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Woord vooraf

Bij de eerste druk
De overlevering wil dat de „sport" van het gebruik van de radio-ontvanger als
middel voor de ontvangst van verre stations voor het eerst in Zweden werd
beoefend. Zweden is een uitgestrekt en dun bevolkt land, waar de bewoners
vaak op grote afstand van elkaar wonen. Tijdens de lange en donkere winter
maanden, waarbij sneeuw de wegen en het landschap moeilijk begaanbaar
maakte, zette men zich achter de radio om eens te kijken „wat er uit te halen
was". Naast het gewone luisteren naar interessante programma's, eigenlijk het
belangrijkste doel van de vrijetijdsbesteding, ontstond er ook een wedstrijdele
ment: wie kon de meest verre stations ontvangen of de meeste buitenlandse
zenders?
Er ontstonden plaatselijke verenigingetjes van, meestal jonge, mensen die zich
aan de nieuwe hobby gingen wijden en onderling gegevens uitwisselden. Er
ontstond behoefte aan technische informatie over de verbetering van ontvangapparatuur en antennes, maar ook wilde men zich het medium dat de
voortbeweging van radiogolven mogelijk maakten beheerst meer eigen maken.
Het waren vooral de kortegolf-radiostations die ontvangstrapporten uit Zweden
kregen toegestuurd, met het verzoek de ontvangst te willen bevestigen. Daar
mee had de luisteraar dan het bewijs in handen dat hij het station daadwerkelijk
had ontvangen.
Dit boek beoogt een hulp te zijn voor diegenen die het luisteren naar de radio
of het kijken naar de televisie actief willen beoefenen en daarbij ook de behoefte
krijgen aan het samenstellen van een aangepaste ontvanginstallatie, waarmee
het bedrijven van deze vrijetijdsbesteding kan worden ge-optimaliseerd. Daarbij
is de term „DX" alleen maar een aanduiding; een verzamelnaam voor een grote
groep mensen die, al of niet in groepsverband, deze activiteit willen beoefenen.
Putten, zomer 1979

J. Vastenhoud

Bij de tweede oplage
In de ogen van de auteur is een boek nooit volmaakt. Zo ook hier. Ik heb daarom
van de gelegenheid gebruik gemaakt om, door middel van een aantal kleine aan
passingen, het geheel weer up-to-date te brengen, maar óók de nodige herschik
kingen en aanvullingen in het hoofdstuk over antennes aangebracht, in de hoop
dat deze de overzichtelijkheid èn de leesbaarheid ten goede zullen komen.

Veel sukses met uw hobby!

Putten, zomer 1981

J. Vastenhoud
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Inleiding

Dit boek is geschreven voor mensen die van het luisteren naar de radio of het
kijken naar de televisie een hobby maken of graag een hobby willen maken. Deze
vormen van vrijetijdsbesteding worden meestal samengevat onder de term
„DX"; men is een „DX-er" of men „DX-st". DX is daarbij een afkorting die vele
interessante activiteiten kan omvatten.
Oorspronkelijk was de lettercombinatie „DX" alleen maar een afkorting die ge
bruikt werd door telegrafisten op zee. Het was in die vroege jaren van de
radiocommunicatie gebruikelijk om zich in de telegrafie te bedienen van af
kortingen en vele daarvan worden nog steeds gebruikt, zowel door telegrafisten
als door hobbyisten.
Oorspronkelijk was „DX" een afkorting voor „afstand", maarde DX-ers zélf heb
ben altijd voor het begrip „lange afstand" of „grote afstand" gekozen en een
DX-er is dus een hobbyist die voor zijn (of haar) genoegen luistert of kijkt naar
uitzendingen van verafgelegen stations. Vaak is men daarbij afhankelijk van bij
zondere condities op de transmissieweg tussen zender en ontvanger of moet
men over bepaalde vaardigheden of kennis beschikken om tot lange-afstandsontvangst te komen. Al deze aspecten nu behoren tot de interessesfeer van
de DX-er.
In dit boek wordt getracht richting te geven aan deze interessante en leerzame
hobby die de laatste jaren in vele landen zo sterk in de belangstelling van vooral
de jongere mensen is komen te staan.
Oorspronkelijk was de kortegolf-omroep het belangrijkste werkterrein van de
DX-ers; een verklaarbare zaak als men bedenkt dat kortegolf een beetje buiten
de belangstellingssfeer van de gewone radioluisteraar lag en derhalve een
eerste terrein was waarop nieuwe en vérverwijderde stations te ontdekken wa
ren. Vele DX-ers zijn op deze manier met de hobby in contact gekomen en heb
ben hun activiteiten later uitgebreid naar andere golflengtegebieden en andere
gebruikersgroepen: amateurs, luchtvaart, zeevaart en vaste diensten. Daar
naast bleef de omroep boeien en kwam middengolf-DX van bijvoorbeeld Ameri
kaanse middengolfstations in de belangstelling of televisie-DX van stations tot
op duizenden kilometers van ons land.
Er kunnen vele redenen zijn om te DX-en. DX-ers kunnen geïnteresseerd zijn
in het verschijnsel van de draadloze signaaloverdracht, maar bijvoorbeeld óók
in de culturen van andere landen of de vreemde taal die ze willen leren. Anderen
maken er een - langdurige - wedstrijd van om ontvangstbevestigingen van
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een groot aantal stations te verzamelen. In vele gevallen zijn dat kleurige, zgn.
QSL-kaarten, die prachtig als wandversiering dienst kunnen doen of in plakboe
ken worden opgeborgen en die onderwerpen zijn van evenzovele gesprekken
met collega-DX-ers.
Kennis van het terrein waarop men zich beweegt, vergroot de kans op succes
aanzienlijk. Voor de DX-er gaat het met name om kennis van zaken als: de ontvangapparatuur, de antennes, het overdrachtsmedium en de contacten met de
zendstations enerzijds en de collega-DX-ers anderzijds.
Aan al die facetten van de hobby, wordt, voor zoveel mogelijk gevallen, in dit
boek aandacht geschonken. Het bedrijven ervan wordt daarmee een stuk be
wuster, en daardoor ook meer doelgericht, waardoor de interesse in het radiospectrum en haar gebruikers ook veel langer kan standhouden.
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1.

Golflengten en frekwenties

ë'^'.oth£ek
Radio zou niet mogelijk geweest zijn, als de elektromagnetische trilling niet de
eigenschappen bezat om zich te verplaatsen. Dit verschijnsel werd voor het eerst
in 1887 aangetoond door Heinrich R. Hertz, een jong Duits natuurkundige. Men
kan die verplaatsing vergelijken met de golfbewegingen die ontstaan wanneer
men een steen in een vijver gooit; in principe breidt de ontstane verstoring van
het gladde wateroppervlak zich vanuit de storingsbron uit naar alle kanten. De
snelheid van de verplaatsing hangt af van de eigenschappen van het medium,
in dit geval dus het water. Men heeft nu één complete golf, die bestaat uit een
„berg" plus een „dal" en is getekend in fig. 1, de naam gegeven van „golfleng

♦

I
tijd

ox

l
F/g. 1

I

golflengte (X)

te". Behalve het begrip golflengte, is er ook nog behoefte aan een eenheid, die
het aantal golflengten geeft dat per seconde de bron verlaat. Men kan dit op
eenvoudige wijze berekenen door de weg te meten die de eerste uitgezonden
golf heeft afgelegd, en die te delen door de golflengte. Is deze weg bijvoorbeeld
5 meter en was de lengte van één golf 25 centimeter, dan zijn er dus
500 = 20 golflengten per seconde uitgezonden. Men duidt dit gewoonlijk aan

25
met het woord „frekwentie". De frekwentie van 20 golflengten per seconde, of

20 trillingen per seconde. De eenheid „trillingen per seconde" wordt in de
natuurkunde de hertz (naar Heinrich Hertz) genoemd. De eenheid wordt afgekort
als Hz.
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De verplaatsing van de elektromagnetische golf door de lucht gaat veel sneller
dan de oppervlakteverstoring van water zich uitbreidt. Zo zal een radiosignaal
in één seconde circa 300 000 kilometer verplaatst zijn. Heeft men dan een
golflengte van 300 meter, dan is de bijbehorende frekwentie derhalve

300 000 x 1000
300

= 1 000 000 hertz, ofwel 1000 kilohertz (kHz), ofwel één mega-

hertz (één miljoen hertz, 1 MHz).
Men vindt dus de frekwentie door de voortplantingssnelheid te delen door de
golflengte. Omgekeerd vindt men de golflengte door de voortplantingssnelheid
(300 000 km/s) te delen door de frekwentie.
Wanneer de golflengte in, of in de buurt van, de middengolf ligt, kan het beste
als omrekeningsformule worden gehanteerd:
golflengte (m) x frekwentie (kHz) = 300 000. Een golflengte van 250 m komt dus
overeen met een frekwentie van

52£™2=12ookHZ.
250

Voor het kortegolfgebied, alsmede voor de FM- en televisiebanden, waar de
frekwenties gewoonlijk in megahertz (MHz) worden uitgedrukt, is de gemakke
lijkste omrekenformule:

golflengte (m) x frekwentie (MHz) = 300
De golflengten die voor radiotransmissie worden gebruikt zijn bij internationale
overeenkomst ingedeeld in verschillende frekwentiegebieden. Zo kent men on
der andere:

Tabel 1
Frekwentiebereik

30-300 kHz
300-3000 kHz
3000-30 000 kHz
(3-30 MHz)
30-300 MHz
300-3000 MHz
3000-30 000 MHz
(3-30 GHz)
30-300 GHz

Engelse
afkorting

Aanduiding

LF
MF
HF

lage frekwenties
middenfrekwenties
hoge frekwenties

VHF
UHF
SHF

zeer hoge frekwenties
ultra hoge frekwenties
super hoge frekwenties

EHF

extreem hoge frekwenties

Zo kan men de middengolfstations dus klassificeren in het MF-bereik, de kortegolfstations in het HF-bereik, terwijl de FM-radio zich in het VHF-gebied bevindt.
De VHF-televisiestations vindt men tussen 41 en 68 MHz en tussen 174 en 223
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MHz. In het UHF-bereik is hetfrekwentiegebied tussen 470 en 960 MHz eveneens
aan de omroep toegewezen. Hierin treft men dus de UHF-televisiekanalen aan.
Het frekwentiespectrum wordt niet alleen bevolkt door omroepstations, maar
in hoofdzaak door frekwentiegebruikers die geen radio-omroep maar (veelal
tweezijdige) radiocommunicatie bedrijven, zoals: luchtvaart, scheepvaart,
radio-amateurs, vaste, mobiele en militaire verbindingen.
Een aantal van deze frequentiegebruikers maken gebruik van transmissietechnieken die niet met een normale ontvanger te beluisteren zijn, maar vele andere
zijn toch met een speciale ontvanger wel hoorbaar te maken en vallen daarmee
ook in de belangstellingssfeer van groepen DX-ers.
Toch beginnen de meeste DX-ers hun hobby-carrière in de omroep, omdat deze
het beste aansluit bij de bestaande ontvangapparatuur. Het ligt daarom voor
de hand om eerst een overzicht te geven van de omroepbanden die in ons deel
van de wereld zijn toegewezen.
Tabel 2. Overzicht van de radio-omroepbanden
Frekwentie-band (kHz)

Golflengteband (m)

160- 255
525-1605
2300-2498
3200-3400
3950-4000
4750-4995
5005-5060
5950-6200
7100-7300
9 500- 9 775
11 700-11 975
15 100-15 450
17 700-17 900
21 450-21 750
25 600-26 100
87 500-100 000
(87,5-100 MHz)

1875-1177
571- 189
120
90
75
60
60
49
41
31
25
19
16
13
11
3

Opmerkingen
langegolf
middengolf
tropengolf
tropengolf
niet in Amerika
tropengolf
tropengolf
kortegolf (KG)
niet in Amerika
KG, wereldwijd
KG, wereldwijd
KG, wereldwijd
KG, wereldwijd
KG, wereldwijd
KG, wereldwijd
FM-band
in sommige landen
104 MHz.

Bij deze tabel behoren nog enkele zaken wat nader te worden verduidelijkt. Zo
is de tropengolf alléén aan de omroep toegewezen binnen de zgn. tropische gor
del op aarde. Buiten deze tropische zone worden dezelfde banden door anderen
gebruikt en wel met name voor vaste (PTT-)verbindingen en voor mobiele land
en scheepvaartverbindingen.
De kortegolf is wereldwijd toegewezen, zodat hierop stations uit het verre
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buitenland kunnen worden ontvangen. Een uitzondering hierop is de 41 m-band
die in Amerika aan de radio-amateurs is toegekend.
Het laatstgenoemde frekwentiebereik is de FM-band. Deze band bevindt zich in
het VHF-bereik, maar wordt de FM-band genoemd omdat de radiozenders zich
in dit bereik van frekwentie-modulatie (FM) bedienen, terwijl de zenders in alle
andere banden amplitude-gemoduleerd (AM) zijn. Zonderopditmomentophet
verschil tussen AM en FM te willen ingaan, moet toch worden opgemerkt dat
met een ontvanger die alleen voor AM-ontvangst geschikt is, geen FM kan wor
den ontvangen; en omgekeerd.
Het overzicht dat in tabel 2 is vervat, geeft aan dat er ten behoeve van de radioomroep internationale afspraken bestaan, waarbij aan de omroep bepaalde
frekwentiebanden (bereiken) zijn toegewezen.
Deze situatie geldt evenzeer voor de anderefrekwentiegebruikers en is daar mis
schien nog wel belangrijker omdat de veiligheid van mensen in het geding is
bij bijvoorbeeld radionavigatie en radiocommunicatie met schepen en vliegtui
gen.
De toekenning van internationaal erkende en onderling afgesproken frekwentiebereiken is een zaak van periodieke onderhandelingen tussen de PTT's van
de verschillende landen. Deze zijn verenigd in de ITU, de International Telecommunication Union die haar zetel heeft in Genève.
Reeds in de vorige eeuw bleek dat er internationaal overleg nodig was, met na
me voor de regeling van tarieven en de ongehinderde passage van berichten
via telefoonlijnen, maar de eerste voorlopige Radio Conferentie vond pas in de
ze eeuw plaats; in 1903 in Berlijn. Het ging tijdens die eerste internationale ont
moeting op radiogebied voornamelijk om regelingen betreffende het frekwentiegebruik van schepen en kuststations en de onderlinge acceptering van draad
loos ontvangen boodschappen.

Reeds 9 jaar later, in 1912, vond de volgende radioconferentie plaats, ditmaal
in Londen. De technologische ontwikkeling was in die tijd al zó ver gevorderd
dat er in de centrale van de (voorloper van de) ITU in Bern al bijna 500 kuststa
tions en 3000 scheepszenders geregistreerd stonden. In 1912 zijn frekwen
tiebanden bepaald voor nieuwe diensten: meteorologische stations kregen de
frekwenties onder 188 kHz toegewezen, terwijl radiobakens moesten gaan wer
ken op frekwenties boven 2000 kHz. Radio-omroep bestond nog niet; die is pas
na de eerste wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen.
Afspraken die tijdens dit soort internationale conferenties tot stand kwamen,
werden ,,Radio Regulations" genoemd, en alle conferenties hebben bijgedra
gen tot dit boek dat op het ogenblik al meer dan 1000 pagina's telt.
De eerste van wat men de „moderne" telecommunicatieconferenties zou kun
nen noemen, werd in 1927 in Washington gehouden. Er waren vertegenwoor
digers van 80 landen, alsmede 64 ondernemingen uit de wereld van detelecommunicatie en de omroep-organisaties. Na lange discussies kon het frekwentiespectrum tussen 10 kHzen 60 MHzworden ingedeeld, waarbij de banden voor
14

langegolf-, middengolf- en kortegolfomroep tot stand kwamen, terwijl ook de
luchtvaart ruimte in het radiospectrum kreeg toegewezen, evenals de vaste lange-afstandsverbindingen, meer bekend als de ,,fixed services".
Washington was in meer opzichten een mijlpaal. Er werd een comité gevormd
dat zich, vanaf dat moment, met de technische ontwikkelingen op radiogebied
heeft beziggehouden. Dit lichaam, de CCIR of,,Comité Consultatif International
des Radiocommunications" heeft vele aanbevelingen gedaan en werkt, ver
deeld over verschillende studiegroepen, op vrijwel alle terreinen van de radio
communicatie: radio-astronomie, ionosferische propagatie, ontvangers, radioen televisie-omroep, ruimte-onderzoek enz.
Met Washington was de zaak wel voor enige tijd gestabiliseerd, maar radioconferenties bleven nodig om de technische ontwikkelingen bij te houden: Cairo
1938, Atlantic City (USA) 1947, Mexico City 1949, Genève 1959 en 1979.
Voor de midden- en langegolf hebben in deze periode nog speciale conferenties
plaats gehad, met als doel om te komen tot /canaa/toewijzingen binnen de vast
gestelde frekwentiebanden. Voor Europa is de conferentie van Kopenhagen
(1948) van belang geweest. In 1975 heeft een nog belangrijker conferentie over
dit onderwerp plaatsgehad in Genève, waar toen niet alleen de kanaalindelingen
voor de midden- en langegolfbanden voor een groot deel van de wereld hebben
plaatsgevonden, maar waar ook een nieuwe kanaalafstand (9 kHz) is bepaald.
De interne frekwentieverdeling van de kortegolf-omroepbanden heeft vanaf
1947 in deze conferenties een belangrijke rol gespeeld.
Reeds toen was de ,,frekwentieruimte", die aan de kortegolf-omroep ten deel
viel, bedenkelijk vol en voldeed het systeem van centrale melding aan het
Bureau van de ITU in Bern niet langer. Men heeft toen, op basis van de destijds
bekende aanvragen van radiostations, besloten een schema op te stellen voor
de verdeling van deze frekwenties; een kanaalplanning op lange termijn dus.
De problemen die zich voordeden waren legio: enerzijds moest rekening wor
den gehouden met de periodieke wijzigingen in de kortegolf-overdrachtscondities, die het gebruik van de verschillende kortegolfbanden beïnvloeden, ander
zijds stegen de wensen van de omroeporganisaties gestaag en kwamen er ook
steeds meer nieuwe omroepen bij. Weliswaar werd er op de conferentie van
Mexico City een plan aangeboden dat voldeed aan de eisen, doch dit plan was
slechts voor één gemiddelde situatie geldig.
Gedurende de jaren daarna hebben verschillende committees van de ITU zich
bezig gehouden met de planning voor een redelijke en storingsvrije verdeling
van de kortegolf-omroepbanden, doch tijdens de volgende internationale confe
rentie te Genève in 1959 bleek dat de groei van de aanvragen het maximaal be
schikbare aanbod had overtroffen: er kon geen meerderheid meer worden ge

vonden.
Men is toen, ten slotte, afgestapt van de kanaalplanning op lange termijn en
heeft besloten tot een frekwentie-coördinatie op korte termijn, die bekend ge
worden is als de „Artikel tien" procedure.

