantenne voor MG en LG ontvangst is de raamantenne,
bestaande uit een grote spoel met een lengte, klein t.o.v. de diameter. Deze
antenne reageert op het magnetisch veld van de zender en zal maximale
ontvangst geven, wanneer het vlak van het raam samenvalt met de rich
ting naar de zender en het vlak van de zendantenne (verticale polarisatie),
omdat dan de meeste magnetische krachtlijnen door de windingen worden
omvat. Bij een stand haaks op de zenderrichting is de ontvangst nul. Het
stralingsdiagram heeft een achtvorm, waardoor we de antenne als peilantenne kunnen gebruiken.
100

10

Fig. 68
Ferriet-antenne.
Hierbij maken we altijd gebruik van de minima, daar deze veel scherper
zijn dan de maxima.
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Zonder meer zou de te peilen zender nog in twee richtingen (onder 180°)
kunnen liggen. Door combinatie met het signaal van een rondstraalantenne,
bv. een verticale staaf, kunnen we het richteffect eenzijdig maken en daar
mede de ware richting bepalen. Het diagram krijgt dan een hartvorm
(cardioïde).
Een moderne en in vele radiotoestellen toegepaste vorm van raamantenne
is de zg. ferrietantenne.
Het raam is hier vervangen door een spoel van kleine afmetingen, waarin
het magnetisch veld door een ferrietstaaf (keramisch materiaal met hoge
permeabiliteit) wordt geconcentreerd (fig. 68).
Daar ze meestal draaibaar zijn opgesteld, kan men de straling van hinder
lijke zenders en storingsbronnen, komende uit andere dan de gewenste en
de daaraan tegenovergestelde richting, min of meer onderdrukken.
Ferriet- en raamantennes worden vaak gecombineerd met een extra versterkertrap. Hierdoor wordt de afgegeven spanning ongeveer gelijk aan
die van een gemiddelde buitenantenne.
De gewone draadantennes vertonen ook enig richteffect, in tabel V met
pijlen aangegeven.

dipool mtt rtlltelot

dipool mtt rtlltdor tn dirtctor

Fig. 69
Richtingsdiagrara, in het vlak waarin de staven liggen, van:
a. dipool; b. dipool met reflector; c. dipool met reflector en director.
Een dipoolantenne heeft een overeenkomstig 8-vormig diagram als een
raamantenne, hier liggen echter de beide minima in de staafrichting.
Door het aanbrengen van meer (stralings gekoppelde) elementen kan men
het richteffect wijzigen, bv. eenzijdig maken en versterken (fig. 69). Der
gelijke antennes worden vaak Yagi’s of Yagi-antennes genoemd naar de
Japanse professor, die als eerste een uitgebreide studie van deze antennevorm heeft gemaakt.
(Zie verder hfdst. VI. 3).

2. APERIODISCHE ANTENNES VOOR LG, MG EN KG
Voor de ontvangst van LG, MG en KG stations maakt men in de regel
gebruik van verticale staafantennes, of van een tussen twee steunpunten
bevestigde ééndraadsantenne, in combinatie met een aardleiding. In tabel V
zijn enige standaardtypen met de belangrijkste eigenschappen vermeld. De
afmetingen van deze antennes zijn in het algemeen niet kritisch, omdat ze
klein zijn t.o.v. de golflengte. Daar alle LG en MG omroepzender-antennes
verticaal zijn gepolariseerd, speelt vooral de hoogte van de ontvangantenne
t.o.v. het ontvangtoestel en t.o.v. het aardoppervlak een grote rol. Grote
hoogte betekent immers, behalve een toename van de signaalspanning, een
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Fig. 70

Antennes in het veld van een verticaal gepolariseerde zender.

afname van de stoorspanningen, door allerlei elektrische apparaten ver
oorzaakt en door elektrische leidingen voortgeplant en uitgestraald.
In een vrij veld met een bepaalde veldsterkte en verticale polarisatie zal de
t.o.v. aarde geïnduceerde spanning evenredig zijn met de hoogte. Door
huizen, bomen, enz. worden de equipotentiaalvlakken (vlakken van gelijke
potentiaal) verschoven (fig. 70) en op bepaalde plaatsen a.h.w. omhoog
gedrukt.
Deze vlakken zijn in zekere zin maatgevend voor de in een antenne geinduceerde spanning. Uit fig. 70 blijkt dat de antenne A, een gewone
L-antenne, ongeveer op het niveau 7,5 ligt, terwijl B, op dezelfde hoogte,
dit niveau slechts gedeeltelijk bereikt. In A zal daarom een hogere span
ning worden geïnduceerd dan in B. Uit dezelfde figuur blijkt, dat een op het
dak geplaatste staafantenne zich in een hoog potentiaalniveau bevindt. Er
zal dus, ondanks z’n korte lengte, een redelijke spanning in worden ge
ïnduceerd. De binnenantenne D is er het slechtst aan toe; deze is geplaatst
op een potentiaal van slechts 0,8.

3. AFGESTEMDE KG ANTENNES
Deze, ook voor zenddoeleinden gebruikte antennes, komen in vele vormen
voor.
In tabel VI zijn de belangrijkste soorten met hun gegevens vermeld. Men
treft hierbij antennes aan die, door een juiste keuze van de afmetingen,
dienst kunnen doen voor verschillende KG gebieden als harmonische
antenne en andere, welke slechts geschikt zijn voor één frequentie of
frequentieband.
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TABEL V. APERIODISCHE ANTENNES

tnb
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Statische
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©

f
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©
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O» -
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I

T-antcnnc
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X
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0.95 —
2
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0,95 —
2
bv. h
max.;
b
11...15 m

Schuine antenne
1

b+h

H
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h

b
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T
1
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(U
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b

1*=—+ h
2

L.

2h.ln

Wïfii/

(”)

hw s» gem, hoogte
alah < X

(—)

2
hw sw — h
x

1„ ~ 1
(1 < X). Anders:
2
lw
1
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afh. van b
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Xq — 4. ..5,5 1„,
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Xo « 5b

T

* als h<X
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Xo

Opraer-

R, = 160 **
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» 40 Q voor k x;
36,6 Q voor h,
% x: 98 Q voor h„

= Zz>Z=

f.

Vergroting van de
horizontaal/verticaal verhouding

ln = natuurlijke log.
r — straal antennedraad,
dus halve draaddlkte

XQ = 4,1 h

;
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richteffect
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4.2 b

O
Z
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VOOR LG, MG EN KG

T
H
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©
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vert. ant.
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Als (4)
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h
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2
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2 n Fn
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%
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TABEL VI.

KG-ANTENNES (zie ook tabel V,

I—<'-/-H

—i

°TT71
are"» ®

5T©
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I
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X
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X

a

C
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a
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4. VHF OF UKG ANTENNES
Vooral door ingebruikneming van de UKG banden voor FM en TV zijn tal
van nieuwe antennevormen ontstaan (tabel VII).
We kunnen ook hier onderscheid maken tussen antennes voor één kanaal
en de zg. breedbandantennes. De bandbreedte van een dipool kan men ver
groten door de L/C verhouding te verkleinen, dus door de capaciteit te
verhogen en de zelfinductie te verlagen. Men maakt hiertoe de lengte/dia
meter verhouding kleiner, door bv. de dipoolhelften als cilinders, beter nog
als kegel, uit te voeren. Constructie uit plaat betekent een grote lucht
weerstand, dus grote winddruk en daardoor grote krachten op de onder-

TABEL VII. UKG-ANTENNES
Type
Normale
alm.

Gevouwen
dipool

y, X dipool
TotX=5m:
1 = 0.47 ).:
X = 5...10m:
1 = 0.477 X
afh. van 1/d
verh.
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Als (20).
Verbinding
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als dj > d«:
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Rcncctor
X
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2
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K
K

2
—1

2
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Voor
1 < 0.08 X
R* = 107 l4
X
l = —:
2
hoogolunig

Afh. van a

60...75 Q
afh. van 1/d
verh.

3

i..X

2

1=X
bv. ÖO Q

Xngangsweerstand

10
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lengto
1=<

2

Afstand:
X X

RIngantcnnc

40...150 Si

steuning. Men benadert de gunstigste vorm daarom vaak door deze in gaas
of stafmateriaal na te bootsen.
Bij toepassing van stralingsgekoppelde elementen ter verhoging van het
lichteffect kan men eveneens een grote bandbreedte bereiken. Hierbij dient
de constructeur, door juiste keuze van afmetingen en aanpassing, te zorgen
voor een lage staande golfverhouding over het gehele gewenste gebied.

5. UHF ANTENNES
a. Dipolen
De dipoolantennes voor decimetergolven voldoen aan dezelfde wetten als
die voor korte en ultrakorte golven. De 1/d verhoudingen zijn over het
algemeen vrij klein, ten gunste van de bandbreedte. De kleine afmetingen
maken enerzijds Yagi-antennes met zeer veel elementen mogelijk, bv.
20...30 stuks, anderzijds constructies als de hoekreflector (corner reflector)
en parabool antennes en de reflex of „back fire” antennes. Zie ook
tabel Vm.
b. Sleufantennes
Een sleufantenne — ook „slot-antenna” (Am.) of „slot-aerial” (Eng.) ge
noemd — bestaat uit één of meer sleuven in een geleidende wand, bv. van
een vliegtuig, een golfpijp of een trilholte. Is de sleuf een % ). lang, dan
wordt maximum energie uitgestraald. De sleufantenne vertoont dezelfde
eigenschappen als een % X dipool. Alleen moeten we elektrische en mag
netische veldrichting verwisselen, d.w.z. dat een verticale sleuf een horizon
taal gepolariseerde golf uitzendt en omgekeerd.
Door het aanbrengen van verschillende sleuven van bepaalde afmetingen en
met bepaalde tussenruimten, kunnen stralingsdiagrammen van velerlei
vorm worden verkregen.
UKG sleufantennes voor FM zenders worden vaak gebouwd als deel van
TV zendmasten, in de vorm van een ronde koker met verticale sleuven.
c. Hoorns
Vooral in combinatie met elektrische lenzen blijken hoorns gunstige eigen
schappen te vertonen wat betreft richteffect en versterking. In principe
kunnen ze zowel op golfpijpen als op concentrische leidingen worden aan
gesloten.
d. Diëlektrische staafantenncs
Het hoofdkenmerk van deze antenne is, dat een isolator, meestal poly
styreen, in hoofdzaak de eigenschappen bepaalt. De antenne, die bestaat uit
een dipool, een reflector en het diëlektricum, kan cilinder-, kegel- of buis
vormig zijn. Ze heeft voor de resonantiefrequentie een uitgesproken richt
effect en ze gedraagt zich slechts voor een kleine frequentieband als
antenne.
Deze band is afhankelijk van de afmetingen en het gebruikte diëlektricum.
De werking ervan berust op het feit dat elektro-magnetische golven zich
in een tussenstof langzamer voortplanten dan in lucht. De voortplantings-
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TABEL VIII. ÜHF ANTENNES
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snelheid in een isolater is nl. omgekeerd evenredig met de wortel uit de
diëlektrische constante:
c

V«
indien we /< = 1 stellen.
Door de aanwezigheid van de isolator waarin de golf zich langzamer voort
plant, wordt de straling geconcentreerd in een bepaalde richting, wat blijkt
Fig. 71

Door de kleinere voortplantingssnelheid
van de cm-golven in het polystyreen wordt
de straling in één richting geconcentreerd.
A = antenne
P = polystyreen
R = reflector

p

uit fig. 71. De eigenlijke straler wordt in het isolatiemateriaal aangebracht
en is voorzien van een metalen kapje, dat dient als reflector.

6. UNIVERSELE ANTENNES

r

In verband met de hoge kosten, verbonden aan het toepassen van aparte
antennes voor elk golfgebied, ontstond de wens, ontvangst mogelijk te
maken van alle of zoveel mogelijk gebieden met éénzelfde installatie. De
oplossing van dit probleem is er met het in gebruik nemen van de VHF
en UHF banden voor FM en TV niet gemakkelijker op geworden.
De in de handel verkrijgbare universele antennes kunnen we verdelen in:
1. Afgestemde antennes voor band n, eventueel band Hl, welke in com
binatie met de gewoonlijk uit lintkabel bestaande transmissielijn als
verticale antennes met topcapaciteit dienen voor de ontvangst van de
langere golven. Ter verbetering van de AM ontvangst wordt vaak nog
een kleine staafantenne (la 1,50 m lang) toegevoegd.
2. Een flinke staafantenne voor AM (2,5 a 4 m lang) en meer of minder
gecompliceerde FM en TV antennes, welke systemen op de juiste wijze
via filters en een gemeenschappelijke transmissieleiding met de resp.
ontvangers worden verbonden.
Als voorbeeld van het eerste type toont fig. 72 een ringdipool voor FM.
Deze geeft, mits voldoende hoog en vrij gemonteerd, in de meeste gevallen
ook nog bevredigende AM ontvangst, welke nog is te verbeteren met een
(gestippeld getekende) staafantenne. Andere FM antennevormen, bv. een
rechte of geknikte dipool of een meer-elements antenne zijn natuurlijk even
goed bruikbaar. Men dient alleen een type te kiezen waarbij de dipool is
geïsoleerd van de mast. De gewenste richtkarakteristiek hangt af van de
ontvangstmogelijkheden ter plaatse.
Voor een groter frequentiegebied is bruikbaar de dubbele V-antenne van
Roka (fig. 73) Door haar constructie met V-vormige dipolen en reflectoren
die langer zijn dan 1/2 kan zij worden toegepast voor frequenties tussen
45 en 600 MHz.
De versterking van deze antenne neemt toe met de frequentie, evenals de
voor/achter verhouding. Deze is voor band m vrij gunstig, voor band I
en II lijkt het richtingsdiagram op dat van een dipool, met wat minder
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scherpe minima. Bij aanwezigheid van reflecties is dit antennetype daarom
voor TV ontvangst in band I niet goed bruikbaar. Wil men deze antenne
voor meer dan één TV zender gebruiken, dan dient zij draaibaar te worden
opgesteld.

Fig. 72
Fuba FM ringdipool, uit
te breiden met staafantenne voor betere AM
ontvangst.

tO
Fig. 73
Dubbele V-antenne van Roka.

O

Fig. 74
Gecombineerde omroep- en TV antenne
(Siemens)

/'

i

I

Tot de tweede soort behoren de gecombineerde omroepantennes, zoals deze
door verschillende fabrieken worden geleverd. Hierbij zijn de AM staafantenne en de FM antenne tot een eenheid samengevoegd, die eenvoudig op
een mast is te monteren en waarvoor slechts één aansluitkabel nodig is.
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Prlncipeschema van een
universele antenne met aanslultfilters.
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Door een ingebouwd of toe te voegen filter kan men deze kabel tevens
benutten voor aansluiting van één of meer op dezelfde mast gemonteerde
TV antennes.
Fig. 74 toont een dergelijke antenne in een nieuwe uitvoering van Siemens.
Het aan de top van de staafantenne bevestigde bolletje dient ter voor
koming van ruisstoring door sproeiontladingen. Deze kunnen bij een spitse
punt optreden, indien grote potentiaalverschillen in de atmosfeer voor
komen (o.a. bij hagelbuien). Bij de montage van extra TV antennesystemen
aan dezelfde mast dient men de onderlinge afstanden voldoende groot te
kiezen, minstens een halve golf voor de hoogste frequentie, vooral wanneer
de elementen min of meer evenwijdig lopen.
In fig. 75 zien we het schema van een universeel antennesysteem en de
manier waarop zowel de diverse antennes als de ontvangers via diverse
filters op één gemeenschappelijke kabel worden aangesloten.
Afscherming van de leiding van aansluitdoos naar ontvanger is nodig wan
neer kans bestaat dat deze stoorspanningen opneemt of wanneer de TV
zender in deze leiding een spanning induceert, die een „voor-echo” ver
oorzaakt.
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7. SPECIALE ANTENNES
a. Auto-antennes
Plaatsgebrek beperkt de afmetingen van auto-antennes tot staven van
1...2 m lengte. De beste plaats is nog altijd het autodak, hoewel dan de
mogelijkheid bestaat dat de antenne wordt beschadigd door boomtakken
of door te geringe ingangshoogte van de garage.
Daarom zijn er naast de massieve uitvoeringen veel inschuifbare typen in
gebruik, zg. telescoop-antennes. Er zijn er zelfs, die via een kleine elektro
motor uit- resp. inschuiven bij het in- en uitschakelen van de ontvanger
(fig. 76).
Door de geringe effectieve hoogte zijn de geïnduceerde spanningen in
dergelijke antennes niet erg groot en is hoge versterking noodzakelijk
(ontvangers met r.f. versterking).

Fig. 76
AUTOMATIC auto telescoopantenne met motor
(Hirschmann).
Om nu toch een voldoende signaal/stoorverhouding te verkrijgen, zullen
we de elektrische installatie van de auto grondig moeten ontstoren (weer
standen in bougieleidingen, condensatoren over schakelcontacten en collec
tors) . Zie verder hfdst. V. 6.
b. Vaartuigantennes
Het materiaal van een vaartuigantenne moet met het oog op de vochtige
en eventueel zouthoudende omgeving corrosiebestendig zijn, terwijl door
vorm en materiaal van de isolatoren de vorming van een vochtfilm op het
oppervlak moet worden voorkomen.
c. Ingebouwde antennes
Deze antennes zijn, zoals de naam al zegt, in de ontvanger aangebracht.
Voor LG en MG zijn dit meestal raam- of ferrietantennes, voor band II
en m dipoolantennes (fig. 77). Gewoonlijk worden deze laatste gemaakt
van aluminiumfolie of 300 Q lintkabel, waarbij een eventuele mechanische
verkorting elektrisch (bv. d.m.v. spoelen) wordt gecompenseerd. Soms kan
men door een variabele condensator de afstemming nog wijzigen.
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Fig. 77
UKG toestel-antenne.

r

l
i

metaalfolie

lintkabrt

d. Kunstantennes
Volledigheidshalve vermelden we de kunstantennes, die meestal bestaan uit
een schakeling van condensatoren, spoelen en weerstanden en voor metin
gen zijn bestemd.
De schakeling moet dan het gedrag van de antenne in een bepaald frequentiegebied nabootsen. Kunstantennes worden o.a. gebruikt wanneer we een
zender willen testen, doch de omgeving niet mogen storen. Bij metingen
aan radio-ontvangers worden kunstantennes volgens fig. 78 gebruikt.

Fig. 78
Voorbeeld van een kunstantenne.

R-400A
C«200p

Kunstantennes voor het VHF en UHF gebied bestaan meestal uit inductievrije weerstanden, waarvan de waarde overeenkomt met de ingangsweerstand van de te vervangen antenne.
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V. KG-antennes
1. MARCONI ANTENNE
Zoals uit fig. 79 blijkt is de Marconi antenne van oorsprong een Yi X
straler. Dit betekent dus korte antennelengten, voor de 20 m band ca.
4,70 m. Gaan we op harmonischen werken dan moet de antennelengte een
oneven veelvoud van % X bedragen (dus % X, 5/-i X, 7/i X enz.). Aan het
einde, waar de antenne is geaard, onstaan een stroombuik en een spanningsknoop.
De Marconi antenne heeft een vrij lage stralingsweerstand (ca. 30 Q),
waardoor sterke stromen optreden bij het voedingspunt. Een hoge aardweerstand betekent daarom een groot energie- en dus rendementsverlies.
Is het niet mogelijk om een voldoende lage aardweerstand te bereiken,
dan kan men beter een tegengewicht gebruiken (zie hfdst. III. 15) dat
goed van aarde is geïsoleerd. Bij hoge frequenties kan bv. ook het chassis
en de metalen carosserie van een auto dienst doen als tegengewicht. De
voeding kan het beste via een coaxkabel plaats vinden. Een voordeel is
de lage stralingshoek, waardoor grote afstanden kunnen worden over
brugd.
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Fig. 79
Stroom- en spanningsverdeling bij een Marconi-antenne
voor de grondgolf en de 3e harmonische.

Commercieel en militair worden wel Marconi antennes met een fuik
vormige straler en tegengewicht gebruikt voor installaties die over een
groot frequentiegebied moeten kunnen werken. Door een juiste vormgeving
van de overgang van coax kabel naar straler en tegengewicht én van de
straler zelf, kan een zeer goede aanpassing worden verkregen, boven een
van de afmetingen afhankelijke minimum frequentie.
(De antenne gedraagt zich daarbij t.o.v. de kabel als een hoogdoorlaatfilter.)
Het met de frequentie toenemen van de stralingshoek bepaalt de maximum
frequentie waarvoor de antenne in de praktijk bruikbaar is.
Afb. 80 toont een dergelijke antenne, welke bruikbaar is voor een frequen
tiegebied van 3...30 MHz, in een uitvoering van Siemens. De polarisatie van
de Marconi antenne is natuurlijk verticaal, bij de hieronder genoemde
Fuchs antenne twijfelachtig; tenzij deze ook verticaal is opgesteld.

2. FUCHS ANTENNE
I>eze Vz X straler (fig. 81a) wordt in de spanningsbuik gevoed. De con
structie lijkt nogal gemakkelijk, omdat het voedingspunt aan het einde

i
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Afb. 80

Marconi antenne met fuikvormige straler en tegengewicht (Siemens) (blz. 72).
(De in dit boek voorkomende foto’s konden om technische redenen niet altijd bij de
betreffende tekstpagina worden opgenomen. Teneinde dit euvel zoveel mogelijk te
ondervangen is achter het onderschrift bij de foto's het bladzijdenummer geplaatst
waarop de afbeeldingen betrekking hebben.)
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Hoe meer u weet van antenne-techniek, des
te meer waardeert u de ^^^3-antennes!
Als een rode draad loopt door Messa's produktieprogramma deze gedachte:
het tv-antennesysteem moet dezelfde perfektie bezitten als de tv-ontvanger.
Alleen dan kan de kijker genieten van de beeldkwaliteit waarop hij recht heeft,
alleen dan kan de televisiebranche het vertrouwen van het publ:ek rechtvaardigen.
Hoe heeft Messa dit principe in praktijk gebracht?
— Door een fabricagc-apparaat op te bouwen, dat borg staat voor een serieproduktie die voldoet aan de hoogste eisen van elektrische en mechanische
precisie. De nieuwe Messa-fabriek te Emmen behoort dan ook tot de best ge
outilleerde antennefabrieken van Europa.
— Door voortdurende research, opdat de ontwikkeling van de antennetechniek
gelijke tred houdt met die van de tv-techniek en de nieuwe behoeften van het
kijkerspubliek.
— Door vorm te geven aan een serie tv- en fm-antennes, die tot in details ver
rassend vervolmaakt zijn, zoals hiernaast wordt geïllustreerd.

Ontdek hoe

de perfektie van straks

vandaag gestalte gaf:
—

De elektrische precisie van de Messa-produkten wordt ’t best geïllustreerd

door de unieke impedantie-afregeling (Ned. oktrooi), die alle Messa-antennesystemen ondergaan. Omdat het praktisch onmogelijk is met standaardmaterialen
de exacte impedantie te bereiken, corrigeert Messa elke antenne door profilering
van de bovengeleider.
—

In de kust- en industriegebieden, waar geleidende stoffen in de atmosfeer

voorkomen, hecht zich na verloop van tijd neerslag (zout, roet, e.d.) op de
afstandsstukken. Gevolg: vermindering van de isolatieweerstand èn van de beeld
kwaliteit. Messa zocht en vond hiervoor als eerste een oplossing. Door middel
van konisch verlopende ribben werd de lekweg sterk vergroot. Een permanente,
maximale energie-overdracht is nu onder alle
verzekerd.

klimatologische omstandigheden

DIT IS EEN PUBLIKATIE VAN

7^ ESSA
<
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— Elke Messa-antenne is voorzien van een bijzonder type aansluitklem. De
bovenste helft bestaat uit koper, de onderste is van aluminium. Beide delen zijn
onder hoge druk op elkaar gewalst. Het euvel van corrosie tussen antennekabel
en klem is zo radikaal opgeheven.
Aan deze en andere elektrische konstruktieve eigenschappen, zoals de ingenieuze
aansluitdoos en het Non Vibrato-patent, danken de Messa-antennes hun voor
aanstaande plaats op de binnen- en buitenlandse markt.

v\ xV

Een grondige eindcontrole verzekert handelaar en kijker van een antennesysteem
dat aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Een schriftelijk garantiecertificaat
waarborgt alle eigenschappen volledig voor de tijd van drie jaor.

VERKOOP ROTTERDAM HOLLAND OOSTPLEIN 114
TEL. (010) - 122711 - 120557

&
DE FABRIEK DIE DE TOEKOMST DICHTERBIJ HAALT
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ligt en de antenne dus via een scheidingscondensator direct op de eindkring
van de zender zou kunnen worden aangesloten (fig. 81b).
Een betere schakeling verkrijgen we door het opnemen van een tussenkring LC, welke wordt afgestemd op de uit te zenden frequentie, waardoor
we het stralingsrendement verhogen en de harmonischen onderdrukken
(fig. 81c). Dit laatste is tegenwoordig dringend noodzakelijk, o.a. ter ver
mijding van storing in de TV banden (T.V.I.). De beste onderdrukking
van ongewenste harmonischen bereikt men door de capacitieve koppeling
van tank- en antennekring zo klein mogelijk te houden, hetzij door een
geaard scherm (fig. 81c) hetzij door lus- of link-koppeling (fig. 84).
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a. Stroom- en spanningsverdeling bij een Fuchs-antenne voor de grondgolf.
b. directe koppeling van een Fuchs-antenne met de tankkring.
c. Koppeling via een tussenkring.
In deze kring treden reeds bij kleine zendenergieën aanzienlijke stromen
op, zodat we alle verbindingen van dik draad moeten maken. Om een hoge
resonantieweerstand Zo ==

L
te krijgen, nemen we Li vrij groot en Ci
CR

klein.
De antenne wordt ter bevordering van de stabiliteit zo aangesloten, dat
de capacitieve koppeling met de tankkring zo klein mogelijk is. Gunstig
is de verbinding van tussenkring en tankkring als linkkoppeling in coax
kabel uit te voeren (vergelijk fig. 84).

38.6 m

Fig. 82
Stroomverdeling bij een Fuchs-antenne voor grondgolf en harmo
nischen (a = 80 m, b = 40 m, c = 20 m en d = 10 m band).
De theoretische lengte van de Fuchs antenne is
X of een veelvoud hier
van, in de praktijk kiezen we echter de lengte iets minder dan Vz X en wel
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ongeveer 1 = Vz X X 0,95 = 0,475 X, om redenen vermeld in hfdst. n. 6.
De Fuchs antenne is voor alle amateurbanden geschikt als we haar voor
de 80 m band als Yz X antenne bemeten; voor de 40, 20 en 10 m band
gebruiken we haar dan als tweede, derde en vierde harmonische antenne.
De kring Li—Ci moet steeds op de juiste band worden afgestemd. De
gunstigste antennelengte is 38,6 m ffig. 82).

3. WINDOM ANTENNE
Men spreekt van een Windom antenne (fig. 83) als een Yz X ééndraadsantenne wordt gevoed via een ééndraadsleiding, die een karakteristieke
impedantie heeft, gelijk aan de impedantie op het aansluitpunt bij de
antenne. De lengte van de zendlijn heeft weliswaar geen invloed op de
karakteristieke impedantie, maar moet toch niet kleiner dan V3 X zijn.
Voor een enkele draad van 1,5 mm 0 ligt de impedantie in de buurt van
600 Q. Om juiste aanpassing, dus geen reflectie, te verkrijgen, moeten we
de zendlijn dan bij een V2 X antenne aansluiten in een punt op ca. Ve X van
het antenne-uiteinde. De juiste aanpassing kan als volgt m.b.v. stroom
meting worden gecontroleerd:
We verlengen de zendlijn van de bedrijfsklaar gemonteerde antenne aan
het zendereinde met minstens
X. Dit deel moet zo vrij mogelijk worden
opgehangen. Een op verschillende punten van dit verlengstuk ingeschakeld
thermo-instrument zal bij de juiste aanpassing steeds dezelfde stroom aan
wijzen.

n

:

ivi

A/2

X

60A*kab«t
LI

.1

Fig. 83

Windom-antenne.

1

Fig. 84
Koppeling van de Windom-antenne via de
tussenkring Lj-Ci met de zendereindtrap.

Bij de Windom antenne moeten we de energietoevoerleiding zo vrij mogelijk
ophangen, om ongewenste capacitieve beïnvloeding te vermijden. De zend
lijn moet bovendien van het aansluitpunt af gerekend, over een lengte van
minstens % X loodrecht naar beneden hangen. De koppeling met de tankkring kan het beste volgens fig. 84 worden uitgevoerd.
De Windom antenne is niet goed bruikbaar voor meer dan één band, door
grote variaties in golfweerstand en grote stralingshoeken.
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4. DIPOOLANTENNES
Indien we een y2 X antenne in het midden doorknippen en hier een transmissieleiding aansluiten hebben we de klassieke dipoolantenne, die in
horizontale stand horizontaal, in verticale stand verticaal gepolariseerde
golven uitstraalt. Bij de in fig. 85 getekende dipoolantennes worden afge
stemde zendlijnen gebruikt.
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Fig. 85
Stroom- en spanningsverdeling bü dipoolantennes met afgestemde zendlijnen voor
de grondgolf (a = spanningskoppeling, b = stroomkoppeling) en voor de tweede
harmonische (c).
Bij de spanningskoppeling (a) heeft de zendlijn een lengte van een oneven
aantal maal V\ X, terwijl de afmetingen bij stroomkoppeling (b) veelvouden
van V2 X bedragen, indien men tenminste de grondgolf aan de dipool toe
voert. In het midden van de dipool bevindt zich dan op het voedingspunt
een stroombuik. Bij het werken op de tweede harmonische treedt in het
midden van de antenne een spanningsbuik op (c).
Het voordeel van antennes met afgestemde zendlijnen is, dat we geen
rekening behoeven te houden met de aanpassing tussen zendlijn en antenne,
er zullen echter veel hogere spanningen op de toevoerleiding optreden dan
wanneer deze juist is aangepast.
N_______is
XM

X/2__________ „

XA

Fig. 86
Dipoolantenne met 75 O leiding.
rsa-tij"

JOOll-Ujn

Fig. 87
Gevouwen dipool met 300 Q leiding.
Ben % X dipool heeft een stralingsweerstand van ca. 73 Q. Gebruiken we
75 Q parallelkabel, dan zullen er geen staande golven optreden. De lengte
van de zendlijn doet dan niet ter zake (fig. 86).
Een soortgenoot van de dipool, de gevouwen dipool, die veel voor UKG
ontvangst wordt gebruikt, heeft voor de grondgolf een impedantie van
ca. 300 Q (fig. 87). Als zendlijn kunnen we hierbij de bekende 300 Q lintkabel gebruiken.
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De gevouwen dipool heeft uitgesproken breedband-eigenschappen; hierdoor
kan de zendfrequentie in een bepaalde band worden veranderd zonder dat
de antenne-afstemming behoeft te worden gewijzigd. We kunnen de ge
vouwen dipool nl. ook beschouwen als bestaande uit twee kortgesloten % X
leidingen. Het reactantieverloop hiervan is tegengesteld aan dat van een
dipool, waardoor a.h.w. een compensatie optreedt.
De afmetingen van de gevouwen dipool voor de diverse amateurbanden zijn
in tabel IX opgenomen.
TABEL IX
AFMETINGEN VOOR GEVOUWEN DIPOLEN
Band (MHz)

Antennelengte 1 (m) Stralerafstand d (cm)

3.5
7
14
28
144

38,6

20,15
10.05
4.9
0.95

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

20
15
10
8
5

Als harmonische antenne is de gevouwen dipool bruikbaar voor de oneven
harmonischen (3e, 5e, 7e enz.), maar niet voor even harmonischen!
In fig. 88 zien we een Y-antenne. Deze kunnen we toepassen als de kabelimpedantie groter is dan 75 ohm. De aansluitpunten 1 en 2 worden nu
X/2

—X' ? rvan
■n 600tl-lijn
willtkturigt langt*

Fig. 88
De Y-antenne met niet af
gestemde zendlijn is een
typische eenband antenne.

zodanig gekozen dat de ingangsweerstand van de dipool tussen deze punten
gelijk is aan de golfweerstand van de zendlijn. De punten 1 en 2 liggen
op gelijke afstand van het midden. Voor 600 Q is de afstand B ca. Vt X, de
afstanden A en C berekenen we uit:
36
A== — (f in MHz, A in meter);

C — j- (f in MHz, C in meter).

De afmetingen van de Y-antenne voor de verschillende amateurbanden zijn
in tabel X opgenomen.
Aanpassing 600 Q, dus bij een draaddoorsnede van 2 mm is de afstand
tussen de aders van de transmissieleiding ca. 15 cm.
Het gedeelte C moet, indien mogelijk, loodrecht naar beneden hangen,
verder mogen er, over een afstand van lA \ gerekend van het aansluitpunt
af, geen knikken in de zendlijn voorkomen.
De Y-antenne kenmerkt zich door een hoog rendement, maar ze is slechts
voor één band te gebruiken.
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Bij de zg. T-aanpassing (fig. 89a) verbinden we ook de kabel met de
doorlopende straler op enige afstand van het midden, de leidingen van het
aanpassingsgedeelte lopen hier echter parallel aan de antenne. De afstan
den A en B berekenen we uit:
55

35
B— —
(f in MHz, B in meter).

A = — (f in MHz, A in meter);
f

Wanneer we de verbindingen B verschuifbaar maken kunnen we de aan
passing gemakkelijk instellen. Om een staande golfverhouding = 1 te
bereiken moeten we dan meestal de straler ook kunnen variëren. Dit kun
nen we voorkomen door in de aanpasleidingen variabele serie-capaciteiten
op te nemen, waarmede we de overblijvende inductieve reactantie kunnen
compenseren.
TABEL X
AFMETINGEN VOOR Y-ANTENNES
Band
(MHz)

Antennelengte (m)

3.5
7

40
20

14
28

Lengte A Lengte C
(m)
(m)

10
5

Een coaxkabel kunnen we aan de enkele dipool aanpassen met een halve
T- ofwel Gamma-aanpassing (fig. 89b).
In de verbindingen is hier de variabele capaciteit getekend.
Een instelbare symmetrische aanpassing is verder nog de H-aanpassing
(fig. 89c). Deze lijkt enigszins op een variabele gevouwen dipool.
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Fig. 89
T-antenne met % straler en niet afgestemde 600 Q leiding (a).
Gamma-aanpassing (b). H-aanpassing (c).
In fig. 90 zien we een dipool met % X aanpasstuk (stub). We brengen de
energie over met een willekeurig lange 600 Ü lijn. Deze is dusdanig op
het resonerende V± X aanpasstuk aangesloten dat de impedantie hiervan
tussen de punten 1 -en 2 600 Q bedraagt. Deze punten liggen op ongeveer
Vt X van het ondereinde. Nemen we de afmetingen zoals aangegeven, dan
treden op de 600 Q zendlijn geen staande golven op. Is het aanpasstuk
ongeveer Vt X of een oneven veelvoud van % X, dan moet het ondereinde

77

open zijn, bij V2 X of een veelvoud daarvan moet zij aan het ondereinde
worden 'kortgesloten. Zie verder hfdst. VIII. 2b.
X/2
X/2
■oZ-

»
X/t
X/7\\

20011 - Itiding
aluminium
of koptrbuis

lijn van
2 1600/11
f^willthtungt tingit

1

1\

X/t

an\\
600/1- lijn
willtkturige Itngl3f^\

Fig. 91 De Q-antenne, een lA X
dipool met een % X transformatieleiding aangepast
aan een voedingslijn van
willekeurige lengte.

Fig. 90 % X dipool met 600 Si voedingslijn en aanpassing via een open
ï4 X „stub".

De Q-antenne (fig. 91) is eveneens een in het midden gevoede dipool,
gevoed door een niet afgestemde transmissieleiding met vrij hoge impe
dantie.
De 600 Q voedingslijn en 73 Q ingangsimpedantie van de dipool passen we
aan m.b.v. een
X transformator, die in dit geval een impedantie van
Z = y/ Zi. Z2 = y/ 73 X 600 — ca. 200 Q moet hebben (zie hfdst. II. 16).
De Y* X transformator kan uit twee aluminium- of koperen buizen bestaan.
Bij juiste aanpassing treden op de 600 Q lijn geen staande golven op,
hetgeen we kunnen controleren met een neonlampje.
In tabel XI zijn de afmetingen van de
X transformator gegeven.
TABEL XI AFMETINGEN VAN DE & X TRANSFORMATOR
Impedantie (0)

0 koperbuis (mm)

Afstand (mm)

200

12

38

300

5

35

TABEL Xn AFMETINGEN VAN DE Q-ANTENNE VOOR MEER BANDEN
Band (MHz)
3,5- 7-14
7-14-28

Antennelengte (m)

Lengte & <X transf. (m)

31

26

20,6

20

Ofschoon de Q-antenne eigenlijk een éénband antenne is, kan men haar
toch voor meerdere banden gebruiken. We moeten dan de impedantie van
de % 1 transformator 300 ü kiezen. Bij de in tabel XII aangegeven af
metingen zijn dan de staande golven te verwaarlozen.