15

Artikel X van de Radio Regulations is exclusief van toepassing om de omroepbanden tussen 5950 en 26 100 kHz, dat zijn de kortegolf-banden van 49 tot en
met 11 meter. Iedere „Administratie” (dat is de landelijk overkoepelende organi
satie voor telecommunicatie; in Nederland de PTT) is verplicht om vier maal
per jaar de geplande zendschema's op te geven van de radiostations in haar
rayon Deze zendschema's moeten resp. gelden voor de periodes maart en april,
mei tot en met augustus, september en oktober, alsmede november tot en met
februari. Dit zijn de zgn. radioseizoenen die meer bekend zijn onder de namen:
winterseizoen, zomerseizoen en equinox-seizoenen. Tijdens de zomer- en de
winterperiodes is de kortegolf-overdracht (propagatie) redelijk stabiel, doch
tijdens de tussenliggende periodes van 2 maanden verandert zij snel.
De geplande zendschema's moeten enige tijd vóór het begin van elk seizoen
worden ingezonden naar een centraal bureau in Genève, waar de gegevens dan
worden verwerkt in een boek, dat „Tentative High Frequency Broadcasting
Schedule” heet en vóór het begin van elk seizoen aan de ledenadministraties
en de omroepen wordt toegezonden. Een ieder kan dus tijdig van het verwachte
frekwentiegebruik van alle kortegolf-radiostations die tot de ITU behoren kennis
nemen. Nu is ieder land dat lid is van de Verenigde Naties, tevens lid van de
ITU, zodat de verzamellijst van opgezonden gegevens niet volledig is. Toch is
dit het stuk waar vele omroepen mee werken, met name wanneer heterom gaat
om, in de veelheid van frekwenties, toch nog een redelijk vrij kanaal te zoeken.
De Artikel X procedure heeft niet geleid tot het oplossen van de groeiende pro
blemen in de kortegolf-omroep, maar zij heeft wèl enige orde gebracht in de
situatie en biedt het voordeel van een werkelijk inzicht in het geplande frekwen
tiegebruik van een groot aantal stations. Geleidelijk aan worden planning en
werkelijkheid ook nauwer aan elkaar gerelateerd, zoals blijkt uit rapporten van
luisterstations die met professionele apparatuur de kortegolfbanden uitluiste
ren. Deze zgn. monitorstations zijn, ook voor de ITU, een bron van gegevens.
De congestie in de kortegolf-omroepbanden is sinds 1959 sterk toegenomen.
Weliswaar hebben vele technici óók geleerd op welke wijze zij, met zo min
mogelijk storing, in de gewenste ontvangstgebieden een redelijk signaal kun
nen brengen, maar de algemene opinie onder de kortegolf-omroepstations is
zeker dat men geleidelijk aan de technische eisen verlaagt en nog steeds bezig
is deze verder te verlagen. Er wordt dus allerwege gezocht naar oplossingen
om de zeer beperkte toewijzingen aan kortegolfomroep in het hoogfrekwente
(kortegolf-)spectrum wat te verruimen.
De resultaten van de vele ITU-conferenties zijn o.a. merkbaar in de verdeling
van het radiospectrum die thans reikt tot 275 000 MHz (275 gigahertz, GHz).
Daarbij is de wereld, om praktische redenen, ingedeeld in drie „regions”, alsme
de in een tropische zone. Die verdeling is in fig. 2 aangegeven.
Nederland bevindt zich, met Europa, Afrika en de gehele Sowjet Unie, in Region
1; Amerika valt in Region 2, terwijl het grootste deel van Azië en het Verre
Oosten, alsmede Australië en Nieuw Zeeland, zich in Region 3 bevinden. De
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tropische zone is in de figuur met een arcering aangegeven. Hierbinnen wordt,
zij het in steeds mindere mate, gebruik gemaakt van de tropenbanden voor loka
le en regionale omroep.
Behalve omroep zijn er nog vele andere belangrijke categorieën frekwentiegebruikers. De fixe (PTT) diensten, die tot het recente verleden een druk gebruik
maakten van de kortegolf, zijn bezig zich te verplaatsen naar de communica
tiesatellieten die voornamelijk werken in de 4 en 6 GHz. Vliegverbindingen zijn
voor een deel te vinden tussen de 108 en 136 MHz maar voor de lange afstand
vindt men ze ook in de kortegolfbanden.
Scheepvaartnavigatie vindt al voor een klein deel plaats via de satelliet, maar
het grootste deel van de scheepvaart gebruikt radionavigatie en mobiele mari
tieme verbindingen (o.a. met de kuststations) in het frekwentiebereik dat met
een normale ontvanger hoorbaar kan worden gemaakt. Misschien is hetdaarom
nuttig om een overzicht te geven van de indeling van het radiospectrum dat
betrekking heeft op die bereiken waarmee een goede radio-ontvanger is uit
gerust. Zie tabel 3.
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Tabel 3
Frekwentietoewijzingen tussen 160 kHz en 30 MHz voor radiodiensten in Region
1, zoals vastgelegd in artikel 5 van de Radio Regulations.

Frekwentiebereik
(kHz)

160 - 255
255 - 285
285 - 315
315 - 405
405 - 415

415
490
510
525
1605

-

490
510
525
1605
2000

2000 - 2045
2045 - 2065

2065 - 2170
2170 - 2194
2194 - 2300

2300 - 2498

2498 - 2502
2502 - 2625
2625 - 2650
2650 - 2850
2850 - 3025
3025 - 3155
3155 - 3200
3200 - 3230
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Toegewezen aan

omroep (lange golf)
luchtvaartbakens
omroep (behalve in westelijk deel Europese Omroepzone) scheep
vaart (indien geen storing op omroep wordt veroorzaakt)
radionavigatie (bakens)
luchtvaartradionavigatie
410 kHz bestemd voor maritieme plaatsbepaling; luchtvaartradio
navigatie toegelaten, voor zover geen storing op scheepvaart wordt
veroorzaakt
mobiele zenders toegelaten onder dezelfde condities
mobiele maritieme diensten
noodfrekwentie
mobiele maritieme diensten
omroep (middengolf)
fixe (vaste) diensten, mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele
luchtvaartdiensten
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
meteorologische hulpdiensten
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele diensten (noodgolf en roepband)
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
omroep (tropenband)
standaard-frekwentie
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele maritieme diensten
maritieme radionavigatie
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
omroep (tropenband)

Frekwentiebereik

(kHz)
3230 - 3400
3400 - 3500
3500 - 3800
3800 - 3900
3900 - 3950
3950 - 4000

4000 - 4063
4063 - 4438
4438 - 4650
4650 - 4700
4700 - 4750
4750 - 4850

4850 - 4995
4995 - 5005
5005 - 5060

5060 - 5250
5250 - 5430
5430 - 5480

5480
5680
5730
5950
6200
6525
6685
6765
7000

-

5680
5730
5950
6200
6525
6685
6765
7000
7100

7100
7300
8195
8815

-

7300
8195
8815
8965

Toegewezen aan
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
omroep (tropenband)
mobiele luchtvaartdiensten (a)
amateurs
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
vaste diensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
mobiele landdiensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
omroep
vaste diensten
mobiele maritieme diensten
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
mobiele landdiensten
omroep (tropen)
vaste diensten
mobiele landdiensten
omroep (tropen)
standaard-frekwentie
vaste diensten
omroep (tropen)
vaste diensten
vaste diensten
mobiele landdiensten
vaste diensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
mobiele landdiensten
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
omroep
mobiele maritieme diensten
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
amateurs
amateur-satelliet
omroep
vaste diensten
mobiele maritieme diensten
mobiele luchtvaartdiensten (a)
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Frekwentiebereik

(kHz)
8965
9040
9500
9775
9995
10 005
10 100
11 175
11 275
11 400
11 700
11 975
12 330
13 200
13 260
13 360
14 000

-

9040
9500
9775
9995
10 005
10 100
11 175
11 275
11 400
11 700
11 975
12 330
13 200
13 260
13 360
14 000
14 250

14 250
14 350
14 990
15 010
15 100
15 450
16 460
17 360
17 700
17 900
17 970
18 030
18 052
18 068
19 990
20 010
21 000

-

14 350
14 990
15 010
15 100
15 450
16 460
17 360
17 700
17 900
17 970
18 030
18 052
18 068
19 990
20 010
21 000
21 450

21
21
21
21

-

21
21
21
22

450
750
850
870

750
850
870
000

22 000 - 22 720
22 720 - 23 200
23 200 - 23 350
23 350 - 24 990
24 990 - 25 010
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Toegewezen aan
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
omroep
vaste diensten
standaard-frekwentie
mobiele luchtvaartdiensten (a)
vaste diensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
mobiele luchtvaartdiensten (a)
vaste diensten
omroep
vaste diensten
mobiele maritieme diensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
mobiele luchtvaartdiensten (a)
vaste diensten
amateurs
amateur-satelliet
amateurs
vaste diensten
standaard-frekwentie
mobiele luchtvaartdiensten (b)
omroep
vaste diensten
mobiele maritieme diensten
vaste diensten
omroep
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
vaste diensten (ruimte-onderzoek)
vaste diensten
standaard-frekwentie
vaste diensten
amateurs
amateur-satelliet
omroep
vaste diensten
radio-astronomie
vaste luchtvaartdiensten
mobiele luchtvaartdiensten (a)
mobiele maritieme diensten
vaste diensten
vaste luchtvaartdiensten
mobiele luchtvaartdiensten (b)
vaste diensten
mobiele landdiensten
standaard-frekwentie

Frekwentieband
(kHz)

25 010 - 25 070

25 070 - 25 110
25 110 - 25 600
25 600 - 26 100
26 100 - 27 500

27 500 - 28 000
28 000 - 29 700
29 700 - 30 005
30 005 - 30 010

Toegewezen aan
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
mobiele maritieme diensten
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
omroep
vaste diensten
mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaartdiensten
meteorologische hulpdiensten
amateurs
amateur-satelliet
vaste diensten
mobiele diensten
satelliet-identificatie
ruimte-onderzoek
vaste diensten
mobiele diensten

Opmerkingen:
1. De meeste frekwentietoewijzingen boven 5000 kHz zijn op wereldwijde basis.
Een belangrijke uitzondering hierop is de frekwentieband van 7100-7300 kHz,
dat in Region 2 (Amerika) is toegewezen aan de amateurs.
2. De mobiele luchtvaartdiensten die zijn voorzien van de indicatie (a) zijn ge
reserveerd voor verkeer tussen vliegtuigen onderling, alsmede voor verkeer
tussen vliegtuigen en luchthavens, en dienen primair voor de veiligheid en de
vluchtbegeleiding in nationale en internationale luchtwegen.
De mobiele luchtvaartdiensten die zijn voorzien van de indicatie (b) zijn gereser
veerd voor het overige radioverkeer.
3. De banden van 2,3-2,5 MHz, 3,2-3,4 MHz en 4,75-5,06 MHz zijn uitsluitend aan
de omroep toegewezen in de tropische zone. Buiten deze zone gelden de overige
toewijzingen.
4. Detailafwijkingen van de frekwentietoewijzingen, die in sommige gevallen
op nationale basis voorkomen, zijn uit het overzicht weggelaten.
5. De resultaten van de Radioconferentie van 1979 zullen, voor zover zij wijzigin
gen in de bandindeling tot gevolg hebben, pas enkele jaren latervan krachtworden.

Tijdens de radioconferentie van 1979 zijn, o.a. voor de omroepbanden en de
amateurbanden, een aantal uitbreidingen overeengekomen. Het merendeel
daarvan zal op 1 juli 1989 van kracht worden. Zie tabel 4.
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Tabel 4
KORTEGOLF-OMROEPBANDEN

Oude toewijzing

Nieuwe toewijzing

Golflengteband

(kHz)
9 500 - 9 775
11 700 - 11 975

(kHz)
9 500 - 9 900
11 650 - 12 050
13 600 - 13 800
15 100 - 15 600
17 550 - 17 900
21 450 - 21 850
25 670 - 26 100

(m)
31
25
22
19
16
13
11

1 810 - 1 850
10 100 - 10 150
18 068 - 18 168
24 890 - 24 990

160
30
16
12

15 100
17 700
21 450
25 600

-

15 450
17 900
21 750
26 100

AMATEURBANDEN

Dit overzicht zou niet volledig zijn zonder een lijst van de frekwentietoewijzingen
in de buurt van de FM-band. Zie tabel 5.

Tabel 5

Frekwentieband
(MHz)

Toegewezen aan

75,2 - 87,5
87,5 - 100
100 - 104
104 - 108
108 - 118
108 - 136

mobiele diensten, behalve mobiele luchtvaart
omroep
omroep en mobiele diensten, uitgezonderd de mobiele luchtvaart
mobiele diensten, behalve mobiele luchtvaart
luchtvaartradionavigatie
mobiele luchtvaartdiensten

N.B. - In Regions 2 en 3 is de band van 100-108 MHz toegewezen aan de omroep.
- Binnenkort zal de band 100-104 MHz ook in Nederland exclusief aan de om
roep worden toegewezen.
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2.

Propagatie

Het elektromagnetische spectrum dat is toegewezen aan de verschillende gebruikerscategorieën wordt niet door alle op dezelfde wijze gebruikt. Het gebruik,
ook wel de „transmissiemethode" genoemd, hangt af van het karakter van de
voortplanting van de uitgezonden elektromagnetische golven en van de ge
wenste wijze van communicatie. Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk aan
beide aandacht te besteden. Daarbij zal de kortegolfpropagatie, door haar
complexe aard, de uitvoerigste beschrijving behoeven.
Door de zendantenne wordt aan de atmosfeer van de aarde een elektromagne
tisch veld afgestaan dat zich rechtlijnig met de lichtsnelheid (ca. 300 000 km/s)
zal verplaatsen. Tijdens deze beweging of „propagatie" van de golven zijn
daarop allerlei invloeden werkzaam die alle tot gevolg hebben dat de intensiteit
van het „veld" geleidelijk aan afneemt. Zo verspreidt de energie zich over een
steeds groter wordende ruimte, ontstaat verzwakking door botsingen van de
straling met de luchtmoleculen van de dampkring en treedt aan de grond ver
zwakking op door de onvolmaakte bodemgeleiding. In vele gevallen is de ver
zwakking, of absorptie, ook nog afhankelijk van de gebruikte frekwentie. Dit kan
al worden aangetoond in de middengolfband, waar het bereik van zenders met
de lage frekwenties (lange golflengten) overdag veel groter is dan het bereik
van zenders die zich van de hoge frekwenties in de middengolf bedienen.
Zenders in de lange golf hebben een relatief groot bereik, terwijl FM-zenders
onder normale omstandigheden niet veel verder dan 100 km van de zendmast
gehoord kunnen worden.
In de propagatiewetenschap maakt men onderscheid tussen „grondgolven" en
„ruimtegolven". De grondgolf blijft in contact met het aardoppervlak, terwijl de
ruimtegolf zich van de aarde verheft.
In de radiocommunicatie speelt de grondgolf een belangrijke rol totfrekwenties
van ca. 2 MHz; daarboven neemt het belang van de ruimtegolf snel toe. Uiter
aard is deze overgang geleidelijk, zoals ook later zal blijken.
Beperken we ons voor het moment even tot de grondgolven, dan kan de relatie
tussen frekwentie en bereik, bij een behoorlijk en voor alle frekwenties gelijk
zendvermogen, in een grafiek worden uitgebeeld. Zie fig. 3.
Uitdrukkelijk moet worden opgemerkt dat deze grafiek geldt voor een gemiddel
de grondgeleiding en voor een situatie waarbij storing door andere zenders bui
ten beschouwing is gelaten.
De verzwakking van de grondgolf neemt sterk af bij propagatie over grote
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wateroppervlakten, zodat bijvoorbeeld in Engeland een betere ontvangst van
de Nederlandse middengolfzenders bestaat dan in Frankrijk.
Storing van andere zenders ontstaat wanneer die zenders op een gelijke, of
ongeveer gelijke, frekwentie werken als het gewenste station. Men duidt deze
storing in de vakterminologie aan met het woord „interferentie". Het is duidelijk
dat twee zenders, die op dezelfde golflengte werken en binnen eikaars bereik
zitten, beide een reductie van hun bruikbaar ontvangstgebied zullen ervaren.
MHz
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Is de ene zender aanzienlijk sterker dan de andere, dan zal de interferentiezone
zich gaan verplaatsen ten nadele van de zwakste zender. Bij de kanaaltoekenning op de lange- en middengolf zijn (in 1975) dan ook maximale vermogens
toegekend en heeft men het principe van de nagenoeg storingsvrije ontvangst
binnen het nationale ontvangstgebied (de landsgrenzen) als norm aanvaard.
Aangezien er, bij aanwezigheid van een andere zender op dezelfde golflengte,
in de randgebieden altijd sprake is van enige storing, heeft men de verhouding
tussen de sterkte van het signaal én de sterkte van de storing (het ongewenste
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signaal) eveneens gedefinieerd. De „signaal-stoorverhouding" of „signaal-ruisverhouding" is nog juist acceptabel wanneer zij op de ontvangstplaats 27 dB
is.*
De zenderdichtheid in Europa heeft het noodzakelijk gemaakt om ook in Neder
land over te gaan tot middengolfzenders van een hoger vermogen, die zijn ge
bouwd op een gunstiger plaats dan voorheen teneinde het gehele land (met uit
zondering van een deel van de provincie Limburg) met voldoende signaal te
kunnen bedienen.
Uit fig. 3 blijkt dat de betekenis van de grondgolf afneemt naarmate de frekwentie toeneemt. Voor kortegolf is het grondgolfbereik al ver beneden de 200 km
en voor FM speelt het al helemaal geen rol meer.
Het wordt dan ook zaak om eens te zien of de ruimtegolf nog een bijdrage kan
leveren voor de aardse signaaloverdracht. Het is dan nodig om ons te verdiepen
in de structuur van de luchtlagen en met name in die zones waarin, onder in
vloed van zonnestraling op verschillende golflengten, ionisatie van de lucht
moleculen plaatsvindt.
De luchtdruk, die nabij het aardoppervlak ca. 1 atmosfeer bedraagt, neemtdaarboven snel af. Dit betekent dat, bij toenemende hoogte, de lucht steeds ijler
wordt, om tenslotte overte gaan naar de interplanetaire ruimte, waar een vrijwel
volledig vacuüm heerst.
In feite betekent dit dat de luchtmoleculen zich bij toenemende afstand tot de
aarde gemiddeld steeds verder van elkaar bewegen. De moleculen zijn samen
gesteld uit atomen en in lucht komen voornamelijk atomen voor van stikstof,
zuurstof en waterstof. Deze atomen zijn weer opgebouwd uit een kern, waarom
heen zich, op relatief grote afstand, elektronen bewegen. Denkt men zich bij
voorbeeld de kern ter grootte van een speldeknop, dan is de ijlheid van het
atoom voor te stellen door de elektronen daaromheen in ongeveer cirkelvormi
ge banen van 1 meter diameter te denken.
De elektronen blijven in hun banen tengevolge van een elektrisch ladingsverschil. De kern bevat evenveel eenheden positieve lading als er elektronen
zijn, waardoor het atoom elektrisch neutraal is.
Splitst zich een elektron van het atoom af, dan vormt dit een zelfstandige nega
tieve lading, terwijl het atoom deze negatieve lading te kort komt en dus een
positieve lading krijgt. Het incomplete atoom, dat nu dus resteert en dat elek
trisch geladen is, heet „ion".
Een ion kan óók worden gevormd doordat een atoom één of meer elektronen
opneemt. In dat geval is het ion dus negatief geladen.
De ionisatie, het proces dus dat ionen worden gevormd, komt tot stand door
toevoering van energie. In de ijle luchtlagen treedt ionisatie op tengevolge van
de straling van de zon. Het zijn vooral het ultraviolette licht en de zachte rönt-