5. ZEPPELIN ANTENNE
Deze door amateurs veel gebruikte antenne is een % X dipool, welke aan

78

één einde wordt gevoed door een niet-stralende, afgestemde transmissieleiding. Daar de impedantie aan het einde van een Y2 X dipool hoog is,
passen we spanningsvoeding toe, met een aan het einde open transmissieleiding (Z = ca. 600 Q).
In fig. 92 zien we de koppeling, stroom- en spanningsgolven bij grondgolf
(a) en tweede harmonische (b). De zendlijn moet juist worden afgestemd,
zodat aan het boveneinde een spanningsbuik ontstaat.
Bij stroomkoppeling met de tankkring is de lengte van de zendlijn Yx X of
een oneven veelvoud hiervan; bij spanningskoppeling Yz X of een veelvoud
hiervan.
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De Zepp blijkt zeer goede meerbandeigenschappen te bezitten als we de
afmetingen nemen volgens fig. 93. Ci en Ca dienen om de zendlijn elek
trisch te verkorten, terwijl we met C3 de zendlijn elektrisch verlengen.
M.b.v. deze condensatoren is het mogelijk met één zendlijn te werken op
alle harmonischen van de grondfrequentie, vooropgesteld dat men steeds de
juiste koppeling kiest (zie tabel XIII).
TABEL XIII
KOPPELMETHODEN VOOR VERSCHILLENDE LIJNLENGTEN EN
40 m STRALERS
Band (MHz)
Spanningskoppeling

3.5
7

14

28

Stroomkoppeling

3.6
7

14
28

Lijnlengte (m)
40
40-20
40 - 30 - 20 - 10
40-30-20- 15- 10-6
20

30-10
45 -35-25- 15 -5
17,5 - 12,5 - 7.6 - 2,5
enz.

Bij stroomkoppeling stemmen we de seriecondensatoren Ci en C2 af op
gelijke stroommaxima van de thermokoppels A. C3 heeft dan minimum
capaciteit. Bij spanningskoppeling hebben Ci en C2 maximum capaciteit.
Dan regelen we met C3 de thermokoppels af op minimum uitslag.
Is de plaatselijke situatie zo, dat we de constructie van fig. 93 niet kunnen
gebruiken, dan nemen we een Zepp met afgetakte zendlijn. Is het Lechersysteem % X of een oneven veelvoud van % X, dan moet het ondereinde
kortgesloten zijn; bij % X of een veelvoud daarvan is het open. De punten
1 en 2 liggen op ongeveer Vr X van de stroomknoop (fig. 94).

79

1
:

5

lOOmm

\J2
tijm
A/7
1
20,6 m

©

s°°U

600/1- zcndhjn nn
willtkturigt Unglt^

©

C3 cii
5S
300p

U

2

A/4

Fig. 94
Zepp met aangepaste zendlijn.

Fig. 93
Afmetingen van een Zepp voor
alle amateurbanden met draaicondensatoren in de Lecherleiding voor de aanpassing.

6. AUTO- EN VAARTUIGANTENNES
Zowel bij toepassing op een auto als bij andere mobiele installaties
(jachten bv.), zijn de maximum afmetingen van de antenne meestal zeer
beperkt. Voor frequenties boven 30 MHz kan men ook hier nog afge
stemde antennes, % \ of Vz \ lang gebruiken. Bij lagere frequenties
(20, 40 of 80 m amateurband, visserijband of omroep) is dit niet mogelijk
en kunnen we slechts met antennes werken, die klein zijn t.o.v. de golf
lengte. Nu is door de grote gevoeligheid van de moderne ontvangers over
het algemeen nog redelijke ontvangst mogelijk met een staafantenne van
1 è. 2 meter lengte. Deze bestaat dan meestal uit telescopisch in elkaar
schuivende dunne buizen, gemonteerd op een speciale doorvoerisolator en
door middel van capaciteitsarme coax kabel (impedantie 135 è, 150 Q) met
de ontvanger verbonden.
Fig. 95
A)
a. Aanpassing van verticale
antenne, korter dan V* Xb. Vervanglngsschakeling van
korte antenne.
L> = serie-zelfinductie voor af
stemming ; Ri = verliesweerca
stand van L; R80rie = isolatie•weerstand; Ra = aardingsweerstand; R8 = stralingsweerstand; Ca = antenne-capaciteit.
Bij auto’s gebruikt men, om beschadiging gedurende het parkeren te voor
komen, wel uitvoeringen die geheel in de carosserie kunnen verdwijnen,
hetzij met handbediening, hetzij volautomatisch. Dit gebeurt dan door een
elektromotor, die reageert op het in- en uitschakelen van het toestel.
Tegenwoordig gebruikt men naast de geheel metalen antennes ook wel
staven van met glasvezel gewapende kunsthars waar een koperdraad of
koperlitze is ingegoten. Deze zijn vrijwel onbreekbaar en volkomen onge
voelig voor weersinvloeden.
De eigencapaciteit is bij gelijke lengte iets kleiner dan van een metalen
staaf met dezelfde buitendiameter, wat dus een iets kleiner rendement
betekent door de ongunstiger verhouding tussen antenne- en kabelcapaciteit. Omgekeerd kan men door de hogere elasticiteit wat grotere lengten
toelaten waardoor de effectieve hoogte toeneemt.
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Ernstiger problemen treden op, wanneer men zulke veel te korte antennes
voor zenden moet gaan gebruiken. Door de kleine effectieve hoogte is nl.
ook de stralingsweerstand zéér klein, bv. ca. 1 Q bij een lengte van V20 XOm de antenne die zich capacitief gedraagt in afstemming te brengen, is
een relatief grote zelfinductie nodig, waarvan de verliesweerstand aan
zienlijk groter dan de stralingsweerstand kan zijn. Indien daarbij in het
aardcircuit of door slechte isolatie nog meer weerstand in de keten wordt
geïntroduceerd, gaat het overgrote deel van de zendenergie verloren.
Een voorbeeld kan de verhoudingen het beste toelichten (fig. 95). Stel, dat
we een 2 m lange staafantenne willen gebruiken voor communicatie in
de 40 m band. De effectieve hoogte bedraagt zonder meer ca. 1 m, waar
voor we een stralingsweerstand vinden uit de formule
heff\2

Ra = 1579

X

van ca. 1 Q. De capaciteit van de staaf bedraagt ca. 15 pF, zodat de seriespoel voor resonantie ca. 30
wordt. Bij een Q van 300 — een heel
behoorlijke waarde — is de verliesweerstand hiervan:
6,28 X 7,5 X 30
4,6 Q.
Ri1— co WQ —
300

Veronderstellen we verder de weerstand in de aardverbinding gunstig
(0,4 Q) en een isolatorparallelweerstand van ca. lMfl.
Deze laatste kunnen we omrekenen als serieweerstand volgens R80rie —

X2

Rpar

waarin X de reactantie van de antenne is en wel voor 15 pF bij 7,5 MHz
ca. 1400 Q.
14002
We vinden dan Rserje = 1 X 100 — 2Q.
De totale weerstand in de keten bedraagt nu Rs + R\ + Ra + Raerie 8 Q.
% of 12% % van de zendenergie wordt dus uitgestraald, 87% % dient ter
verwarming van de omgeving.
Wat kunnen we nu doen om hierin verbetering te brengen? Het meest
effectief is het vergroten van de antennecapaciteit, hetzij door een top
capaciteit, hetzij door meerdere staven waaiervormig of op enige afstand
parallel op te stellen, eventueel ook door een grotere staafdiameter. In het
eerste geval neemt ook de effectieve hoogte toe. Twee staven van 1 m lang
en 5 mm doorsnede als topcapaciteit verhogen de antennecapaciteit tot
ca. 30 pF en de effectieve hoogte tot bv. 1,6 m.
Ra wordt dan 1579

= 2,5 Q.

De spoelzelfinductie daalt tot 15 /tH

en de Ri tot 2,3 Q.
Met een betere isolatie zouden we een Rp van 10 M Q kunnen bereiken,
overeenkomend met een serieweerstand van 0,2 Q. Totaal hebben we dan
2,5 + 2,3 + 0,2 + 0,41= 5,4 Q.
2,5
----- X 100 % t=- 46 % van onze energie wordt nu uitgestraald, dus bijna
5,4
vier maal meer dan eerst!
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Vaak wordt geadviseerd de staafantenne te vervangen door een draad ter
lengte van VI X of % X, die gewikkeld is op een bamboestok van ca. 2 m
lengte, waarmee men dan een VI X of Y2 X antenne probeert te benaderen.
In de praktijk gaat dit niet op, daar deze spoelantenne door zijn vorm en
slechte isolatie een veel te lage Q en dus een te hoge verliesweerstand
heeft (in de orde van 10 è. 50 Q). Beter werkt vaak zelfs een kortsluiten
van de windingen, daar men dan een geleider met grotere diameter en dus
grotere capaciteit benadert. Ook aanbrengen van een extra spoel ergens
in de antennestaaf heeft om dezelfde redenen weinig zin, tenzij men erboven
een behoorlijke topcapaciteit aanbrengt. Een gevonden verbetering is
anders meestal alleen toe te schrijven aan de capaciteitsvergroting en blijft
dan ook als men de spoel kortsluit.

X/4

z-son
Fig. 96
Een verticale Vt X straler voor voertuigen (voor
dimensionering zie hfdst. VIII. 2d).
Toepassing van een topcapaciteit kan mechanische en esthetische proble
men met zich meebrengen, doch gelukkig zijn ook met de andere genoemde
middelen tot capaciteitsvergroting overeenkomstige resultaten te bereiken.
Aan boord van niet-metalen jachten kan het bereiken van een lage Ra
moeilijk zijn. Aanbrengen van een voldoend groot metaaloppervlak (metaal
folie) op de huid onder de waterlijn, is dan meestal de beste oplossing.
Werkt de zender boven 30 MHz, dan kunnen we zonder bezwaar verticale
Vi X of Vè X antennes gebruiken en liggen de verhoudingen aanzienlijk
gunstiger. In voertuigen wordt veel de verticale % X antenne gebruikt
waarbij het chassis dan als tegencapaciteit dienst doet (fig. 96).
Deze antennes kunnen we, eventueel in telescoopuitvoering, op het dak of
aan de zijkant bevestigen.

Xrt

Z-50A.

chau'n
T

Fig. 97
% X straler aangepast via een tussenkring.

Bij de laaste methode krijgt de antenne vaak een uitgesproken lichteffect,
waarmee men dus rekening moet houden. In het onderste gedeelte van de
antenne is de stroom het grootst en dus ook de straling. Vandaar dat een
zo vrij en hoog mogelijke opstelling het beste is. De antenne wordt met

82

■

de tankkring verbonden via een 50 Q coax kabel (voeding in de stroombuik).
De koppeling wordt gevarieerd met Li en Ci. Zo kan men op een andere
band overgaan. Met de in fig. 97 getekende koppeling kunnen we de aan
passing (spanningsvoeding) bij Vz X antennes op de juiste waarde instellen.
Aan het ondereinde van de antenne bevindt zich de parallelkring Li-Ci.
De aftakking op Li kiezen we zó, dat de kabel met zijn karakteristieke
impedantie is afgesloten (eventueel met een seriecondensator).
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VI. Richt-antennes
1. INLEIDING
Het doel van een richtantenne is: energie-uitstraling alleen in een gewenste
richting. Hierdoor kan een besparing van energie worden verkregen of de
reikwijdte van de zender worden vergroot. Een groot deel van de richtantennes bestaat uit dipool-combinaties, waarvan we er in het nu volgende
enkele principieel zullen bespreken.
De richtantennes kunnen we verdelen in dwarsstraal- en langsstraalantennes. Een richtantenne is een dwarsstraalantenne, wanneer hij maxi
mum energie uitstraalt loodrecht op het vlak van de antenne. We spreken
van een langsstraalantenne, wanneer maximum energie wordt uitgestraald
in het vlak van de antenne. De elementen waaruit een richtantenne bestaat,
kunnen we verdelen in gevoede en stralingsgckoppelde elementen. Een
gevoed element is via een transmissieleiding met de voedingsbron (zender)
of belasting (ontvanger) verbonden. Een stralingsgekoppeld- of parasitair
element verkrijgt of staat zijn energie af door straling van of naar een
gevoed element.

2. VERSCHILLENDE COMBINATIES VAN GEVOEDE
ELEMENTEN
Door dipolen in een bepaalde stand t.o.v. elkaar te plaatsen en de stromen
een bepaalde faze te geven, kunnen v/e verschillende richteffecten ver
krijgen.
Plaatsen we bv. twee dipolen naast elkaar (fig. 98) en voeden we ze in
faze, dan zal de straling in een richting loodrecht op de antenne-assen
verdubbelen. Doordat de straling in de andere richtingen niet verdubbelt,
omdat daar fazeverschuivingen bestaan, neemt het richteffect dus toe in
het vlak, loodrecht op de antenne-assen. In het verticale vlak bestaat hier
geen richteffect.
A

A

Fig. 98
De straling in de richting AA verdubbelt, in
de andere richtingen niet. Daardoor -wordt
het richteffect in de richting AA dus sterker.

We kunnen dit verkrijgen, door dipolen boven elkaar te plaatsen op de
manier van fig. 99. Is de afstand tussen de dipolen % X dan zal in de
richting AA geen energie worden uitgestraald, omdat in deze richting
de stralingen in tegenfaze zijn, als de stralers in faze worden gevoed. In
het verticale vlak ontstaat nu een stralingsdiagram in de vorm van een
liggende acht (oo). Het stralingsdiagram in het horizontale vlak is het
zelfde als dat van een enkele dipool, dus ook achtvormig.
Een toename van het richteffect, zowel in het horizontale als in het
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Fig. 100
Door deze rangschikking vergroting
van richteffect in horizontaal en verti
caal vlak.
A

b<

oo—

Fig. 99
Door de dipolen boven elkaar te plaatsen op % X
en in faze te voeden ontstaat richteffect in het
verticale vlak. BB max.; AA min.

A

verticale vlak, kunnen we verkrijgen door de schakeling van fig. 100. Het
richtdiagram van de hier genoemde opstellingen is tweezijdig.
Een éénzijdig diagram kunnen we verkrijgen door twee dipolen op een

//

12

1/tX

Fig. 101 Eenzijdig stralingsdiagram, verkregen door
het uit faze voeden van de dipolen.
afstand van V\ \ te zetten en 90° uit faze te voeden (fig. 101). In de rich
ting A zullen de stralingen elkaar versterken. In de richting B zullen ze
elkaar verzwakken, hetgeen te bepalen is met het bijbehorende vectordiagram. Het stralingsdiagram heeft een hartvorm (cardioïde).
11
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1/2X
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/
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>
Fig. 102 Langsstra&l-antenne.

85

Een ander systeem waarbij de dipolen niet in faze worden gevoed is dat
van fig. 102. De dipolen staan op V2 X van elkaar en worden in tegenfaze
gevoed. Dit is een langsstraalsysteem. In de richting AA verzwakken de
stralingen elkaar, terwijl ze in de richting BB versterken.

3. STRALINGSGEKOPPELDE OF YAGI-ANTENNES
Plaatsen we op een afstand van 0,1...0,25 X van een dipool een metalen
staaf welke op een iets lagere frequentie is afgestemd dan de dipool, dan
blijkt de straling naar de zijde van dit parasitaire element te zijn ver
minderd. Naar de tegenovergestelde zijde is de straling toegenomen. De
energie wordt a.h.w. door de staaf gereflecteerd en deze staaf wordt daar
om reflector genoemd.
Maken we dit hulpelement korter, zodat zijn afstemfrequentie hoger is
dan die van de dipool, dan blijkt de uitstraling juist in de richting van dit
element toe en in de tegenovergestelde richting af te nemen. In dit geval
spreken we van een director.
Het blijkt dat we, door combinatie van een gevoede dipool met een reflector
en één of meer directoren, zeer gunstige richtkarakteristieken kunnen
realiseren (zie verder hfdst. XI).

ENKELE RICHTANTENNES VOOR DE AMATEURBANDEN
4. DE MARCONI-FRANKLIN ANTENNE
De in fig. 103 getekende Marconi-Franklin antenne bestaat uit vier % X
dipolen die horizontaal of verticaal worden opgesteld, afhankelijk van de
gewenste polarisatierichting. We bereiken een gelijke faze van de stromen
in de verschillende stralers door de onderlinge verbinding te maken met
% <X Lechersystemen. De hierin optredende 180° fazeverschuiving compen-
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Fig. 103 Dwarsstraal-antenne, bestaande uit vier % 1 dipolen.
Het systeem wordt via een afgestemde zendlijn gevoed.

seert het 180° bedragende fazeverschil tussen de spanningen in de naast
elkaar liggende einden van de stralers. De versterking is voor een driedelig
% X systeem 3,3 dB en voor een vierdelig systeem ca. 4,5 dB wanneer de
onderlinge afstand V20 X bedraagt. Bij een afstand van 0,4 & 0,5 X wordt
de versterking groter, de onderlinge koppeling daarentegen gecompliceer
der. De voeding kan geschieden aan de einden van twee dipolen (spanningsvoeding en resonerende leiding) of in het midden van één of meer dipolen
(stroomvoeding) met al of niet afgestemde leiding.
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5. QUAD-ANTENNE
De Quad-antenne (fig. 104) is een twee-elements-richtantenne. Het is een
vierkante, uit straler en reflector bestaande raamantenne, waarvan de
zijden % X lang zijn. De elementafstand is 0,1...0,2 X. De versterking
bedraagt ca. 7...9 dB, als het middelpunt zich minstens % X boven de aarde
bevindt.
0./...0.2A

afstand
80-200mm

straler.

refleklorj
5-S0p f
condensator
of slub
Cl
- kortsluitbeugel

Fig. 104
Quad-antenne.

30011 leiding
(coaxkabel bij
straler met 1 winding)

JOO-SOOmm

De straler wordt gevoed via een afgestemde Lecherleiding (bv. Z = 300 Q).
De reflector kunnen we door het verschuiven van de kortsluitbeugel op de
naar beneden hangende stub (lengte 30 è. 50 cm), of door het afstemmen
van Ci (5...50 pF) instellen op optimale straling naar voren of grootste
voor/achter verhouding.
In het laatste geval is de energiestraling naar voren slechts weinig minder
dan in het eerste en bij ontvangst worden de van achter komende stoorsignalen aanzienlijk meer onderdrukt.
De Quad-antenne is goedkoop en betrekkelijk eenvoudig van constructie.
Als drager van de antenne dient een stevig tweedelig houten raam of
een — volgens de diagonalen van een kubus — uit bamboe geconstrueerde
ster. Hierop worden de raamwindingen met behulp van goede isolatoren
bevestigd (draaddoorsnede 1,5 è, 3 mm).
Bij een straler met twee windingen bedraagt de impedantie ca. 200 & 300 Q,
met één winding ca. 50 è. 75 Q, bij een reflectorspatie van 0,1...0,2 X- Meer
reflectorwindingen geven geen voordeel. De Quad-antenne is licht en zeer
geschikt als draaibare richtantenne, omdat de afmetingen relatief klein
zijn en zowel de horizontale als verticale stralingskarakteristiek gunstig is.

6. W 8 JK-ANTENNE
Met de bekende W 8 JK-antenne (fig. 105) verkrijgt men bij een element
afstand van % X een versterking van 6,2 .dB en 5,7 dB met & X afstand.
De voedingsleiding is gekruist om de stralers in faze te voeden. De impe
dantie op het aansluitpunt bedraagt enkele duizenden ohm. De antenne
wordt gevoed via een resonerende zendlijn of via een niet-resonerende
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zendlijn die m.b.v. een kortgesloten stub ter lengte van ca. 0,28 X wordt
aangepast.

e;
SJm

A~ ~0.6m

afgtttemde
ztndlijn

2.6m

5

Fig. 105 W8JK antenne
a. Horizontaal
b. Verticaal
c. Middenstuk
De W 8 JK-antenne kunnen we horizontaal (fig. 105a) of verticaal op
stellen (fig. 105b). De in fig. 105b getekende verticale straler is berekend
voor de 28 MHz-band. Ze kan echter ook voor de 14 MHz-band worden
gebruikt. De openingshoek bij 14 MHz is ongeveer 60° ter weerszijden
van de lengterichting; bij 28 MHz is dit ongeveer 45°.

7. LAZY-H-ANTENNE
Een andere soortgelijke dipoolcombinatie is de zg. Lazy-H-antenne (fig.
106) die verticaal wordt opgesteld.
De vier dipool-elementen worden in gelijke faze gevoed d.m.v. een gekruiste
voedingslijn en aangepast met een kortgesloten aanpassingsstub.
De versterking is afhankelijk van de onderlinge afstand van de dipoolgroepen (zie tabel XIV).
TABEL XIV
VERSTERKING VAN DE
LAZY-H-ANTENNE
afstand
dipoolgroepen
%
%
%
%

X
X
X
X

versterking
4,4 dB
5,9 dB
6,7 dB
6,6 dB

*

/------------ S

A/2

A/2

>--A/2

2

3/9 A
3n a

*

k

\

A/2

ca.X/4 /600fl-itndlijri^^<

Fig. 106 Lazy-H-antenne
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In het algemeen neemt men de afstand tussen de dipoolgroepen Ms X. De
Lazy-H-antenne kan voor twee verschillende amateurbanden worden ge
bruikt (bv. 28 MHz en 14 MHz), als men ze voor de hoogste frequentieband berekent (28 MHz), en de dipoolafstand % % kiest. De antennecombinatie werkt dan op de lage frequentieband als dwarsstraalantenne
met een elementafstand van %

8. „MINIATUUR" RICHTANTENNES
Draaibare richtantennes voor de 20 m band worden — indien met meer
elementen en op ware grootte uitgevoerd — óf te zwaar, óf niet sterk
genoeg, indien men niet over speciaal materiaal beschikt. Ook de vereiste
ruimte levert vaak moeilijkheden op. Op vele manieren heeft men getracht
met kleinere afmetingen toch goede resultaten te verkrijgen.
Verkorten we een Vq \ dipool bv. met ca. 30 %, dan kunnen we deze weer
de juiste afstemming geven door in het midden zelfinducties aan te brengen
en daarmede de capacitieve reactantie te compenseren (fig. 107). Daar de
L/C verhouding van het element groter wordt, zal de bandbreedte afnemen,
doch dit speelt voor de smalle amateurbanden meestal geen grote rol.

•)
2
normale dipool

Z- ohms

0.70X

b)
verkorte dipool, ■
niet in afstemming.

Z-capacitief
c;

verkorte dipool, «
afgestemd door
extra zelfinducties.

Flg. 107

ca.4™
■
uw

Uü

Z- ohms

De stralingsweerstand van de dipool wordt kleiner, de verliesweerstand
door de toegevoerde zelfinductie groter (zo hoog mogelijke Q van de
spoel!); het rendement als zendantenne gaat dus achteruit.
Bij ontvangst geeft de antenne door zijn kleinere lengte bij een bepaalde
veldsterkte 30 % minder spanning af dan een normale dipool (beiden juist
aangepast).
Hoewel dus principieel de resultaten minder moeten zijn dan van een „full
size” antenne, blijkt in de praktijk het voordeel van de compacte meerelements opbouw vaak wel op te wegen tegen het niet geheel voldoen aan
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de optimale afmetingen. „Wonderen” moet men er niet van verwachten, de
versterking van deze antennes in 3- of 4-elementsuitvoering ligt, mede door
de kleine elementsafstanden, ongeveer tussen 1,6 en 1,8 X (+4-^-5 dB)
t.o.v. een normale dipool.
Verbeteringen van 15 of 20 dB t.o.v. een andere antenne betekenen dus
alléén, dat deze laatste om een of andere reden zéér inefficiënt werkte, bv.
door verkeerde stralingshoek, onvoldoend lichteffect of slechte aanpassing.
Door een handig manipuleren met afmetingen en extra afstemkringen zijn
bij de verkleinde antennes zéér elegante oplossingen mogelijk voor gebruik
op andere banden, bv. 15 of 10 m.
Vele amateurs hebben gewerkt aan de perfectionering van dergelijke
antennes, die ook in commerciële uitvoering zijn te krijgen (Panda Radio
Co., Mosley Co.).
Een als „G4ZU minibeam” bekende antenneconstructie is weergegeven in
fig. 108.

voor afstemming op 21,5 MHz
automatische
aanpassing unit
U-28 MHz

director
voor 29MHz
dipool

—XM voor21MHz
reflector

ï
\

-L

r

voor afstemming op H MHz

Fig. 108

V, naar zender
Bij de elementopbouw wordt een meervoudige resonantie op de volgende
wijze verkregen: Beide helften van de director worden door middel van
een % X open stub (Z = O) voor ca. 29 MHz elektrisch aan elkaar ver
bonden en functioneren dus als een normale directorstaaf met een voor die
frequentie juiste lengte. Bij 21 MHz vormt deze stub een capaciteit. Door
de eraan parallel geplaatste zelfinductie (spoel of kortgesloten stub < Vt X)
wordt resonantie van het element op ca. 21,5 MHz verkregen, zodat het
ook hier zijn normale functie als director vervult.
Voor 14 MHz is de invloed slechts gering. Bij de reflector wordt op dezelfde
wijze een resonantie bij 21 en 14 MHz verkregen. Ook op 28 MHz blijkt
de reflector dan nog effectief te zijn.
De straler, welke is gedimensioneerd voor 21 MHz, wordt aangesloten via
een afgestemde transmissielijn.
Door verandering van de lijnafstemming wordt ook die van de straler beinvloed, waardoor deze óók op 14 en 28 MHz kan worden gebruikt. Door
juiste keuze van de lijnlengte en het aankoppelen via een speciale seriekring kan men deze verstemming zelfs automatisch laten geschieden.
Het geheel fungeert nu ongeveer als 3-elements antenne op 10 en 15 m en
als 2-elements op 20 m. In Electron van feb. '59 werd door ZL2MC en
PA0WP nog een uitbreiding met een 4e element beschreven, waardoor ook
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op 20 m een 3-elements antenne wordt verkregen, met verbeterde werking
op 15 en 10 m.
Wil men een dergelijke verkleinde antenne voor slechts één band gebrui
ken, dan behoeft men de elementen dus alleen door tussengeschakelde zelfinducties (spoelen of kortgesloten stubs) te verlengen. Bij de Mosley beam,
waar de straler zelf door middel van een spoel is verlengd, wordt door
middel van een hieromheen aangebrachte koppelwikkeling de juiste kabelaanpassing verkregen.

1

¥
isolerend

P

Fig. 109

Om een stabiele constructie van de toch altijd nog ca. 6,5 è. 7,5 m lange
elementen te bereiken kan men ze uit naar de einden dunner wordende
stukken telescopisch opbouwen, of door een niet rekkende driehoeksverspanning, bv. met glasgarenkoord, een te sterk doorhangen tegengaan
(fig. 109).

9. WISA R145 2 m ANTENNE
Deze amateur-antenne voor 144...146 MHz werd in samenwerking met de
VERON ontwikkeld en heeft als grondvorm een 5-elements Yagi-antenne
met vrij ruime spatieëring (fig. 110). Hierdoor kon een behoorlijke ver
sterking (8,3 dB) en gunstige voor/achter verhouding (26 dB) worden
bereikt, zonder dat het horizontaal richtdiagram hinderlijk scherp werd
(openingshoek 50°). D.m.v. een open stub wordt bij een enkel vlak aan
passing op 300 O verkregen, terwijl met de „balun” transformator AT145
TABEL XV

Fig. 110
Wisa R146/2

1

8,3 dB

1 vlak

2,6 X

2 vlakken

3,6 X

11

3 vlakken

4,2 X

12,5 dB

4 vlakken

4,8 X

13,6 dB

6

15,5 dB

2 X4 vlakken

X

dB
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hierop 75 Q coax kabel kan worden aangesloten. Deze combinatie mag
continu met 100 watt worden belast. Dank zij speciale verbindingsstrippen
kunnen 2, 3 of 4-etage-antennes worden geleverd met grotere versterking
en toenemend verticaal richteffect (zie tabel XV).
Door uitvoering in „Clic” constructie werd een lichte en weinig wind
vangende antenne verkregen, die met een TV antcnne-rotor of een een
voudige mechanische aandrijving gemakkelijk draaibaar kan worden op
gesteld.

10. LANGEDRAAD-ANTENNE (LONG-WIRES)
Onder langedraad-antennes verstaat men stralers die véél langer zijn dan
% X. Deze antennevorm stelt ons in staat op alle banden met slechts één
antenne te werken.
Langedraad-antennes van een behoorlijke lengte geven in de hoofdstraalrichtingen een grotere versterking dan % X antennes. Men moet er echter
rekening mee houden, dat de hoek, die de hoofdstraalrichting met de
I en dus verandert met de frequentie
draad maakt, afhankelijk is van —
(fig. 55).
De lengte van langedraad-antennes berekenen we uit:
323 (n—0,025)
f
Hierin is:
1 = de lengte in meters;
n = aantal hele golven op de antenne;
f = frequentie in MHz.
In fig. lila zijn de versterking (kromme 1) en de toename van de stralingsweerstand (kromme 2) t.o.v. de % X antenne uitgezet als functie van
de stralerlengte. Verdere voordelen zijn de kleine horizontale en verticale
b)
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a. Stralingsweerstand en versterking van langedraad-antennes t.o.v. % X dipool als
functie van de antennelengte.
b. Openingshoek als functie van de antennelengte.
openingshoek. Het stralingsrendement is voor alle banden hoog, als de
langedraad-antenne wordt berekend voor de 14 MHz band en de hoogte
minstens % X is.
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De karakteristiek van fig. lila geldt alleen dan als de antenne eindgevoed
langer dan % X is en we een resonerende zendlijn gebruiken. De voeding
volgens fig. 112 kunnen we alleen gebruiken als we in één band werken,
omdat de lengte van het aanpasstuk lA X moet zijn.
ex

a)

'.

ex

b)

rO-

ca.XU

afgeslemde zendlijn

*r

600Jl zendlijn

Fig. 112 Voeding van langedraad-antennes.
a. Afgestemde zendlijn.
b. Aangepaste zendlijn.
Het blijkt mogelijk een langedraad-antenne een éénzijdige richtkarakteristiek te geven door het aanbrengen van een grondvlak (groundplane) uit
enkele staven aan het voedingseinde (fig. 113).
Indien men in plaats van één draad er twee gebruikt onder een hoek van
ca. 5° (s/1 co V20), dan bedraagt de ingangsimpedantie ca. 100 Q en kan
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Fig. 113 Langedraad-antenne met
eenzijdige rlchtkarakterlstiek en verbeterde
aanpassing.
men dus uitstekend met een coax kabel voeden.
De V-antenne (fig. 114a) is een horizontale straler en bijzonder geschikt
voor de 80, 40 en 20 m band.
Men kan 7.e beschouwen als twee uit faze gevoede langedraad-antennes,
onder een zodanige hoek geplaatst dat hun stralingscomponenten in de as
van de V worden gesommeerd, in andere richtingen verminderd (fig. 114b).
De hoek a is afhankelijk van de antennelengte en is bv. voor een 3 X
antenne 60°.
De in fig. 111b aangegeven waarden gelden alleen bij een antennehoogte
van ca. % X. De versterking van de V-antenne is vrij groot, voor een 8 X
antenne bv. meer dan 12 dB (4 X).
De V-antenne wordt gevoed via een afgestemde of aangepaste zendlijn
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Fig. 114 a. V-antenne.
b. Combinatie van twee langedraad-antennes tot een V-antenne.
(vergelijk fig. 112a en b). Zijn de stralers een veelvoud van V2 1 dan moet
de % 1 stub aan het einde kortgesloten zijn.
Een andere langedraad-antenne, de niitantenne („rhombic”, „diamond”),
kan men gevormd denken uit twee V-antennes (fig. 115).
De zijden hebben een lengte gelijk aan 1 of een veelvoud daarvan. De
hoek p is weer afhankelijk van de antennelengte 1 (zie tabel XVI).
De ruitantenne wordt gevoed via een afgestemde zendlijn en kan worden
afgesloten met een weerstand R. Hierdoor wordt het richteffect éénzijdig
i.p.v. tweezijdig en de antenne-impedantie voor een groot frequentiegebied
nagenoeg constant. Deze niet-inductieve weerstand moet een derde tot de
helft van het uitgangsvermogen van de zender kunnen opnemen. Wanneer
de antenne alleen dienst doet als ontvangantenne, is een normale koolweerstand voldoende. Door de weerstand R in drie serieweerstanden van
elk Va R te splitsen, verminderen we de parasitaire capaciteit.
TABEL XVI
l

Antennelengte 1 Openingshoek p
transmissieleidint

11
21
31
41

30°
50°
56°
61°

zendrichling

*

n\n
r*
Fig. 115 Ruitantenne

De waarde van deze afsluitweerstand is iets groter dan de ingangs-impedantie van de antenne. In fig. 115 is de ingangsimpedantie 700 Q en de
afsluitweerstand 800 Q.
De voordelen van V- en ruitantennes zijn: grote versterking, uitgesproken
richteffect en gemakkelijke constructie. De ruitantenne heeft bovendien
het voordeel van een zeer grote bandbreedte (max. freq. is tweemaal min.
freq.). Ze vereisen echter veel ruimte en daarom worden ze maar zelden
door amateurs gebruikt.
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VIL De koppeling van zend-antennes
1. INLEIDING
Bij de bespreking van sommige zendantennes hebben we al op de ver
schillende koppelmethoden gewezen. Het is in de zendpraktijk zeer belang
rijk de juiste antennekoppeling te kiezen, daar door goede aanpassing
maximale energie-uitstraling plaats vindt.
In het algemeen is de antenne-impedantie niet zonder meer gelijk aan de
belastingweerstand, waarbij maximum energie door de eindtrap van de
zender wordt afgegeven. Dit betekent dat we de antenne-impedantie om
moeten transformeren. Bij de antenne-aanpassing heeft men in principe
de keuze tussen stroom- en spanningskoppeling, afhankelijk van de lengte
van de voedingslijn en de toegepaste antenne.
Bij de aan de zenderzijde vaak toegepaste stroomkoppeling ontstaat aan
het begin van de voedingslijn een stroombuik.
Een in de nabijheid van de antennekoppelspoel opgenomen thermokoppel
wijst bij resonantie maximum stroom aan. Deze stroom is echter alleen een
maatstaf voor de werkelijk uitgestraalde r.f. energie wanneer er geen
staande golven op de kabel optreden en deze dus door de antenne juist is
afgesloten.
Kenmerkend voor spanningskoppeling is de aan het zendeinde van de
voedingsleiding optredende spanningsbuik. Een hier in de voedingslijn
opgenomen thermokoppel wijst een lage stroom aan. De resonantie kan
daarom beter met een bij de eindkring opgestelde neonlamp of met een
diode-voltmeter worden aangetoond.

2. DE KOPPELING VAN ÉÉNDRAAD-STRALERS
Eéndraad-stralers kunnen we galvanisch, capacitief of inductief met de
tankkring koppelen (fig. 116).

5*^ r
Fig. 116
Verschillende
koppelmethoden
van ééndraadantennes met
zendereindtrap.
a. galvanisch;
b. capacitief;
c. inductief;
d. inductief met
tussenkring.

200-“!
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A

Het aftakpunt op L. kiezen we zó, dat er maximale energie-overdracht
plaats heeft. Bij stroomkoppeling ligt het gunstigste punt in de nabijheid
van het „koude” einde van de spoel, bij spanningskoppeling bij het „hete”
einde.
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M.b.v. de meter A kunnen we in beide gevallen de juiste plaats bepalen.
In fig. 116c zien we de inductieve koppeling van een
). antenne met
tegengewicht. Deze worden in een stroombuik gevoed.
In fig. 116d zien we de koppeling van de Fuchs-antenne. Bij resonantie
is de uitslag van A maximaal. Deze moet nog meer toenemen als we de
verbinding tussen antenne en afgestemde tussenkring verbreken.

3. DE KOPPELING VAN ZENDANTENNES d.m.v. AFGESTEMDE
VOEDINGSLIJNEN
Als de karakteristieke impedantie van de voedingslijn ongelijk is aan de
ingangsimpedantie van de antenne, zullen er door reflecties staande golven
optreden.
Door de lijn af te stemmen kunnen we de uitgangs-impedantie van de lijn
gelijk maken aan de ingangs-impedantie van de antenne.
Bij de bespreking van de Zepp-antenne (fig. 93) hebben we hier al een
voorbeeld van gegeven. Bij stroomvoeding heeft L (fig. 93) slechts enkele
windingen. Het Lechersysteem is symmetrisch als de meters A dezelfde
uitslag vertonen. Dan zijn de op de leiding aanwezige staande golven gelijk
en is de straling door de leiding minimaal.

w

Fig. 117
Directe koppeling van afgestemde of resonerende leiding
met een balans eindtrap.

Fig. 117 toont capacitieve koppeling aan een balanseindtrap. Ci en C2
worden zo ingesteld dat de thermokoppels A gelijke stromen aanwijzen.
Bij stroomvoeding liggen de aansluitpunten in de nabijheid van de voor
r.f. geaarde middenaftakking..

4. DE KOPPELING VAN ZENDANTENNES MET NIETAFGESTEMDE VOEDINGSLIJN
Niet-afgestemde zendlijnen moeten een karakteristieke impedantie hebben,
die gelijk is aan de ingangsimpedantie van de antenne, waardoor er slechts
lopende golven optreden. Directe capacitieve koppeling is voor de voeding
van een enkelvoudige 600 Q lijn voldoende (fig. 118a). Een bezwaar van
deze eenvoudige capacitieve koppeling is echter, dat hierdoor de kans op
uitstraling van harmonischen en daardoor optreden van TV-storing wordt
vergroot.
75 of 300 Q parallellijn kan inductief (fig. 118b) of capacitief (fig. 118c)
met balanseindtrappen worden gekoppeld. Li heeft bv. twee windingen en
wordt vast met La en L3 gekoppeld.
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Afb. 121
Collinsfilter voor zendvermogcns lot ca. 20 watt (blz. 98).