•

Voor grondgolf-ontvangst is deze zgn. protectieverhouding 30 dB.
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genstraling van het zonnespectrum, die ionisatie in de ijle luchtlagen veroorza
ken.
Beziet men nu in fig. 4 hoe de ionendichtheid er bij verschillende hoogten
overdag uitziet, dan blijkt dat er in de kromme lijn enkele maxima zijn aan te
geven die bijv, bij ca. 100, 200 en 400 km optreden. We kunnen dus, boven de
aarde, zones aanwijzen waar de dichtheid aan ionen (en dus ook aan vrije elek
tronen) groter is dan op omringende hoogten. Deze zones heten „ionosfeerla
gen". Aan het begin van deze eeuw werd als eerste de Heaviside-laag ontdekt.
Deze heet nu E-laag. Later ontdekte Appleton op grotere hoogte een geïoniseerkm
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de zone die van veel grotere intensiteit is en die van groot belang zou blijken te
zijn voor de kortegolfoverdracht: de F-laag.
De hoogten van de verschillende ionosfeerlagen variëren nog met de breed
tegraad op aarde en met het seizoen (fig. 5).
Aangezien de zonnestraling 's nachts afwezig is, en daarmee de bron van de
ionisatie vervalt, zullen de verschillende lagen 's nachts, door recombinatie van
ionen en elektronen tot (ongeladen) atomen, oplossen. Voor de dichtst bij de
aarde gelegen lagen, waar de lucht nog niet zo ijl is, gebeurt dit het snelst; zo
zal de D-laag zeer snel na zonsondergang verdwijnen, terwijl de E-laag enkele
uren later volgt. De overdag gevormde F, en F2-lagen voegen zich samen tot
de F-laag, waarvan de inonisatie weliswaar afneemt, doch gedurende de nach
telijke uren niet verdwijnt. Kortegolf-overdracht is vrijwel geheel op de F2-laag
aangewezen. De antennestraling moet echter de lager aanwezige ionosfeerla
gen passeren voordat de F2-laag kan worden bereikt. Daarbij treedt zowel
absorptie als verstrooiing van energie op, en in een enkel geval - bij een slechte
keuze van de golflengte - zelfs E-laag-reflectie.
In fig. 5 is, naast de regelmatig voorkomende D-, E-, Fr en F2-lagen, ook de
hoogte van een met ,,ES" geïndiceerde zone aangegeven. Dit is de zgn. sporadi
sche E-laag, die, zoals de naam al aangeeft, op willekeurige tijden optreedt op
hoogten tussen ca. 90 en 120 km. Vermoedelijk komtde Es-laag alleen voor wan
neer er verschillende natuurkundige processen samenvallen. Vrijwel zeker leve26

ren de sporen van geïoniseerd gas die in de dampkring verbrandende meteoren
en meteorieten achterlaten, een belangrijke bijdrage tot het ontstaan van de Es
laag. Voor kortegolf kan het optreden van deze laag belangrijke konsekwenties
hebben, aangezien de ionisatie dermate sterk kan zijn dat straling van frekwenties tot ca. 100 MHz er door kan worden gereflecteerd.
De waarschijnlijkheid van het optreden van de Es-laag is voor de geografische
breedte van Nederland het grootst in de zomermaanden tijdens de daguren,
speciaal rond het middaguur. In de tropische gebieden treedt Es vrijwel elke dag
op tussen 08 en 17 uur lokale tijd.
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Hoe kan nu de „reflectie" van een elektromagnetische golf door een ionosfeerlaag plausibel worden gemaakt? Hiertoe kunnen we gebruik maken van de wet
ten van Snellius, die bekend zijn als de brekingswetten voor het zichtbare licht.
Licht is evenals de radiogolf óók een elektromagnetische straling. Volgens Snel
lius breekt een lichtstraal bij het binnendringen van een medium met grotere
(optische) dichtheid naar de normaal toe en bij het binnenvallen in een medium
met een kleinere optische dichtheid van de normaal af. De „normaal" is de lood
lijn op het brekend oppervlak. Een ionosfeerlaag kan worden beschouwd als een
medium van geleidelijk veranderende dichtheid, waarbij de binnenvallende stra
ling beetje bij beetje wordt gebroken, totdat de invalshoek met de normaal zó
groot is geworden dat totale reflectie optreedt. De nu gereflecteerde straling
wordt dan, via multipele refractie van de normaal éf, buiten de ionosfeer geleid.
Het een en ander is aan de hand van een vereenvoudigd model geïllustreerd in
fig. 6. Verondersteld wordt dat de dichtheid geleidelijk met de hoogte stijgt. Zou
de straal nog niet totaal gereflecteerd zijn op het moment dat zij het midden van
de ionosfeerlaag bereikt (waar dus de grootste ionendichtheid wordt veronder-
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steld), dan zal zij de laag aan de bovenzijde verlaten en nimmer op aarde terugke
ren. Ook dit is in fig. 6 geïllustreerd.
De lichtbreking in een prisma leidt tot kleurschifting: de mate waarin refractie
optreedt, is niet voor alle golflengten van het licht gelijk. Men zegt wel dat de
brekingsindex frekwentie-afhankelijk is. Bij de refractie van elektromagnetische
straling in de ionosfeer geldt dit eveneens; de breking is des te sterker naarmate
de frekwentie lager is. Infeite betekent dit dat lagere frekwenties dus eerder wor
den gereflecteerd dan hogere frekwenties. Men kan óók zeggen dat, voor de
reflectie van hogere frekwenties, een sterkere ionisatie van de F-laag aanwezig
moet zijn, dan voor lagere frekwenties vereist is.
Men kan dit verschijnsel in de praktijk dagelijks ervaren; waar overdag de 13
meter golflengte een belangrijke kortegolfband is, zal deze 's avonds geleidelijk
onbruikbaar worden, terwijl dan juist stations in de langere golflengten beter
doorkomen.
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De reflecterende eigenschappen van de ionosfeer worden geregeld op vele
plaatsen overal ter wereld gemeten met behulp van ionosfeerpeilers, dat zijn
zendontvangers die signalen van toenemende frekwentie loodrecht naar boven
sturen en dan de tijd meten totdat de echo terugkomt. Op die wijze kan men
een indruk krijgen van de lokale hoogte van de verschillende ionosfeerlagen en
van hun reflecterende eigenschappen.
Al die gegevens, die nu al gedurende vele jaren worden gemeten, zijn in compu
terprogramma's verwerkt, waardoor, voor alle gewenste propagatie-circuits,
thans betrouwbare gegevens ter beschikking staan.
Dat de ionisatie van de verschillende lagen zich vrijwel continu wijzigt, moge
volgen uit het feit dat de zonnestand ten opzichte van de aarde eveneens van
minuut tot minuut verschilt. Door de scheve stand van de aardas ten opzichte
van haar baanvlak bestaan er seizoenen. Fig. 7 illustreert dat. In fig. 8 is één en
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ander nog wat verduidelijkt; op 22 december staat de zon loodrecht op 231/2
graad zuiderbreedte en op 21 juni 231/2 graad noorderbreedte. Op de overige
dagen van het jaar beweegt het punt, waar de zon loodrecht boven staat, zich
tussen deze uitersten. En aangezien de toestand van de ionosfeerlagen direct
afhankelijk is van de invallende zonnestraling, blijkt de ionisatie dus afhankelijk
van het seizoen te zijn. Hetzelfde kan worden gezegd t.a.v. de lokale tijd van de
dag. Op elk willekeurig moment is slechts omstreeks de helft van de aardbol
door de zon verlicht.
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Daar is het dag. De andere helft bevindt zich in de duisternis of ten minste in
de overgang tussen licht en donker (fig. 9). De propagatiecondities variëren dus
voor elke plek op aarde met de tijd van dag of nacht.
Tot dusverre hebben we gemakshalve verondersteld dat de zon een constante
stralingsbron is. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Reeds in de zeventiende
eeuw namen zonnewaarnemers geregeld donkere vlekken waar op de zon
neschijf Deze vlekken verplaatsten zich door de draaiing van de zon om haar