Afb. 134. Antcnne-transformator
(balun) voor montage in antenncaansluitdoos (Wisa) (blz. 105).

Afb. 135. UHF transformator in
„stripline” (Siemens) (blz. 105).
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U behoeft niet bang te zijn ..
Neen, u behoeft beslist niet bang te zijn voor hoge frequenties.
Met een FUBA centrale-antennesysteem kan met elk televisie
toestel, van welk bouwjaar dan ook, zonder ombouw en zonder
montage van een UHF tuner het 2e Duitse programma ontvangen
worden, indien men in het bereik van één der Duitse band IV of
V zenders woont.
Voor reeds bestaande FUBA centrale-an*ennesystemen behoeft
slechts een passende FUBA UHF ANTENNE met een FUBA
FREOUENTIE-OMZETTER gemonteerd te worden, en alle be
woners kunnen het 2e programma ontvangen op een vrij kanaal
in band I of band III.

U zult zeker nog meer willen weten van het gebruik, de toepassings- en installatiemogelijkheden van FUBA centrale-antennesystemen. Schrijf even aan: FUBA, VVerbeabteilung, Bad Salzdetfurth, West-Duitsland en u ontvangt per omgaande onze spe
ciale prospectus.

HANS

KOLBE

4

C O

BAD SALZDETFURTH
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Fig. 118
Koppelmethoden voor juist aangepaste leidingen.
a. capacitief.
b. inductief; c. capacitief met balans eindtrap.
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5. LINK-KOPPELING
Bij inductieve koppeling variëren we de koppelfactor tussen tankkring en
antennespoel door de laatste te verschuiven of te verdraaien.
Mechanisch gezien is het echter handiger beide spoelen vast op te stellen
en zg. linkkoppeling toe te passen. Bij deze methode worden tankkring en
antennespoel gekoppeld d.m.v. een niet-afgestemde lijn van willekeurige
lengte, bij voorkeur coax kabel, met aan beide einden een koppelspoel.
M.b.v. deze linkkoppeling is het dus mogelijk de koppelkring direct bij de
antenne-invoer onder te brengen en de zender op het meest geschikte punt
te plaatsen. In de regel hebben de koppelspoelen één of twee windingen.
De lijndoorsnede is natuurlijk berekend op de hoge stromen.

Fig. H9a-b Linkkoppeling bij:
a. Seriegevoede leidingen; b. Parallelgevoede leidingen.
Linkkoppelingen met serie- en parallel-afgestemde zendlijn zijn in fig. 119a
en b getekend.
De op deze wijze met elkaar gekoppelde kringen worden net zo afgestemd,
alsof ze direct met elkaar waren gekoppeld.

6. HET COLLINS-FILTER (^-FILTER)
De grote voordelen van antennefilters zijn, dat we uiteenlopende antenneimpedanties aan kunnen passen aan die van de zendereindtrap en dat
bovendien de hogere harmonischen worden onderdrukt (laag-doorlaat-
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filters). Meestal wordt het Collins-filter gebruikt; hiermee kunnen we
zonder noemenswaardige verliezen antennes resp. kabels van willekeurige
impedantie aan de zender aanpassen.
In fig. 120 zien we een Collins-filter voor ééndraadantenncs. Het bestaat
uit een variabele zelfinductie Li (max. ca. 25 ,«H) en twee draaicondensatoren, Ci en Q> (elk 500 pF). Met het neonbuisje V, dat in serie staat
met een condensator van 10 pF, kunnen we de spanning bepalen. De stroom
lezen we af op de ampèremeter A. Staat de tankkring onder hoogspanning,
dan nemen we tussen de tankkring en het filter een scheidingscondensator
(1000 è. 2000 pF) op.

U-25aiH

A
7“
CJ

%

Fig. 120 Collins-filter voor
ééndraad-antennes.

Li is op een keramische spoelvorm gewikkeld (34 windingen, 35 mm door
snede) en heeft aftakkingen op de 6e, de 18e en de 28e winding. De beide
draaicondensatoren bevinden zich onder de montageplaat. Voor grotere
vermogens moet Li op een keramische spoelvorm met een doorsnede van
60 mm worden gewikkeld (27 windingen, spoellengte 100 mm, draaddoorsnede 1,5 mm). De plaatafstand van de draaicondensatoren moet dan
groter zijn. In afb. 121 zien we een Collins-filter voor zendvermogens tot
ca. 20 W.
Collins-filters zijn ook geschikt voor de koppeling van dipoolantennes met
voedingslijnen. Voor de aanpassing van de andere dipoolhelft is een tweede
spoel van 25 /*H in de andere tak nodig. In fig. 122 zien we hoe een der
gelijk filter capacitief met een balanseindtrap wordt gekoppeld.
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Fig. 122 Capacitieve koppeling met een
symmetrisch Collins-filter.

Inplaats van capacitief kunnen we ook inductief koppelen. De koppel
spoel heeft twee windingen en wordt vast gekoppeld. We kunnen ook een
enkel filter en een coax kabel toepassen, aan de antenne moet dan een
symmetreerschakeling of „balun” worden aangebracht.
Het Collins-filter wordt als volgt afgestemd. Het filter en de antenne
worden afgeschakeld en men stemt de kringen van de zender af op mini
mum anodestroom van de eindtrap. Dan sluiten we filter en antenne aan
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en regelen Ci zodanig, dat de eindtrap weer in resonantie is. C2 regelen we
dusdanig (Ci steeds bijregelen), dat de antennestroom maximaal is. Deze
procedure wordt voor verschillende aftakkingen van Di herhaald. We
nemen dan tenslotte die aftakking, waarbij de antennestroom maxi
maal is.

7. SERIE-PARALLEL TRANSFORMATIE
Ook met serie-parallel transformatie volgens fig. 129 kan men op zeer
gunstige wijze een antennekabel met de zender verbinden. Voor de bere
kening hiervan zie hfdst. VIII.

i
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VIII. Aanpassing
1. INLEIDING
Een zo juist mogelijke aanpassing, zowel van de antenne als van de ontvangeringang aan de toevoerleiding is om twee redenen van belang. In de
eerste plaats is bij misaanpassing de energie-overdracht niet maximaal.
In de tweede plaats kunnen we, door misaanpassing bij een TV-installatie
reflecties aan ontvangeringang en antenne en daardoor nabeelden krijgen,
waardoor de verticale contouren in het beeld onscherp worden indien de
kabellengte groter is dan 10 è. 15 m.
Als uitzondering op de regel geldt het geval van ontvangers voor zeer hoge
frequenties, waarbij een maximale signaal/ruis verhouding wordt geëist.
Door de ruiseigenschappen van de ingangshuis blijkt nl. de aanpassing voor
optimale s/r verhouding iets anders te zijn, dan die voor maximale energieoverdracht.

Flg. 123 Symmetrische ingang.

Fig. 124 Asymmetrische ingang.

Afhankelijk van de constructie van antenne, kabel en ontvanger kunnen
we met de volgende vormen van aanpassing te maken krijgen:
1. Beide schakelementen zijn symmetrisch (fig. 123) of asymmetrisch
(fig. 124), alleen de impedantie verschilt.
2. Er is een overgang van symmetrisch naar asymmetrisch of omgekeerd,
met verschillende impedanties.
3. Eveneens een overgang van symmetrisch naar asymmetrisch doch met
gelijke impedanties.

2. IMPEDANTIE-TRANSFORMATIE ZONDER SYSTEEMOVERGANG
a. Va X transformator (fig. 125)
Een zowel in symmetrische als in asymmetrische systemen veel gebruikt
schakelelement is de U X transformator, waarover in hfdst. II. 16 reeds is

R

Zr
X/i

Z

Fig.' 126
Aanpassing van een staafdipool en symmetrisch 300 O
lintlijn m.b.v. % X transformator.

gesproken. Willen we twee impedanties Zi en Z2 aan elkaar aanpassen, dan
dient de impedantie Z van de & X transformator te zijn
z== \y Zi. Z2.
De lengte van de kabel bedraagt X X de vertragingsfactor.
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b. Transformatie met % X aanpasstuk {}/ X „stub”) (fig. 126)
Een open V\ X leiding met een impedantie Z, welke aan één zijde is afge
sloten met een kleinere waarde Zi zal aan het open einde een grotere
impedantie Z2 hebben. Langs de stub krijgen we een geleidelijke overgang
van Zi naar Z>. Voor een kabel met een impedantie Z3, liggend tussen
Zi en Zo, zouden we dus altijd een punt moeten kunnen vinden waar de
aanpassing juist is. In werkelijkheid blijkt dit alleen juist te zijn bij verZ3
Zi

houdingen van —=— > ca. 10; voor kleinere waarden wordt ook de stubZa

lengte kleiner. Bij —— = 2 zijn beide stukken cv> Vio X, de totale stub
Zt

dus Vs X.
Is Zi niet zuiver ohms, dan kan men de aanpassing toch wél ohms maken,
nl. door de reactantie van Zi te compenseren door een tegengestelde reactantie in de stub, waartoe deze iets langer of korter wordt gemaakt.
Voor het experimenteel bepalen van de juiste verhoudingen kan men de
stub verlengen met minstens Va, X en een kortsluiting aanbrengen. Door
verschuiven hiervan, gecombineerd met verplaatsen van de kabelaanslui
ting, kan men de juiste aanpassing bereiken. Naderhand kan men dan de
stub Vi X inkorten en open laten.
A/4

A/4

ZHZ

Z2 = Q

Z3

ZDZ3> 0

ZKZ3(Z2

Fig. 126
Aanpassing met open aanpasstuk.

Fig. 127
Aanpassing met kortgesloten aanpasstuk

Is de impedantie waarop we moeten aanpassen groter dan die van onze
kabel, dan gebruiken we een kortgesloten % X stub (fig. 127). Hierlangs
verloopt de impedantie van Zi tot 0.
Ook hier is boven

Zi
Z3

= 10 de lengte Va. X juist.
Zi
Z3

Bij lagere waarden wordt de stub langer, bv. bij —— = 2 ca. 0,3 X, in twee

i
i

stukken van 0,15 X.
Is reactantie-compensatie nodig, dan krijgen we weer afwijkingen van
deze maten. Voor experimenteel werk is verlengen met % X nu niet nodig,
alleen verplaatsen van kortsluiting en kabelaansluiting.

!

101

c. Boucherot-brug
M.b.v. een combinatie van spoelen en condensatoren kunnen we ook aan
passen. De Boucherot-brug is hier een voorbeeld van. Het nadeel van deze
methode is, evenals van de hiervoor genoemde, de frequentie-afhankelijkheid. De brug zien we met de er bij behorende formule in fig. 128.
Rq — Rj^ — Zfji R . Z
Voorbeeld:
r = 300n: z = 100
f = 100 MHz; w = 628 . 10*
ZT = y 30000 ~ 174 Ü
1
1
«9pF
C=
(O RC 628.10*. 174
174
RL
la — ------- =
= 0,277 uil
cQ 628.10*
Aanpassing van een symmetrische gevouwen dipool en
een concentrische kabel m.b.v. een Boucherot-brug.
d. Serie-parallel transformatie
Ook dit is een aanpassingsmethode met behulp van spoelen en conden
satoren. Zij kan zowel tussen 2 symmetrische systemen (fig. 129a) als
tussen symm.-asymm. (fig. 129b) en asymm.-asymm. (fig. 129c) worden
toegepast.
Ri is daarbij de kleinste, R2 de grootste weerstand. De schakeling is zeer
universeel en kan zowel worden toegepast voor het koppelen van een
zender-tankkring met een antennekabel, als voor aanpassing van een kabel
aan een ontvangeringang, waarbij C2 — de kringcapaciteit — in breedbandschakelingen hoofdzakelijk wordt gevormd door de ingangscapaciteit
van de buis.
De koppeling tussen de spoelen kan men inductief uitvoeren, zoals in
fig. 129a en b, of door een gemeenschappelijke spoel zoals in fig. 129c.

Fig. 129
A f = bandbreedte
fm = gemiddelde frequentie
f, = minimum frequentie
tj — maximum frequentie
A Cüc
A * = *r-t1 =

2n
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fm = V f’ *

=---2n

R, < R2
Cl = A <üc/ö)m2Ri
i*i - [i 4- <a <0c/eum),]RVA<wc
Rj = !/A <ücC*
k* “ 11/cdm2
V1+ (A (üc/cDm^
K — MJ^/ Lij . Lij —
A COo/(üm

Tussen de grensfrequenties fi en f2 bedragen de afwijkingen van de overdrachtkromme niet meer dan 1 dB.
In principe komt deze schakeling overeen met die van fig. 116c; aan de
hand van de gegeven formules berekend verkrijgt men echter een geheel
andere dimensionering van Li en Ci dan gebruikelijk.
e. Aanpassing met weerstanden
Als signaalverliezen niet van belang of zelfs gewenst zijn, bv. ter ver
mijding van overbelasting — in het algemeen dus bij zeer hoge veld
sterkten — kunnen we ook aanpassen volgens fig. 130.
Dit geval kan zich voordoen als we dicht bij een zender — ter vermijding
van reflecties — een antenne met scherp richteffect, dus veel elementen en
grote versterking, moeten toepassen.

Fis. 130
Aanpassing d.m.v. inductie- en capaciteitsarme weerstanden.

Deze methode heeft het voordeel bij toepassing van inductie- en capaciteitsarme koolweerstanden praktisch frequentie-onafhankelijk te zijn en
is zowel in symmetrische als asymmetrische schakelingen bruikbaar en
tevens voor de overgang van asymmetrisch op symmetrisch of omgekeerd.
f. Capacitievc schuiver
Men vergeet dikwijls dat het niet alleen zaak is de reëele gedeelten van
de impedanties aan te passen, maar dat we ook de invloed van de induc
tieve of capacitieve component van de antenne-impedantie of ontvangeringang op moeten heffen.
Het loont vaak de moeite bij zwakke ontvangst een proef te doen met een
zg. capacitieve schuiver, die bv. van dun blik wordt gebogen (fig. 131).
We bewegen de schuiver (eventueel alleen de hand) langs de leiding en
bepalen zo de plaats waar de beste ontvangst optreedt.
Nog beter maar veel geduld eisend is het, de leiding aan het ontvangereinde centimeter voor centimeter te verkorten, tot het beeld het gun
stigst is.

Fig. 131
Capacitieve schuiver waarmede men het
reactief gedrag kan opheffen.

1...3cm voor band3
en tot Bcm voor bindt
lintkibel (210...300[V
fuiten ontenne en ontvinger

Ook kan men m.b.v. een
\ kortsluitstub aan de ontvangeringang pro
beren de juiste aanpassing te verkrijgen (fig. 132).
Men kiest hierbij de stub wat langer dan & X en bepaalt door kortsluiting
met een scheermesje de juiste lengte die nodig is. Men moet echter voor
zichtig zijn wanneer men op verschillende frequenties of kanalen wil
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ontvangen, want dan kunnen deze compensaties ook een averechts effect
hebben!
Echte echobeelden kunnen we met deze methode natuurlijk niet opheffen,
daar zij ontstaan door reflecties op de weg van de zender naar ontvanger.
Hiervoor helpt slechts een beter uitrichten van de antenne, een antenne
met scherper richteffect of met een hogere voor/achter verhouding.
ënttnne

ontvangtr

fj.

cjy
7*]

ff/

-v.■S
Fig. 132
% X kortsluitstub voor juiste aanpassing aan de ontvangerzede.

3. IMPEDANTIE-TRANSFORMATIE MET OVERGANG VAN
SYMMETRISCH OP ASYMMETRISCH
a. fi X lus of „balun”
TV en FM antennes hebben tegenwoordig meestal een impedantie van
ca. 300 Q. De ontvangeringang is gewoonlijk zo geconstrueerd dat ze een
impedantie heeft van ca. 300 ü of 75 Q.
Hierbij wordt dan als transmissielijn 300 Q lintlijn of 75 Q coax kabel
gebruikt. Een 300 Q lijn tussen een 300 Q antenne en een 300 Q ontvanger
ingang geeft natuurlijk zonder meer een juiste aanpassing.
Prefereert men 75 Q coax kabel, dan is impedantie-transformatie (in de
verhouding 1:4) nodig, met tegelijkertijd een overgang van symmetrisch
naar asymmetrisch of omgekeerd.
In fig. 133a zien we een 75 Q kabel afgesloten met een weerstand van 75 Q.
Deze weerstand mogen we natuurlijk vervangen door twee parallel ge
schakelde weerstanden van 150 Q (fig. 133b).
Zoals bekend reproduceert een transmissielijn met een lengte van % X of
een veelvoud hiervan aan het ene einde de impedantie waarmede het andere
einde is afgesloten.
Sluiten we dus een Vt X coax kabel af met 150 Q, dan zal de ingangsimpedantie ook 150 Q zijn (fig. 133c).
We kunnen dus één van de 150 Q weerstanden uit fig. 133b vervangen door
een % X kabel + 150 Ü (fig. 133d), zonder dat de impedantieverhouding
verandert, d.w.z. bij die frequentie waar de kabel % X lang is. Sluiten we
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dus op punt a een 75 Q coax kabel aan, dan is deze coax kabel juist
afgesloten.
Daar de r.f. spanning aan het einde van de V» X kabel 180° in faze verschilt
met die in punt a (fig. 133e), staan beide weerstanden 150 Q a.h.w. via de
afscherming in serie en vormen dus één weerstand van 300 Q.
Door de Vz X coax kabel tot een lus te vormen op de manier van fig. 133f
en 133g zien we, hoe we een impedantie van 300 £>, welke symmetrisch
t.o.v. aarde is, kunnen aanpassen aan een asymmetrische kabel. Bij fre
quenties waarbij de kabellengte niet precies % X is klopt deze redenering
natuurlijk niet meer helemaal. Het blijkt echter bij aansluiting aan een
antenne, dat het reactantieverloop hiervan tegengesteld is aan dat van een
Yz X kabellus, welke op dezelfde frequentie is afgestemd.

I
i

1/3X

0

X

!!
y

1/2X
a

ijf*
Fig. 133 Vz X of balun.
a. 75 Q kabel afgesloten door 75 ü
g)
weerstand.
b. idem, met twee parallelgeschakelde 150 i) weerstanden.
c. een % X lijn geeft geen trans
;;
formatie.
z
'O'
d. De ingangslmpedantie is 76 O.
e. De 76 £3 coax kabel is juist afge
sloten.
f. Het Vi X stuk wordt tot een lus
gebogen.
g. Impedantietransformatie van
4 : 1 aan antenne- en 1 : 4 aan
ontvangerzede.
Hierdoor treedt een compensatie-effect op, waardoor over een groot
frequentiegebied de aanpassing toch juist blijft. De bandbreedte van de
antenne wordt hierdoor zelfs vaak groter dan bij directe afsluiting met
300 Q, met een vlakker verloop van de impedantiekromme.
Een tweede voordeel van de „balun” t.o.v. andere transformaties is het
feit, dat de verliezen zeer gering zijn en vaak door de betere aanpassing
praktisch tot 0 worden gereduceerd.
In afb. 134a zien we een industriële uitvoering van een balun, zoals deze
door WISA wordt gefabriceerd in opgerolde vorm, voor montage in de
antenne-aansluitdoos; in afb. 134b één van Fuba voor band IV, waarvan
de constructie nadert tot de „strip-line” van afb. 135 (Siemens).

f
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b. „Coiled lino” transformatie
Een tweede vorm van transformatie van 75 op 300 Q (en van asymmetrisch
op symmetrisch) die veel wordt toegepast om zijn grote bandbreedte, o.a.
tussen coax kabel en 300 Q ontvangeringang, berust op een serie-parallelschakeling van twee leidingen, met een lengte van ca. Vio tot % X. Men
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gebruikt dan twee stukken 150 Ü kabel, die aan het ene eind parallel en
aan het andere eind in serie worden geschakeld (fig. 136a). Om deze trans
formator in een compacte uitvoering te maken, wordt de nodige parallelkabel vaak spoelvormig opgewikkeld („coiled line”) of men wikkelt twee
paralleldraden op een gegroefde spoelvorm (fig. 136b en afb. 136c).
z2=tson
Z2*tson

zi=3oon

o

t

UA/
Z 1*30011

Z2=tson.

Z2*ison
r Z3*75(l
o-

m\

O
Z3=75H
o

Fig. 136 Breedbandige transformatieschakeling.
Doordat men voor de juiste impedantie aan een bepaalde verhouding tussen
draaddiameter en afstand is gebonden, krijgt men bij kleine uitvoering
draaddikten van ca. 0,1 mm of minder. De verliezen van een dergelijke
„transformator” kunnen daardoor liggen tussen 5 en 25 %, afhankelijk
van de afmetingen.
c. Coaxiale breedbandtransformator
Een extreem breedbandige transformator, voor overgang van asymmetrisch
op symmetrisch of omgekeerd, kan worden verkregen door de mantel van
een stuk coax kabel volgens een bepaald verloop schuin weg te snijden.
Deze recente ontwikkeling, welke kan worden toegepast voor impedantieverhoudingen van ca. 1:2 & 1 :3, is bij zorgvuldige constructie bruikbaar
voor een frequentiegebied, waarbij

^max
^min

een waarde van 50 è. 100 kan

bereiken.
z,

*0

l
Zt
Z0
3
2

10 <0 00 120 KO 200 HO 280 320 J60*

2x

Fig. 137
Coaxiale breedbandtransformator

Het verband tussen impedantie en de weggesneden sector van de kabel
wordt door de kromme van fig. 137 benaderd weergegeven. De verhouding
1/X is bepalend voor de maximale staandegolf-verhouding, deze wordt bij
1
% X ca. 1,1.
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d. Kern transformatoren
Voor meetdoeleinden worden reeds lang aanpassingstransformatoren ge
maakt met kernen uit mu-metaal e.d., bruikbaar tot honderden MHz. De
prijs was echter veel te hoog voor „gewone” ontvangstdoeleinden.
Door de ontwikkeling van andere voor VHF bruikbare kernmaterialen
(ferrieten) kunnen thans ook weer „echte” transformatoren met geschei
den wikkelingen en kern voor aanpassingsdoeleinden worden vervaardigd,
o.a. voor TV ontvangers. Ook tussenvormen tussen „coiled line” en „echte”
transformatoren worden op deze wijze gemaakt (afb. 138).
In de ontwikkeling doet zich nu trouwens het technisch dwaze verschijnsel
voor, dat men de kanaalkiezer-ingangsschakeling 75 Ü asymmetrisch
maakt, de antenne bij voorkeur met 75 Ü coax (via een balun) aansluit en
dan, als offer aan de onzalige en overleefde „300 Q mode”, onder aan de
kabel van 75 naar 300 Q en in de ontvanger weer van 300 naar 75 ü
transformeert, en dit nu zelfs ook weer voor de TV banden IV enV doet!
De gebruiker betaalt dan tot slot vele guldens, om minstens 25 % van zijn
antennesignaal als gevolg van deze twee overbodige transformaties in
warmte om te zetten, omdat de fabrikanten niet de moed kunnen opbrengen
deze „300 Q barrière” te doorbreken.
(Waarom eenvoudig, als het ingewikkeld kan ?)

!
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4. OVERGANG VAN SYMMETRISCH OP ASYMMETRISCH
ZONDER IMPEDANTIETRANSFORMATIE
Indien we een antenne met een ingangsweerstand van 75 Q op de manier
van fig. 139 met de zender verbinden, kan de toevoerleiding gaan stralen
en het stralingsdiagram veranderen, omdat de antenne niet symmetrisch
wordt belast. Bij ontvangst bestaat kans op een hoger stoomiveau door
stoorstromen in de kabelmantel. Er zijn verschillende manieren om zonder
impedantie-transformatie van symmetrisch op asymmetrisch over te gaan.

.
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X.
Fig. 139
Deze voeding via een coax kabel is wel eenvoudig
maar niet juist.

!
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C2<CI

a. Bazooka
In hfdst. n. 23 hebben we reeds een voorbeeld van de zg. bazooka gegeven.
b. Balansomvormer
In fig. 140 zien we nog twee balansomvormers, geschikt voor zelfbouw.

!

5. IMPEDANTIESPRONGEN
Een juiste aanpassing aan de leidinguiteinden komt niet tot zijn recht als
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ENKELE CM
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KABELUITEINDEN
WATERDICHT AFSLUITEN
MET WYMAPLAST 0.0.

\ DOORVERBINDEN

MET
AFSCHERMING EN
AFDICHTEN

Fig1. 140 Balansomvormers uit coax kabel.
men er niet voor zorgt, dat langs de leiding geen variaties in de golfweerstand optreden.
We moeten dus niet alleen reflectie-arme aansluitingen, capaciteitsarme
afstandisolatoren, raamdoorvoeringen, enz. gebruiken, maar ook scherpe
knikken en andere impedantie-verstoringen vermijden. Het voeren van
niet afgeschermde parallelleiding over grote afstanden door metalen mas
ten of muren (ook in plastieken buis!) of langs andere geleiders, kan grote
impedantie-veranderingen en daarmede belangrijke verliezen veroorzaken!
Vooral in nieuwbouw worden in dit opzicht nogal eens pijnlijke vergissingen
gemaakt, als een goedbedoelende architect tientallen meters plastieken buis
in de muur laat metselen, om dan naderhand te ervaren, dat een TV
antenneleiding toch iets anders is dan een lichtnet leiding.
Bij voorkeur legt men trouwens beide leidingen (in plastieken buis) vlak
naast elkaar, zodat ze netjes op een gecombineerd stopcontact uitkomen.
(Men is dan tenminste verzekerd, dat de overdracht van storingen zo
effectief mogelijk is.)
De enig goede oplossing in dergelijke omstandigheden is natuurlijk het
gebruik van afgeschermde kabel.

6. TORDEREN VAN DE LEIDING
Dit wordt vaak toegepast (enkele slagen per m) om het opvangen van
signalen (voornamelijk storingen) door de leiding zelf zoveel mogelijk te
verminderen. Tegen sterke storingen helpt dit echter niet voldoende en is
ook hier toepassing van afgeschermde kabel de enige oplossing.
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IX. De antenne-toevoerleiding

I

;

1. ALGEMEEN
Alle pogingen om een redelijke ontvangst te verkrijgen zijn tevergeefs,
als het niet gelukt de door de antenne opgevangen energie met geringe
verliezen naar de ontvangeringang over te brengen.
Hoe dit wordt bereikt is in principe afhankelijk van het al of niet afge
stemd zijn van de antenne.
Bij afgestemde antennes moet men zorgen voor een juiste aanpassing
tussen antenne, toevoerleiding en ontvangeringang en een type kabel
kiezen met blijvend geringe verliezen.
Bij niet-afgestemde antennes voor de langere golven is het zaak, de capa
citeit van de toevoerleiding t.o.v. aarde zo klein mogelijk te houden, omdat
deze capaciteit parallel staat aan de antenne-capaciteit en dus in zekere
mate een kortsluiting vormt voor de r.f. energie.
Als de toevoerleiding door stoorvelden loopt, bestaat het gevaar dat ze
stoorspanningen opneemt, waardoor de signaal/stoorverhouding vermin
dert. Bij afgestemde antennes moet men in dit geval de tweedraadstransmissieleiding vervangen door een afgeschermde tweedraadsleiding of door
een coaxiale kabel.
Bij niet-afgestemde antennes met één toevoerdraad neemt men bij aan
wezigheid van stoorvelden een coaxiale kabel met lage capaciteit (impe
dantie 135...150 Q) waardoor we dus een antenne met afgeschermde toe
voerleiding krijgen.
Om in dit geval bij lange leidingen de nadelige invloed van de kabelcapaciteit te verminderen, kan men bij de antenne en de ontvangeringang
transformatoren opnemen, waardoor de hoge impedantie van antenne en
toestelingang (enkele kilohm) omlaag wordt getransformeerd tot een
waarde, passend bij de kabel.
Het spreekt vanzelf, dat bij centrale antenne systemen, waarbij vele deel
nemers op één antenne worden aangesloten en ook lange toevoerleidingen
worden gebruikt, slechts met aangepaste afgeschermde leidingen (meestal
coax kabel) een bevredigend resultaat mogelijk is.

2. MONTAGE VAN ANTENNELEIDINGEN
I

i

Bij de ééndraadstoevoerleiding van de draadantennes voor AM ontvangst
moeten we op de volgende punten letten:
1. Zo groot mogelijke afstand van dak, muur, regenpijp enz.
2. Een goede isolatie, ook bij vochtig weer.
Hetzelfde geldt voor alle soorten niet-afgeschermde parallelkabel (lint,
buiskabel) die alleen met passende afspanisolatoren mogen worden be
vestigd (afb. 141).
Scherpe knikken moeten worden vermeden, omdat hierdoor niet alleen
de kabel kan worden beschadigd, maar ook de elektrische eigenschappen
veranderen. Om dezelfde reden moet een transmissieleiding liefst uit één
stuk bestaan.
Moeten we buiten toch een las maken, dan kan dat het best als volgt
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gebeuren: De draden worden over 1 è, 1V2 cm blank gemaakt (fig. 142a),
in elkaar gedraaid en gesoldeerd. De op elkaar vallende stukken van het
isolatiemateriaal worden door voorzichtig verwarmen (bv. met soldeerbout)
aan elkaar gesmolten. De gesoldeerde einden langs de aders buigen, zo
mogelijk ook in polytheen insmelten. Nooit isolatieband gebruiken! Aan
weerszijden van de las een afspanisolator plaatsen!

Isolatie tassen
voorzichtig
solderen

r*

Ws
b)

CÜI=
Fig. 142 Lassen van lintkabel; a. door solderen;
b. met schroefkoppeling.
Wanneer we lasdoosjes willen gebruiken, moeten we een type kiezen
waarin zich geen water kan verzamelen (ademen).
Voor gebruik binnen zijn speciale verbindingen in de handel (fig. 142b);
hier kan men trouwens heel goed „kroonsteentjes” uit polytheen (de flexi
bele uitvoering) gebruiken.
Een afgeschermde buitenkabel moet weerbestendig zijn, de uiteinden moe
ten dus vochtdicht worden afgesloten. Bovendien moet de kabel zó worden
bevestigd, dat hij niet langs uitstekende gedeelten, zoals regenpijpen en
dakgoten kan schuren. Overigens kan de montage geschieden met normale
plastieken of metalen zadels, zoals bij elektrische- of telefoonleidingen.
Hoe we een coax kabel kunnen repareren of verlengen, zien we in afb. 143.
We verwijderen de isolatiemantel, stropen de afscherming op, en snijden
van beide aders ca. 4 cm isolatie weg (1). Daarna knippen we de draden
zodanig af, dat de twee aders in elkaar grijpen (2), waarna we ze
solderen (3). Vervolgens brengen we de isolatie weer aan (4) en plakken
hier kous over (5). De afscherming wordt teruggeschoven, met draad
omwonden en voorzichtig gesoldeerd (6). Tenslotte wordt het open ge
deelte afgebonden (7).
Als men verschillende antennes op één mast toepast met aparte, niet-afgeschermde leidingen, dan moet de afstand van deze laatsten onderling en
t.o.v. de mast minstens 10 cm bedragen. Men kan hiervoor aparte of meer
voudige afspanisolatoren gebruiken (afb. 141).

3. INVOER
De meest elegante oplossing is zonder twijfel mogelijk bij antennes waar
een door het dakvlak stekende buis als drager wordt gebruikt. Grote staafantennes bv. zijn vaak zo geconstrueerd dat de afgeschermde kabel door
de buis kan worden gevoerd (zie ook fig. 74). Ook bij andere antennes
kan men de leiding door de draagbuis naar binnen voeren, vooropgesteld
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dat deze vochtdicht wordt afgesloten en niet-afgeschermde leidingen verliesarm door isolatiemateriaal in het midden van de buis worden gehouden
(zie fig. 144).
Vaak is het noodzakelijk de toevoerleiding d.m.v. afspan isolatoren te be
vestigen. Men kan dan een overspanningsbeveiliging bij het raam aan
brengen en voert de leiding door een porceleinen buisje of een stop naar
binnen (fig. 145). Daarbij zorgt men er voor dat het regenwater vóór de
invoer afdruipt, door een bocht in de leiding te leggen en de invoer naar
binnen oplopend aan te brengen.
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Fig. 144
Montage van lintkabel door metalen mast.
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Fig. 145
Invoeren van antennekabel.
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4. BLIKSEMBEVEILIGING

i

Een buitenantenne zal het brandgevaar door blikseminslag niet verhogen,
doch integendeel verlagen, als de problemen die op de beveiliging betrek
king hebben vakkundig worden opgelost.
De bliksemstroom moet een zo recht mogelijke weg met te verwaarlozen
weerstand kunnen volgen, zonder dat hij brandbare stoffen kan ontsteken
of op andere geaarde metalen delen (licht, gas, waterleiding) kan over
springen. Tengevolge van het impulsvormige karakter van de bliksemontlading en de hoge stroomsterkten kan door de zelfinductie van lussen
of bochten in de aarddraad de spanning daarover zó hoog worden, dat
vonkoverslag tussen begin en eind van de lus optreedt. De straal van een
bocht moet daarom minstens 20 cm zijn en de richtingverandering per
bocht hoogstens 90°.
Ook de gelijkstroomweerstanden van aarddraad, klemmen, enz. zijn be
langrijk. Een aardingsweerstand van 6 Q veroorzaakt bij een bliksem
stroom van „slechts” 60.000 A een spanningsval van 360 kV, waardoor
vonkoverslag door de lucht over een afstand van een halve meter kan
optreden.
Kan men de aardingsweerstand niet voldoende klein maken, dan moet men
in ieder geval zorgen een aarddraad op een zo groot mogelijke afstand
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van de toevoerleiding naar de ontvanger, lichtleidingen en metaalmassa’s te houden.
Bij lange leidingen (hoge gebouwen) gaat bovendien
de golfweerstand van de leiding (in de orde van
100 f2) nog een rol spelen en daardoor kunnen hierop
nog veel hogere spanningen optreden, ook bij een
lage aardingsweerstand.
Wenst men een installatie die aan alle eisen voldoet,
dan dient deze volgens de voor bliksemafleiderinstallaties geldende voorschriften te worden aange
legd (NEN 1014).
Is op het betreffende gebouw reeds een dergelijke in
stallatie aanwezig, dan is natuurlijk de meest ideale
oplossing mogelijk, door het verbinden van de an
tennemast met het dichtstbijzijnde deel van het
afleidemet. Deze verbinding moet dan met overeen
* or ttêit
komstig materiaal worden uitgevoerd (koperdraad
8 mm diam. of gegalvaniseerd bandijzer 3 X 25 mm
en passende aansluitklemmen (min. 10 cm2). Is geen
bliksemafleiderinstallatie aanwezig en wil men tóch
de mast aarden, dan dient dit eigenlijk op overeenkom
stige wijze te gebeuren. In ieder geval met een leiding
van minstens 3 mm diameter en een goede aarde. Een
te dunne leiding zal door de grote stroomsterkte bij
Fig. 146
Vijfvoudige over
een bliksemontlading explosief verdampen, waardoor spanningsbeveiliging
de dakbedekking kan worden vernield of brand ont
voor mastanterme
(Siemens)
staan, en het risico eigenlijk nog groter is dan bij het
ontbreken van deze verbinding.
De antenne zelf mag geïsoleerd blijven van de mast, eventueel kan een
overspanningsbeveiliging worden tussengeschakeld of aan de afvoerkabel
verbonden, om statische ladingen af te voeren, als het antenne-circuit niet
direct is geaard (fig. 145, 146 en afb. 147).
Deze soorten beveiliging moeten de volgende eigenschappen hebben:
m

1. De eigencapaciteit en ohmse weerstand mogen de antenne- en kabeleigenschappen niet beïnvloeden.
2. Hij moet zich als een absolute kortsluiting voor hoge spanningen ge
dragen en bij 50 Hz een ontsteekspanning hebben van minder dan
2000 volt.
3. De werking mag niet door temperatuurvariaties of de vochtigheids
graad van de lucht worden beïnvloed.
4. Het geheel moet weerbestendig en alle contactpunten moeten corrosievrij zijn.
Voor het afvoeren van een échte bliksemontlading zijn deze apparaten ten
enenmale ongeschikt, de gebruikelijke naam „bliksemafleider” of „bliksem
beveiliging” is eigenlijk misleidend!
In sommige landen (o.a. Zwitserland) is een geleidende verbinding tussen
dipool en drager voor TV en FM antennes voorgeschreven. Het is echter
aan twijfel onderhevig, of dit de meest ideale toestand is.
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..Coiled line" Vi ).
transformalcr (blz. 106)

Alb. 138
Kerntransformator
75/300 Q
(Wisa) (blz. 107)
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Afb. 141a
Wisi afspanisolator voor twee kabels. Zo
nodig kunnen meerdere isolatoren op
elkaar worden geklemd (blz. 1C9).
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Afb. 141c
Idem (Hirschmann)
(blz. 109)

Afb. 141b. Afspanisolator zoals door verschillende
fabrieken wordt gefabriceerd (blz. 109).
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Afb. 143
Repareren of verlengen van coax kabel,
waarbij op de rechter foto gebruik werd
gemaakt van Wisi coax kabelverbinder
type 259 (blz. 110).
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De bedoeling is natuurlijk het voorkomen van ongevallen door aanraking
van onder spanning staande antennedelen bij werkzaamheden op het dak,
in de buurt van de antenne.
Dit zou b.v. bij een TV ontvanger kunnen voorkomen wanneer de beveiligingscondensatoren in de antenne-aansluiting defect zouden raken.
Indien de dipool via de drager met de mast is verbonden en deze laatste
deugdelijk geaard, is het resultaat een doorslaan van de netzekeringen,
waardoor de installatie spanningsloos wordt en dus de kans op ongelukken
nihil.
Het beveiligingssysteem staat of valt echter met de goede aarding van de
mast.
Mankeert hier iets aan dan komen in dit geval mast én eventuele metalen
tuien onder spanning te staan en wordt het gevaar dus vele malen vergroot.
Gedachtig aan de bij elektrisch handgereedschap en huishoudelijke toe
stellen naar voren komende opvatting: „isoleren is beter dan aarden” zou
men dit ook voor de antenne kunnen propageren.
De aansluitkabel is over het algemeen goed geïsoleerd, de dipool van de
antenne meestal buiten handbereik, de kans op direct contact dus vrij
gering.
De gevaarskans blijft dus ook klein, onafhankelijk van de aarding van
de mast. Een via de mast geaarde antenne met de daaraan verbonden kabel
betekent echter een groot gevaar voor elke servicetechnicus, die een TV
toestel ter plaatse controleert en daarbij het achterschot moet verwijderen.
De kans dat hij bij het aansluiten of losnemen van de antennekabel, of
gedurende het onderzoek, tegelijkertijd in contact komt met het chassis
van het toestel en de stekerpennen van de kabel, is niet denkbeeldig.
Het chassis is echter direct met het lichtnet verbonden en staat dus bij
een 220/127 V net dltijd onder spanning tegen aarde. Bij een 220/380 V net
is de kans daarop uit de aard der dingen minstens 51 % en is controle met
een spanningszoeker onmisbaar, vooral ook, wanneer het toestel gedurende
de behandeling van zijn plaats is geweest, en dus de netverbinding ver
broken was. Een flinke schok of erger kan het gevolg van een ogenblik
van onachtzaamheid zijn, een risico dat bij de geïsoleerde antenne prak
tisch niet voorkomt.