noordpool

nacht

dag

Fig. 9

as (in ca. 27 dagen), ze verdwenen geleidelijk, maarer kwamen ook weer nieuwe
plekken voor in de plaats. De waarnemingen van honderden jaren zijn voor het
eerst door de Zwitserse astronoom Wolf samengevat, waarbij bleek dat de zon
nevlekkenactiviteit een bepaalde periode vertoonde die gemiddeld 11 jaarduurde. Gedurende die periode steeg de zonnevlekkenactiviteit van een minimum
in een paar jaar tijd naar een maximum, waarna deze weer geleidelijk afnam.
In fig. 10 is een gemiddelde zonnevlekkencyclus getekend.
Wolf ontwierp een systeem om de zonnevlekkenactiviteit als een getal weer te
geven. Daarbij telde hij elke zonnevlekkengroep eenvoudig voor 10 en elke vlek
in de groep bovendien voor 1. Het zonnevlekkengetal (R) dat aldus ontstond,
kan variëren van 5 gedurende minimale zonne-vlekken-activiteit tot ca. 150 voor
maximale activiteit.
Het maximum varieert per zonnecyclus tussen ca. 100 en 200; de laatste waarde
is gemeten tijdens het zeer hoge maximum dat in 1958 is opgetreden, het
maximum voor 1979 was ca. 150, terwijl het voorgaande minimum in 1975 viel.
Een zonnevlek kan gemakkelijk een oppervlakte hebben die zo groot is als de
doorsnede van de aarde. Deze donkere plek op de zon wordt veroorzaakt door
een lokale afkoeling, vermoedelijk doordat zeer sterke magnetische velden op
die plaats de zon verlaten. Dit gaat gepaard met de uitstoting van enorme hoe30

veelheden ultraviolette straling, die dus in de bovenste ionosfeerlagen (F1 en
F2) de ionisatie beïnvloeden. De zonnevlekkenactiviteit varieert van dag tot dag,
waarbij persistente groepen zonnevlekken meer dan 27 dagen kunnen bestaan.
De zonnevlekkencyclus als voorgesteld in fig. 10 is dus een gemiddelde waarde,
waaromheen de dagelijkse waarden zich globaal afspelen in het middengolfbe
reik. Kortom, de ionosfeer mag niet worden beschouwd als een betrouwbaar reflectiemedium en het gebruik ervan berust dan ook op kansberekening. Versto
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ringen van het stralingspatroon van de zon treden op willekeurige momenten op
en zullen later ter sprake komen. Desondanks is men voor lange-afstandscommunicatie op het gebruik van dit medium afgewezen.
De uitbreiding van ru/mtegolven in het middengolfbereik wordt pas van prak
tisch belang op frekwenties boven ca. 1000 kHz (golflengte 300 m) en neemt in
betekenis toe naarmate de golflengte korter wordt. Deze ruimtegolf-propagatie
doet zich voor tijdens de lokale avond- en nachturen, wanneer de D-laag is opge
lost. Signalen kunnen dan, afhankelijk van het seizoen, reflecteren tegen de Een/of de F-laag, en daarbij naar de aarde terugkeren. Waar zenders in de korte
middengolf overdag een vrij beperkte reikwijdte hebben, kunnen zij 's avonds
verrassend ver worden gehoord. De ontvangst van de ruimtegolf kan nog wor
den bevorderd door de toepassing van antennes die de zenderenergie voorna
melijk in bovenwaartse richting afstralen.
Het is niet moeilijk om te berekenen dat, bij reflectie op een hoogte van 100 km
boven de aarde, ontvangst tot een afstand van ca. 1000 km van de zendmast
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kan worden bereikt. Het bereik blijft echter afhankelijk van de reflecterende
eigenschappen van de ionosfeer, en dus van met name het seizoen, waardoor
immers de zonnestand en de lengte van dag en nacht zijn bepaald. Dit betekent
dat het bereik niet constant is, maar onderhevig zal zijn aan variaties. Het gaat,
bij de korte middengolfontvangst in de avond, slechts om één ionosfeerreflectie.
In vaktermen heet dat een éénhopsverbinding.
Bij /cortegolf kan men eveneens met éénhopsverbindingen te maken hebben,
maar meestal zal het de bedoeling van de internationale kortegolfstations zijn
om grote afstanden te overbruggen. Er is sprake van meerhopsverbindingen.
Er zijn momenteel ongeveer 1500 kortegolf-omroepzenders in de lucht. Daarvan
zijn ca. 650 zenders met een puur lokale betekenis en ongeveer 850 zenders die
zich toeleggen op internationale omroep. Stations die zich met de internationale
en intercontinentale omroep bezig houden, bedienen zich over het algemeen
van veel hogere zendvermogens dan de lokale zenders.
Wanneer men zich wil toeleggen op de ontvangst van ver verwijderde kortegolf
stations, dan is een nog was dieper gaande kennis van het overdrachtsmedium
nodig. Men is dan in staat om bewust, zowel wat de tijd als wat de frequentieband betreft, naar het gewenste station te zoeken.
De langste afstand die men met éénmalige ionosfeer-reflectie kan overbruggen,
is afhankelijk van de hoogte van de ionosfeer en het stralingspatroon van de
antenne. De laagste afstraling die door een zendantenne in de praktijk nog kan
worden bereikt, is ca. 5°. Met zo'n lage elevatie wordt de F2-laag bereikt op een
afstand die tussen de 1500 en 2000 kilometer van de zender verwijderd is. Be
schouwt men een symmetrische reflectie, dan zal de gereflecteerde straling dus
in één „hop" een afstand kunnen overbruggen van 3000 a 4000 km, afhankelijk
van de hoogte van de ionosfeer. Het punt waar de reflectie optreedt, noemt men
het reflectiepunt (fig. 11).
reflectiepunt
■+

aardoppervlak '

R

T

Fig. 11

Is de afstand tussen zender en ontvanger groter dan 3000 a 4000 km, dan zullen
meer ionosfeerreflecties nodig zijn om deze afstand te overbruggen; óók zijn
grondreflecties dan noodzakelijk. Deze grondreflecties dragen aanzienlijk bij tot
de verstrooiing van het signaal, afhankelijk van de terreingesteldheid op de
plaats waar dit optreedt.
De zendantenne straalt niet één dunne bundel uit doch een kegel van straling,
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die men zich in het vertikale vlak ongeveer kan denken als in fig. 12 is aangege
ven. De vertikale openingshoek is in dit geval ca. 20°, de gemiddelde elevatie
dus ca. 15° (5° plus de helft van de bundeldikte).
Beziet men nu (fig. 13) het verloop van de reflecties, dan blijkt dat er tussen de
zender en een punt op 2000 km afstand, geen signaal van deze zender beschik
baar is. Dit stuk staat bekend als de stille zone of skip distance. Het zal duidelijk
zijn dat voor een kortegolfverbinding de reflecterende eigenschappen van de
verschillende reflectiepunten bepalend zijn.

1

Fig. 12
F 2-laag
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Fig. 13

In de kortegolf-predicties worden dan ook de eigenschappen van de reflectiepunten vertaald naar de hoogste frekwentie die bij een zo groot mogelijke
invalshoek (bij vlakke afstraling dus) nog kan worden gereflecteerd. Dit noemt
men de MUF voor F2-4000. De letters MUF zijn de afkorting van „maximum
usable frequency" of maximaal bruikbare frekwentie. Deze frekwentie geeft,
volgens de kansberekening, betrouwbare verbindingen gedurende 50% van de
tijd. Omdat dit geen basis is waarop communicatie kan worden bedreven heeft
men, naast de MUF, de OWF of FOT ingevoerd. Deze „optimum working fre
quency'' of „frequence optimum du travail" ligt in waarde 15% lager dan de
MUF en geeft betrouwbare verbindingen gedurende 90% van de tijd.
Vindt men aan de hand van de kortegolf-predicties dus een MUF voor F2laagreflectie van 20 MHz, dan zal de OWF dus 20 - 3 = 17 MHz zijn, en de
optimaal in aanmerking komende kortegolfband voor de verbinding derhalve
15 MHz (19 m). Wanneer men, op een wereldkaart, de punten met gelijke MUF's
onderling verbindt, dan ontstaat een zgn. contourkaart.