:.1
:
:

5. AARDLEIDING EN TEGENGEWICHT
Als een ontvanger of zender door de aard van het antennesysteem een
aardleiding nodig heeft, moet hieraan dezelfde aandacht worden besteed
als aan de antenneleiding.
De aardleiding moet liefst zo kort mogelijk zijn en geen scherpe knikken
hebben. De bevestiging aan water- of andere geaarde leidingen moet ge
beuren met passende klemmen of beugels, de aansluitpunten kunnen om
corrosie te voorkomen worden gelakt.
Als er geen goede aarding mogelijk is, of wanneer deze aanleiding geeft
tot storing, kan men een tegengewicht gebruiken. Deze tegencapaciteit
(zie hfdst. III. 15) werkt over het algemeen des te beter naarmate ze
dichter bij de aarde is geplaatst, een groter oppervlak bestrijkt en naar
mate de erbij behorende antenne hoger wordt opgesteld.

:
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X. Constructie van KG-zendantennes
1. INLEIDING
Het is vaak zo, dat de zender met veel geduld en prima materiaal wordt
gebouwd, terwijl voor de antenne-installatie het goedkoopste materiaal
voldoende wordt geacht. Een ervaren amateur weet echter dat de antenne
even belangrijk is als de zender en dat het altijd de moeite loont er de
nodige aandacht aan te besteden.

2. MATERIAAL
Voor draadantennes geniet hardgetrokken koperdraad of siliciumbronsdraad, dat weerbestendig is, de voorkeur.
De litzesoorten zijn in dit opzicht minder gunstig, tenzij in geëmailleerde
uitvoering.
Als een las in de draad niet is te vermijden, moet deze zorgvuldig worden
gemaakt, en een paar keer worden gelakt. Denk erom dat de vastheid
van hardgetrokken materiaal door de verwarming bij het solderen meestal
afneemt! VHF- en draaibare richtantennes kunnen meestal het best van
gelegeerd aluminiumbuis worden geconstrueerd; rood koper is te zwaar en
gaat doorhangen, hardgetrokken messingbuis is meestal niet weerbestendig
en valt na enige tijd uit elkaar, zuiver aluminium is ook in hardgetrokken
vorm nog vrij slap.
Bij tweedraads open leiding is een hoge isolatie vereist. Houten spreiders
zijn niet aan te bevelen door de grote verliezen bij vochtig weer.
Keramische spreiders of de aanzienlijk goedkopere keramische spoelhouders zijn uitstekend (geen poreus materiaal gebruiken!). Door hun
gering gewicht zijn ze vooral geschikt bij lange zendlijnen. Daarnaast
komen spreiders uit polytheen of met glasvezel gewapend polyester of
epoxyhars in aanmerking. In afb. 148 zien we links twee keramische sprei
ders en rechts van boven naar beneden achtereenvolgens 300 Q en 75 Q
lintkabel, keramisch geïsoleerde 50 Q kabel en een eenvoudige afgescherm
de kabel.
Op alle bevestigings- of ophangpunten, waar hoge r.f. spanning staat moet
men zorgen voor prima isolatie met lange kruipwegen.
Zo is bv. bij verticale % X antennes de isolatie van de straler bijzonder
belangrijk.

3. BEVESTIGING
Als bevestigingspunten voor draadantennes worden vaak het dak en een
boom gebruikt. Bij starre bevestiging kan de draad kapot worden getrok
ken als bij wind de boom beweegt. Men kan hiertegen een vrij lange, liefst
bronzen veer tussenvoegen, of een constructie als in fig. 149 toepassen.
Het gewicht wordt zo gekozen dat de draad voldoende is gespannen.
Om de antennehoogte te vergroten worden vaak metalen masten gebruikt.
Voor de montage hiervan verwijzen we naar hfdst. XIV. 3.

4. HOUTEN MASTEN
Wanneer door metalen masten het veld van de antenne kan worden ver-
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Fig. 149 Antennebevestiging aan een boom ra.b.v. katrol en gewicht.
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stoord, past men wel houten masten toe. Vóór de montage dienen houten
masten tegen weersinvloeden en rotting te worden beschermd door een
Rentokilbehandeling, creosoteren of nafteneren, ’t laatste eventueel gevolgd
door schilderen. Houten masten tot ongeveer 12 m zijn betrekkelijk goed
koop en gemakkelijk op te richten.
,mast
antenne

.betonbuis

t.BOm

Fig. 150 Houten maat
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Men graaft een ca. 1,80 m diep gat en schuift de mast in een ca. 2 m
lange betonnen buis. Na het oprichten wordt de mast met stenen en grind
aangestampt. De tuien worden bevestigd op de manier zoals aangegeven
in fig. 150. Indien hiervoor metaaldraad wordt gebruikt, zal men dit door
isolatoren in stukken ter grootte van ca. Vio X moeten verdelen. Toe
passing van isolerend materiaal is daarom te prefereren. (Een plastieken
mantel óm een metalen draad verandert natuurlijk niets aan de hierdoor
veroorzaakte verstoring van het elektrisch veld.)
Bij het oprichten van een houten mast kan men een houten schaar ter
ondersteuning en geleiding toepassen. Een hulpmastje, als beschreven in
hfdst. XIV. 3, of vast opgesteld, is bij grotere lengten aan te bevelen. In
fig. 151 zien we de opstelling van een en ander.

hutpmëit—
J.Sm hoog
ëchëër lm hoog

bout

anltnntmttt

Fig. 161 Oprichten van een antennemast m.b.v. schaar en hulpmaat
De meest ideale mast zonder veldverstoring is wel een buis uit met glas
vezel gewapend polyesterhars, eventueel in conische vorm, zoals deze in
Amerika voor telegraafpalen worden gebruikt. Hoog isolerend, volkomen
weerbestendig, sterk, doch helaas duur en daardoor praktisch alléén voor
professionele installaties in aanmerking komend.

5. BEVESTIGING EN INVOER
Het is prettig als we draadantennes voor onderhoud of wijziging gemak
kelijk kunnen strijken. Dit kan bv. op de manier van fig. 152a of b. Voor
de katrol van fig. 152a moeten we een type kiezen dat corrosiebestendig is
en dus niet vast kan roesten, eventueel een grote geglazuurde porceleinen
rol. Om zeker te zijn dat we de antenne t.z.t. kunnen strijken, liefst een
dubbele lijn toepassen, zoals bij een vlaggemast.
Fig. 152b toont een zelfgemaakte beugel, die met oren aan de top van de
mast wordt vastgemaakt. Deze beugels zijn gemaakt van halfrond stafijzer, gebogen met een straal van 300 è. 400 mm.
Het meest gebruikelijk en tevens goedkoop is een antenne-invoer door het
raamkozijn (fig. 145). Bij stalen ramen is het doorvoeren door de muur
vaak gemakkelijker.
Hiervoor zijn verschillende soorten doorvoerisolatoren in de handel. Bij
gebruik van meer dan één zend- of ontvangantenne kan men een speciale
doorvoerkast gebruiken die in de muur wordt bevestigd (fig. 153). De twee
frontplaten overlappen de muur ca. 15 mm, zodat er geen regen kan
binnendringen (rubber of plastische afdichting!).
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Fig. 152 M.b.v. een katrol of een half-cirkelvormige beugel kan de antenne snel
worden gehesen of gestreken.
Voor de bevestiging van de antenne (buiten) en de toevoerdraad naar de
zender (binnen) zijn keramische isolatoren bijzonder geschikt. De vonkbrug aan de buitenkant bestaat uit twee stevige gebogen draden (bv. koper
draad 2 è. 3 mm o). De ene is direct met de antenneklem en de andere met
de geaarde buitenplaat verbonden.
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Fig. 153
Antennedoorvoer d.m.v. een in de
muur bevestigde ijzeren kast.
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De binnenplaat bevat, behalve de isolatoren voor de leiding naar de zender,
antenneschakelaars met keramische isolatie. In afb. 154 a en b zien we
enkele uitvoeringsvormen van deze kasten.
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6. CONSTRUCTIE VAN DRAAIBARE RICHTANTENNES
Draaibare richtantennes worden door zendamateurs in de 14, 21, 28, 70, 145
en 435 MHz-band gebruikt. Voor 14, 21 en 28 MHz gebruikt men meestal
drie elementen, met dipool, reflector en director of een Quad. Voor 145 en
435 MHz vijf of meer elementen (zie ook hfdst. VI). De bouw van een
draaibare richtantenne voor laatstgenoemde banden geeft, door de kleine
afmetingen, geen bijzondere moeilijkheden. De elementen kunnen een
voudig in het midden op een horizontale drager worden bevestigd. Omdat
de afmetingen voor de 14, 21 en 28 MHz-band aanzienlijk groter zijn wordt
de bouw gecompliceerder.
Het grootste probleem is een lichte en toch voldoend stijve en stabiele
constructie te vinden.
Vandaar dat tegenwoordig veelal elektrisch verkorte dlpoolelementen wor
den toegepast, zoals in hfdst. VI. 8 is beschreven. Door juist keuze van
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Fig. 165 Constructie van een 3-elements beam voor de 28 MHz-band.
afmetingen en schakelingen zijn deze antennes dan tevens voor verschil
lende banden bruikbaar. De in fig. 155 getekende draaibare richtantenne
voor de 28 MHz-band rust op een houten raam, 4,5 m lang en 0,9 m breed,
dat is verstijfd door 8 dwarslatten. De elementen worden op isolatoren be
vestigd, die op stevige latten zijn vastgeschroefd. Het middenstuk B is
met de draaibare mast, waardoor heen de kabel loopt, verbonden.
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XI. Praktische uitvoering van TV- en FMantennes
1. INLEIDING
Daar de Yagi-antenne de grondvorm is van de meeste thans gebruikelijke
TV en FM richtantennes, willen wij er hier eerst nog iets meer over zeggen,
dan in hfdst. VI. 3 het geval was.
Zoals we daar reeds schreven, wordt bij dit antennetype een vergroting
van versterking en voor/achter verhouding bereikt, door naast de gevoede
dipool een aantal stralingsgekoppelde of parasitaire elementen aan te
brengen.
Hoewel reeds meer dan dertig jaar zijn verlopen sinds de eerste publikaties
van Prof. Yagi en er nadien door velen theoretisch en praktisch aan de
ontwikkeling is gewerkt, bleken de variatiemogelijkheden zó groot — en
anderzijds de eisen betreffende versterking, bandbreedte en voor/achter
verhouding zó uiteenlopend — dat nog steeds geen „kant en klaar” recept
voor de „ideale” Yagi-antenne kan worden gegeven.
Het ontwerpen van een antenne, die aan bepaalde specificaties moet vol
doen, blijft daarom voor het overgrote deel experimenteel werk.
Zelfs indien men tracht door „omrekenen” van een bestaande antenne
of een schaalmodel een overeenkomstig type voor een andere frequentie
te maken, blijken meestal nog verschillende correcties noodzakelijk.
Wij willen daarom volstaan met aan te geven hoe reflector en director de
antenne-eigenschappen beïnvloeden en hoe men hiervan een nuttig gebruik
kan maken.

2. DE REFLECTOR
Als reflector gedraagt zich een staaf, die is afgestemd op een lagere
frequentie dan de bijbehorende dipool (dus langer is, fig. 156). Daar de
reflector nagenoeg onbelast is (vnl. ohmse verliezen) zal het grootste deel
van de opgenomen energie weer worden uitgestraald, en wel met een
zekere vertraging door het, tengevolge van de afstemming, inductieve
0.Va025X

Dipool
Reflektor>

Flg. 166
Dipool met reflector.

Max, ontv.

2°/*a 6% langer

gedrag. Komt de energie uit de richting van de dipool, dan kan men door
juiste keuze van afstand en afstemming de vertraging zó groot maken, dat
ze weer in faze met de oorspronkelijke energie de dipool bereikt en dus het
veld daar versterkt.
De spanning aan de dipoolklemmen neemt toe, wat dus overeenkomt met
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een versterking. Deze kan 1,4...1,75 X bedragen (3 tot 5 dB), afhankelijk
o.a. van de vereiste bandbreedte en de onderlinge afstand (0,1...0,25 X).
Voor energie van buitenaf welke uit de richting van de reflector naar de
dipool beweegt, betekent de vertraging van de reflectorstraling een uit faze
raken, daardoor treedt ter plaatse van de dipool een verzwakking op.
Deze kan, als spanning gemeten, van 2,5...6 X bedragen, overeenkomende
met 8...16 dB. Wordt de frequentie van het ontvangen signaal lager, dan
raakt de reflector meer in afstemming, de vertraging van de reflector
straling wordt kleiner en de fazeverhoudingen bij de dipool ongunstiger.
De versterking neemt daardoor beneden de eigenfrequentie van de reflector
snel af. De bandbreedtekromme van een twee-elementsantenne met reflec
tor is daardoor vrij sterk asymmetrisch, steil afvallend naar de lage
frequenties, langzamer naar de hoge (fig. 157). Door vergroting van het
verschil in afstemming van dipool en reflector kunnen we de bandbreedte
van de combinatie groter maken (vgl. twee gekoppelde kringen met ver
anderlijke koppeling).
De voor/achter verhouding is eveneens frequentie-afhankelijk.
De plaats van het maximum, dat betrekkelijk breed kan zijn, wordt voor
namelijk bepaald door de reflectorafstemming.
De vorm van het polair diagram zien we ook in fig. 157, er is één achterlob,
symmetrisch t.o.v. 180°.
versterking

db

6

reftektor
+ di poot

Os
dipool

’

------ » frequentie

Fig. 157
Horizontale stralingsdiagrammen van dipool (---- ) en dipool met reflector (-----).
Versterking 1,4 = 3,3 dB; v/a verhouding 3,3 = 11 dB; openingshoek ca. 80°.
Bij praktische metingen vindt men vaak kleine afwijkingen van volkomen
symmetrie, o.a. doordat de drager van de elementen meestal niet óp doch
zijdelings tégen de mast wordt bevestigd.
De aansluitimpedantie van de dipool neemt af door de aanwezigheid van
de reflector, des te meer naarmate afstand en bandbreedte geringer zijn.
Bij een afstand van 0,1 X en een bandbreedte van 2 % vermindert de impe
dantie bv. tot ca. 25 %; bij een spatie van 0,17 X en een bandbreedte van
15 % bedraagt de impedantie nog ruim 80 % van de oorspronkelijke. Zie
verder fig. 159. Deze geldt alléén voor zéér kleine bandbreedten.
Meer dan één reflector échter elkaar heeft weinig zin, de achterste
ontvangt te weinig energie om het veld bij de dipool merbaar te be
ïnvloeden. Een combinatie van twee gekoppelde dipolen met één reflector
kan nog weer een belangrijk hogere v/a verhouding geven (afb. 158).
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Afb. 148
Links: twee keramische spreiders; rechts:
v.b.n.b.: linlkabcl 300 en 75 ü; keramisch
geïsoleerde 50 Q kabel en eenvoudige afge
schermde kabel (blz. 114)

Afb. 147a
Overspanningsbeveiliging
(Hirschmann) (blz. 112)
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Afb. 147b
Eltronlk aansluildoos op de onderste
refleclorsteun, welke voor montage
omhoog kan worden geklapt.

Afb. 154a en b
Antenne doorvoerkasten
(blz. 117)
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Afb. 158
3-elements antenne voor band I (blz. 120)

Afb. 161a-b
Wisa „Clic" 3-elements antenne met hoge v/a verhouding over meer kanalen door
speciale reflectorvorm. Links voor horizontale en rechts voor verticale polarisatie
(blz. 122)

120b

Afb. 164a-b-c
Wisi „Posaune" met in- en uitschuifbare. capacitief gekoppelde
eindstukken (blz. 124)
C
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Afb. 166
Montage voorbeeld van een antenne voor verticale polarisatie (Wisa) (blz. 126)
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Afb. 167
Breedbandantenne mei tweevoudige reflector (Siemens)
(blz. 126)

Breedbandantenne voor band III (Messa)

120d

(blz. 126)

3. DE DIRECTOR
Als director gedraagt zich een staaf, welke op een hogere frequentie dan
de dipool is afgestemd (korter).
Door het capacitieve gedrag van de director zal de hierdoor uitgestraalde
energie het gunstigst met de oorspronkelijke combineren, indien deze
laatste eveneens vanuit de directorrichting de dipool bereikt.
Voor energie komende uit tegenovergestelde richting is de fazeverhouding
ongunstig en treedt dus verzwakking op.
De bereikbare versterking bedraagt ca. 1,5...1,85 X (3,5...5,5 dB).
De voor/achter verhouding ca. 3...8 X (9...18 dB). De bandbreedtekromme
is het spiegelbeeld van die van de twee-elements antenne met reflector, nu
steile afval naar de hoge frequenties (doordat de director te lang wordt)
en geleidelijk naar de lage frequenties.
De impedantievermindering van de dipool is nog iets sterker dan met een
reflector (fig. 159). Als zodanig wordt een twee-elements antenne met
director zelden toegepast, omdat bandbreedte en impedantieverhoudingen
met de dipool-reflectorcombinatie wat gunstiger zijn.
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Wél vindt men vaak de combinatie reflector-dipool met één of meer directoren. De drie-elements antenne kan met een betrekkelijk geringe hoeveel
heid materiaal toch al zeer gunstige eigenschappen hebben (fig. 160a). De
versterking kan liggen tussen ca. 1,8 en 2,4 (5...7,5 dB) en de voor/achter
verhouding tussen ca. 7 en 25 (17...28 dB).
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Hierbij kan men nu echter één lob bij 180° of twee lobben bij 135° en 225°
(fig. 160b) verkrijgen, door keuze van afstand en afmetingen van de
elementen en afhankelijk van de gewenste richtingen van maximale
rejectie.
a.

re flek tor

Dipool
'Oirektor Fig. 160a

Dipool met reflector en director.
^Max.ontv.
2 a 6% langer.

5a8°/okorter

■Dipool

110.351

/

i

m

'i\

b.
Fig. 160b Horizontale stralingsdiagrammen. Versterking 1,8 = 4,5 dB;
v/a verhouding 5 = 14 dB; openingshoek ca. 65°.
De bandbreedte kan waarden tot ca. 20 è 25 % hebben, waarbij de andere
eigenschappen dan vanzelfsprekend niet hun maxima bereiken. In normale
uitvoering wordt de maximale voor/achter verhouding slechts over een
vrij smal frequentiegebied verkregen. Door een speciale vorm van de
reflectorstaaf en zorgvuldige dimensionering gelukte het in het Wisalaboratorium een compactie drie-elements antenne te construeren, welke bij
een versterking van 1,8...1,9 X (5...5,5 dB), een bandbreedte van ca. 15 %
en over deze gehele bandbreedte een voor/achter verhouding van meer dan
15 X (24 dB) heeft (afb. 161).
Een dergelijke antenne is natuurlijk zeer geschikt voor ontvangst dicht bij
een zender, waar de v/a verhouding van een twee-elements antenne niet
hoog genoeg is voor het onderdrukken van geesten en antennes met meer
dan drie elementen kans op oversturing van de ontvanger geven.
Vergroting van het aantal directoren geeft wél een versterkingstoename,
hierbij speelt de onderlinge afstand en dus de totale lengte van de antennedrager echter een belangrijke rol (tabel XVII, fig. 162a-b).
Men kan bv. met 6 of 7 elementen met grote spatie dezelfde totaalversterking bereiken als met 10 elementen met een spatie in de orde van 0,1
De mogelijk variaties nemen met het aantal elementen sterk toe, waar
door men vaak zéér afwijkende meningen over de beste combinaties tegen
komt; bv. alle directoren even lang, elke volgende director een bepaald
stuk kleiner, periodiek afnemen, waartussen weer grotere elementen zijn
aangebracht, enz.
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Elke antenne vormt nu eenmaal een compromis tussen veelal tegenstrijdige
eisen als:
maximale versterking,
maximale v/a verhouding,
maximale bandbreedte,
minimum bundelbreedte,
minimum extra „lussen” of „oren” aan het diagram,
minimum S.G.V.,
minimum kosten, dus
minimum aantal elementen en
minimum afmetingen.
Het oude idee, dat toename van het aantal elementen per sé een afname
van de bandbreedte meebrengt, is nu wel verlaten.

♦zender

Flg. 162a
Horizontale karakteristieken van de verschillende antennetypen uit tabel XVII.

zendêr

162b
Verticale karakteristieken van de verschillende antennetypen uit tabel XVII.
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TABEL XVII
Soort

Gevouwen
dipool

Aantal
etages

1

1

2

4

2

4

1

2

4

Spannlngsvcrstcrklng

1

1,4...2,7

1,7...2.4

2,4...3

1.8...2,5

2,4...3,2

1,6.. .2,5

2,2.. .3,2

2,5...4

Smalband

0

4...5

7

9.5

6...8

8...10

6...8

8...10

10...12

Breedband

0

8...4

5...6

7...9

5,5...7

7...9,5

4...6

6...8

8...10

70...90*

70...90°

65°

40°

Horizont.
openlngshoek
Vertlc.
openings
hoek

Met reflector

120’

Met roflectonvand

75...90°

Met reflector en 1 dircctor

65...75°

140*

70...80°

40...45®

Kromme
In flg. 157

a

b

d

e

Gem. v/a
verhouding

1:1

3:1

Max. v/a
verhouding

1:1

2,5...6,5 :1

10:1

5...25:1

Bandbreedte

10...35

10...25

15...25

8...16

280...300

200...280

200...240

80...200

Ongecorr.
lngangsweerstand
per etage

110°

70°

360°

c
8...1

8:1

f
6:1

Evengoed als men bij een versterker met een groot aantal afgestemde
kringen tóch een grote bandbreedte kan bereiken door de juiste onderlinge
verstemming, kan men ook met een meerelements antenne bandbreedten
van 10...13 % bereiken met een behoorlijke versterking.
Door speciale constructies kan men deze waarden nog met een factor
2 è, 3 vergroten, men komt dan tot de zg. „breedband Yagi’s”.
Naast de Yagi’s voor één, twee of drie kanalen en de breedbandantennes,
bestaan er nog constructies waarbij men, door wijziging van de lengte van
de elementen, de afstemming en v/a verhouding van de complete antenne
kan variëren. Hirschmann bereikt dit door de einden van de elementen uit

Fig. 163
Element-constructie van Hirschmann,
waarbij door buigbare einden de lengte
en daarmede de afstemming kan worden
gewijzigd.
te voeren in plat buigzaam materiaal (fig. 163), Wisi in de „Posaune”, door
de elementen te voorzien van in- en uitschuifbare, capacitief gekoppelde
eindstukken (afb. 164). Ook worden de elementeinden wel voorzien van
ingedraaide of geperste groeven, zodat men ze kan inkorten door er stukjes
af te breken. Tegenover het voordeel van meer universele bruikbaarheid
staat echter het nadeel van een hogere prijs t.o.v. de normale constructies.
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35*

Met reflector en 2 dlrcctoren

Met reflector en
8 dlrcctoren

Met 2 & 5 rcflcctorea
en ca. 20 dlrcctoren

1

2

4

1

2

1

i,a..3

2,2...3,3

3...4

3,2...3.5

4...4,5

4,5...6 X

x

7...9

9... 10,5

11...12,5

10...11

12...13

15...15®

db

5...7

7...9

9...11

8...10

10...12

13...14

db

55...60®
00®

65®

26...320

38...45*
30®

60®

30®

35...40°
dm golven

6:1

mln. 16:1

mln. 20:1

ca. 20:1

ca. 30:1

6...15

3...12

3...20 %

%

70...160

50...130

50...150

ü

S...15:1

Daar tegenwoordig, evenals bij de radio-omroep, ook bij de televisie in
band I en III gebrek begint te komen aan beschikbare kanalen, probeert
men op verschillende manieren onderlinge storing te voorkomen, wanneer
men de zenders eigenlijk te dicht bij elkaar moet plaatsen. Een van deze
middelen is verticale polarisatie van het uitgezonden signaal, naast de ge-

Fig. 165
Montage voor een antenne
voor verticale polarisatie
m.b.v. een dwarsarm
(Förderer).
bruikelijke horizontale. Men kan de onderlinge storing daarmede ongeveer
een factor 10 verminderen. Bij de antennemontage moet men echter reke
ning houden met de mast en de aansluitkabel, die de antenne-eigenschappen
veranderen zodra ze zich tussen de elementen bevinden.
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Men zal daarom zo mogelijk een bevestiging échter de reflector kiezen
(afb. 161b) of montage via een dwarsarm (fig. 165 en afb. 166).

4. BREEDBAND YAGI-ANTENNES
Een van de methoden om een grotere bandbreedte te bereiken is het toe
passen van twee gekoppelde dipolen, waarvan de afstemmingen resp. onder
en boven in het doorlaatgebied liggen (afb. 167 en 168, fig. 172 en 173).
Hiermede kan men een betrekkelijk gelijkmatige versterking bereiken. Het
systeem leidt echter tot een meer gecompliceerde en daardoor duurdere
constructie. Daarom ziet men tegenwoordig vaak breedband antennes met
slechts één dipool uitgevoerd.
Hier wordt dan een vergroting van de bandbreedte bereikt door een of meer
zéér dicht bij de dipool geplaatste en hiermede dus vast gekoppelde sterk
verkorte directoren, gevolgd door een min of meer normale reeks (afb.
169a-b).
Bij juiste dimensionering verkrijgt men ook hier een belangrijke vergroting
van de bandbreedte en daarbij een met de frequentie toenemende verster
king. Hoewel het verloop hiervan dus minder gelijkmatig is dan bij de uit
voering met twee dipolen, wordt dit echter soms wenselijk geacht als
compensatie van een met de frequentie afnemende ontvangergevoeligheid.
Een probleem bij deze breedband antennes is meestal het bereiken van een
voldoend hoge voor/achter verhouding over het gehele frequentiegebied.
Met één reflector kan men dit dan wel voor de lagere frequenties en met
de directoren in de hogere frequenties bereiken, maar het midden blijft
vaak achter.
a)

b)
ViXUS’J

i S’

Fig. 172 Door de van de invalsrlchtlng afhankelijke fazeverschuiving
ontstaat een hoge voor/achter verhouding.
Hier kan men verbetering bereiken door toepassing van meer reflectoren,
echter niet achter maar bóven of naast elkaar, d.w.z. op enige afstand van
de drager gemonteerd (totaal 2 è. 5 stuks; afb. 166, 168, 169 en fig. 173 en
174). Men tracht dan a.h.w. een metalen scherm achter de dipool, dat
minder frequentie-afhankelijk is dan een enkele reflectorstaaf, te benaderen.
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Een elegante oplossing van het probleem een tweevoudige reflector te constueren zonder verticale draagstaaf, is de X-reflector, welke Wisa bij ver
schillende 3-kanaals, zg. „half breedband” antennes toepast (afb. 170).
Siemens gebruikt hiervoor bij sommige modellen een metalen raam, het
geen echter de afmetingen van de verpakking nogal vergroot (afb. 167),
Kathrein voor UHF antennes een Z-vormig gebogen staaf (afb. 171). Ook
door de dimensionering van de koppelleiding tussen beide dipolen kan men
de v/a verhouding nog beïnvloeden.
Zoals in fig. 172 is aangegeven bedraagt daar de afstand tussen de dipolen
Dj en D-2 Vs )w en 4e lengte van de koppelleiding % van de gemiddelde
golflengte. Een van rechts komend signaal bereikt dipool D2 twee maal,
nl. direct en via Di en de koppelleiding. Dit 2e signaal heeft een afstand
van % 4- % x = V2 'X méér afgelegd, overeenkomend met een fazeverschuiving van 45° + 135° = 180°.

Fig. 173 Breedband-antenne (Fuba) met
grote voor/achter verhouding.
Beide signalen zullen elkaar dus opheffen indien ze gelijke amplitude
hebben, wat bij een bepaalde frequentie het geval zal zijn (echter niet
over het gehele gebied, de dipolen zijn nl. niet gelijk).
De van links komende signalen bereiken dipool D« direct en via Di met
een vertraging van 135° — 45° = 90°. Zij sommeren dus kwadratisch, wat
een versterking van max. 1,41 X of 3 dB betekent.
Het verloop van de v/a verhouding in zo'n geval ziet men in fig. 173
(Fuba) en in fig. 174 (Kathrein).
In de laatste figuur ziet men verder nog aangegeven welke invloed het
boven of naast elkaar combineren van twee antennes op de eigenschappen
heeft.
Een speciaal type breedband antenne voor band m dat lange tijd populair
was, is de oorspronkelijk door Hirschmann uitgebrachte combinatie van
hele golf dipolen met reflectoren in vier vlakken boven elkaar, type Fesa
600 (fig. 175). Voordelen van dit, later door vele fabrieken gemaakte
antennetype zijn: Hoge versterking, 3 a 4 X (9...12 dB) en scherpe verticale
bundeling met een openingshoek van ca. 23 è. 25°.
Ook voor band n en zelfs band I werd deze antenne wel gebruikt.
Door afwijkende impedantieverhoudingen en ongelijkmatige versterking
zijn de resultaten vooral in het laatste geval niet best en niettegenstaande
de grote afmetingen minstens 6 dB slechter dan van een enkele, juist
afgestemde dipool.
De grote afmeting in verticale richting is een nadeel bij de montage en
geeft in een door bodemreflecties ongelijkmatig veld kans op belangrijke
versterkingsafname door fazeverschillen. Bovendien is de lage voor/achter
verhouding van slechts 3è,5 X voor moderne verhoudingen te klein.
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Fig. 174 Eigenschappen van: a. een breedband 10-elements antenne;
b. een tweevlaks 10-elements antenne;
c. een tweeling 10-elements antenne.
(fabr. Kathreln)
Bij de tweevlaks antenne is de verticale openingshoek kleiner geworden, bij de
tweeling antenne de horizontale openingshoek.
Bij de v/a verhouding ziet men de invloed van de koppeling tussen de aipolen.
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Afb. 169a

UHF breedbandantennc met één dipool en drie zeer vast
daarmee gekoppelde dircctoren (Fuba) (blz. 126)

Afb. 169b
De nieuwe profiel vorm van band IV antennes (Fuba). met daar
naast een detail van de bevestiging van element in drager (blz. 126)

Afb. 170

i

Wisa ,,Clic" 10-elements antenne voor drie kanalen
in band III (blz. 127)
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r
Afb. 171
UHF tweelingantenne
met Z-reflectoren
(Kathrein) (blz. 127)
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Afb. 176b
Combinatieanlenne voor kan. 2 en kan. F8A (Wisa) (blz. 130)
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Daarom wordt zij door de veel-elements Yagi’s verdrongen, óók daar waar
zij een tijdlang als combinatie-antenne voor ontvangst van twee zenders
in verschillende banden werd gebruikt, bv. Lopik en Langenberg, in de
omgeving van Arnhem en Nijmegen.
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Fig. 175
De 16-elements Fesa 600 (acht X staven)
met kleine verticale openingshoek (23°).

5. COMBINATIE ANTENNES
Een bijzonder antennetype voor dergelijke omstandigheden, dus twee zen
ders welke t.o.v. de plaats van ontvangst ca. 180° uit elkaar liggen, werd
voor het eerst door Wisa gerealiseerd in de zg. „Lola” antenne, type
R49/R4890/12 (afb. 176a).
Hierbij was op één drager aangebracht een 10-elements Yagi voor kanaal 9
(Langenberg), benevens een twee-elements Yagi voor kanaal 4 (Lopik).
Door juiste dimensionering kon de reflector voor kanaal 4 tussen de directoren van kanaal 16 worden aangebracht, zonder hun functie te storen,
waardoor de dragerlengte beperkt bleef. Een uit afgestemde leidingen
bestaand filter koppelt beide dipolen, zodat slechts één aansluitkabel nodig
is. Bij de opstelling dient men rekening te houden met het richtingsdiagram
van een dergelijke antenne, waardoor de toelaatbare afwijking van de
juiste richting t.o.v. Langenberg veel kleiner is (10 & 15°) dan die t.o.v.
Lopik (30 èk 40°).
Bij grotere afwijkingen kan men een verstelbare dipool of dipool + director voor kanaal 4 toepassen. Zodra deze verstelling boven 45° komt, ver
mindert in beide kanalen de versterking echter merkbaar, door onderlinge
beïnvloeding van de elementen.

129

Men kan dan beter aparte antennes toepassen, eventueel door middel van
een antennewissel aan één kabel verbonden.
Een dergelijke combinatie-antenne met minder elementen, voor kanaal 2
(Ruiselede) en kanaal F8A (Lille) ziet men in afb. 176b.
Nu in Duitsland naast het bestaande (le programma) TV zendernet met
band IV en V zenders voor het 2e programma in bedrijf zijn gekomen,
neemt de belangstelling voor combinatie-antennes sterk toe. Vaak bevinden
zich de antennes voor beide programma’s op dezelfde of nagenoeg dezelfde
plaats. Een combinatie-antenne, waarbij beide systemen dezelfde opvangrichting hebben, kan dan een zéér prettige oplossing zijn.
Een systeem dat trouwens in Engeland al sinds enkele jaren voor BBC en
ITA programma’s wordt toegepast, en door Hirschmann destijds voor FM
en TV band m werd uitgebracht.
Ook gecombineerde montage, bv. een band IV antenne, bevestigd aan vóórof achtereind van de drager van een band III antenne wordt gepropageerd.
Of dit echter, zowel mechanisch als elektrisch te prefereren is boven aparte
montage van beide antennes aan de mast, valt nog te bezien.

6. „SUPER BREEDBAND” ANTENNES
Recente research in Amerika heeft geleid tot de ontwikkeling van extreem
breedbandige richtantennes.
Ofschoon momenteel hoofdzakelijk voor professionele doeleinden gepro
duceerd, lijkt het niet onmogelijk dat zij in de toekomst, bv. als meerbandcombinatie TV antennes toepassing zullen vinden.
Bedroeg bij de besproken Yagi antennes de bandbreedte maximaal ca.
25...50% van de gemiddelde werkfrequenties, bij de nieuwe constructies
bedraagt ze vele octaven. De verhouding max/min frequentie bereikt waar
den van 5 :1 & 10 :1, waarbij versterking, v/a verhouding en openings
hoek nagenoeg constant zijn bij een lage S.G.V. (beneden 2).
De vorm van deze antennes is afgeleid van meetkundige constructies (bv.
spiralen) waarbij de afmetingen volgens een meestal logarithmische reeks
toenemen, vandaar de naam „logarithmisch periodieke antennes”) (logperiodic antennas).
Meestal gebruikt men twee secties, die eikaars spiegelbeeld zijn, uitwendig
driehoekig van vorm, en opgebouwd uit staven of draden die het vlak met
steeds groter wordende driehoeken of trapezia opvullen, zoals in afb. 177
en 178 aangegeven. Deze secties naderen elkaar met hun tophoek, waar ze
met de voedingskabel verbonden zijn, bv. een coaxiale kabel, lopend door
de hoofddrager van de onderste sectie. De aansluitimpedantie bedraagt ca.
120...180 Q, doch kan door een breedbandige transformator, bv. volgens
hfdst. Vm. 3c aan een 50, 60 of 75 Q kabel aangepast worden. Soms past
men naast elkaar liggende helften toe, symmetrisch gevoed.
De polarisatierichting is evenwijdig met die van de staven die het vlak
opbouwen, in afb. 178 dus horizontaal. De frequentie waarbij het langste
element (aan de basis van de driehoek) ca. Y* X lang is, is de minimum
werkfrequentie.
De maximale wordt bereikt als het kortste element (aan de top van de
driehoek) ca. % X lang is.
Men zou zich kunnen voorstellen dat voor elke frequentie dé.t deel van de
driehoeken actief is, waarvan de breedte tussen % X en Yz X ligt.
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Verandert de frequentie, dan verschuift dus het werkpunt langs de drie
hoek. De maximale versterking wordt ook hier voornamelijk bepaald door
de lengte van de antennesecties, dat wil zeggen de hoogte-lijn in de drie
hoeken.
V/a verhouding en openingshoek zijn verder afhankelijk van de tophoek
van en de hoek tussen de secties.

7. SPECIALE CONSTRUCTIES VOOR BAND IV EN V
ONTVANGST
Een andere nieuwe Amerikaanse ontwikkeling is de zg. „reflex antenna”.
Zoals men bij een reflex ontvanger grotere versterking bereikt door het
signaal (uiteraard op verschillende frequenties) tweemaal de versterktrappen te laten doorlopen, wordt hier een dergelijk resultaat nagestreefd
door de r.f. energie tweemaal de antenne-elementen te laten passeren.
De antenne staat, vergeleken met normaal gebruik, achterstevoren, vandaar
de Amerikaanse naam „backfire antenna”, tegenover „endfire antenna”
voor de normale langsstraal antenne.
Het einde van de drager is voorzien van een reflecterend scherm (afb. 179).
Hier worden de golven, die de antenne in de richting van dipool naar
scherm hebben doorlopen, gereflecteerd, om via de serie directoren weer
terug te keren naar de dipool. Doordat de antennelengte dus schijnbaar
tweemaal zo groot wordt, zou dan een toename van de versterking moeten
optreden.
Het is echter de vraag of deze redenering voor een normale Yagi antenne
opgaat (hoge v/a verhouding). Hoogstens voor een type waarbij alle
directoren even lang zijn, en de koppeling dipool—directoren zodanig is
dat hier ook geen hoge v/a verhouding optreedt.
De eigenschappen van de antenne worden daardoor echter ongunstiger,
vooral wat betreft bandbreedte en richtingsdiagram (zijlobben). Daarom
kan men de werking waarschijnlijk beter verklaren, door aan te nemen dat
vóór het scherm een versterking van het veld optreedt (vgl. hfdst. I. 6)
waarop dan een normale Yagi antenne gericht wordt.
De afmetingen van het scherm moeten voor een effectieve werking vrij
groot zijn, ca. 4 X X 4 X voor een versterkingstoename van ca. 4 dB. In
hoeverre dit nadeel tegen de verkleining van de antenne zélf opweegt, zal
de praktijk moeten leren.
Een al véél oudere toepassing van reflecterende vlakken vinden we in de
hoekreflector-antenne (afb. 180), die we kunnen beschouwen als een tussen
vorm tussen de normale dipool met staafreflector en de dipool met paraboolreflector, zoals deze vooral voor cm-golven wordt gebruikt (straal
zenders).
De versterking van dit antenne-type wordt voornamelijk bepaald door de
afmetingen van de reflecterende oppervlakken; daarnaast ook door gebruik
van meer dan een Yz X dipool in lijn (collineair).
De bandbreedte wordt hoofdzakelijk beheerst door de vorm van de dipool
en de afstand ervan tot de reflectoren. Door combinatie van een 1X dipool met
reflectorafmetingen van ca. 1 X X IX kan men een versterking van ca.
10 dB bereiken over een bandbreedte van ca. 35 %. De voor/achter verhou
ding bedraagt daarbij ongeveer 26 dB (20 X). Bij vergroting van de reflec
terende vlakken tot ca. 3 X X 5 X is een versterking van ca. 15 dB bereik
baar.
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8. RONDOMGEVOELIGE ANTENNES
(voor ontvangst uit meerdere richtingen)
Voor FM omroepontvangst worden naast gerichte antennes met 1.. .5 elemen
ten verschillende uitvoeringen van rondom gevoelige antennes toegepast.
Deze komen natuurlijk het meest tot hun recht, indien verschillende pro
gramma’s uit verschillende richtingen kunnen worden ontvangen. Plaat
sing waar slechts uit één richting ontvangst mogelijk is, zoals in ons land
nog vaak voorkomt, is doelloos en betekent alleen zwakker signaal en
meer storing.
De rondgevoeligheid wordt nl. verkregen door het onderdrukken van voorkeurrichtingen.
De afgegeven spanning bedraagt daarom slechts ca. 40...70 % van die,
door een normale dipool in zijn maxima ontvangen. Men bereikt een
alzijdige gevoeligheid door V-vormig (fig. 181) of rondbuigen van de
normale dipool (fig. 182) waarbij de nul-punten uit het diagram ver
dwijnen, of door koppeling van twee onder 90° geplaatste dipolen, de zg.
kruisdipool (fig. 183). Beide dipolen zijn hier verbonden door een stukje
kabel, dat Vt X lang is bij ca. 94 MHz. De impedantie van de parallelgeschakelde dipolen is de helft van een enkele, hier aangenomen als 120 Q.
Voor juiste aanpassing van de kabel zou dus theoretisch een % X transformatieleiding met Z = y/ 120 X 240 e= 160 Q moeten worden gebruikt zoals
getekend.
Fig. 181
In V-vorm gebogen dipool
voor alzijdige ontvangst.

Fig. 182
Rondgebogen % X FM dipool. \J
Dit gebeurt in de praktijk nooit, ook al omdat de impedantie van de
dipolen naar de randen van het frequentiegebied toeneemt en men daar
juist een betere aanpassing krijgt zónder transformatie.

Fig. 183
Kruisdipool met % X koppelleiding en kabelaanpassing
vla % X transformatiestuk.
De max. afgegeven spanning bedraagt 71 % van die van een enkele dipool
(— 3 dB). Dit kan men afleiden uit fig. 184.
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Voor een enkele dipool bedraagt de klemspanning % E (fig. 184a), de
afgegeven energie

(V2 E)2
240

E2

240

. Dipool a van de kruisdipool wordt

belast door dipool b en de hier getransformeerd gedachte lijnweerstand
samen (fig. 184b). De klemspanning bedraagt dan M E, de afgegeven
energie

(V* E)*
120

% E2
d.w.z. de helft van één enkele dipool.
240 ’

De spanning bedraagt dus l/\/ 2 = 71 %.

a)

b)
240

240 /
240

1/2E

E

120

stralingweerstand
dipool a.______

ï

240
Ui E

stralingsweerstand
dipool b._______

ï

getransformeerde
lijnweerstand

Fig. 184 a. Vervangingsschema van een enkele dipool;
b. Vervangingsschema van een kruisdipool met V\ X transformatiestuk.
Naast de verschillende dipoolvormen vindt men ook gesloten en open ringantennes (fig. 185a en c).
Daar men de eerste kan vergelijken met een kortgesloten % X leiding, is
de impedantie hoog (fig. 185).
Men kan de aanpassing dan verbeteren door een
X transformatieleiding,
waardoor tevens de AM ontvangst verbetert.
De open ringantenne, gelijkend op een open % X leiding heeft een lage
impedantie, in de orde van 50 Q (fig. 185d).

b.

1/4 \

d.

*

/z

m

I/4X-trafo

Fig. 185 a. Vu X kortgesloten ringantenne met hoge ingangslmpedantie.
% X open ringantenne met ingangslmpedantie van ca. 60 Si.
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dipool;
Stralingsdiagrammen van
---- kruisdipool en.......... ringantenne.

Een vergelijking van de diagrammen van een dipool, kruisdipool en ring
antenne vindt men in fig. 186.
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XII. De keuze van de juiste antenne
1. INLEIDING
De keuze van het juiste antennetype voor een bepaalde radio of TV instal
latie is van veel groter belang, dan men zich in het algemeen realiseert.
Het is immers zo, dat het kostbare en ingewikkelde ontvangapparaat voor
zijn prestaties geheel afhankelijk is van het signaal, dat door de antenne
wordt geleverd.
Toch ziet men dit vaak over het hoofd en wordt aan de antenne niet die
aandacht besteed, die eigenlijk gewenst is. Dit blijkt o.a. uit het financieel
touwtrekken tussen klant en leverancier, in de geest van „antenne
cadeau!”. Onvermijdelijk leidt dit tot het gebruik van inferieur materiaal
of antennetypen, die niet voldoen aan de eisen, die door de omstandigheden
ter plaatse aan de installatie worden gesteld. De moeilijkheden komen dan,
als de klant na de eerste vreugde van „iets" te hebben gezien, kritischer
wordt en het „wat en hoe” aan de orde komt.

2. BEELD- EN GELUIDSKWALITEIT
Wat zijn nu bij TV de consequenties van een te zwak signaal ?
De 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. Dit laatste geldt ook voor radio, speciaal FM ont
vangst. Maximale beeld en geluidskwaliteit bereikt men pas als de ver
houding tussen het gewenste en dit stoorsignaal groter dan ca. 30 è. 50
wordt. Voor TV ontvangers wordt wel opgegeven, dat een commercieel
acceptabel resultaat wordt bereikt als het ingangssignaal 150 è. 250 jtV
over 300 Q, of 75 è. 125 iiV over 75 Q bedraagt. Hierbij ligt de signaal/ruis
verhouding in de orde van 15 è. 20 X, dus nog vèr onder de optimum
waarde.

3. STORING
Meer hinder van stoorsignalen, veroorzaakt door vonken van elektrische
apparaten of installaties. De ergste storingsbronnen zijn bromfietsen,
auto’s, scheerapparaten, stofzuigers, haardrogers, elektrische kantoormachines, e.d. Het niveau van deze stoorsignalen kan vele millivolts, dus
duizenden microvolts bedragen. De geluidsweergave wordt bedorven door
gekraak en geratel, het beeld door stippen en strepen, zelfs kan vervormen
en verspringen van het beeld optreden door verstoring van de synchroni
satie.
Daar de wettelijke regeling, die verkoop en gebruik van storende appa
raten verbiedt en in 1960 van kracht is geworden, jammerlijk is mislukt,
dient men, vooral in de stad en langs drukke verkeerswegen, voorlopig nog
met deze storingen rekening te houden. Het is overigens droevig, dat het
commerciële bezwaar tegen een kleine prijsverhoging tot de huidige onbe
vredigende toestand heeft geleid. (De kosten voor het ontstoren van een
bromfiets bedragen bij de fabrikage hoogstens enkele kwartjes, van een
auto enkele guldens.)
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4. SLIJTAGE
Behalve een slechter en minder stabiel beeld en gestoord geluid, 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 vooral
in oudere ontvangers de vier of vijf hierop aangesloten buizen met maxi
mum anodestroom werken. Dit betekent snellere slijtage, zwaardere belas
ting van de netgelijkrichter en — door de grotere warmteontwikkeling —
ongunstiger condities voor in de buurt opgestelde onderdelen. De kans op
defecten neemt hierdoor toe. (Bij de thans op de markt komende toestellen
is het aantal geregelde buizen kleiner, waardoor de verhoudingen hier wat
gunstiger liggen.) Door het versneld achteruitgaan van de versterking,
waarbij meestal nog een vermindering van het antennesignaal komt door
toegenomen verliezen in de lintkabel, voldoet een dergelijke installatie na
enkele maanden niet meer aan de verwachtingen. Dan komen de recla
maties, vernieuwingen of verbeteringen en dus onkosten, waarover tussen
klant en leverancier meestal nog wel enige discussies zullen ontstaan, ten
nadele van de verstandhouding tussen beiden. Afgezien van gevallen waar
men pertinent ontvangst van een ver afgelegen zender wenst en het zelfs
met de beste antenne-installatie niet altijd lukt om aan alle eisen te
voldoen, is het van het grootste belang voor de installateur, om niet te
spoedig tevreden te zijn met het genoemde minimumniveau van 150 è.
250 /tV.

5. KOSTEN
Er is misschien enige moed voor nodig, om naar een minimum van 500 /tV
te streven en een 3- of 4-elements antenne te adviseren in plaats van een
2-elements voor band I of een 10- in plaats van een 4-elements voor band m.
De enkele tientjes hogere kosten zullen echter voor de klant geen bezwaar
zijn, indien de handelaar hem op de juiste wijze voorlicht en duidelijk
maakt, wat de voordelen zullen zijn van een behoorlijke reserve aan signaal
en versterking.
Ervaring met TV ontvangst in alle delen van Nederland heeft ons de
overtuiging bijgebracht, dat zeker 30 % van de installaties met slechts
weinig hogere kosten een veel beter resultaat had kunnen geven, en dat
men vaak tevreden is, en niet reclameert, alléén omdat men niet wéét,
hoeveel beter het eigenlijk zou kunnen zijn. Een duidelijk bewijs voor deze
stelling ligt in het feit, dat na het gereedkomen van nieuwe Nederlandse
zenders het altijd klachten regende, dat de ontvangst van buitenlandse
stations in dat gebied zoveel slechter was geworden.
Dit was natuurlijk niet waar, men constateerde alleen een veel groter
verschil in beeldkwaliteit, zonder zich de ware oorzaak te realiseren,
namelijk dat het tot nu toe voor „goed” of „perfect” gehouden beeld toch
niet zó best was.
Een overeenkomstige situatie doet zich voor bij FM ontvangst.
Door het gereedkomen van de nieuwe FM zenders in Lopik is praktisch in
heel Nederland goede FM ontvangst mogelijk geworden.
Dit wil echter niet zeggen dat deze ook bereikt wordt. Het gunstiger wor
den van de ontvangst-situatie is helaas vaak aanleiding zich tevreden te
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Afb. 179
„Backfire" of reflexantenne voor UHF
(Kathrein) (blz. 131)

Afb. 180
UHF breedband hoekreflectorantenne met 1/1 X dipool (Wisa)
(blz. 131)
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Afb. 187a

2-elements antenne voor band I (Messa) (blz. 138)
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Afb. 187b
6-elements band I antenne, bestaande uit een 4-elements kan. 2
antenne met 2-elements reflectoreenheid voor kan. 2-4 (blz. 138)

I

L
Afb

136b

Wisa „Alufix” 4-elements antenne voor band I (blz. 139)

i
•

■ :.-l
.1

6-elements antenne voor kan. 5, 6, 7 of 8, 9, 10, 11 (Fuba) (blz. 139)

Afb. 191 .
Drie antennesystemen voor verschillende banden, welke bij gelijke veldsterkte een
gelijke spanning leveren (Fuba) (blz. 140)

Afb. 192
UHF superbreedbandantenne
(470...790 MHz) (Kathrein)
(blz. 140)
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15-elements super
breedbandantenne
voor kan. 14-53
(Eltronik)
(blz. 140)

m:

m-

.

■ o^V

m

m

M

;v

Wkm-.ïx mm'-y.

&■

Afb. 194
27-elements
UHF antenne
(Hirschmann)
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v.l.n.r. mastbevestiging met twee beugels; met één beugel en verticaal verstelbare
mastbevestiging met één beugel (Wisa) (blz. 142)
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stellen met provisorische antennes, zolang het resultaat even goed of maar
iets beter is dan men van AM ontvangst gewend was.
Goede FM ontvangst betekent echter, dat geen enkele storing of bijgeluid,
zoals geruis, de weergave ontsiert. Het geluid moet naar voren komen
tegen een achtergrond van stilte, zoals dit ook bij goede grammofoon- of
bandweergave bereikt wordt. De ontvanger kan dit echter alleen presteren
bij een voldoend sterk ingangssignaal.
Voor de kosten van een normale antenne-installatie mag voor radioontvangst (met FM) een bedrag van 5 è. 10 % van de toestelprijs en voor
TV 10 è. 15 % bij een enkelvoudige, en 7 è. 10 % per programma voor een
meervoudige antenne-installatie alleszins redelijk worden geacht op die
plaatsen, waar een normale signaalsterkte aanwezig is. Voor lange afstand
ontvangst moet men op een hoger percentage rekenen.

6. VERLOOP VAN DE VELDSTERKTE
Het juiste type antenne voor een bepaalde installatie wordt bepaald door
de volgende factoren:
le. De ter plaatse heersende veldsterkte.
2e. Plaatsingsmogelijkheden van de antenne.
3e. Afwijkingen van de normale vrije veldconditie door het optreden van
reflecties of schaduwwerking.
4e. Optreden van storingen uit de omgeving, bv. door verkeer of elek
trische machines, en op kanaal 2 door h.f. generatoren (diathermieapparaten in ziekenhuizen).
De veldsterkte wordt in de eerste plaats bepaald door de afstand tot, en
het vermogen en de antennehoogte van de betreffende zender. Voor de
moderne TV ontvangers kan men in band I en Hl commercieel acceptabele
ontvangst verwachten tot afstanden, waar de theoretisch berekende veld
sterkte ca. 500 /iV per meter bedraagt. Voor band IV en V, waar de
gevoeligheid van de ontvanger een factor 2 è. 3 lager is, ligt deze waarde
overeenkomstig hoger. Op een kaart kan men door cirkels, op deze afstand
getrokken, aangeven wat globaal het bereik van een zender is. (Zie bv.
de in dit boek opgenomen kaart.)
Afwijkingen in dit gebied kunnen optreden door schaduwwerking van
heuvels, ijzerconstructies, gebouwen, bomen, e.d. Omgekeerd kan men op
hooggelegen punten vaak op veel grotere afstand nog goede resultaten
behalen.

7. WERKINGSSFEER VAN DE ZENDER
Voor een zender met 100 kW effectief vermogen bij een antennehoogte
van 250 m bedraagt de reikwijdte 100 km. Voor 50 kW en 150 m
hoogte ca. 65 km. Voor 5 kW en 150 m hoogte ca. 45 km. Het betrekkelijk
langzaam toenemen van deze afstanden bij vergroten van hoogte en ver
mogen is voornamelijk een gevolg van de kromming van het aardopper
vlak.
In de bebouwde kom kan het signaalniveau, door de veel sterkere energieabsorptie, aanmerkelijk lager liggen dan men volgens deze globale ge
gevens zou verwachten (Va tot Vs X). Door grote obstakels zoals gas
houders en andere staalconstructies als bv. kranen, hoogspanningsmasten,
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gebouwen met betonskelet e.d. kunnen zelfs zeer grote veldverzwakkingen
optreden, bv. van 10 tot 50-voudig of meer. Daar de maximum versterking
van de gangbare antenneconstructies in de orde van 5 X ligt, bergijpt men
dat hierdoor, zelfs op betrekkelijk korte afstand van de zender, situaties
kunnen voorkomen waar géén acceptabele ontvangst mogelijk is. Men kan
daarom ook nooit met een bepaald type antenne zonder meer in een
bepaald gebied goede ontvangst garanderen, doch alleen aangeven tot wéér
onder normale omstandigheden een verantwoord resultaat kan worden
verwacht.
Voor de kanalen 2, 3 en 4 in band I is tot op ongeveer de helft van de op
de kaart als maximum aangegeven afstand een 2-elements antenne wel
het meest gangbare type. Versterking ca. 1,5 X (ca. 4 dB), (afb. 187).
zender

Fig. 188
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houding van antenne te laag
is.
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Op minder dan 20 é 25 km afstand zou een enkele dipool gewoonlijk wel
voldoende signaal geven, zelfs in de vorm van een binnenantenne. De
grotere kans op reflecties in dit sterke veld maakt daar toch vaak het
toepassen van 2- en soms zelfs van 3- of 4-elements antennes onvermijdelijk
(zoals bv. in Luik).
Wanneer immers, behalve het directe signaal, nog een tweede, via een
omweg, de antenne bereikt, uit een richting waarvoor deze min of meer
„open” is, dan zal op het beeldscherm nog een tweede beeld ontstaan. Daar
voor de omweg tijd nodig is, zal dit tweede beeld over een zekere afstand
naarTechts verschoven zijn t.o.v. het oorspronkelijke (fig. 188).
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De grootte van deze afstand kunnen we vinden als we de „omweg” kennen,
omgekeerd kunnen we deze bepalen uit de verschuiving van het beeld.
De voortplantingssnelheid van de TV golven bedraagt ca. 300.000 km/sec,
dat is 300 m per miljoenste of microseconde.
De volledige breedte van het scherm van de beeldbuis wordt in ca. 50
microseconden door de elektronenstraal afgetast.
Voor een 43 cm buis (nuttige schermbreedte ca. 36 cm) is dat ongeveer
7.2 mm//<sec.
Een omweg voor 2 x 100 m als in fig. 188 komt dus overeen met een beeldverschuiving van Vs X 7,2 = 4,8 mm.
Voor afstanden tussen 50 en 70 % van de maximale zal een 3-elements
antenne (versterking ca. 2 X; 6 dB) meestal goed voldoen, voor grotere
afstanden een 4-elements, eventueel 2 X 3 of 2 X 4. (Versterking 2,5 &
3.2 X ; 8 è. 10 dB) (afb. 189).
Behalve de grotere versterking kan ook de scherpere verticale bundeling
van de laatste twee typen van belang zijn, ter vermindering van storingen
door het verkeer. Deze zijn in band I het meest hinderlijk.
Bijzondere omstandigheden kunnen het, zoals we al hebben gezien, nood
zakelijk maken om ook op kleinere afstanden reeds uitgebreide antennes
toe te passen.
Voor band m, kanalen 5 t/m 11, betekent een overeenkomstig antennetype als in band I bij gelijke veldsterkte toch een kleiner signaal, omdat
de lengte van de elementen 3 X kleiner is. Daar wij hier echter gemak
kelijker meer elementen kunnen toepassen en ook de vonkstoringen aan
merkelijk minder hinderlijk zijn, kunnen we met overeenkomstige bereiken
rekenen.
In band m zal tot op ca. 50 % van de afstand een goede 4 è. 6 elementsantenne (versterking 2,5 X; 8 dB) meestal wel voldoen (afb. 190). Voor
kleinere afstanden worden ook 3-elements gebruikt, waarvan de voor/
achter verhouding zo gunstig mogelijk is gemaakt, met het oog op moei
lijkheden door reflecties (Wisa, Tewea) (afb. 161). Dit gaat echter alléén
goed, indien het gereflecteerde signaal via de achterzijde de antenne
bereikt. Komt dit signaal echter bv. onder een hoek van 30° met de zenderrichting binnen, dan is een veel scherpere richtkarakteristiek vereist dan
met 3 elementen (openingshoek ca. 65 è. 70°) kan worden bereikt. In dat
geval zijn meer-elements of zelfs tweeling antennes nodig, zoals o.a. op vele
plaatsen in Brussel worden gebruikt bij de ontvangst van Waver, dat op
ongeveer 15 km afstand ligt. Van 50 tot 70 % van de maximum afstand
komen antennes met een versterking van 3 4 3,5 X (9...11 dB) in aan
merking, dus 2 X 4-elements of 8 è, 10-elements Yagi’s. De laatsten hebben
horizontaal een zéér scherp lichteffect, waarom we ze bij voorkeur met
behulp van een veldsterktemeter moeten richten. Ze hebben meestal een
hogere voor/achter verhouding en zijn ook wat eenvoudiger te monteren.
Bovendien kan men met een verstelbare mastklem gemakkelijk richten op
niet horizontaal invallende golven, bv. achter heuvels (afb. 170).
De 2 X 4 elements antenne kan verticaal een iets scherper richteffect
hebben, is horizontaal echter niét zo scherp. Het richten is daarom niet zo
kritisch, maar de gevoeligheid voor reflecties is groter. Hij is bovendien
wat lastiger te monteren en meestal iets duurder.
Voor maximum afstand is nog grotere versterking en tevens scherper
richteffect te bereiken met twee-etage of tweeling 10- of méér elements
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Yagi’s, eventueel een combinatie van beide, wat natuurlijk vrij kostbaar
wordt (fig. 173).
Voor band IV en V ontvangst worden over het algemeen zéér hoge eisen
aan de antenne gesteld. Ten eerste zijn de ontvangers minder gevoelig, dus
de signaal/ruis verhouding is 2 è. 3 X slechter en aangezien de elementlengte maar Vs tot Vi bedraagt van die in band III, wordt bovendien door
eenzelfde type antenne in een veld van gelijke sterkte slechts Va tot Vi
van de spanning afgegeven.
Het resultaat is dus gemiddeld een factor 10 slechter.
De geringe afmetingen van de elementen en de kleinere onderlinge afstand
maken het gelukkig mogelijk ze in veel grotere aantallen toe te passen.
Een volledige compensatie is hiermede aan de ontvangzijde echter niet
goed mogelijk. Afb. 191 illustreert dit heel duidelijk aan een drietal
antennes voor de banden I, m en IV, welke bij gelijke veldsterkte een
zelfde spanning afgeven.
Voor de zendantennes ligt de situatie gunstiger, hier is namelijk vooral
van belang het in het verticale vlak scherp bundelen van de energie, en
hiervoor is maatgevend de verhouding
verticale antenne-afmeting
golflengte
De hierdoor veroorzaakte energie-versterking bedraagt voor een band I
antennesysteem ca. 4...10 X, voor band IV kan men 40 è. 50 X bereiken.
Het effectief uitgestraald vermogen (zendervermogen X antenneversterking) voor band I en Hl zenders vastgelegd op max. 100 kW, kan daarom
voor band IV en V waarden van 500...1000 kW bereiken.
Voor de overeenkomstige bereiken als boven aangegeven kan men globaal
rekenen op antennes met het dubbele aantal elementen t.o.v. band Hl.
Voor bereik 1 dus 6 è. 8 elementen (afb. 192), bereik 2 :15 è, 18 (afb. 193),
en bereik 3 : 22 k 25 elementen (afb. 194).

8. FM ONTVANGST
Voor FM ontvangst wordt verreweg het meest een gevouwen dipool toe
gepast, waarbij eventueel door rond- of V-vormig buigen de antenne meer
rondomgevoelig is gemaakt. Een nadeel hiervan is, dat de maximum ge
voeligheid al gauw tot 40 è. 50 % daalt. In vele delen van ons land is slechts
ontvangst uit één hoofdrichting mogelijk en hier zou men met een 2- of
3-elements uitvoering veel beter resultaat krijgen, ook al omdat de opname
van storingen uit de andere richtingen zoveel vermindert. Bij sterke verkeersstoringen zal men bij voorkeur 2-etage antennes toepassen.
Past men een FM antenne buiten toe, dan wordt de aansluitkabel, waar
aan de dipool een soort topcapaciteit vormt, meestal als AM antenne
gebruikt. Dit kan goede resultaten geven als de invoerkabel vrij en capaeiteitsarm wordt binnengevoerd. Gebruikt men afgeschermde kabel, dan
kan de mantel de functie van AM antenne vervullen, tenzij deze onderweg
veel storing opneemt. In dit geval blijft als beste oplossing over, het ge
bruik van een verticale staafantenne, welke door een transformator wordt
aangepast aan de afgeschermde kabel.
Met een filter worden aan de top beide signalen gecombineerd en, na
transport via de kabel, beneden door een tweede filter gescheiden en aan
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de resp. klemmen toegevoerd. Een filterschakeling voor dit laatste doel is
trouwens vaak al in de ontvanger ingebouwd. De uitvoering van dit type
antenne werd reeds besproken in hfdst. IV. 6 en komt verder overeen met
die, welke voor centrale antennesystemen worden toegepast.

f
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XIII. Constructie van FM- en TV-antennes
1. MECHANISCHE EISEN
De antenne moet bestand zijn tegen alle belastingen, welke normaal buiten
optreden, zoals winddruk, vogels, ijzel en sneeuw, hoge en lage tempera
turen en bovendien tegen chemische aantasting door vocht, rookgassen en
zoutafzetting. Omdat het gewicht bij de montage een grote rol speelt,
worden bijna alle TV en FM antennes gemaakt van aluminium, al of niet
gelegeerd.
Bij grotere antennes (band I) past men uitsluitend buis toe. Voor de
kleinere typen gebruikt men behalve buis, ook wel dun stafmateriaal. Voor
band IV en V antennes gebruikt men daarnaast aluminium strip, hetzij
vlak, hetzij halfrond of V-vormig geprofileerd.
Als drager voor de elementen fungeren zwaardere buizen met ronde of
rechthoekige doorsnede. Bij de laatste is een haakse montage eenvoudiger
te bereiken, maar bij een zelfde gewicht is de torsiestijfheid kleiner dan
van ronde buis. Ronde buis kan daarom, vooral voor band I antennes,
stabieler zijn.
De bevestiging van de drager op de mast vindt meestal plaats met één of
twee beugels, waarbij een gegoten of geperste klauw drager en mast in de
juiste stand t.o.v. elkaar fixeert.

F1&. 195 Commerciële mastklem (Tiko).
In heuvelachtig terrein, en soms ook achter een hoog gebouw, kan het
gunstig zijn de antenne niet horizontaal doch hellend te plaatsen.
Dit geldt vooral voor antennes voor band ni, IV en V in verband met hun
groter elementenaantal en dus scherper richteffect.
Men kan dit bereiken met een verstelbare mastklem, waarmede de drager
onder een hoek van 20...40° met de horizontaal kan worden bevestigd. Een
uitvoeringsvorm van dergelijke mastklemmen ziet u in fig. 195 en afb. 196.

2. STABILITEIT
De elementen van de antennes voor band I worden door sommige fabrie
ken, om hun grote lengte, uit twee of meer stukken gefabriceerd. Als
voornaamste voordeel wordt opgegeven, dat de verpakking nu veel kleiner
wordt, waardoor opslag en transport gemakkelijker zijn. Mechanisch en
elektrisch brengt een dergelijke deling echter wel enige problemen met
zich mee, vooral wanneer deze deling in het midden gebeurt. Daar is
immers zowel de mechanische belasting als de stroom het grootst. Men
moet dus een zéér stevige constructie toepassen, die tegelijkertijd een
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blijvend goede elektrische verbinding moet garanderen. Beter dan bij een
element uit één stuk kan dit natuurlijk nooit zijn, wel gecompliceerder,
waardoor de montage meestal aanmerkelijk meer tijd vraagt.
Het kleine volume bij opslag is eigenlijk het enige voordeel. Bij transport
komt dit alleen tot uiting als men masten van maximaal 1,5 m toepast.
Moet men een mast van 4 è. 6 m meenemen, dan maakt het immers weinig
uit of daarbij een antennedoos van 1,5 of 2,5 m komt.

3. LOEIEN
Eén van de grootste problemen bij antennes voor band I is het loeien en
brommen, dat optreedt bij bepaalde windrichtingen (ongeveer loodrecht op
de elementen) en windsnelheden. Niet alleen om de hinder van het lawaai,
maar ook, door het er mee samenhangende breken van de elementen ten
gevolge van materiaalvermoeidheid (afb. 197).
Reeds bij betrekkelijk geringe windsnelheden kunnen door luchtwerve
lingen de elementen in staande trilling komen en wel in het verticale vlak.
De frequentie van deze trillingen ligt in de orde van 100...250 Hz waarbij
een oneven aantal halve golven op de staaf optreedt, met een knoop bij
de bevestiging van de drager en buiken aan de uiteinden (fig. 198).
In de knopen wordt het materiaal steeds heen en weer gebogen, het raakt
vermoeid en er breekt een stuk van het element af. De eigenschappen van
de antenne gaan hierdoor natuurlijk sterk achteruit en reparatie of ver
vanging is noodzakelijk. Uit door verschillende firma’s gedaan onderzoek
is gebleken, dat alléén door op de juiste wijze bij de constructie toegepaste
trillingsdemping van de elementen, hetzij inwendig (bv. Wisa en Tewea),
hetzij uitwendig (bv. Messa), dit probleem volledig kan worden opgelost.
Afspannen met nylondraad of steunen met plastieken buis zijn lapmiddelen
om een foutieve constructie te redden. In het eerste geval treedt bovendien
meestal een sterk vervormen van de antenne op, waardoor de elektrische
eigenschappen achteruitgaan.
Spant men niet zo sterk, of rekt de draad na enige tijd, dan treedt tóch
weer brommen op, omdat de horizontale snaar de verticale trilling onvol
doende dempt.
ivikln

knoptn,

Fig. 198 Staande trilling van antenne-element t.g.v. wind
Plastieken buis kan effectiever zijn, doch kost aanzienlijk meer, vergroot
bovendien de winddruk op de installatie en is evenals de eerste methode
uit esthetisch oogpunt te verwerpen. Het vergroten van de gebruikelijke
buisdiameter van 10 è, 12 mm tot meer dan 20 mm is in de praktijk niet
afdoende gebleken.
Zelfs bij een verhouding tussen lengte en doorsnede van 100 op 1 blijft
bij deze grote elementen brommen en breuk optreden, indien geen speciale
demping wordt toegepast.
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Voor de bevestiging van de elementen van band III antennes zijn uiteraard
veel lichtere constructies voldoende.
Zeer gebruikelijk is montage met één bout door element en drager, met
klemming door een gewone of vleugelmoer, terwijl losse of aangegoten
of geperste zadels het element t.o.v. de drager fixeren. Meestal zijn de
elementen uit één stuk, soms ook hier gedeeld, met de bekende risico’s.
Een geheel andere bevestigingsmethode is het „clic” systeem dat door
Wisa voor de kleinere elementen wordt toegepast. Op het element is een
nylon klauw gespoten, welke verend klemt in twee tegenover elkaar lig
gende sleufgaten in de drager.

Fig. 199 Diverse constructies voor het bevestigen van elementen aan draagbulzen.
a. en b. Hirschmann „Clapp”-constructie; c. Wisa ,,Clic"-systeem;
d. en e. Messa elementbevestiging voor „Non-vibrato”-antennes.
Een voordeel is dat nooit corrosie kan optreden, terwijl de isolatie van het
element de elektrische eigenschappen van de antenne ten goede komt.
De montage gaat bovendien zéér snel, terwijl met een sleuteltje in de vorm
van een platte vork demontage zonder beschadiging ook na langere tijd
mogelijk blijft.
Enkele commercieel toegepaste bevestigingsmethoden ziet u in fig. 199.
Abnormale trillingen van de elementen van band III antennes komen
praktisch niet voor, een enkele maal kan bij veel-elements antennes brom
men van de drager optreden.
De remedie is overeenkomstig die voor de band I elementen.
Band IV en V antennes, met,element-lengten van 15...35 cm, laten nog
meer andere bevestigingsmethoden toe.
Hier kan men, zonder tot overmatige verpakkingsafmetingen te komen, de
elementen vast op de drager monteren. Dit kan gebeuren met schroeven of
klinknagels, waarbij metalen of plastiek zadels, de juiste stand waarborgen.
Ook kan men de elementen door gaten in de drager steken en ze door een
kleine vervorming vastzetten.
Deze laatste constructie wordt ook nog wel voor band UI antennes toe
gepast, doch resulteert dan in een verpakking van bijna 1 m2 oppervlak
voor een 4-elements antenne, wat wel eens bezwaren oplevert. ,
'(i
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Dipool met impedantie-transformalie, uit profielslaaf
gestamp (Siemens) (blz. 147)

UHF breedband
Afb. 210
kamerantenne (Fuba) (blz. 151)
Afb. 209
Antenne met telescopische, verstelbare
staven voor plaatsing op of naast het
toestel (Hirschmann) (blz. 151)

Afb. 211
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2-elements antenne voor kan. 4, voor montage binnenshuis
(Wisa) (blz. 151)

4. WEERBESTENDIGHEID
Deze wordt bepaald door de kwaliteit van de toegepaste aluminiumlegering.
Toevoeging van magnesium verhoogt bv. de bestendigheid tegen zout, wat
vooral in de kustgebieden belangrijk is. Het verhoogt echter ook de
metaalprijs. Vaak tracht men daarom door het aanbrengen van een dek
laag, bv. door elektrolytische of chemische oxydatie verkregen, de corrosiebestendigheid van goedkope legeringen te verbeteren. Daar bij transport
en montage kleine beschadigingen van deze uiterst dunne deklagen (ca.
2 è. 10 fim) nooit geheel te vermijden zijn, zal bij inferieur grondmateriaal
toch plaatselijk sterke invreting en tenslotte breuk optreden. Bij goed
materiaal is een dergelijke bewerking dus minder nodig, doch wordt toch
wel toegepast, omdat de bestendigheid tegen zuren (industriegassen) nog
belangrijk wordt verbeterd en verder om esthetische en commerciële over
wegingen (kleuren!). Een bijkomend voordeel is, dat het aluminium niet
meer zwart afgeeft.
Duraluminium, een koper-aluminiumlegering, die om zijn grote sterkte in
de vliegtuigbouw veel wordt toegepast, is voor antennes minder geschikt.
Door het kopergehalte gaat nl. de corrosiebestendigheid sterk achteruit.
De voor bevestiging gebruikte moeren en bouten dienen deugdelijk te zijn
nabewerkt, bv. verzinkt of gecadmeerd, waarbij voor staal op staal zink,
en voor staal op aluminium cadmium meestal de voorkeur verdient.