In fig. 14 is zo'n contourkaart getekend. Gewoonlijk is de wereldkaart in Merca33

torprojectie. De MUF-contouren voor F2-4000 zijn aangegeven door vloeiende
lijnen, waarbij de MUF staat aangegeven. Duidelijk is op de kaart te zien dat de
dag/nacht-overgang zich op de geografische lengte van de Amerikaanse oosto
in
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kust bevindt. Het is daar 5 uur vroeger dan GMT. De MUF's boven NoordAmerika zijn nog laag en vertonen een duidelijk minimum van 10 MHz. De zone
van daglicht gaat gepaard met een snelle stijging van de MUF naar ca. 30 MHz
voor de geografische breedte van Amsterdam, terwijl de afname van de MUF
na het invallen van de duisternis veel geleidelijker plaatsvindt. Dit is te zien aan
het „uitlopen" van de MUF-contouren in oostelijke richting.
Op de kaart zijn een aantal kortegolftrajecten uitgezet, die Nederland als cen
trum hebben. De verbindingen lopen natuurlijk volgens rechte lijnen, hetgeen
met behulp van een globe gemakkelijk kan worden geconstateerd. De trajecten
verschijnen als krommen op de kaart tengevolge van de projectiemethode.
Op deze krommen zijn, op 2000 km van de eindpunten, voor elk traject de reflectiepunten aangebracht. De hier heersende propagatiecondities zijn bepalend
voor de frekwentie op het beschouwde tijdstip (1200 GMT) voor de verbinding
kan worden gebruikt. Gewoonlijk zijn er dus twee verschillende waarden, waar
van de laagste moet worden gekozen. Beziet men bijvoorbeeld het traject naar
oostelijk Noord-Amerika, dan heeft het oostelijke reflectiepunt een F2-4000 MUF
van ca. 26,5 MHz. Voor het westelijke reflectiepunt geldt een MUF van 16 MHz.
Bij deze laagste maximum usable frequency behoort weer een OWF van 13,6
MHz zodat op dat moment de 11 MHz-band (25 m) de hoogst bruikbarefrekwen
tie is voor het traject. Het gebruik van de 15 MHz (19 m) is eveneens mogelijk,
doch zij zal misschien slechts gedurende ca. 60% van de tijd goed te ontvangen
zijn.
Met behulp van contourkaarten kunnen voor elke verbinding de bruikbare
frekwenties worden bepaald. Dergelijke contourkaarten worden door bijv, de
Boulder Laboratories in de Verenigde Staten van Amerika uitgegeven. Tegen
woordig worden door de radiostations meestal computer-predicties gebruikt.
Deze zijn echter afgeleid van dezelfde waarnemingen die ook tot de contourkaar
ten hebben geleid.
Wie achtereenvolgens, voor verschillende tijden, van de contourkaarten voor
één traject de MUF-waarden afleest, kan een kromme samenstellen die het
verloop van de MUF met de tijd geeft.
In fig. 15 zijn drie van dergelijke MUF-krommen voor drie verschillende trajecten
samengevat. Voor alle drie krommen geldt dat de stijging van de MUF in de mor
gen sneller gaat dan de afval ervan in de avond. Ook is duidelijk te zien dat de
MUF voor de daguren veel hoger is dan die tijdens de nacht. Waar 6 of 9 MHz
bruikbare frekwenties zouden zijn voor de avonduren op het westelijk halfrond,
kan overdag gemakkelijk 21 MHz worden gebruikt.
De relatief korte periode, waarop bijvoorbeeld Sydney op een hoge frekwentie
(21 MHz, 13 m) bereikbaar is, wordt veroorzaakt door de grote lengte (16 500
km) van het traject. Op de wereld-tijdenkaart kan men aflezen dat de ochtend
in Europa nog maar pas is begonnen, wanneer de avond in Australië al begint
te vallen, zodat het gebruik van de hoge „dagfrekwenties" slechts tot enkele
uren per etmaal beperkt blijft.
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Circuits:
Amsterdam-Sydney
Amsterdam-Buenos Aires
Amsterdam-New York
Maand: januari
Zonnevlekkengetal: 70
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In de zomermaanden is de daglichtperiode langerzodat hetdagelijkse minimum
in de MUF dan niet zo diep is.
De MUF-kromme heeft dan dus een veel vlakker verloop. Het maximum is veelal
ook lager dan in de winter, wat wordt verklaard door de grotere afstand zon
aarde in dit seizoen.
Behalve de MUF, bestaat er ook een LUF, de „lowest usable frequency". Er zijn
een aantal factoren die de LUF bepalen. De voornaamste daarvan is de D-laagabsorptie die niet alleen afhankelijk is van de ionisatie van deze laag, maar óók
van relatief grote luchtdichtheid in de laag, waardoor mede verstrooiing op
treedt. Het effect van de D-laag absorptie is mede afhankelijk van de lengte van
het traject binnen deze laag: bij steile opstraling is de absorptie veel minder dan
bij een zo laag mogelijke opstraling zoals gewoonlijk voor lange-afstandsverbindingen plaats vindt. Het is duidelijk dat, waar de D-laag alleen overdag
bestaat, deze absorptie alleen tijdens de daguren voorkomt. De D-laag-absorptie
is ook frekwentie-afhankelijk: voor hoge frekwenties treedt minder absorptie op
dan voor lage.
Naast de ionosferische absorptie treden ook grondverliezen op. Bij een traject
langer dan ca. 3500 km zijn meerhopsverbindingen noodzakelijk, waarbij ook
bodemreflectie optreedt. Daarbij bepaalt de geleidbaarheid van de grond in ho
ge mate de verliezen die daarbij optreden. Bij een goede geleidbaarheid (pol
ders, zeewater) zullen de verliezen lang niet zo groot zijn als bij reflectie op
rotsachtige of woestijnachtige gronden. Gemiddeld wordt, per grondreflectie,

20% signaal verloren.
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Uiteraard speelt de afstand ook een grote rol. De antennestraling verspreidt zich
steeds verder, waardoor de intensiteit ervan afneemt en dus ook de plaatselijk
aanwezige veldsterkte vermindert.
Al deze factoren bij elkaar leiden tot de LUF voor een bepaald traject. De LUF
geeft eigenlijk aan welke (lage) frekwenties overdag niet meer redelijkerwijze
bruikbaar zijn voor een verbinding, omdat de signaalsterkte op de ontvangstplaats te zwak wordt ten opzichte van de plaatselijk aanwezige zonneruis. De
LUF is mede afhankelijk van het gebruikte zendervermogen en van de eigen
schappen van de zendantenne. Voor een lang traject kan de LUF, onder ongun
stige omstandigheden, wel eens hoger worden dan de MUF. Er is dan geen
kortegolfverbinding mogelijk.
De MUF bepaalt de hoogste frekwentie die nog voor een bepaald traject kan
worden gebruikt en de LUF de laagste frekwentie. Tussen deze beide bevindt
zich een frekwentiegebied waarin uit beschikbare kortegolfbanden een keuze
kan worden gedaan. Wanneer men met een beperkt vermogen in dezendantenne werkt, is het altijd goed om de werkfrekwentie zo dicht mogelijk bij de
MUF(OWF) te kiezen, omdat de absorptie dan zo klein mogelijk is en de resteren
de signaalsterkte op de ontvangstplaats zo groot mogelijk.
De bovenstaande overwegingen verschaffen algemene inzichten in het mecha
nisme van de kortegolfoverdracht, maarzij leiden nog niettot praktische resulta
ten. Dat kan ook niet; aan deze basiskennis moet nog een grote mate van prak
tijkervaring met het kortegolfluisteren worden toegevoegd om redelijk accurate
voorspellingen te doen van het verwachte golflengtegebruik.
Wel kunnen we, met de verworven kennis, wat algemene regels definiëren die
ons bij het afstemmen op de kortegolf van pas kunnen komen.
In de eerste plaats kan onderscheid worden gemaakt tussen éénhopsverbindingen en meerhopsverbindingen. Immers, bij regionale kortegolfverzorging zal
de opstraalhoek van de zendantenne in het algemeen wat steiler worden geko
zen, zodat het signaal de ionosfeer onder een wat grotere hoek bereikt dan bij
uitzendingen die op de verre afstand worden gericht. Uit praktische overwegin
gen kan, als grens, een afstand van 2500 km worden gekozen. Omdat een steil
naar boven afgestraald signaal de ionosfeer passeert wanneer de frekwentie te
hoog is gekozen, zullen éénhopsverbindingen dus veelal op lagere frekwenties
plaatsvinden dan meerhopsverbindingen, waarbij altijd laag opstralende anten
nes worden toegepast.
Voorts moet onderscheid gemaakt worden tussen dag en nacht. Tijdens de
daguren zullen hogere frekwenties kunnen worden gebruikt dan 's nachts, om
dat de zonnestraling de ionisatie van de F-laag op peil houdt. Na zonsondergang
neemt deze geleidelijk af. Moeten we een grens stellen tussen „dag" en „nacht",
dan lijkt een goede keuze: de nacht treedt in één uur na zonsondergang op het
reflectiepunt dat het dichtst bij de ontvanger is gelegen. De dag begint eveneens
een uur na zonsopgang op het meest nabije reflectiepunt.
Tot slot moet rekening worden gehouden met het seizoen omdat hierdoor.
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vooral 's nachts, de hoogst bruikbare frekwentiebanden worden beïnvloed.
Op basis van deze globale afspraken kan nu ook een tabel worden samen
gesteld. Deze tabel is niet meer dan een serie vuistregels die gelden voor gemid
delde overdrachtscondities.