5. CONTACT-CORROSIE
Bij aansluitingen is de verbinding van het aluminium-element met de
aansluitklemmen, eventueel met de aansluitkabel zelf, een moeilijk punt.
Daar men altijd met vocht op de contactplaatsen moet rekenen, ook in een
aansluitdoos, is het gewenst koper en aluminium niet direct met elkaar in
contact te brengen. Er ontstaat dan nl., door elektrolytische werking, een
sterke oxydatie van het aluminium, tengevolge waarvan een grote overgangsweerstand kan optreden en daardoor signaalverlies en kans op onder
brekingen en storingen.
Eén methode ter vermijding van contact-corrosie is het voorzien van de
aansluitklem van een tegenover aluminium nagenoeg neutrale deklaag,
bv. cadmium, waarna de verbindingsplaats in het isolatiemateriaal van de
aansluitdoos wordt ingespoten, en dus van de atmosfeer afgesloten (afb.
200).
Een andere methode berust op het gebruik tussen element en kabelader
van een plaatje, dopje of strop van Cupal. Dit is plaatmateriaal, verkregen
door een aluminium en een roodkoper plaat zo vast op elkaar te walsen
dat één enkele plaat wordt verkregen, welke aan een zijde uit aluminium
aan de andere uit koper bestaat.
Op de juiste wijze gebruikt wordt het contact tussen de twee metalen dus
verlegd naar het inwendige van het Cupal, en daardoor ongevaarlijk. Het
is overigens aan te bevelen de contactplaatsen tegen vocht en aanslag te
beschermen door ze af te dekken met een beschermingslaag, zoals siliconevet MS4, Antenol, Wymasol of Stopfixe.
Dit geldt in versterkte mate voor het aansluiten van coax kabels waar men
het indringen van vocht in de afschermmantel moet verhinderen.
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6. AANSLUITDOZEN
Indien een aansluitdoos (afb. 200, fig. 201 en 202) wordt toegepast, dient
deze zó te zijn geconstrueerd dat condenswater ongehinderd kan weglopen.
Een zg. waterdichte doos buiten is een fictie, tenzij hij volledig is opgevuld
met één of andere gietmassa. De kabeldoorvoer is nl. nooit volkomen dicht,
o.a. omdat de antennefabriek rekening moet houden met het gebruik van
kabels van zeer uiteenlopende doorsnede. Zolang er nu luchtruimten aan
wezig zijn, zal bij hoge temperaturen (zonbestraling) een overdruk ont
staan, waardoor lucht naar buiten lekt. ’s Nachts bij afkoeling ontstaat
er onderdruk en wordt vochtige lucht naar binnen gezogen, waarbij ook
condensatie optreedt. Na enige tijd vult de doos zich op deze wijze met
water, ten nadele van de goede werking.

Fig. 201
Aansluitdoos van Messa.

Hoe sterk het effect van dit „ademen” is, blijkt uit het volgende voorbeeld:
Bij een bekende fabriek van zendantennes ontdekte men, dat zich in
dipolen, welke bestonden uit twee hermetisch dicht aan elkaar gesoldeerde
conische bussen, tóch grote hoeveelheden water verzamelden.
Spanningen tengevolge van temperatuurschommelingen bleken haarscheuren in de soldeemaad veroorzaakt te hebben, waardoor bij afkoeling voch- .
tige lucht werd ingezogen. Sindsdien worden alle doosvormige elementen
van gaten voorzien, waardoor het water kan weglopen.

7. ZELFBOUW VAN ANTENNES
Door de hoge eisen waaraan moet worden voldaan, is zelf maken van een
TV antenne een riskante bezigheid. De juiste kwaliteit aluminium is meest
al niet zo eenvoudig te krijgen. Roodkoper is zwaar en geeft kans op door
hangen. Messing, vooral in hardgetrokken buis, is meestal niet weerbesten
dig en valt na kortere of langere tijd uiteen.
Ook het isolatiemateriaal kan moeilijkheden geven, bakeliet en pertinax
nemen vaak vocht op, polystyrol (trolituul) vertoont zg. „spanningscorrosie”, d.w.z. het gaat scheuren, indien het wordt vastgeklemd. Polyvinyl (installatiebuis) is voor hoge frequenties een zéér matige isolator.
Voor degenen, die toch zelf willen experimenteren laten wij hier nog
enkele gegevens volgen.
Daar bij niet oneindig dunne elementen er ook een stroom loopt in de
eindvlakken (fig. 203), zal de staaf in werkelijkheid iets korter moeten
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Aanaluitdooa van Tewea

zijn dan de theoretische halve of hele golflengte. Fig. 204 geeft aan hoe deze
verkorting afhankelijk is van de lengte/diameter verhouding. De wijze van
bevestigen van een reflector of director speelt hierbij trouwens ook nog een
rol, een geïsoleerd element heeft een iets andere lengte dan een dat met de
drager is verbonden of dóór de drager is gestoken.
Fig. 206 geeft de dipool-impedantie als afhankelijk van lengte/diameter
verhouding en constructie.

Fig. 203 De stroom vloeit door het huldeffect aan het oppervlak. De stroom in de
uiteinden is niet nul; daardoor moet de
mechanische lengte minder dan % X worden
gekozen.

Door de niet onderbroken staaf van een gevouwen dipool dikker te kiezen,
of hiervoor méér dan een staaf te gebruiken, kan men de dipool-impedantie
opvoeren, hetgeen nodig kan zijn om, met meer elementen, bv. toch op
300 ohm uit te komen. De driestaafs dipool wordt niet veel meer gebruikt,
omdat de eindimpedantie van de antenne vaak te hoog blijft (400 ohm of
meer), waardoor versterking en bandbreedte kleiner worden.
Tegenwoordig worden ook wel uit profielmateriaal (Siemens) of plaat
(Portenseigne) gestampte gevouwen dipolen toegepast, naast die uit staf
of buis (afb. 207 en fig. 208).
Overigens is de impedantie nog afhankelijk van de hoogte van de antenne
t.o.v. aarde, vooral wanneer deze kleiner dan één golflengte wordt (fig. 61).
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Fig. 204 De verhoudingsfactor voor
% £ dipolen als functie van de
slankheid. De werkelijke lengte is
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TABEL 18. AFMETINGEN VAN DIPOOLANTENNES (in cm)
Band I (TV)
Dipoollengte
Kanaal

Reflector

Director2)

J)

b
afstand

s
lengte

c
afstand

d
60
52
47

0 van
elementen

1

’)

r
lengte

2
3
4

284
249
222

572
503
448

298
262
233

119
105
93

269
236
210

90
79
70

2...4

251

608

305

100

200

60...80

1.2

310

158

70

145

47

1

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

II

J4...76

g“S

150,8

1
1
1

Band II (FM)
148

Band m (TV)
6
6
7
8
9
10
11
5...11

1
73

71...72
69
67

31
30
28...29
28
27

64'"66
62 63
60...61

SdS

a

17
16
15.5
16
14,6
14
14

81

30

60,5

14

14...20

1) Gestrekte totale buislengte van gevouwen dipool.
2) Iedere volgende director 1 % korter.
») Minimum afstand voor volgende directoren.
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1
1
1
1
1
1
1
0,6

Fig. 205
Maatschets voor dipoolantennes,
behorende bij tabel XVIII.

reflector

director 1

Fig. 205 en tabel XVIII geven tenslotte nog een aantal antenne-afmetingen,
welke echter onderhevig kunnen zijn aan correcties ten gevolge van con
structies, materiaalkeuze en eventuele gewenste eigenschappen; in fig. 208
zijn diverse dipoolconstructies gegeven.
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Fig. 206

De ingangsweerstand als functie van de mate van slankheid
van enkele bekende dipoolvormen (max. fout ca. 3 %).
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Fig. 208 Dipoolconstructies.
a. Gestrekte dipool (buis of staf);
b. gevouwen dipool (idem);
c. dipool met imp. transf. (idem);
d. driestaafs dipool (Idem);
e. dipool uit plaat (U-proflel) geperst.

XIV.

TV en FM antenne-montage

1. BINNENANTENNES
Goede ontvangst met een binnenshuis geplaatste antenne kan men in het
algemeen slechts verwachten op betrekkelijk geringe afstand van een
zender. De muren werken afschermend, vooral wanneer ze vochtig zijn of
van een metalen wapening voorzien (beton). Het storingsveld van elek
trische apparaten en leidingen is daarentegen binnenshuis maximaal. Door
deze twee oorzaken is dus de signaal/storingsverhouding binnen altijd
ongunstiger, dan bij plaatsing van de antenne buitenshuis.
Bij binnenantennes kan men 4 typen onderscheiden:
1. De in het toestel ingebouwde antenne, die meestal bestaat uit een kleine
dipool van metaalfolie met extra zelfinductie en soms een variabele
capaciteit ter verandering van de afstemming (fig. 78).
2. Twee telescoopvormige staven, geplaatst op een isolerende voet. De
staven fungeren als een enkelvoudige dipool met instelbare lengte,
waarbij de hoek tussen de staven kan worden gevarieerd tussen 0° en
180°. Plaatsing óp of in de buurt van het toestel (afb. 209).
3. Voor band III, IV of V een dipool in rechte of gebogen vorm met een
beweegbare ondersteuning, eventueel een combinatie van dipolen of
dipool + reflector (afb. 210).
4. Voor band I speciale uitvoeringen van 2- of 3-elements antennes van
normale afmetingen, voor montage op een zolder, vliering of desnoods
tegen het plafond. (Niet bij steengaas of gewapende plafonds!) bv.
Wisa R42B en R43B (afb. 211).
Bij elektrische eigenschappen van deze laatsten is gestreefd naar een
hoge voor/achter verhouding (reflecties). Mechanisch is door deling van de
elementen montage in een beperkte ruimte mogelijk gemaakt. Dit is hier
toelaatbaar, omdat er géén grote krachten optreden en er weinig kans
op corrosie is.
Het opvangend vermogen van dit type is natuurlijk aanzienlijk beter dan
van de beide eerste uitvoeringen.

2. BUITENANTENNES
Een buitenshuis geplaatste antenne moet op een of andere wijze behoorlijk
worden ondersteund en bevestigd en zó geplaatst, dat de ontvangst zo
gunstig mogelijk is. Verder moet de aansluitkabel op effectieve wijze het
ontvangen signaal naar de ontvanger kunnen voeren. In sommige plaatsen,
o.a. Amsterdam en Leeuwarden zijn voor antennemontage door het ge
meentebestuur uitgebreide voorschriften gegeven, welke de maximum
hoogte, het mastmateriaal, de wijze van bevestiging, enz. vastleggen. Een
montagetekening van de installatie met alle gegevens moet worden inge
diend en goedgekeurd vóór tot het installeren kan worden overgegaan
(fig. 212 en 213).
Om de antenne voldoende vrij op te kunnen stellen, wordt deze gewoonlijk
gemonteerd op een metalen mast, waarvoor hoofdzakelijk stalen of alumi
nium buis wordt gebruikt. Aluminium van de juiste samenstelling is goed
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Fig. 212
corrosiebestendig en door zijn geringe gewicht prettig te monteren. De
prijs is echter aanmerkelijk hoger dan van stalen buis. Deze laatste wordt
toegepast in dikwandige (gasbuis) en dunwandige (installatiebuis) uitvoe
ring. Buitenshuis is eigenlijk alleen verzinkte buis bruikbaar. Gemeniede
of gelakte buis roest vrij snel en zou daarom ieder jaar opnieuw moeten
worden geschilderd, waar in de praktijk natuurlijk niets van komt. Het
enige voordeel van gasbuis is eigenlijk, dat men er draad op kan snijden
en dus tussen twee pijpen met behulp van een opgeschroefde mof een
verbinding kan maken. Er zijn plaatsen waar gasbuis voorschrift is, daar
is echter tevens de maximum lengte beperkt, zodat verbindingen geen rol
spelen. Een nadeel bij de montage is het grote gewicht; bij eenzelfde
buitendiameter bijna het dubbele van dunwandige verzinkte buis. Deze
laatste is gewoonlijk te verkiezen boven gasbuis, omdat de verhouding
tussen stijfheid en gewicht veel gunstiger is, bij een meer dan voldoende
levensduur. 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 fungeren en een hinderlijk geloei
of gefluit produceert. Polytheendoppen zijn hiervoor een goedkoop en
afdoend middel. Indien de mast uit stukken bestaat, is het mogelijk dat er
water in de mast dringt. Het kan dan wenselijk zijn onderaan een of twee
bt
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kleine openingen aan te brengen, zodat er geen water in de mast blijft
staan, waardoor deze bij vorst zou kunnen stukvriezen.
Opstelling en bevestiging van de mast kan als volgt gebeuren:
1.
2.
3.
4.

Staande op de begane grond of op een plat dak.
Met beugels of trekbanden aan een schoorsteen.
Met beugels tegen een verticale muur.
Dóór de dakbedekking heen aan de dakspanten, met speciale voorzorgen
tegen inwateren.

3. VRIJSTAANDE MASTEN
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 onder
einde door de winddruk worden voorkomen. Voor een op de grond staande
mast is een betonnen of gemetselde voet het beste.
Op een plat dak kan men een voldoend dikke metalen plaat of houten blok
gebruiken. Door een pen in, of een kraag om de buis wordt verschuiven
voorkomen, waarbij om de afvoer van afdruipend water moet worden
gedacht.
De bevestiging van de tuien aan de mast gebeurt met tuiringen, welke uit
één stuk of uit enkele delen kunnen bestaan. De laatste soort is bij ver
schillende mastdoorsneden te gebruiken. De gaten moeten, om beschadiging
van de tuien te voorkomen, voorzien zijn van metalen kousen. Bij de mon
tage moet men er voor zorgen, dat de tuiringen niet omlaag kunnen glijden
wanneer de tuien worden gespannen, bv. door een stelschroef in een, in de
mast geboord, gat te draaien.
Het gemakkelijkst werkt men met drie of een veelvoud van drie tuien, die
regelmatig om de mast verdeeld worden geplaatst. Bij toepassing van meer
dan één stel dient men de boven elkaar zittende tuien op hetzelfde steun
punt te bevestigen. Minstens één, maar liefst twee van de drie tuien moeten
van spanners worden voorzien, indien het voetpunt niet volkomen vastligt.
Ligt het voetpunt wél vast, dan moeten alle tuien van spanners worden
voorzien.

4. TUIMATERIALEN
Als tuidraad wordt o.a. toegepast:
1. Gegalvaniseerd ijzerdraad, 2,5 è. 4 mm dik; goedkoop, vrij duurzaam,
maar lastig te hanteren.
2. Bronsdraad; duurder, maar duurzaam.
3. Roestvrij staaldraad; hiervoor geldt hetzelfde als voor bronsdraad.
4. Gegalvaniseerd staalkabel, 2,5 è. 5 mm dik; soepel en sterk, maar in
een vochtige atmosfeer snel verteerd en dan onbetrouwbaar. Zelfs in
volkomen verroeste toestand kan het draad nl. blijven hangen óm
de dunne touwkem en is dan uiterlijk schijnbaar volkomen intact.
Bij de eerstvolgende storm breekt het touwtje en de installatie valt
in elkaar.
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5. Gegalvaniseerd staaldraad in een plastieken mantel (polyvinyl of
nylon) bv. Denhalon kabel. Het is goed bestand tegen corrosie indien
men de uiteinden zorgvuldig afdicht, om inzuigen van water te voor
komen (Wymasol e.d.). De bevestiging met de gebruikelijke staaldraadklemmen eist speciale zorg, om moeilijkheden tengevolge van
beschadiging van de mantel, of door het uit de mantel glijden van de
staalkem bij grote belasting, te voorkomen.
6. Kabel met synthetische- of sisalvezel in plastieken mantel. Deze is
weerbestendig indien de einden goed zijn afgesloten. Bij plastieken
kern treedt echter een vrij grote rek op, terwijl bij de sisalkem kans
op beschadiging door oververhitting bij het omspuiten van de mantel
bestaat, waardoor de vezel bros wordt en gemakkelijk breekt.
7. Hennep- of sisaltouw dat is getaand of op een andere wijze weer
bestendig is gemaakt. Dit materiaal kenmerkt zich door sterke lengteveranderingen bij nat worden of drogen en is daarom af te raden.
8. Nylontouw. Dit is weervast, doch onbruikbaar door de reeds bij kleine
belasting optredende zeer grote rek.
9. Glasvezel in polyester hars (staf). Dit is een uitstekend materiaal. Het
is weerbestendig, zeer sterk (trekvastheid ca. 80 kg/mm2) en het
vertoont nagenoeg geen rek (max. 2,5%). Bovendien heeft het geen
enkele invloed op de antenne-eigenschappen. Het is echter vrij duur
en slechts met speciale klemstukken te monteren. Daarom komt het
praktisch alleen voor professionele installaties in aanmerking.
10. Glasgarenkoord. Dit zeer nieuwe materiaal is opgebouwd uit dunne
bundels glasvezel, omspoten met een soepele polyvinyl laag. Door zijn
buigzaamheid is het gemakkelijker te monteren dan glasvezelstaf. Men
moet echter zorgen het niet te scherp te buigen of te knikken; hierdoor
zou nl. een ongelijkmatige belasting van de glasvezelbundels optreden
die door de geringe rek niet voldoende kan worden gecompenseerd. Op
de juiste wijze gemonteerd, met kousen en klemmen zonder scherpe
kanten is het een ideaal tuimateriaal. Bij een diameter van 3 mm
bedraagt de breeksterkte ca. 160 kg, de rek bij breuk slechts 3 è. 4 %.
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 zelf door wind te voorkomen.
aJ

b)
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Flg. 214
De hoek van de tuien met het horizontale vlak moet liefst niet veel groter
zijn dan 60°, daar anders de verhouding tussen trekspanning en horizontale
kracht op de mast te ongunstig wordt. Bij bevestigingspunten zal men de
tuidraden meestal van ogen moeten voorzien. Bij stug draad kan dit ge
beuren door het vrije eind na ombuigen om de draad te wikkelen. Soepele
draden kan men knopen, waarbij men echter rekening moet houden met
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kans op glijden (vooral bij plastiekdraad), of met speciale klemmen vast
zetten. Hiervan bestaan verschillende soorten, o.a. een U-vormige beugel,
waarin de dubbelgevouwen draad door een klemstukje met twee moeren
wordt vastgezet, of een U-vormig omgezet stalen plaatje, waarin de draden
onder een vlak dekplaatje met 1 of 2 bouten worden vastgeklemd. De
tweede soort is beter geschikt voor tuidraad met plastieken mantel
(fig. 214a en b).
Voor het bevestigen van de ondereinden van de tuidraden is men natuurlijk
van de plaatselijke omstandigheden afhankelijk. In voldoende zwaar hout
kan men het best gegalvaniseerde schommelhaken gebruiken; in steen
ingemetselde bouten of keilbouten.
Als spanners komen in aanmerking spanschroeven (metalen huis of raam,
waarin een linkse en een rechtse oogbout draaien), of spanners waarin de
draad wordt opgewikkeld. Met deze laatste kan men grotere lengteverschil
len opnemen.

Fig. 215
Opzetten van lange mast m.b.v. hulpmastje

hulpmatl

Een probleem bij gebruik van masten langer dan 6 meter, die dus uit
stukken bestaan, is de onderlinge verbinding hiervan. Wanneer de mast
eenmaal staat, treden op de verbindingsplaatsen slechts kleine krachten op,
wanneer de tuien er dicht bij zijn bevestigd. De verhoudingen zijn bij het
oprichten van de mast echter veel ongunstiger. Wanneer men dan alleen
onderaan steunt, bestaat er grote kans dat de mast bij een las knikt.
Indien men de mast niet sectie voor sectie kan monteren in verticale stand,
bv. langs een gevel, eventueel in een schoorsteenkanaal of trappenhuis, is
de beste methode het gebruik van een hulpmastje. Dit wordt haaks op het
ondereinde van de grote mast bevestigd en men voert hierover één stel
tuien (fig. 215). Met behulp hiervan trekt men nu de mast omhoog, terwijl
men deze met de andere tuien in het goede vlak houdt. 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 hoekstuk is bevestigd, waarin men mast en hulpmast kan
plaatsen. Als materiaal voor de hulpmast kan men nemen een voldoend
stijve dunwandige buis met een lengte van 3 ö. 4 meter, bv. met een door
snede van 1%" of IVz". De buis moet aan één eind van een gaffel zijn
voorzien, voldoende breed en afgerond, om scherpe knikken in de tuien
te voorkomen.
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Gebruikt men voor de gehele mast dezelfde buisdiameter, dan kan men:
1. Normale sokken gebruiken (speciale zorg bij het oprichten).
2. Speciale verbindingsstukken nemen, die in de bovenste en om de
onderste pijp sluiten (Kathrein, Hirschmann enz.).
3. Een passend stuk pijp in of om de buizen schuiven, vastgeklemd met
doorgestoken bouten.
4. 2-delige klemstukken gebruiken.
5. Een hardhouten klos inslaan, waarbij het rotten van de klos door een
of andere impregnering moet worden voorkomen.
Past men buizen met verschillende diameters 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 (Elit, Hirschmann).

Fig. 217. Een lichte mast kan voldoende
stijf worden gemaakt door een driehoeksverspanning m.b.v. een paar dwarsarmen.

Voor grote installaties worden vaak vakwerkmasten gebruikt, bestaande
uit secties van ca. 3 meter lang. Deze zijn gelast uit stalen buis of hoekprofielen, verzinkt en op eenvoudige wijze te monteren. Als ze op de juiste
wijze zijn getuid, kan men ze gerust beklimmen voor montage en onder
houd. Goede uitvoeringen hiervan zijn bruikbaar tot 50 è. 60 meter hoogte
(afb. 216).
Wanneer normaal tuien om een of andere reden niet mogelijk is, doch wel
een stevige fundering kan worden aangebracht, kan men een betrekkelijk
lichte, vrijstaande mast toch voldoende stijf maken door een driehoeksverspanning over een paar dwarsarmen (fig. 217).
Het ondereind moet daarbij voldoende stijf zijn om alle buigingskrachten
door winddruk op te nemen.
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5. SCHOORSTEENBEVESTIGING
Bij de montage aan een schoorsteen wordt de mast geklemd in beugels,
welke op verschillende wijze kunnen zijn bevestigd. De beste methode is
die waarbij aan twee zijden stukken hoekijzer worden aangebracht welke
door lange trekbouten op de schoorsteen worden geklemd (fig. 212).
Daarnaast worden trekbanden uit verzinkt bandijzer of staalkabel toe
gepast. Hierbij is het noodzakelijk de schoorsteen én de kabels tegen be
schadiging te vrijwaren door ondergelegde hoekstukken. Ook bij het eerste
systeem is het beter en vaak zelfs voorschrift, de hoeken van de schoor
steen door voldoend lange hoekijzers te beschermen. Al het ijzerwerk moet
tegen corrosie vuurverzinkt zijn.
Langs de zeekust en op plaatsen waar industriegassen het corrosiegevaar
vergroten, is gebruik van staalkabel af te raden. De dunne aders bieden
namelijk een groot aantastingsoppervlak en zijn daardoor elk voor zich
snel verteerd.
Montage op een schoorsteen, hoewel vaak gemakkelijk, heeft ook enkele
nadelen. Veel schoorstenen, vooral op oude huizen, zijn onbetrouwbaar.
Daarom moet de bovenste bevestiging minstens 30 cm onder de bovenrand
van de schoorsteen worden aagebracht. Verder bevatten de verbrandings
gassen van kolen altijd zwavelig zuur in gasvorm, waardoor corrosie van
de antenne-installatie wordt bevorderd. Ook roet en teerachtige bestand
delen zijn hinderlijk, door hun neerslag op isolatiemateriaal en kabel,
waardoor het energieverlies toeneemt.
Daarom moet men de antenne liefst aan die zijde van de schoorsteen
plaatsen, waar meestal de wind vandaan komt, dus de ZW-kant.
Bij de nieuwe Duitse antenne-montagevoorschriften wil men de montage
op of aan schoorstenen zelfs geheel verbieden.

6. MUURBEVESTIGING
Mechanisch goed is de bevestiging tegen een muur met behulp van twee
stel beugels, welke met ingemetselde bouten of keilbouten zijn vastgezet
(fig. 213). Bij keilbouten moet men indringen van water in de boutgaten
voorkomen, daar hierdoor roeststrepen op de muur kunnen 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 uitvoerbaar is,
vooral wanneer men met een gevel van een vrijstaand huis heeft te doen.
Men kan dan hoogstens de tuien naar de buitenzijde via een bok afspan
nen (fig. 218).

7. DAKSPANTBEVESTIGING
Bij een puntdak, waar bevestiging aan een schoorsteen of tegen de gevel
niet mogelijk is, kan men de mast bevestigen aan een dakspant (fig. 219).
Voor grotere mastlengten dient men de twee bevestigingspunten voldoende
ver uit elkaar te kiezen (min. 70 cm).
Kleine masten (tot ca. 2 m) worden wel voorzien van een ingelaste railbout
en eenvoudigweg van bovenaf in de nokbalk geschroefd (zg. „prikmast”).
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In beide gevallen wordt een waterdichte doorvoering verkregen, door ver
vanging van een stenen pan door één van zink, lood of plastiek. Deze is
dan voorzien van een tuit, die om de mast wordt vastgeklemd en met kit
of een rubbermof wordt afgesloten. Het is van belang bij spantbevestiging

Fig. 218. Muurmontage met tuien

Fig. 219. Een dakspant kan als bevestiging voor de mast dienen.
1 = mast; 2 = antennetransformator;
3 = doorvoerpen;
4 en 5 = bevestigingsbeugels; 6 = aardkiem;
7 = antennekabel; 8 = contactdoos;
9 = aansluitsnoer.
een volkomen bromvrij antennetype te kiezen. Vooral bij een beschoten
kap bestaat anders de kans, dat deze als klankbord gaat werken, waardoor
eventueel brommen of loeien hinderlijk wordt versterkt.
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Indien de mast dóór het dak steekt, kan men de invoerkabel er doorheen
naar binnenvoeren. Het liefst natuurlijk met afgeschermde kabel, doch ook
met lint- of buiskabel doet men dit wel. Vooral bij lange masten kan hier
door echter vrij veel verlies optreden. Men moet in ieder geval zorgen de
kabel in het midden van de mast te houden, waartoe men wel speciale
isolatievlinders of stervormig isolatiebuis toegepast (fig. 220; Kathrein,
Hirschmann enz.). Goede afsluiting van het boveneinde van de mast moet
vanzelfsprekend worden aangebracht. Afsluiting van het ondereind kan
nodig zijn, wanneer de mast in een verwarmde ruimte uitkomt. ’s Winters
zou anders condensatie van waterdamp in de mast kunnen optreden.
Fig. 220. Stervormig isolatiebuis
voor doorvoer van lint- of buis
kabel in een metalen mast.
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Op plaatsen waar de veldsterkte vrij groot is, wordt soms op platte daken
een speciale montagewijze toegepast. Inplaats van op een mast wordt de
antennedraagpijp bevestigd op twee beugels, 50 è. 60 cm hoog, bv. uit
11/4" X 3/ic" gegalvaniseerd bandijzer, die elk met slotschroeven op een
korte plank zijn bevestigd (fig. 221). Met behulp van gietasfalt worden de
plankjes op het dakvlak vastgeplakt en tevens tegen weersinvloeden be___________

S0. .

bout verzinkt

■5/4'k3/l6" gegalvaniseerd
bandijzer

60c m

yo-

IM’.\

slotte hroef

verzinkt

r* r
Fig. 221. Montage van de antenne-draagbuls op platte daken.
schermd. Het rendement van de antenne vermindert natuurlijk onder deze
omstandigheden en men moet dus voldoende signaalreserve hebben, wil
men dit systeem toepassen. Als voordeel van deze methode geldt, dat de
antenne van beneden af niet zichtbaar is en bovendien is er weinig kans op
beschadiging van het dak. Men moet echter dit systeem bij voorkeur niet
gebruiken op een zinken of betonnen dak!

8. OPSTELLING OP GROTE AFSTANDEN VAN DE ZENDER

!

In gebieden aan de rand van de normale werkingssfeer van een zender
is de plaats van de antenne van zeer groot belang. Een halve meter hoger
of lager, of enkele meters verplaatsen van de mast, kan het verschil
betekenen tussen een onbruikbaar en een zeer acceptabel beeld.
Dit komt doordat we in het grensgebied heel sterke interferentie tussen
directe en door de aarde gereflecteerde straling kunnen krijgen. Bij kleine
invalshoeken (fig. 13 en fig. 222) wordt nl. de reflectiecoëfficient zeer
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hoog. Vergelijk bv. de reflectie van een lichtbron door een vel papier bij
verschillende invalshoeken. De gereflecteerde straling kan hierdoor bijna
even sterk als de directe straling worden, bv. 90 % hiervan. Komen beide
golven in faze op de plaats van de antenne aan, dan krijgen we: 100 + 90 =
190 %, ofwel bijna twee maal het verwachte signaal. Zijn ze echter in
tegenfaze, dan blijft alleen het verschil over: 100 — 90 = 10 %.
De verhouding tussen gunstigste en ongunstigste plaats is dus 19 maal,
veel groter dan de versterking van een normale antenne.
Het loont daarom onder deze omstandigheden zeer de moeite, eerst eens
met een meetantenne en signaalsterktemeter na te gaan of dit verschijnsel
in belangrijke mate optreedt, en zo ja, om dan de beste plaats van de
antenne van te voren te bepalen. Dit voorkomt naderhand het vele malen
veranderen van een niet goed functionerende installatie, tot eindelijk bij
toeval een goed plekje wordt gevonden.
direkte straling

>-*.in tegenfaze
i —in faze

gereflekteerde straling -+■
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Twee- of viervlaksantennes geven onder deze omstandigheden soms een
teleurstellend resultaat, de van verschillende vlakken afkomstige signalen
zijn dan vaak niet in faze en heffen elkaar ten dele op.
Tweelingantennes, dus twee n&&st elkaar, kunnen dan effectiever zijn.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men onder dergelijke omstandigheden zeer
voorzichtig moet zijn met vergelijkingen tussen verschillende antennetypen. Het feit dat ergens één 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 verschijnselen en
niet slecht materiaal of onkunde, de oorzaak zijn van het minder goed
functioneren van een installatie.

9. OPSTELLING DICHT BIJ DE ZENDER
Het sterke veld dicht bij een zender kan ook nog vele moeilijkheden ver
oorzaken. Alle geleiders in dit sterke veld, zoals goten, leidingen, gordijn
en traproeden enz. kunnen zó sterke parasitaire stralingen veroorzaken,
dat het bijna niet mogelijk is een enkelvoudig beeld op het scherm te
krijgen.
Ligt de hinderlijkste stralingsbron min of meer tussen zender en ontvanger,
dan is alleen met een scherpere richtkarakteristiek, dus veel elementen en
eventueel tweelingantennes, verbetering te bereiken.
Komt de hinderlijke straling uit de tegenovergestelde richting, dan helpt
alleen een verhoging van de voor/achter verhouding waarvoor o.a. speciale
3-elements antennes werden ontworpen (Wisa, Tewea) (afb. 162),
(Kathrein) (afb. 168).
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Afb 223
Verzwakker (Wisa) (blz. 161)

Afb. 225
SGV kromme van breedbandantenne (blz. 164)

Afb. 216
Antennemast (Polynorm) (blz. 156)

Afb. 227a-f. Impedantiemetingen over een frequentiegebied van 170—220 MHz
m.b.v. 10 m 75 ü coaxkabel. a. Spanningsverloop met open kabeleinde: Z = cs?;
SGV = max. b. Kabeleinde kortgesloten; Z = 0; SGV = max. c. Kabel afge
sloten met 300 Q: SGV = 4. d. Kabel afgesloten met 150 !)', SGV = 2. e. Kabel
afgesloten met 50 Q : SGV = 1,5. f. Kabel afgesloten met 75 0\ SGV = 1.
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Afb. 227g-k
Kabel aangesloten op
antennewissel voor
combineren van
kan. 5 + 6 en
kan. 8+11 antennes
(Wisa AW 5 + 9.
g. Doorlaat- en
impedantiekromme met
kabel aan kan 5 +6
aansluiting.
h. Doorlaat en
impedantiekromme met
kabel aan kan. 8 + 11
aansluiting.
j. Doorlaatkromme
kan. 5 + 6 met
impedantiekromme
voor kabel aan toestelaansluiting.
k. Doorlaatkromme
kan. 8 + 11 met
impedantiekromme voor
kabel aan toestelaansluiting.

Afb. 232 Selektomat (Rohde & Schwarz) (blz. 167)

Afb. 230
Links: verstcrkingskromme van brcedbandantcnne (0°) me
minimum bij 170 MHz door absorptie. Rech'.s: idem (ISOw
(blz. 166)
175 185 195 205 215 225

Afb. 231
Links: versterkingskromme van antenne voor drie TV kanale
(0°). De karteling in de top van de kromme wordt veroorzaal
door het niet volmaakt aangepast zijn van de zendantenm
Rechts: idem (180°) (blz. 166)
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Soms kan men door het laag plaatsen van de antenne een reflectiesignaal
verzwakken, doordat een huis als afscherming gaat fungeren. Ontvangt
men twee sterke signalen uit dezelfde richting zoals bv. in Brussel kanaal
8 en 10 uit Waver, dan kan het toch nodig zijn om twee aparte antennes,
verschillend gericht, te gebruiken ten einde beide beelden reflectievrij te
krijgen. Een vóór- of achterover hellende stand m.b.v. een verstelbare
mastklem, kan vaak ook helpen.
Wanneer men dicht bij een zender ter vermijding van reflecties een veelelementsantenne gebruikt, dan bestaat het gevaar, dat oversturing van de
ontvanger optreedt (meer dan ca. 50 millivolt). Verzwakking is dan nood
zakelijk. Dit kan gebeuren door tussenschakeling van een verzwakker,
hetzij in commerciële uitvoering (voor 300 en 75 ohm in verschillende typen
verkrijgbaar) (afb. 223), hetzij zelf gemaakt uit enkele koolweerstandjes
(liefst opgedampt type).
Ook zonder dat door het sterke signaal overbelasting optreedt kan toch
toepassing van een verzwakker gewenst zijn, nl. bij een lange TV antenneleiding. Indien de steilheid van de ingangsbuis van een TV ontvanger door
de a.s.r. spanning wordt verminderd, stijgt nl. de ingangsweerstand van de
buis en daardoor die van de ontvanger, welke i.p.v. 300 Q 1000 è. 2000 Ü
kan worden, dus een SGV van 3 & 7. Hierdoor wordt een belangrijk gedeelte
van de ontvangen energie gereflecteerd. Is de aanpassing bij de antenne
ook matig, dan komt een deel van deze energie weer in de ontvanger
terug, na tweemaal de kabel te hebben doorlopen. Afhankelijk van de ont
stane vertraging geeft dit tweede beeld aanleiding tot fouten in de verticale
contouren, zoals randjes, vegen, relief, enz.

Bovendien kan de reactantie van de niet-juist afgesloten kabel — capacitief of inductief, afhankelijk van de verhouding lengte/golflengte — een
verstemming van de ingangskring en daardoor een onjuiste doorlaatkromme van de ontvanger veroorzaken, met overeenkomstige gevolgen.
Door gebruik van een verzwakker aan de ontvangeringang wordt de kabel
juist afgesloten en het optreden van deze reflecties en andere beeldfouten
vermeden.
Gegevens voor verzwakkingen van ca. 5 X en 10 X zijn vermeld in fig. 224.
Toepassing van een verzwakker kan — door de vrijwel ideale kabelafsluiting die ermee wordt verkregen — storing door signalen, opgevangen door
de kabel zelf, verminderen.
Dicht bij de zender kan het veld trouwens zo sterk zijn, dat de korte
(lint) kabelverbinding tussen achterwand en kanaalkiezer in de ontvanger
zélf al een storend signaal opvangt. Dit kan aanleiding zijn tot een zg.
„voor-echo”. Het door de normale antenne ontvangen signaal heeft immers
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enige tijd nodig om de ontvanger te bereiken, vooral bij grotere kabel
lengte of bij een centraal antennesysteem waar zowel de versterkers als
het kabelnet een vertraging veroorzaken.
Het -parasitaire signaal zal daardoor het eerst een beeld op het scherm
vormen, dat nu dus links van het normale komt i.p.v. rechts, zoals bij een
normaal echobeeld.
Dan is toepassing van een volledig afgeschermde leiding van de antenne
af tot in het toestel onvermijdelijk. Bij dergelijke veranderingen moet men
rekening houden met het feit, dat het chassis van een TV ontvanger meestal
direct met het lichtnet is verbonden en dus de aanwezige beveiligingscondensatoren ingeschakeld moeten blijven ter voorkoming van onge
lukken !
Ook mag de mantel van de afgeschermde antennekabel nergens contact
maken met het ontvangerchassis!
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XV.

Metingen aan antennes

In dit hoofdstuk zullen we allereerst de bepaling van de diverse antennegrootheden onder de loep nemen. Deze te meten grootheden zijn:
1. De impedantie, de complexe weerstand welke we meten aan de antenneklemmen en de, uit de vergelijking hiervan met de nominale weerstand
volgende staande golfverhouding.
2. De versterking, de verhouding tussen de spanningen geleverd door de
antenne en door een standaard dipool, gemeten op dezelfde plaats in een
bepaald veld en de bandbreedte, het frequentiegebied waarin de ver
sterking blijft boven 71 % van de maximale.
3. De richtkarakteristïeken, de diagrammen aangevende het verloop van
de versterking in de ruimte en de hieruit afgeleide voor/achter ver
houding en openingshoek.

1a. IMPEDANTIE EN STAANDE GOLF-VERHOUDING
De meting van de impedantie is het eenvoudigst. Allereerst stellen we de
antenne voldoende vrij op (invloed van de hoogte!). We kiezen nu een
verbindingskabel welke voor de te meten frequentie elektrisch een geheel
aantal halve golven lang is. Deze kabel gedraagt zich dan immers als een
1 :1 transformator, waardoor de uitgangsimpedantie gelijk is aan de ingangsimpedantie. Men kan een dergelijke kabel voor een bepaalde meting
op maat maken, een combinatie gebruiken, bestaande uit een vaste kabel
en een in lengte variabele coaxiale leiding, of de gewenste lengte samen
stellen uit kabelstukken waarvan de lengten zich verhouden als b.v. de
gewichten in een gewichtendoos. Met deze kabel wordt de antenne verbonden
aan een impedantiemeetbrug. Door de resistieve en reactieve componenten
van de brug te variëren, brengen we deze in evenwicht, waarna we uit de
gevonden waarden de impedantie kunnen berekenen. Door deze meting bij
verschillende frequenties te herhalen, kunnen we het impedantieverloop
van de antenne over een bepaald bereik bepalen en in een grafiek vast
leggen als impedantiekromme of als staande golf-verhoudingskromme.
Een directe meting van de staande golf-verhouding kunnen we doen met
behulp van een staande golf-indicator, een meetinstrument dat de afwijking
van het impedantieverloop t.o.v. de ideale afsluitweerstand aangeeft. (In
zendinstallaties vaak toegepast ter controle van de juiste aanpassing van
de antenne aan de zender). Dit kan ook met de impedantiemeetbrug, als
deze tenminste een staande golf-ijking bezit. We stellen dan de -brug in
op de verlange impedantie en kunnen de staande golf-verhouding direct
aflezen.

1b. STATISCHE EN DYNAMISCHE MEETMETHODEN
Het punt voor punt bepalen van het verloop van deze krommen met de
frequentie is natuurlijk een tijdrovend werk. Daarom past men tegen
woordig in plaats van deze statische methode liever een dynamische
methode toe. Hierbij wordt de brug of staande golf-indicator gevoed met
een frequentiegemoduleerd signaal (uit een „Wobbler” of „sweepgene-
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rator"). Hiervan varieert de frequentie bv. 50 maal per seconde over een
gebied, dat gelijk is aan of groter dan de bandbreedte van de te onder
zoeken antenne.
De indicatie gebeurt nu niet met een wijzerinstrument, doch met een
oscilloscoop. De horizontale afbuiging van de lichtstip geschiedt synchroon
met de frequentievariatie, horizontaal kunnen we dus een frequentieschaal
aanbrengen. De verticale afwijking geeft de amplitude van het restsignaal,
afkomstig van de brug of staande golf-indicator, aan. Verticaal kan men
dus een staande golf-schaal aanbrengen en de ontstane kromme foto
grafisch vastleggen (afb. 225). Is de staande golf-verhouding klein, dan
kan men het verloop van de kromme als juist beschouwen over een vrij
groot frequentiegebied. Is de staande golf-verhouding echter groot, dan kan
de reactantie van de kabel een rol spelen voor frequenties, waarbij de
kabel niet meer een veelvoud van een V2 X is. In dat geval kan men beter met
betrekkelijk kleine frequentiezwaai werken en het gebied in gedeelten
bestrijken.

1c. DYNAMISCHE IMPEDANTIEMETING OVER GROOT
FREQUENTIEGEBIED
Indien men over een frequentie-gemoduleerde zender en een oscilloscoop
beschikt kan men ook zonder impedantiemeetbrug op zeer elegante wijze
staande golf-verhoudingen meten over een groot frequentiegebied. Als
hulpmiddelen zijn daartoe nodig:
a. Een homogene kabel met bekende impedantie Z ter lengte van 5 & 15 X
voor het te meten gebied.
b. Een meetkop met diode welke tussen meetzender en kabel wordt ge
schakeld. Goede aanpassing tussen meetzenderuitgang, meetkop en
kabel zijn gewenst (fig. 226, blz. 166).
Wordt de kabel met zijn karakteristieke impedantie afgesloten dan zal alle
toegevoerde energie daarin worden geabsorbeerd. Indien de meetzender een
constante spanning afgeeft, onafhankelijk van de frequentie, zal dus de
meetkop een constante spanning aan de oscilloscoop leveren.
Als we de horizontale afbuiging weer evenredig met de frequentie kiezen
zal op het scherm dus een horizontale lijn, evenwijdig aan de 0-lijn, worden
geschreven (afb. 227a).
Wordt de kabel met een weerstand afwijkend van Z afgesloten, dan wordt
aan het eind energie gereflecteerd en ontstaan dus staande golven (vglhfdst. H. 5—8).
Daar de kabel voor verschillende frequenties elektrisch een verschillende
lengte heeft (met frequentie toemend aantal golflengten), zullen aan het
kabelbegin met de frequentie veranderende spanningen optreden, welke op
het oscilloscoopscherm als golflijn zichtbaar worden.
De amplitude van deze golven neemt toe met de staandegolf-verhouding.
Door afsluiten van de kabel met weerstanden = 2Z, 3Z, 4Z enz. kan men
dus een ijking voor SGV — 1, 2, 3, 4 enz. aanbrengen (afb. 227b-e).
Een juist geconstrueerde antenne of filter zal in het doorlaatgebied een
nagenoeg vlakke kromme vertonen, terwijl daarbuiten de SGV snel toe
neemt (afb. 227f-g).

164

1d. REFLECTOMETER
Vooral voor zendamateurs is een prettige meetmethode voor het bepalen
van de aanpassing van leidingen de toepassing van een reflectometer.
Indien men over enig vermogen beschikt (enkele watts) kan men hiermede
zéér nauwkeurig staande golf-verhoudingen en daarmede de juiste antenneaanpassing bepalen.
De werking van de reflectometer berust op het verband tussen de stroom
richting in een kabelader en de spanning, afgegeven door een ermee ge
koppelde kring, bestaande uit een koppellus die aan één zijde wordt belast
door een weerstand, aan de andere zijde door een diode (fig. 228). Ge
woonlijk gebruikt men twee lussen, ook richtingskoppclingen genoemd, in
spiegelbeeld geplaatst.
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Hierbij kan men twee aparte meters of één omschakelbare gebruiken.
Bij de aangegeven stroomrichting van A naar B zal Ml een uitslag ver
tonen, doordat in I de stromen tengevolge van inductieve en capacitieve
koppeling elkaar versterken. In II werken ze elkaar tegen en heffen beide
stromen elkaar bij juiste afregeling op. M2 blijft dus op 0.
Indien bij A de zender, bij B de kabel naar de antenne is aangesloten, zal
de uitslag van Ml een maat zijn voor de door de zender geleverde energie,
die van M2 een maat voor de bij de antenne-aansluiting gereflecteerde
energie. Door afregeling van de antenne kan men dus proberen M2 op 0
te brengen, overeenkomend met een staande golf-verhouding z= 1.
Voor gegevens over zelfbouw enz. van een reflectometer zie bibliografie.

2. VERSTERKING EN BANDBREEDTE; MEETVELDEISEN
De meting van versterking, bandbreedte, richtkarakteristieken en voor/
achter verhouding is gecompliceerder. Hiertoe moeten we nl. de antenne
plaatsen in een homogeen elektrisch veld van de gewenste frequentie. Op
zichzelf lijkt dit vrij eenvoudig.
Een kleine zender voor het te meten frequentiegebied, aangesloten op een
juist afgestemde en aangepaste dipool, kan een veld van de gewenste
sterkte produceren. De moeilijkheid is echter, dit veld voldoende homogeen
te krijgen.
De minimum afstand tussen zend- en ontvangantenne dient minstens
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6 & 10 golflengten te bedragen, omdat anders het inductieveld nog te veel
invloed heeft en bovendien het golffront ook te sterk gekromd is.
Bij de meestal betrekkelijk geringe hoogte t.o.v. de aarde speelt verder
de tegen de aarde gereflecteerde straling een belangrijke rol. Hierdoor
ontstaat immers een veldverdeling, waarin door interferentie minima en
maxima voorkomen. Metingen aan antennes met grote afmetingen kunnen
daardoor onbetrouwbaar worden.
Door juiste keuze van hoogte, richtkarakteristieken en afstand tussen
zend- en ontvangantenne moet men trachten het homogene veld te be
naderen.
De eigenschappen van het aardoppervlak waarboven wordt gemeten zijn
natuurlijk ook van belang. Een oppervlak waarvan bv. door regen de
elektrische eigenschappen sterk veranderen, is weinig geschikt.
De bepaling van de versterking gebeurt dus volgens definitie, door op
verschillende punten van het in aanmerking komende frequentiegebied,
de verhouding te bepalen tussen het signaal, opgevangen door de te be
proeven antenne en een standaarddipool, afgesloten met een weerstand
van 300 (240) Q en om beurten aangebracht op dezelfde hoogte en plaats.
De spanning aan de antenneklemmen kunnen we meten met een veldsterktemeter, waarbij de aanpassing van antenne aan kabel en van kabel
aan meter het meetresultaat kan beïnvloeden.
Is het veld voldoende sterk, dan kan men de antenne direct afsluiten met
bv. 300 Q, de hierover ontstane spanning met één of twee kristaldioden
gelijkrichten (symmetrie!) en de gelijkgerichte spanning meten (fig. 229).
Fig. 226
Meetkop en schakeling voor
impedantie- en SGVmetingen
m.b.v. wobbler en KSO.

?

Fig. 229
Meetkop voor
breedband-detectie van
antennes! gnaal.

Daar een dergelijke meetschakeling nagenoeg frequentie-onafhankelijk kan
worden gemaakt, kan men ook hier de dynamische methode met een
frequentiegemoduleerde zender toepassen en krijgt dan de versterkingskromme in z’n geheel op het scherm van de oscilloscoop (afb. 230-231).
Bij de ontwikkeling van nieuwe antennetypen is dit natuurlijk buiten
gewoon prettig, daar elke verandering in de kromme direct zichtaar is
en men dus veel vlugger kan werken, dan bij het punt voor punt meten.
Bovendien loopt men niet het risico, dat plaatselijk sterke afwijkingen, bv.
door het als absorptiekring werken van een enkel element, over het hoofd
worden gezien door het toevallig tussen twee meetpunten invallen
(afb. 230).
Volgens het reciprociteitsbeginsel is het onverschillig wélke van de twee
bij de meting toegepaste antennes als zend- en als ontvangantenne wordt
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gebruikt. Beschikt men over een tweestraals oscilloscoop, dan kan men
door de te meten antenne als zendantenne te gebruiken hiervan tegelijker
tijd de bandbreedte en de SGV kromme op het scherm zien, hetgeen nog
maals een belangrijke versnelling van de meetprocedure met zich mee
brengt.
Tot nu toe was de geringe gevoeligheid van de meetkop vaak een bezwaar
voor het toepassen van de dynamische versterkingsmeting.
T.g.v. de kromming van de diodekarakteristiek is het schaalverloop bij
lage spanningen nagenoeg kwadratisch, bovendien kunnen r.f. spanningen
kleiner dan enkele mV helemaal niet meer zichtbaar worden gemaakt.
Om nu bv. de karakteristieken van een antenne met een v/a verhouding
van 30 dB te kunnen bepalen heeft men een „Wobbler” met vrij hoog
vermogen nodig.
Toepassing van breedbandige versterkers is hier niet zo eenvoudig.
Mflï.
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Fig. 233 ZVEI-opgave van de gemiddelde versterking
Door Rohde en Schwarz is voor deze meetmethode nu echter een zeer
gevoelige ontvanger ontworpen, de Selektomat, waarbij de afstemming
automatisch met de frequentie van het ontvangen signaal meeloopt
(afb. 232).
Door toepassing van deze ontvanger wordt de verhouding tussen minimum
en maximum te meten signaal tot 1:10.000 vergroot (10 /iV tot 100 mV,
ofwel 80 dB), terwijl het volgen van de frequentie van het ontvangen sig
naal zo snel gebeurt, dat de Selektomat met elke normale „Wobbler” kan
worden gebruikt; anderzijds echter ook met een gewone meetzender, waar
van de frequentie met de hand geregeld wordt.
De signaalspanning kan dan op een ingebouwde meter worden afgelezen,
eventueel op een schrijvende gelijkspanningsmeter geregistreerd.
Voor het meten van kleine spanningsverschillen kan men een lineair bereik
van 1 :10 (20 dB) inschakelen, inplaats van het logarithmische.
Om de in grafieken vastgelegde eigenschappen van antennes in getallen
uit te drukken, zó dat men vergelijkbare waarden krijgt, zijn door het
Duitse Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (Z.V.E.I.) voor
schriften opgesteld.
Volgens deze wordt bv. de versterking over een TV kanaal berekend, door
het gemiddelde te nemen van de waarden op de kanaalrandfrequenties en
twee maal de waarde in het midden van het kanaal:
Vi + V2 + 2Vm
Vgem

(fig. 233a).
4

Voor grotere frequentiegebieden, bv. bij breedband TV antennes wordt als
waarde het gemiddelde van de versterking in de verschillende kanalen
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op&egeven, dus voor een antenne voor band in:
Vsgem

^Ggeni

^Tgem---

Vllgcm

(fig. 233b).

^gem

7
De bandbreedte wordt bepaald door in de versterkingskromme de frequentieafstand te meten tussen de punten waarop de versterking tot 71 % van
de maximale gedaald is.

3. RICHTKARAKTERISTIEKEN, VOOR/ACHTER VERHOUDING,
OPENINGSHOEK, POLAIRE EN LINEAIRE DIAGRAMMEN
De voor/achter verhouding volgt uit de meting van de richtkarakteristiek.
Hiervoor draait men de te meten antenne om een horizontale of verticale
as en bepaalt de verandering in het ontvangen signaal. Het diagram kan
men als polair of lineair diagram grafisch vastleggen. Een polair diagram
is het gemakkelijkst te interpreteren.
Een lineair diagram is echter, vooral bij grote voor/achter verhoudingen
en meer lobben, veel duidelijker (fig. 234a-b).
De verhoudingen in het diagram kunnen vermogens-lineair, spanningslineair en logarithmisch (dB lineair) zijn. Meestal gebruikt men voor
polaire diagrammen een spanningslineaire schaalverdeling. Met een vermogenslineaire schaal ontstaat een schijnbaar gunstiger vorm. Bij de logarithmische schaal hangt dit van de schaal-keuze af.

Fig. 234
UI to

10 UI MO

Het meten van de verticale richtkarakteristieken kan eigenlijk alleen goed
gebeuren door de antenne om een horizontale as te draaien. Plaatst men
een horizontale antenne verticaal, evenals de zendantenne en meet men
dan het horizontale diagram, dan is dit niet precies gelijk aan het verticale
van de horizontaal geplaatste antenne. Dit komt omdat de bodemreflectie
anders is en mast en kabelaansluiting een rol spelen. Zelfs met bv. een
bamboemast blijft de aansluitkabel een storend element. Het beste is nog
het afvoeren Achter de reflector op een redelijke afstand bv. ^4 XEen dergelijk storend effect treedt ook op, wanneer men horizontaal ge
polariseerde antennes nAAst elkaar plaatst (tweeling antennes). De hori
zontale drager en de onderlinge verbindingen moeten dan voldoende ver
uit het vlak van de antenne blijven.
De voor/achter verhouding wordt uit het richtingsdiagram bepaald door
de verhouding tussen de max. spanning in de voorwaartse richting (0°) en
het gemiddelde van de spanning tussen 90° en 270° (fig. 235).
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Afb. 236
Tewea veldsterktemeter SM-2 (blz. 170)

Afb. 237

Klemt veldsterktemeter (blz. 170)
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Afb. 238
Veldsterktemeter
(Rohde & Schwarz)
(blz. 170)

Afb. 239

168b

Antenne-chaos (blz. 172)

s>

Afb. 240
In tegenstelling tot afb. 239 tonen deze foto's (opgenomen in Heerlen) een esthetisch
verantwoord geheel. Links een vakwerkmast met centraal antennesysteem, geplaatst
tussen de woningblokken. Rechts een enkele mast op het dak van een flatgebouw,
met antennes voor kan. 5. 8 en 10. 9, FM en AM. Deze antenne kan ca. 200 woningen
voeden (blz. 172)

Afb. 243a

Siemens antenneversterker (blz. 174)
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Afb. 243b
Montage van antenneversterkers in de kelderruimte van een flatgebouw (blz. 174)

Afb. 244a-b
Boven- en onder
aanzicht van een
frequentiewisselaar
voor band IV in
band I (Fuba)
(blz. 175)
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Het meest juiste zou zijn deze laatste waarde door integratie van het
diagram te bepalen. Eenvoudshalve heeft men hiervoor vastgelegd: het
gemiddelde van de waarde bij 180° en de grootste waarde, welke verder
2a
tussen 90° en 270° optreedt, dus in fig. 235b is v/a =
b+c
De openingshoek is de hoek waarbinnen de spanningsversterking boven
71 % van de maximale blijft (— 3 dB, overeenkomende met 50 % van het
vermogen (fig. 235c; </a).

Voor/achter verhouding
en openingshoek.
Vooral de voor/achter verhouding van een antenne is zéér gevoelig voor
geleiders in de nabijheid, een enkel element op 1 & 2 X afstand vóór een
Yagi-antenne kan een oorspronkelijk zeer goede voor/achter verhouding
al grondig bederven.
Ook kunnen in zo’n geval moeilijkheden optreden door grote versterkingsvariaties, bv. verzwakking van het geluid in kanaal 2 (Ruiselede) ten
gevolge van absorptie door de reflector van een antenne voor kanaal 4
(Lopik).
Het is daarom af te raden antennes op korte afstand achter elkaar te
plaatsen.
Het meten van de elektrische eigenschappen van een bepaalde antenne is
natuurlijk vooral van belang voor de constructeur. Daarnaast is de
antenne-installateur vooral geïnteresseerd in het bereiken van een optimaal
resultaat 'bij elke gemaakte installatie.
Juiste plaats en opstelling van de antenne zijn hier vaak doorslaggevend.

4. SIGNAALSTERKTE-METINGEN
Om dit te bereiken is een signaalstcrktemeter (een vereenvoudigde veldsterktemeter) vaak onmisbaar.
Deze zijn in verschillende uitvoeringen in de handel, zowel met batterijvoeding als bestemd voor aansluiting op het lichtnet. Het laatste systeem
heeft, hoewel de bedrijfskosten laag zijn, echter voor installatiewerk nogal
bezwaren:
le. Met normale wisselstroombuizen uitgevoerd is de aanwijzing meestal
vrij sterk afhankelijk van de netspanning, waardoor vergelijkingen
onbetrouwbaar worden.
2e. De toepassing op het dak is lastig door de noodzakelijke net-aansluitkabel en er bestaat bij isolatiefouten of kabelbeschadiging kans op
schokken en dus ongevallen.
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Met een apparaat met batterijvoeding kan men zich overal vrij bewegen,
men moet alleen zorgen voor tijdig vernieuwen of opladen van de batterijen
of accu’s. Dit laatste kan geschieden met een ingebouwde of aparte gelijkrichter. Gewoonlijk zijn correctieweerstanden ingebouwd, zodat men vóór
de meting alle spanningen op de juiste waarde kan instellen.
Om voldoende gevoeligheid (min. ca. 5 è. 10 /<V) te bereiken, worden de
ontvangers uitgevoerd als superheterodynes.
De middenfrequentversterkers zijn voor ca. 100 kHz of 10 è, 20 MHz
uitgevoerd.
Daar in het eerste geval de oscillatorfrequentie nagenoeg gelijk is aan de
ontvangfrequentie, kan bij de metingen een vrij sterk stoorsignaal door de
antenne worden uitgezonden, waarmede men nabijgelegen installaties kan
hinderen.
Door de ontwikkeling van transistoren voor hoge frequenties is het nu
mogelijk geworden signaal- resp. veldsterktemeters te vervaardigen, niet
alleen voor de banden I, n en m, doch ook voor band IV en V (tot
800 MHz!).
Een groot voordeel hiervan is een gering stroomverbruik bij lage spanning,
waardoor voor de voeding slechts enkele cellen van 1,5 V nodig zijn; de
bedrijfskosten zijn dus zeer gering.
Van de in Nederland toegepaste fabrikaten noemen we:
Tewea (batterijvoeding) (afb. 236).
Philips (batterijvoeding)
Klemt (.batterij- of netvoeding) (afb. 237). Ook voor band IV en V (met
transistoren).
Radion (batterijvoeding).
Rohde & Schwarz (afb. 238).
R.T.F. (batterij- of netvoeding).
J.S.F. (netvoeding).
De prijs voor een goed instrument is vrij hoog, doch vooral bij installeren
in gebieden met lage veldsterkte besparen ze veel tijd. Men kan dan
immers van te voren, met behulp van een proefantenne (dipool of com
pacte en lichte meerelementsantenne) en een uitschuifbare mast, de beste
plaats en hoogte van de definitieve antenne bepalen.
Treden in een bepaalde omgeving veel reflecties op, dan heeft men aan een
signaalsterktemeter niet altijd voldoende en is het noodzakelijk tegelijker
tijd op een ontvanger te controleren of geen hinderlijke geesbbeelden aan
wezig zijn.
Een gecombineerde signaalsterktemeter en beeldontvanger is het Siemens
„Antennen Prüfger&t” type SAM 317 dW voor band I, m, IV en V
(afb. 238a).
Is men genoodzaakt een antenne te richten zonder meetinstrumenten, dan
kan dit het beste op de volgende wijze gebeuren:
Na de antenne bij benadering in de juiste richting te hebben gedraaid stelt
men op de ontvanger zo goed mogelijk het beeld van de gewenste zender in.
Daarna draait men langzaam de antenne rechtsom, tot het beeld op het
scherm instabiel wordt, d.w.z. verticaal gaat „rollen” of schuin „omvalt"
en noteert deze stand (A). Vervolgens draait men linksom, door het maximum heen, tot hetzelfde weer optreedt. Deelt men de hoek tussen deze stand
en (A) middendoor, dan is dit vrij nauwkeurig de juiste richting.
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5. INSTALLATIECONTROLE
Bij een installatie uitgevoerd met een gevouwen dipool in de antenne, kan
men een heel eenvoudig met een ohmmeter, of desnoods met een batterij
en gloeilampje, controleren of de kabelaansluiting in orde is. De gemeten
gelijkstroomweerstand in de keten mag slechts enkele ohm bedragen.
De Klemt signaalsterktemeters zijn tevens voor weerstandmetingen inge
richt.
Wordt een coax kabel met „coiled line” transformator toegepast, dan meet
men ook een gesloten circuit, dit geeft wel de zekerheid dat de kabel, doch
niet dat de antenne-aansluiting zélf in orde is.
Bij een coax kabel met Y2 \ balun meet men geen stroomdoorgang; óók
niet bij antennes met capacitieve T-aanpassing (Fuba).
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XVI.

Centrale antenne-systemen

1. INLEIDING
De voordelen van één centraal antennesysteem, waarop meerdere ontvan
gers worden aangesloten, liggen voor de hand.
Een wirwar van antennes op een flat of woonblok is geen verheffend ge
zicht (afb. 239). Bovendien is de kans op wederzijdse beïnvloeding door
stralingskoppeling enorm groot.
Een goede gemeenschappelijke installatie kan gunstiger ontvangst geven
dan individuele antennes, omdat een beter (en dus duurder) antenne
systeem kan worden toegepast, met versterkers dicht bij de antennes
opgesteld. Hierdoor worden signaal/ruis en signaal/storingsverhouding
gunstiger, terwijl de kosten per deelnemer lager zijn dan voor een gelijk
waardige eigen installatie.
Een centrale antenne installatie heeft bovendien het voordeel, dat men op
eenvoudige en goedkope wijze een toekomstig 2e of 3e programma op dm
golven (band IV of V) kan distribueren, zonder dat alle aangeslotenen
hiervoor hun ontvangers moeten laten wijzigen.
Dit door toepassing van een zg. „kanaalomvormer” of „convertor”.
Vooral in het bestek van te bouwen flats kan rekening worden gehouden
met de aanleg van kabels, contactdozen e.d. waarbij inbouw is te prefe
reren. Hierdoor ontstaat een esthetisch verantwoord geheel (afb. 240).
Hoe een centraal antennesysteem wordt aangelegd, is geheel afhankelijk
van de zenders die men wil ontvangen, de veldsterkte, het aantal deel
nemers en de plaats van de ontvangers.
Elk ontwerp zal dus weer anders zijn, hoewel we in elk systeem de vol
gende hoofdgroepen kunnen onderscheiden (fig. 241).
a. Antennes.
b. Antenneversterkers (eventueel convertors).
c. Filters voor de combinatie van de verschillende antennesignalen (zg.
antennewissels).
d. Kabelnet, bestaande uit kabelverdelers, contactdozen, aansluitsnoeren
en filters.
We zullen nu deze hoofdgroepen apart gaan bekijken.

2. ANTENNES
Voor de omroepgebieden zullen we meestal een staafantenne voor LG, MG
en KG aantreffen, waaraan of waaronder een min of meer uitgebreide
FM antenne is gemonteerd. In de mastbevestiging is dan een filter inge
bouwd, waardoor de beide antennes zodanig met de kabelaansluiting
worden verbonden, dat ze juist aangepast zijn en elkaar niet beïnvloeden
(fig. 242).
Afhankelijk van sterkte en richting van de te ontvangen FM zenders kan
men een enkele dipool, een kruisdipool of een twee- of drie-elements
antenne toepassen, eventueel in 2-etage uitvoering.
Voor elke TV zender zal in het algemeen een aparte antenne worden ge
nomen. Daar de prijs van een antenne slechts een klein deel van de totale
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Fig. 242
Aanpassing van de
AM-antenne aan de leiding,
a en b: aansluitklemmen
voor de TJKG-dipool.

Flg. 241
Schema van een centraal antennesysteem voor 108 deelnemers.
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kosten bedraagt, is het verstandig hier een type te kiezen, dat een ruime
reserve aan signaal en een goede signaal/storingsverhouding garandeert.
Men kan bv. een 10- of 13-elements antenne kiezen in een omgeving waar
een 4-elements antenne gebruikelijk is voor enkelvoudige installaties.
De kans op oversturing is nl. bij een antenneversterker veel kleiner dan
bij een ontvanger.
Omgekeerd kan men door het sterker aanvangssignaal soms met een
kleiner en dus goedkoper versterkertype volstaan.

3. ANTENNEVERSTERKERS
Of er al dan niet versterkers moeten worden gebruikt, is afhankelijk van
het aantal deelnemers en de door de antenne opgenomen energie. Als
minimum signaalspanning aan de antenneklemmen van een TV toestel
moet men aanhouden ca. 500 /tV over 300 ohm.
Ter vermijding van onderlinge storing worden de ontvangers niet direct,
doch via koppelelementen met een verzwakking van 9...20 dB (3... 10 X)
op het kabelnet aangesloten.
Ook een splitsing van de kabel in enkele takken betekent verminderde
signaalspanning.
Om zonder versterker enkele ontvangers te kunnen voeden moet men dus
kunnen uitgaan van een antennesignaal van minstens 5 & 10 mV. Is dit
niet het geval, of is het aantal toestellen te groot, dan moet een versterker
worden toegepast. Deze versterkers worden in verschillende uitvoeringen
gemaakt. Allereerst met verschillende bandbreedten, bv. voor één indivi
dueel kanaal, 3 kanalen (bv. band I), 7 kanalen (band UI), verder LG en
MG; LG, MG en KG en band n.
Daarnaast typen met kleinere of grotere versterking, bv. 10 X, 30 X,
200 X en verschillende max. uitgangsspanningen (van 0,5 tot 5 V).
De moderne uitvoeringen zijn meestal voorzien van buizen met lange
levensduur (E88CC e.d.), bestemd voor professioneel en continu gebruik.
Een goede versterker kan een betere signaal/ruisverhouding hebben dan
een gewone ontvanger, wat vooral bij ontvangst van een zwakke zender
van belang is.
Soms wordt voor een aantal versterkerstrips een gemeenschappelijke
voeding gebruikt, vaak zijn de voedingen individueel. Elk systeem heeft
zijn voor- en nadelen. In afb. 243 zien we opnamen van enkele antenneversterkers.
Versterkers voor UHF worden uitsluitend voor één enkel kanaal gebouwd,
daar anders zowel versterking als signaal/ruis verhouding te ongunstig
worden.
Directe overdracht van band IV of V signalen is trouwens niet gemakkelijk.
De verliezen in het kabelnet zijn ongeveer het dubbele van die bij
200 MHz.
Vooral in bestaande installaties zijn aansluitdozen of aansluitsnoeren
meestal niet passend. Bovendien moeten ó-lle ontvangers voor de nieuwe
kanalen geschikt worden gemaakt.
Een veel eenvoudiger en goedkopere oplossing is daarom meestal het toe
passen van een zg. kanaalomvormer of frequentiewisselaar, ook wel convertor genoemd.
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In de omgeving van een AM of FM omroepzender kan het voorkomen dat
deze zo sterk wordt ontvangen, dat hierdoor oversturing in de radioontvanger of zelfs in de antenneversterker optreedt (kruismodulatie). Het
gevolg hiervan is dan meestal dat deze zender op vele plaatsen van de
afstemschaal doorkomt — vaak sterk vervormd — en de ontvangst van
zwakkere zenders onmogelijk wordt.
Men kan dit voorkomen door gebruik van een op deze zender afgestemde
sperkring aan de versterkeringang.
Het te sterke signaal wordt daardoor bv. 10 of 20 X verzwakt en meer in
overeenstemming gebracht met het niveau van de overige zenders.
Dergelijke sperkringen kunnen ingebouwd zijn in de versterker, als losse
eenheid met stekers erop zijn aangesloten of in de leiding tussen antenne
en versterker worden gemonteerd.
Indien men twee TV zenders via één breedbandversterker wil doorgeven,
terwijl er een belangrijk sterkteverschil tussen de ontvangen signalen
bestaat, dan kan men de sterkste door een weerstandsverzwakker aan
passen of de zwakste via een éénkanaals voorversterker op een hoger
niveau brengen.
De signaal/ruis verhouding van het zwakste signaal bepaalt, welke methode
de voorkeur verdient.

4. KANAALOMVORMERS, FREQUENTIEWISSELAARS OF
CONVERTORS
Hierin wordt, op overeenkomstige wijze als in een super-heterodyne ont
vanger, d.m.v. een hulptrilling de frequentie van het bv. op kanaal 30
ontvangen signaal, omgezet in die van een „laag” kanaal, d.w.z. een kanaal
in band I of Hl.
In een installatie, ingericht voor kanaal 4 en 9 kan men hiervoor bv. kanaal
2, 5 of 6 kiezen. Dit signaal wordt dan, eventueel na extra versterking,
via een filter aan het net toegevoerd en is zonder meer voor elke ont
vanger geschikt.
Om een stabiele werking te verzekeren wordt de hulptrilling opgewekt met
een oscillator, welke door een kwartskristal wordt gestuurd.
Deze oscillator moet zorgvuldig afgeschermd en ontkoppeld zijn, om uit
straling van stoorsignalen te vermijden.
Afb. 244 en 245 tonen enkele uitvoeringen van dergelijke omvormers.
De zg. „voorzetapparaten”, welke gebruikt worden om met oudere TV
toestellen de UHF zenders te kunnen ontvangen, functioneren overeen
komstig, zijn echter door een afstembare hulposcillator voor élle kanalen
bruikbaar.
Behalve bij UHF ontvangst worden convertors soms toegepast indien men
naast elkaar gelegen kanalen in de lage banden wil ontvangen, zoals
kanaal 9 (Langenberg), tezamen met kanaal 8 en 10 (Waver).
Koppeling van een versterker voor kanaal 9 met één voor kanaal 8 en 10
is met filters moeüijk uitvoerbaar en brengt in ieder geval een vrij groot
.
......................
versterkingsverlies mede.
Bovendien is onderlinge storing in de ontvangers m dit geval niet geheel
uitgesloten
Men kan hier moeilijkheden vermijden door kanaal 9 om te zetten in bv.
kanaal 2, en zó te distribueren.
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5. FILTERS EN WISSELS
Hoewel deze tot nu toe het veelvuldigst in centraal antennesystemen
worden toegepast, neemt ook het gebruik bij individuele antenne-installaties
toe.
Betere eigenschappen, vooral wat betreft weerbestendigheid, enerzijds en
de wens tot eenvoudiger installatie-opbouw anderzijds zijn hiertoe aanleiding.
Wij willen daarom wat uitgebreider ingaan op eigenschappen en con
structie.
Antennes of versterkers kunnen op hun werkfrequenties wel een juiste
aanpassingsweerstand hebben, beneden of boven dit gebied kan de impe
dantie tussen nul en oneindig variëren. Zou men twee antennes of versterkers, voor verschillende kanalen of frequentiegebieden, zonder meer
parallel schakelen op één leiding, dan zou de een daardoor een kort
sluiting kunnen vormen voor het signaal van de andere, wat natuurlijk het
resultaat niet ten goede komt.
Om deze effecten te vermijden gebruiken we filters of wissels voor het
combineren van de verschillende signalen.
Elektrische filters bestaan uit combinaties of netwerken van zelfinducties
en condensatoren. De eenvoudigste uitvoering is voorzien van twee ingangsen twee uitgangsaansluitingen of -klemmen (A-B en C-D) en vormt dus
een zg. vierpool (fig. 246).
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"o Fig. 246. Elementair filter.

De schakeling is zo gedimensioneerd dat het filter tussen in- en uitgangsklemmen voor een bepaald frequentiegebied — het doorlaatgebied — een
zeer lage, voor een ander gebied — het spergebied — een zeer hoge serieimpedantie Z8 heeft.
Om reflectieverschijnselen bij schakeling in een leiding te vermijden dienen
in- en uitgangsimpedantie Zj en Zu aan die van de leiding aangepast te
zijn, dus bv. 60, 75 of 300 Q.
Afhankelijk van de onderlinge ligging van doorlaatgebied en spergebied
in het frequentiespectrum onderscheiden we vier soorten, nl.:
a.
b.
c.
d.

laagdoorlaatfilters (low pass filters)
hoogdoorlaatfilters (high pass filters)
banddoorlaatfilters (band pass filters)
bandstopfilters (band pass filters)

a. Laagdoorlaatfilters
De eenvoudigste schakeling van een asymmetrisch laagdoorlaatfilter met
impedantie Z zien we in fig. 247a.
De inductieve weerstand ZL van de spoel D is als serieweerstand tussen
ingangsklem A en uitgangsklem geschakeld; de capacitieve weerstand Zc
van condensator C ligt parallel aan de uitgangsklemmen C en D. Het geheel
vormt een zg. halve filtercel of L-filter.
Zl en Zc in serie vormen een spanningsdeler tussen A en D. Bij lage
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Afb. 245a Frequentiewisselaar van band I in band III
voor centraal antennesysteem (Siemens)
(blz. 175)

TT
Afb. 245b
UHF convertor voor inbouw in oudere TV apparaten (Telefunkcn) (blz. 175)
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Afb. 257a
Het inwendige van een Fuba
antennecombinatiefilter. In- en
uitgang 240 !i (blz. ISO)

Afb. 257b
TTTITt,
...
Fuba filter voor scheiding van band I-III/IV-V (blz. ISO)
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frequenties is de waarde van Zq klein, die van Zq groot en er treedt dus
praktisch geen verzwakking van het signaal op. Met toenemende frequentie
neemt ook Zq toe en Zc af. Wanneer Zc = —ZL wordt, bedraagt de
spanning over CD nog slechts l/\/ 2 = 71 % van die over AB (ver
zwakking 3 dB) en neemt daarboven een factor 4 (12 dB) per octaaf af
(fig. 247b).
De frequentie waarbij Zq = —Zq wordt de afsnijfrequentie of grensfrequentie van het filter genoemd. Zc en ZL zijn daarbij tevens numeriek
gelijk aan Z.
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Fig. 247. Halve cel van laagdoorlaatfilter.
Schakelen we twee of drie van dergelijke (halve) filtercellen achter elkaar,
dan krijgen we na de afsnijfrequentie een steilere afval van de kromme en
wel met 24 of 36 dB per octaaf (fig. 248a-b).
Daar spoelen en condensatoren in de praktijk nooit volkomen verliesvrij
zijn, neemt bij een meercellig filter ook de doorgangsdemping evenredig
met het aantal cellen toe.
Daardoor is een zeer grote sperdemping reeds bij een relatief klein fre
quentieverschil met fg in de praktijk niet met een dergelijk filter te reali
seren. Het grote aantal secties zou een veel te hoge doorgangsdemping
veroorzaken.
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Fig. 248. Opbouw van meervoudig T- of ^-filter uit halve Lr-filtercellen.
Wanneer we echter een van beide filterelementen vervangen door een LCcombinatie, krijgen we veel gunstiger verhoudingen (fig. 249a-b).
In fig. 249a heeft LaCi een bepaalde resonantiefrequentie foo waarbij
ZqX = —Zli- De impedantie tussen A en C wordt daarbij oneindig groot.
Indien Zq3 = ZL3 wordt in fig. 249b, wordt de impedantie tussen C en D
= nul.
In beide gevallen wordt de uitgangsspanning tussen C en D ook nul, de
demping dus oneindig groot. Dit geldt natuurlijk alleen voor verliesvrije
filterelementen; in een praktisch filter wordt de demping niet oneindig,

177

maar toch wel zeer groot. De karakteristiek van een dergelijk filter zien
we in fig. 249 c-d.
De verhouding feo/fg hangt af van de onderlinge dimensionering van de
filterelementen. Hierdoor kan de plaats van fcv> binnen wijde grenzen
aan de gestelde eisen worden aangepast.
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Fig. 249.

Halve laagdoorlaatfiltercellen met extra reactantles,
____ waardoor bij f<>j zeer sterke
—demping optreedt.

Een tweede voordeel van deze meer gecompliceerde filterschakeling is,
dat men — bij bepaalde verhoudingen van de elementen — de impedantie
in het doorlaatgebied binnen veel nauwere grenzen constant kan houden
dan met filters volgens fig. 247 en 248 mogelijk is. Het afnemen van de
demping voorbij foo kan een nadeel zijn.
Door combinatie van cellen volgens fig. 247 en fig. 249 kan men hieraan
tegemoet komen en optimale filtereigenschappen bereiken. Fig. 250 geeft
hiervan voorbeelden.
Afhankelijk van de vorm van de schakeling spreken we van L-, T- of
jr-filtercellen als samenstellende delen.
Het verloop van demping en impedantie (SGV) zien we in fig. 250c-è voor
een dergelijk filter afgebeeld.
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Fig. 260
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Samengesteld laagdoorlaatfllter ln T- (a) of ^-schakeling Ob).

Een eenvoudig laagdoorlaatfllter is het eerder besproken „Collins”-filter
voor de koppeling van een zender met een antenne, waarbij de uitstraling
van harmonischen sterk wordt onderdrukt (hfdst. Vin). Het wijkt alleen
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in zoverre van de hier besproken filters af, dat in- en uitgangsimpedantie
hier gewoonlijk niet gelijk zijn.
b. Hoogdoorlaatfilters
Laten we nu L en C uit fig. 247a van plaats wisselen, dan vinden we tussen
A en C een met de frequentie afnemende impedantie, terwijl Zl tussen
C en D met de frequentie toeneemt (fig. 251a).
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Fig. 251. Halve cel van hoogdoorlaatfilter.
Hier worden dus lage frequenties verzwakt en hoge doorgelaten. De karak
teristieken (fig. 251b-c) zijn dan ook het spiegelbeeld van die in
fig. 247b-c. Overeenkomstige verhoudingen gelden voor de andere eigen
schappen. Ook hier kunnen we een der elementen door een LC-combinatie
vervangen, zoals fig. 252a-b aangeeft, èn een compleet filter uit diverse
cellen opbouwen (fig. 253).
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Fig. 252. Halve hoogdoorlaatfiltercellen met extra reactanties en daardoor zeer sterke
demping bij f^.
Een hoogdoorlaatfilter kan men bv. toepassen vóór de ingang van een
TV ontvanger, om oversturing of kruismodulatie door sterke signalen van
lagere frequentie (radiozenders, diathermie-apparaten) te voorkomen.

Fig. 253.
Samengesteld hoogdoorlaatfilter.
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c. Banddoorlaatfilters
Soms is het gewenst een beperkt frequentiegebied door te laten en hogere
zowel als lagere frequenties te onderdrukken. Daar hier naar twee zijden
afsnijden moet plaats hebben wordt een dergelijk filter vrij gecompliceerd.
Het grote aantal elementen leidt tot vele combinatiemogelijkheden, waar
van enkele van de eenvoudigste in fig. 254 met hun karakteristieken zijn
weergegeven.
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Eenvoudige banddoorlaatfilters

De doorlaatdemping wordt door het grote aantal elementen ongunstig beinvloed. Bij grote bandbreedten (fo/fi > 1,5) is daarom de combinatie van
een hoogdoorlaat- met een laagdoorlaatfilter meestal gunstiger.
d. Bandstopfilters
Het doel hiervan is het onderdrukken van een bepaald frequentiegebied,
terwijl lagere en hogere frequenties worden doorgelaten. De schakeling
vertoont een overeenkomstige opbouw als die van de banddoorlaatfilters,
waarbij serie- en parallelkringen van plaats hebben gewisseld (fig. 255).
Bij het combineren van de signalen van twee antennes of versterkers zullen
we over het algemeen in elk van de twee leidingen een filter moeten aan
brengen; samen vormen deze dan een zg. elektrisch wissel.

damping

Fig. 255 Bandstopfilter
(êJ

Meestal gebruikt men hiervoor combinaties van een hoog- en een laagdoor
laatfilter of twee banddoorlaatfilters.
De frequentie van de bijbehorende antenne of versterker valt in het doorlaatgebied, die van de andere tak in het spergebied van elke sectie. Ver
schillende schakelingen van wissels, zowel een eenvoudige als een meer
ingewikkelde, zien we in fig. 256 en afb. 257.
De factoren welke de bruikbaarheid van een wissel voor een bepaalde toe
passing beheersen zijn:
1. sperdemping van beide secties t.o.v. elkaar.
2. Doorlaatdemping (signaalverlies).
3. Juiste aanpassing.
De minimum waarde van de sperdemping die nodig is, hangt af van de
omstandigheden. Alleen met het oog op energieverliezen door onderlinge
belasting van beide takken is een sperdemping van 15 è. 20 dB meestal
voldoende, bv. in aansluitsnoeren of contactdozen van een centrale antenneinstallatie (fig. 258).
Willen we ergens twee zenders ontvangen met twee antennes, welke via
een wissel worden gekoppeld, dan kan een veel hogere sperdemping noodzakelijk zijn, ter vermijding van onderlinge storing.
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Elke antenne zal nl. van beide zenders signaal opnemen, vooral indien het
gaat om dicht bij elkaar gelegen kanalen, bv. kan. 7 en 9.
Indien een van beide zenders aanmerkelijk sterker is dan de andere,
bestaat bij te lage sperdemping in het filter de kans, dat het via de ver
keerde antenne opgevangen signaal ook in de ontvanger terechtkomt. Daar
het hier vaak gaat om ontvangst via een omweg (reflectie), bestaat er
een tijdsverschil met het gewenste signaal en krijgen we dus een „geest”
op het scherm.
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Fig. 256

a. Antennewissel voor combinatie van
VHF- met UHF antenne voor symme
trische kabel. c. idem voor combinatie
van band I- met band III antenne voor
coax kabel.

Dit is dan alleen te vermijden door gebruik van een wissel met hoge sper
demping (30 dB of meer), eventueel met coax kabels gemonteerd (fig. 259).
De capaciteit tussen twee lint- of buiskabels welke elkaar dicht naderen
of over enige afstand parallel lopen is nl. al gauw zó groot, dat de wissel
er a.h.w. door wordt kortgesloten en van de hoge sperdemping niets
overblijft.
i sou
i
kanaal 7

60Ü <
kanaal 9 \

i
20

10
fa)

kabal
SOÜ

Fig. 258. Eenvoudig kanaalfilter voor koppeling van kan. 7 en 9. Demping ca. 15...20dB.
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De doorlaatdemping van een wissel dient zo klein mogelijk te zijn, om
merkbare kwaliteitsvermindering van de ontvangst te voorkomen.
Bij goede uitvoering bedraagt de doorlaatdemping ca. 0.5...1 dB voor
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breedbandige en 1 & 2 dB voor smalbandige wissels, waarbij sDerdP,™in„
en doorlaatdemping min of meer evenredig zijn.
emping

ovr r.tasSfbSL^rrïK z rs

ruimten.
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De in de huiskamer uitstekend voldoende hardpapiersoorten (pertinax Pnr ï
zijn in vochtige omgeving onbruikbaar. Veel beter voldoet daar een mate
riaal als glasweefsel in epoxyhars, dat praktisch geen water opneemt
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Fig. 259
Kanaalfilter met hoge sperdemping.

Filters uit geëtste schakelingen op dit materiaal bleken na urenlang koken
in water geen meetbare achteruitgang in eigenschappen te vertonen.
Voor aanpassing gelden met het oog op gunstige energie-overdracht en
vermijding van reflectieverschijnselen overeenkomstige eisen als voor
antennes, d.w.z. SGV bij voorkeur niet boven 1,5.

6. HET KABELNET
a. Inleiding
Het kabelnet moet zo worden uitgevoerd dat aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1. Bij TV ontvangst moeten de spanningen aan de diverse ontvangeringangen (300 Q) liefst niet lager zijn dan ca. 500 //V en niet hoger
zijn dan ca. 20 /*V.
2. Het kabelnet moet zo aan de toevoerkabel worden aangepast, dat er
geen reflecties optreden.
3. Elke stamleiding moet worden afgesloten met een weerstand, die gelijk
is aan de karakteristieke impedantie van de kabel.
4. De deelnemers moeten zo worden aangesloten dat ze de elektrische
eigenschappen van het kabelnet niet beïnvloeden en elkaar niet storen.
5. Het kabelnet mag geen stoorsignalen opnemen, daarom wordt alleen
afgeschermde kabel gebruikt, hetzij asymmetrisch 60 of 75 Q, hetzij
symmetrisch 120 Q, waarbij de eerste uitvoering het meest wordt toe
gepast, doch de tweede enkele voordelen heeft a'ls bijzonder sterke
storingen in de omgeving optreden.
In de tegen aarde symmetrische dubbelleiding worden nl. minder gemak
kelijk stoorspanningen geïnduceerd, terwijl voor AM ontvangst speciale
storingscompensatieschakelingen kunnen worden toegepast (Eltronik). I>e
meer gecompliceerde opbouw van net, filters, contactdozen enz. betekent
natuurlijk wel een wat hogere prijs.
b. Kabelverdelera
Als het aantal deelnemers groter is dan 8 4 12 (fig. 241) moeten we ze
verdelen over verschillende stamleidingen, die d.m.v. een kabelverdeler op
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de toevoerkabel worden aangesloten; dit om te zorgen dat te grote niveau
verschillen tussen eerste en laatste aansluiting worden vermeden.
De kabelverdeler moet zodanig zijn geconstrueerd, dat het kabelnet en de
toevoerkabel juist zijn aangepast.

~
391

Flg. 260
Kabelverdeler voor asymmetrisch
coax kabel (76 12). Demping per tak
7 dB.

b*
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In fig. 260 zien we een kabelverdeler voor de aansluiting van drie stamleidingen (L^ = 75 Q) en de toevoerkabel (Zk
75 Q) d.m.v. vier weerstanden van 39 Q en een condensator van 3 pF, die dient om onvermijde
lijke zelfinductie te compenseren. De impedanties die de stamleidingen en
de toevoerkabel voor elkaar vormen, zijn steeds 77 Q. De misaanpassing
zou zonder kabelverdeler 3 :1 bedragen.
Ideale weerstandaanpassing geeft echter zeer hoge energieverliezen. In de
praktijk laat men voor de verdelers daarom soms een SGV van 1,5 è. 2 toe,
waardoor de serieweerstanden kleiner kunnen worden (fig. 261).

tltmhWng ;

Flg. 261
Twee-, drie en viervoudige kabelverdelers.

Hoe men bij ingewikkelde verdelingen de gplitsingsvolgorde
2X3X4 of 3X2X4 enz., hangt meestal van plaatseU ke omstandigheden, als woningindeling enz. af. Vaak bestaat bij versterkers of wissels
»—
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4-voudige kabelverdelers met weerstanden ook verdelers met
X-transformatie in de vorm van „coiled lines” worden toegepast (hfdst. Vni). De
verzwakking is hierbij kleiner dan met weerstanden; AM overdracht is
hiermee niet goed mogelijk, tenzij in combinatie met filters.
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Fig. 262
Kabelverdelernet voor
140...192 deelnemers.

Hoe groter het aantal deelnemers, des te meer kabelverdelers er zullen
voorkomen. In fig. 262 zien we bv. het principeschema van een kabel
verdelernet bij een aantal deelnemers van 140... 192, waarbij het aantal
deelnemers per stamleiding maximaal 12 mag zijn.
c. Verdeelsysteem
Er zijn wat betreft de aansluiting van de diverse deelnemers verschillende
systemen, zoals uit fig. 263 blijkt.
Bij de veel toegepaste serievoedingsmethode (in het Duits „Durchschleifverfahren”) worden de deelnemers via korte aansluitsnoeren achtereen
volgens op een stamleiding aangesloten. Omdat het aantal aansluitingen
per stamleiding, afhankelijk van de demping, aan een bepaald maximum
is gebonden (8 è. 12), zal het aantal stamleidingen evenredig met het aan
tal deelnemers toenemen. Deze methode heeft het voordeel dat ze over
zichtelijk en gemakkelijk in nieuwbouw is uit te voeren.

Fig- (f?;0Jd£g?c!aten7oed?ng; d. meervoudige stervoedinga. Serlevoedlng'. b. para
. . n.rita stichleitungsverfahren”) wordt gebruikt als
Parallelvoeding ('in
een centrale installatie moet worden aanin een reeds gebouwd huis
* n de ontvangers via een lijn van wtUegelegd- Bij deze methode wo
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keurige lengte met de op de stamleiding geplaatste ontkoppelde verdeeldozen verbonden (fig. 264).
Als we deze verdeeldozen bv. in het trappenhuis aanbrengen kunnen we
gemakkelijker dan bij de eerste methode de diverse ontvangers aansluiten.
stamlildtng
leiding]

Fig. 264
Aftakdoos voor parallelvoeding met 5 of 10
aftakkingen per stamleiding.
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In fig. 265 zien we het principeschema van een installatie volgens deze
methode. In de stamleiding zijn dubbele aftakdozen geplaatst, vanwaar de
aftakleidingen naar de contactdozen van de ontvangers lopen. De tussen
haakjes geplaatste getallen geven de demping aan. Ook als in een nog te
bouwen flat één deelnemer ver weg ligt kunnen we beter deze methode
toepassen, omdat we dan in tegenstelling tot serievoeding met één leiding
kunnen volstaan (fig. 266).
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Q
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©
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Fig. 265
Kabelnet met parallelvoeding. De tussen
haakjes geplaatste getallen geven de dem
ping aan.
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Bij het stersysteem voert vanaf een centrale verdeeldoos één leiding naar
elke deelnemer. Dit systeem kan men zich afgeleid denken van parallel
voeding als men de stamleiding in één punt geconcentreerd denkt. Deze
methode is, elektrisch gezien, bijzonder ongevoelig t.o.v. veranderingen in
de bedrijfstoestand van de deelnemerdozen. Daartegenover staat als nadeel,
dat men langere kabels nodig heeft.
Bij meervoudige stervoeding ligt aan het einde van de antennetoevoerleiding een kabelverdeler met 2, 3 of 4 aansluitingen. Op iedere aansluiting
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wordt telkens weer een verdeler aangesloten, tot het totale deelnemer
aantal is bereikt.
In de praktijk treffen we, afhankelijk van de plaats van de ontvanger, de
inzichten van de constructeur en het beschikbare materiaal, verschillende
combinaties van deze methoden aan.

Fig. 266
Aansluiting van een veraf gelegen ont
vanger. — a. bij parallel voeding; b. bij
serievoeding.
d. Contactdozen
Deze dienen als verbindingspunt tussen het vaste kabelnet en de losse aansluitsnoeren naar de ontvangers.
Men vindt hier twee verschillende systemen toegepast, nl. uitvoeringen
uitsluitend als enkele of tweevoudige contactdoos (o.a. Kathrein), tegen
over constructies waarbij de ontkoppeling en eventueel ook filters in de
doos zijn ondergebracht (bv. Siemens, Eltronik, Fuba en Hirschmann).
In het eerste geval bevinden ontkoppeling en scheidingsfilters zich in de
betreffende aansluitsnoeren.
Een voordeel is, dat het kabelnet op zichzelf zo eenvoudig mogelijk is —
elektrisch gezien — en elke contactdoos zowel voor radio als TV aan
sluiting geschikt is. Uitbreiding met andere frequentiegebieden is zonder
meer mogelijk, indien de contactdozen goed geconstrueerd zijn. Men dient
dan alleen andere aansluitsnoeren te gebruiken.
Clandestien aansluiten van apparaten, via een paar willekeurige draadjes,
kan ernstige verstoring van de goede werking van het centraal antennesysteem geven. Men tracht dit te voorkomen door speciale „foolproof” uit
voering van de contactbussen en eventueel het verzegeld afsluiten van de
contactdozen, totdat de betreffende deelnemer beschikt over de juiste aan
sluitsnoeren.
In het tweede geval bestaat minder kans op storing door clandestiene
gebruikers, daar deze door de ingebouwde ontkoppeling niet zoveel kans
hebbende signaalniveau’s in het net te beïnvloeden.
De meer gecompliceerde contactdozen van het tweede systeem vragen vaak
een wat grotere inbouwruimte en vooral zorgvuldige montage, om be
schadiging en storingen te voorkomen.
Bij serie- zowel als parallelvoeding wordt in de einddoos van elke stamleiding een afsluitweerstand aangebracht, in waarde overeenkomend met
de karakteristieke impedantie van de leiding. Hierdoor worden reflecties
en staande golven vermeden. Vaak wordt deze afsluitweerstand via een
condensator aangesloten, om isolatiemetingen aan het net eenvoudiger te
maken (fig. 267).
Bij de aftakleidingen van parallel-jen serievoeding vormt de betreffende
ontvanger de gehele belasting aan het einde van elke individuele leiding^Hier is dus géén extra afsluitweerstand nodig, doch wel een ontkmvnelweeratand aai het begin van de leiding, niet in het aansluiting .
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Fig. 267
a. enkele doorgangsdoos; b. enkele einddoos; c. dubbele doorgangsdoos;
d. dubbele einddoos; e. dubbele doos met weerstand voor radio- en condensator
voor TV ontkoppeling.
Hoe hoger de waarde van deze ontkoppelweerstanden is t.o.v. de ingangsweerstand van de ontvanger, des te minder zullen de ontvangers elkaar
bij parasitair oscilleren via het kabelnet kunnen beïnvloeden (fig. 268).
De waarde van de ontkoppelweerstand kunnen we echter ook weer niet te
hoog nemen, omdat dan het spanningsverlies te groot wordt. In de praktijk
treffen we waarden aan van 120...700 Q.
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Fig. 268
a. Gedeelte van 60 £) kabelnet.
b. Als in de antennekring van een ontvanger een storend signaal Ea aanwezig is zal
dit een spanning van 1/87 E in de nabijgelegen ontvanger veroorzaken. De demping
is 39 dB.
c. Het op de lijn aanwezige signaal EA ondervindt een demping van ca. 19 dB.
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Voor TV contactdozen past men behalve weerstanden ook wel zeer kleine
condensatoren toe (1 è. 2 pF), waarbij de capacitieve weerstand als ontkoppeling dient (fig. 267e).
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Fig. 269
a. Radio-TV doorgangscontactdoos voor
serievoeding met richtingskoppeling
voor TV.
b. Radio-TV eindcontactdoos voor serie
voeding met richtingskoppeling voor
TV.
c. Radio-TV einddoos voor parallelvoeding
met filters.
(Siemens)

Gebruik van richtingskoppelingen (fig. 269) voor de verbinding van stamleiding en aftakking heeft het voordeel, dat tegenover een lage doorgangsdemping van stamleiding naar aftakking een veel hogere demping in omge
keerde richting aanwezig is, wat zowel signaalniveau als storingsvrijheid
ten goede komt (Siemens). Dit geldt vooral bij hoge frequenties: band I 19 dB, band m - 8 dB, UHF - 3 dB, ontkoppeldemping 20...30 dB.
e. Aansluitsnoeren
De aansluitsnoeren dienen voor de verbinding van de contactdoos met de
omroep- of TV ontvanger (fig. 270). In de aansluitsnoeren worden trans
formatoren ingebouwd, die voor de juiste aanpassing zorgen en soms
bovendien de filters voor de scheiding van de verschillende gebieden.
Deze transformatoren zouden ook in de wandcontactdozen kunnen worden
ingebouwd, zodat men de ontvanger met lintkabel kan aansluiten. Daarbij
ontstaat echter een te grote kans dat dit snoer weer storing opneemt of
uitstraalt.
De transformatoren bevinden zich daarom gewoonlijk in een, min of meer
eivormig, doosje uit isolatiemateriaal, dat aan het eind van de (coax)
kabel achter het toestel bungelt, waarmee het door een decimeter lintkabel
met twee banaanstekers is verbonden.
Mechanisch is dit een nogal aanvechtbare constructie, die vaak storingen
geeft door breuk of losraken van de lintaders in de stekerpennen.
Elektrisch zou, vooral bij TV apparaten, vervanging door directe coaxiale
aansluiting te prefereren zijn, waarbij zowel betrouwbaarheid als efficiency
aanmerkelijk zouden toenemen. Dit geldt nog temeer voor VHF-UHF
apparaten, waar dus dubbele aansluitingen voorkomen.
De toestelfabrikanten vertonen helaas nog weinig neiging tot standaar
disatie hiervan, waardoor bv. het gebruik van een mechanisch stabielere
vierpolige stekerdoos ook al niet mogelijk is.
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Hetzelfde geldt voor radio-ontvangers met FM. Zijn ook scheidingsfilters
in de kabel ingebouwd, dan bevinden ze zich soms in de contactstop voor
de wandaansluiting, soms bij de transformatoren ingebouwd.
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Fig. 270
1. Radio AM-FM aansluitsnoer voor parallelvoeding.
b. Radio AM-FM aansluitsnoer voor serievoeding.
c. TV aansluitsnoer voor
band I en III èn directe
UHF ontvangst.
(Siemens)
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7. MONTAGE EN ONDERHOUD
Het is jammer, dat tot nu toe bij versterkerinstallaties voor centraal
antennesystemen zo zelden rekening wordt gehouden met de, in de toe
komst noodzakelijke, regelmatige controle en eventuele reparatie. Dit
geldt zowel voor de fabrikanten als voor de installateurs.
Daardoor kost het lokaliseren en verhelpen van een storing veel meer tijd
en moeite dan nodig is, ten nadele van de aangesloten toestelbezitters.
Indien men van te voren bij de planning al rekening hiermede houdt, kan
de noodzakelijke service veel sneller en gemakkelijker geschieden.
Daar voor praktisch alle kabelaansluitingen de goedkoopste schroefver
bindingen worden gebruikt i.p.v. aansluitpluggen, moet men voor bijna
iedere controle of meting een aantal leidingen losschroeven.
Deze aansluitpunten bevinden zich bij de versterkers vaak hinderlijk dicht
bij spanningsvoerende onderdelen, zoals voedingstransformatoren enz. Dit
brengt gevaren en moeilijkheden met zich mee als men aan de in 'bedrijf
zijnde versterker moet meten (schokken, doorsmelten van zekeringen,
enz.).
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Bovendien worden de versterkers dikwijls ergens buiten handbereik in een
smalle kast, een leidingkoker of een donkere hoek weggewerkt, zodat de
servicetechnicus tevens een volleerd acrobaat of slangenmens moet zijn en
zich in de vreemdste bochten dient te wringen om metingen te doen of
buizen te vervangen.
Per slot van rekening hebben deze laatsten in „longlife” uitvoering wel een
garantie van 10.000 branduren, doch dit betekent niet dat er nooit eens een
na 500 of 1000 'branduren kan sneuvelen of slecht worden.
Bovendien komt 10.000 uur overeen met ca. 14 maanden continu gebruik,
zodat een volledige controle eenmaal per jaar toch ook wel het minimum is.
Het is daarom aan te bevelen bij de planning van een centraal antennesysteem niet alleen na te gaan welke typen antennes en versterkers moeten
worden toegepast, maar vooral ook aandacht aan de volgende punten te
schenken:
1. Montage van gehele versterkerapparatuur met filters en eventuele
verdelers op goed toegankelijke en bereikbare plaatsen.
2. Indien de versterkers zelf niet van gemakkelijk bereikbare controleaansluitingen zijn voorzien, er voor en er achter in de leidingen een een
voudige doorgangscontactdoos aanbrengen (zonder filters of weer
standen!), waarop men een meetapparaat of ontvanger kan aansluiten
(fig. 271).
3. Ditzelfde doen na combinatiefilters of verdelers, aan het begin van elke
afgaande leiding. Periodieke controle of lokalisering van een storing
kan daardoor in een minimum van tijd geschieden.
4. Aanbrengen van een extra netvoedingspunt voor eventuele aansluiting
van meetapparaat of controle-ontvanger.
5. Bij inbouw van de installatie in een of andere kast zorgen voor vol
doende ventilatie om plaatselijk te hoge temperaturen te voorkomen.
Elke 8° C temperatuursverhoging halveert de levensduur van normale
elektronische onderdelen!
6. Voorkom moeilijkheden door condens- of druipwater (condensatie op
koude muren, „zweten” van koudwaterleidingen bij warm weer, lek
kages enz.). Dit geldt zowel voor de versterkers, wissels en verdelers
als voor de leidingen en contactdozen. (O.a. bij de overgang van ver
warmde naar niet-verwarmde ruimten.)
Indringen van vocht in de leidingen, vnl. via de buitengeleider (metaalkous)
kan men tegengaan door de einden na afisoleren royaal met siliconevet in
te smeren. Bij de montage wordt dit tussen metalen zadel en omvlechting
voldoende weggeperst om een goed contact te verzekeren; indringen van
vocht tussen en corrosie v a n de contactplaatsen wordt echter voorkomen.
Bij de montage van kabels met schuimpolytheen isolatie bij voorkeur de
afscherming over de buitenmantel terugvouwen alvorens deze onder de
bevestlgingszadels wordt vastgeklemd. Hierdoor bestaat minder kans op
te sterke vervorming of zelfs beschadiging van de betrekkelijk zachte
aderisolatle, anderzijds ook minder risico dat het massacontact op den duur
onbetrouwbaar wordt door „vloeien” van de kunststof. Aan de aardw -Jan
^’SItTdtent de nodige zongte worden besteed, een en
ta hfdstTlX- i (bliksembeveiliging) is vermeld.
Öer
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Vig. 272
Centrale antenne-installatie.
mg. 271
Centrale antenne-installatie met
controlecontactdozen en wand
contactdoos voor meetapparaten.
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8. BEREKENINGSVOORBEELD
Het systeem moet zo worden geconstrueerd dat de spanningen aan de ont
vangers voor de verschillende gebieden de volgende waarden hebben:

min.

max.

500 fiV

100 mV

FM (240 Q)

100 (.iV

100 mV

VHP TV (240 Q)

500 /.iV

20 mV

1 mV

20 mV

gebied

MG - LG - KG

UHF TV

Van te voren zullen we dus een berekening moeten maken waarmee we
kunnen bepalen welke antennes en versterkers nodig zijn om aan de
ontvangeringangen de juiste signaalsterkten te bereiken.
De bij deze berekening belangrijke factoren zijn versterking en demping.
Deze grootheden worden in dB aangegeven, de versterking met +, de
demping met —, omdat we deze als een negatieve versterking kunnen
opvatten.
Als we alle versterkingen en dempingen optellen krijgen we, afhankelijk
van het teken, de totale versterking of demping.
Voor de berekening van een installatie moeten we allereerst de demping
weten van verschillende onderdelen, zoals kabels, filters, kabelverdelers,
contactdozen enz. tbij de hoogste signaalfrequentie, benevens de signaalspanning, afgegeven door een dipool of een antenne met bekende ver
sterking op de gewenste plaats. Hieruit kunnen we dan bepalen hoeveel
versterking totaal nodig is om het gewenste signaalniveau op alle aan
sluitingen te bereiken.
Voorbeeld (fig. 272).
Gegeven: een centraal antennesysteem met 40 aansluitingen (20 dubbele
contactdozen). De antennespanning voor TV (band m), gemeten met een
gevouwen Vz X dipool is 500 /*V.
Gevraagd: Welk type antenne en versterker is nodig?
De keuze van de antenne zal niet alleen worden bepaald door de versterking
die hij geeft, doch ook door het lichteffect, zowel in het horizontale als
verticale vlak, en de voor/achter verhouding.
Deze eigenschappen bepalen immers de mate waarin de antenne echobeelden en storing kan onderdrukken.
Stel dat we een antenne kiezen die een versterking heeft van 9 dB. Om
het juiste type van de versterker te bepalen, berekenen we nu eerst de
demping van het kabelnet voor de ontvanger die wordt aangesloten op de
einddoos van stamleiding 3.
De totale demping van de antenne af tot deze einddoos wordt b.v.:
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80 m kabel (200 MHz) .................................................. 12 dB
filter ......................................................................................
1 dB
kabelverdeler ......................................................................
9 dB
6 dubbele contactdozen, belastingsdemping per doos
1 dB ......................................................................................
6 dB
ontkoppeling einddoos ...................................................... 20 dB
48 dB
De versterking van de antenneversterker zal dus minstens 48—9 = 39 dB
moeten bedragen, als we voor de laatste ontvanger 500
spanning willen
overhouden.
Hebben we nu de keus uit een versterkerserie van bv. 10, 20, 35 en 50 dB,
dan zullen we de laatste moeten kiezen. Het niveau zal dan aan de laatste
doos 11 dB boven 500 j/V zijn, fc= 1750 fiV] aan de eerste nog bv. 15 dB
hoger, dus ca. 10 mV. Zou hierdoor kans op oversturing ontstaan, dan kan
men de versterking iets verminderen. De meeste grote versterkers zijn nl.
van een versterkingsregeling voorzien, hetzij continu, hetzij in stappen
van 3 of 6 dB.
Een punt van discussie bij grotere projecten — bv. voor een totaal van
200 woningen in 4 woonblokken — is vaak, of men alles in één systeem
moet onderbrengen of liever verdeeld, hier in 4 groepen. Vooral wanneer
de woningen over verschillende gebouwen zijn verdeeld verdient gesplitste
uitvoering meestal de voorkeur.
De totale kosten aan antennes en versterkers zullen natuurlijk hoger zijn
dan indien men alles vanuit één centraal punt voedt. Daar tegenover staat
echter:
1. Een grotere mate van betrouwbaarheid. Immers, valt door een defect
één versterker uit, dan heeft dit slechts invloed op een kwart van de
aansluitingen.
2. Bij een zeer groot aantal aansluitingen wordt het moeilijk een gelijk
matig signaalniveau voor de gehele installatie te bereiken, terwijl in
het grote aantal verdeeldozen en lange leidingen veel energie verloren
gaat.
3. Bij afzonderlijke gebouwen krijgt men bovendien te maken met de
onderlinge verbindingen, welke vooral ondergronds veel kosten mee
brengen en eventueel ook moeilijkheden wanneer men openbare wegen
moet passeren of kruisen.
Ook centrale antenne-installaties vallen nl. juridisch onder het PTTmonopolie van informatie-overdracht over kabels en leidingen.
In de toekomst zal daarom voor dergelijke verbindingen waarschijnlijk
geen vergunning meer worden gegeven.
Daarnaast bestaat echter een kans dat de moderne PTT-kabelnetten voor
telefoon en draadomroep ook voor directe radio- of TV overdracht kunnen
worden toegepast.
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I

Decibel-schaal
spanning
vermogen
of stroom
dB

dB
E2
El

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

vermogen

spanning of stroom

El
E2

1.01 0.989
1.02 0.977
1.03 0.966
1.05 0.955
1.06 0.944
1.07 0.933
1.08 0.923
1.10 0.912
1.11 0.902
1.12 0.891
1.13 0.881
1.15 0.871
1.16 0.861
1.17 0.851
1.19 0.841
1.20 0.832
1.22 0.822
1.23 0.813
1.24 0.803
1.26 0.794
1.29 0.776
1.32 0.759
1.35 0.741
1.38 0.724
1.41 0.708
1.44 0.692
1.48 0.676
1.51 0.661
1.55 0.646
1.58 0.631
1.62 0.617
1.66 0.603
1.70 0.589
1.74 0.575
1.78 0.562
1.88 0.531
1.99 0.501
2.11 0.473
2.24 0.447
2.37 0.422

P2
PI

PI
P2

E2
El

El
E2

1.020.977 8.0
2.51 0.398
1.050.955 8.5
2.66 0.376
2.82 0.355
1.07 0.933 9.0
1.100.912 9.5
2.98 0.335
1.120.891 10.0
3.16 0.316
3.55 0.282
1.150.871 11.0
1.170.851 12.0
3.98 0.251
1.20 0.832 13.0
4.47 0.224
1.230.813 14.0
5.01 0.199
1.26 0.794 15.0
5.62 0.178
1.29 0.776 16.0
6.31 0.158
1.32 0.759 17.0
7.08 0.141
1.35 0.741 18.0
7.94 0.126
1.380.724 19.0
8.91 0.112
1.410.708 20.0
10.00 0.100
0.056
1.44 0.692 25.0
17.8
0.032
1.48 0.676 30.0
31.6
0.018
56.2
1.510.661 35.0
0.010
1.550.646 40.0 100.0
0.006
1.580.631 45.0 177.8
316 0.003
1.66 0.603 50.0
562 0.002
1.74 0.575 55.0
1,000 0.001
1.82 0.550 60.0
1,770 0.0006
1.90 0.525 65.0
3,160 0.0003
1.990.501 70.0
5,620 0.0002
2.09 0.479 75.0
10,000 0.0001
2.190.457 80.0
17,800 0.00006
2.29 0.436 85.0
31,600 0.00003
2.400.417 90.0
56,200 0.00002
2.510.398 95.0
2.63 0.380 100.0 100,000 0.00001
2.750.363 105.0 178.000 0.000006
2.88 0.347110.0 316.000 0.000003
3.020.331 115.0 562.000 0.000002
3.16 0.316 120.0 1,000,000 0.000001
3.55 0.282 130.0 3.16X10® 3.16 X10~7
10"7
107
3.980.251 140.0
4.47 0.224 150.0 3.16X107 3.16X10-»
io-«
10®
5.010.199 160.0
5.62 0.178 170.0 3.16X10» 3.16X10-°

P2
PI
6.31
7.08
7.94
8.91
10.00
12.6
15.8
19.9
25.1
31.6
39.8
50.1
63.1
79.4
100.0
3.16X10=
103
3.16X103
104
3.16X104
105
3.16X106
10®
3.16X10®
10=
3.16X107
108
3.16X108
10®
3.16X10°
10»°
3.16X10»°
10»»
3.16X1011
10»*
10“
10“
10“
10»®
10»7

PI
P2
0.158
0.141
0.126
0.112
0.100
0.079
0.063
0.050
0.040
0.032
0.025
0.020
0.016
0.013
0.010
3.16X10"
103.16X10103.16X10103.16X10“
103.16X10"
io3.16X10"

io-

3.16X10"
io3.16X10-

io3.16X10"
io3.16X10"
10-

ioio10-

ioio-

dB = decibel = tiende deel van de bel, een logaritmische eenheid waarin de verhouding
van twee vermogens wordt uitgedrukt:
Aantal dB = 10 log P2/P1.
Voor spanningsverhoudingen geldt: Aantal dB = 20 log E2/E1, mits Ei en Ej over
gelijke impedanties zijn gemeten. Bij ongelijke impedanties is de betrekking: Aantal
dB = 20 log E2/E1 + 10 log Z1/Z2.
De neper is een gelijksoortige maat als de dB, echter betrokken op de natuurlijke loga
ritme der spanningsverhouding: Aantal neper = ln E2/E1.
1 dB = 0,1151 neper; 1 neper = 8,686 dB.
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U, die dit boek leest, weet
Q

dat het de antenne is, die het moet doen

Q

dat hij het moet blijven doen

Q

dat de materiaalkeus en de „Know How” van de
constructeur beslissend zijn.

en • • • wie dit boek leest
behoort te weten
Q

dat Tewea de langste ervaring op het gebied van
antennes heeft

Q

dat Tewea uitsluitend het allerbeste materiaal ge
bruikt

Q

dat Tewea de juiste antenne heeft voor elk probleem

Q

dat Tewea gespecialiseerd is in Centraal antenne
systemen I

&

2e Wittenburgerdwarsstraat 15 - Tel. 743211
Vliegtuigstraat 10—14 - Tel. 184733 - Amsterdam

206

I

4.
5.
6.
7.
8.

136
136
137
137
140

Slijtage
...................................
Kosten
...................................
Verloop van de veldsterkte ...
Werkingssfeer van de zender
FM ontvangst...........................

XIII. CONSTRUCTIE VAN FM EN TV ANTENNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

142

Mechanische eisen...........
Stabiliteit...........................
Loeien
...........................
Weerbestendigheid...........
Contact-corrosie
...........
Aansluitdozen...................
Zelfbouw van antennes ...

142
143
145
145
146
146

XIV. TV EN FM ANTENNE MONTAGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.
.
.
.
.
.
..
.
,

Binnenantennes
Buitenantennes
Vrijstaande masten
Tuimaterialen ...........
Schoorsteenbevestiging
Muurbevestiging
Dakspantbevestiging
Opstelling op grote afstanden van de zender
Opstelling dichtbij de zender
..................

151
151
153
153
157
157
157
159
160

XV. METINGEN AAN ANTENNES

:

... 163
la. Impedantie en staandegolf-verhouding
... 163
lb. Statische en dynamische meetmethoden ...
... 164
lc. Dynamische impedantiemeting over groot frequentiegebied
165
ld.Reflectometer ...
... 165
2. Versterking en bandbreedte; meetveldeisen .........
3. Richtkarakteristieken, voor/achter verhouding, openingshoek,
... 168
polaire en lineaire diagrammen.........
•••
........... 169
4. Signaalsterkte-metingen
. 171
5. Installatie-controle

<

XVI. CENTRALE ANTENNE-SYSTEMEN
i

!
:

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

Inleiding ...........
Antennes ...........
Antenneversterkers
Kanaalomvormers, frequentiewisselaars of convertors
Filters en wissels ...
Het kabelnet ...........
Montage en onderhoud .
Berekeningsvoorbeeld ...
««»
•M

.
.
.
.
.
.
.
.

172
172
174
175
176
182
189
192

207

TV EN FM ZENDERS IN BENELUX EN OMLIGGENDE LANDEN

#1 9Kttw

'HJNSTEF/Twetlf.

Gtlstnklrchtn

P

VWW0

tfhtuttn

°£wn
(4MEKBE
TW/pperrt/

jHH►

•KEULEN

pPT

9EIFEL

9WALDESCH

'BinatnQ
KrtWiich

—W-

BJB
liothel:
\
N.v.h.r,