Tabel 6 Verwacht kortegolf frekwentiegebruik bij verschillende lokale condities op de
ontvangstplaats
Afstand
tot zender (km)

dag

nacht

dag

nacht

500 - 2500
groter dan 2500

9-15 MHz
11-21 MHz

6-11 MHz
9-15 MHz

9-15 MHz
11-21 MHz

6-7 MHz
6-11 MHz

Winter

Zomer

In tabel 6 komt de 25 MHz-band niet voor. Deze band wordt onder normale
omstandigheden dan ook weinig gebruikt, maar komt bij hoge zonnevlek
kenactiviteit zeker aan bod voor lange-afstandsverkeer.
Bij extreem lage zonnevlekkenactiviteit doen zich eveneens wijzigingen in de
tabel voor en zal voor een aantal verbindingen de hoogst genoemde frekwentieband van de tabel niet meer gelden. Aangezien deze minimumcondities zich
eerst rond 1986 of daaromtrent zullen gaan voordoen, blijft de tabel vooreerst
goed hanteerbaar.

Voor de VHF- en UHF-bereiken geldt als regel dat de optische horizon van de
zendantenne tevens de uiterste grens van het zenderbereik is. Onder normale
omstandigheden worden frekwenties die boven de 30 MHz liggen, niet meer
door de ionosfeer gereflecteerd. Hoewel onder zeer gunstige omstandigheden
tijdens hoge zonnevlekkenperiodes soms reflecties tot ca. 60 MHz kunnen
voorkomen, liggen de frekwenties van „Band 2", de FM-band, altijd boven de
MUF van de F2-laag. Als propagatie over de optische horizon plaatsvindt, is dat
te danken aan abnormale overdrachtscondities. Daaronder zijn sporadische
E-laag-verschijnselen te rangschikken, maar ook reflecties tengevolge van bij
zondere klimatologische omstandigheden zoals temperatuurinversies die bij
voorbeeld in mistgebieden kunnen ontstaan. Waar VHF-DX een zaak is van deze
bijzondere condities, zal in het desbetreffende hoofdstuk aan dit onderwerp wat
meer aandacht worden besteed.
UHF-DX kan geen gebruik meer maken van ionisatieverschijnselen; daarvoor
zijn de uitgezonden frekwenties te hoog. Men is voor bijzondere overdracht van
UHF-signalen geheel aangewezen op troposferische verschijnselen. Aangezien
deze zich dichter bij het aardoppervlak afspelen dan ionosferische verschijnse
len, wordt UHF-DX dus geplaagd door een beperkter bereik dan VHF-DX, waar
vooral de laag genummerde televisiekanalen soms verrassend verte ontvangen
kunnen zijn.
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T ransmissiesystemen

Radio behoeft niet alleen te dienen voor de overdracht van hoorbare signalen,
maar kan evenzeer worden ingezet voor andere doeleinden. Bakenzenders kun
nen radiosignalen in een nauwe bundel rechtstandig naar boven stralen op en
op die manier een overvliegend vliegtuig een juiste positie op de aanvliegroute
indiceren. Radionavigatie kan in alle rust aan boord van schepen plaatsvinden
door de richtingen van de ontvangen signalen te meten en de positie van het
schip door een kruispeiling vast te stellen. Radarsystemen zenden reeksen
impulsen uit: korte stoten signaal die, wanneer ze door een metalen object wor
den teruggekaatst, in de radarontvanger worden omgezet in informatie omtrent
afstand tot en richting van het object. Zo zijn er talloze variaties te noemen van
transmissiesystemen die in het radiospectrum worden toegepast. Omdat die
systemen een goed beeld geven van de stand van de communicatietechniek, is
het goed er kort aandacht aan te schenken.
De normale manier van radio-overdracht is het gebruik van een hoogfrekwente
draaggolf, waarop de „informatie" (spraak, muziek of anderszins) wordt „ge
moduleerd". De normale modulatiemethode is amplitudemodulatie (AM). Hier
bij wordt een hoogfrekwente draaggolf, die een constante amplitude (uitwij
king) heeft wanneer zij niet gemoduleerd wordt, beïnvloed door het microfoonsignaal. Dit microfoonsignaal heeft de drukverschillen die de menselijke stem
in de omringende lucht teweegbrengt, omgezet in elektrische trillingen die in
frekwentie variëren tussen ca. 200 en 3000 Hz. Zet men deze trillingen in een
grafiek uit tegen de tijd, dan krijgt men een grillig verlopende kromme. Deze
kromme nu, moet getrouw worden nagebootst door de denkbeeldige lijn die
de toppen van de golven van de draaggolffrekwentie verbindt. Men krijgt dus
voor een ongemoduleerde draaggolf een afbeelding die lijkt op fig. 16a, terwijl
de amplitudegemoduleerde draaggolf er uitziet als in fig. 16b is geschetst.
De draaggolf dient dus als transportmiddel voor het signaal. In de ontvanger
worden de beide signalen weer op vernuftige wijze gescheiden, zodat het audiosignaal dan resteert en, via een geluidsversterker, aan de luidspreker wordt
toegevoerd.
Fig. 16a geldt voor een bepaalde frekwentie. Wordt deze hoger dan komen de
golven nog dichter bij elkaar te liggen en de toppen dus ook. Wordt de frekwen
tie lager, dan gaan die toppen wat verder uit elkaar. Elke golf ziet er, wanneer
zij in detail zou worden bekeken, dus uit als de trilling van fig. 1; het is een zgn.
sinusvormige trilling.
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Wanneer een zender nu (in frekwentie) gemoduleerd wordt, dan blijft de ampli
tude (= uitwijking uit de nulstand) van de draaggolf altijd constant. Alleen wordt
nu de frekwentie van de zender beïnvloed door het microfoonsignaal. Er is dan
dus eigenlijk geen sprake meer van een draaggolffrekwentie, maar van een
steeds variërende frekwentie van constante amplitude die slechts overeenkomt
met de oorspronkelijke draaggolffrekwentie wanneer er (bijv, tijdens stiltes in
tekst of muziek) geen modulatie plaatsvindt. FM heeft bepaalde voordelen ten
opzichte van AM, zoals een mindere gevoeligheid voor lokale storingen, maar
dat is verder voor dit onderwerp niet van betekenis.
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Tot dusverre hebben we gesproken over de modulatie van één signaal op een
draaggolf, maar dat systeem is in de echte communicatietechniek al lang verla
ten. Men bundelt daar de signalen van een aantal signaalbronnen, en zet dat
(veel bredere) signaal dan op één draaggolf. Het proces van het „op elkaar
stapelen” van verschillenden signalen, heet in de wandeling „multiplexen”. Er

worden twee multiplex-systemen gebruikt-frekwentiemultiplex en tijdmultiplex. Frekwentiemultiplex wordt thans nog het meest toegepast.
De werking van dit systeem kan gemakkelijk aan de hand van fig. 17 worden
verklaard. Ter beschikking staan bijvoorbeeld 12 telefoniekanalen, elk met een
frekwentiebereik van 300 tot 3400 Hz. In de figuur zijn er (links) vijf aangegeven.
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Elk van deze signalen wordt eerst „hoogfrekwent" gemaakt door menging met
(modulatie op) een zwakke draaggolf van 48 kHz. Deze draaggolf wordt op
gewekt in een elektronisch circuit dat „oscillator” heet. Het circuit oscilleert (trilt)
met een vaste frekwentie, in dit geval 48 kHz. Er ontstaat nu, door toepassing
van een bepaalde methode van moduleren, voor elk van de twaalf telefoniekanalen een gemoduleerd signaal, dat loopt van 48,3 tot 51,4 kHz (48 + 0,3 tot 48
+ 3,4). Elk van deze HF (hoogfrekwente) signalen wordt nu nogmaals met een
oscillatorsignaal gemengd; het eerste signaal met een oscillator die een zwakke
draaggolf op 112 kHz produceert, het tweede signaal met een oscillator die op
116 kHz is afgestemd, etc. Door een hernieuwde menging van signalen ontstaan
nu: voor kanaal 1 een frekwentie van 60,6-63,7 kHz, voor kanaal 2 een frekwentie
van 64,6 — 67,7 kHz, etc.

48 kHz
osc

112 kHz
osc

116 kHz
osc

120 kHz
osc.

124 kHz
osc.

128 kHz
osc

1

60.6-63.7 kHz

2

64.6-67.7kHz

(48.3-51.4kHz)
3

68.6 -71.7 kHz

4

72.6 - 75.7 kHz

5
etc

Fig. 17

De oorspronkelijke telefoniekanalen verschijnen dus als hoogfrekwente signa
len, die keurig naast elkaar in frekwentie zijn „gestapeld” tussen 60 en 108 kHz.
In de telefoontechniek noemt men zo'n groep van 12 gemoduleerde kanalen een
primaire groep. Het is de kleinste groep die eventueel als eenheid van de ene
plaats naar de andere wordt overgedragen. Gewoonlijk echter worden vijf
primaire groepen samengevoegd tot een secundaire groep, vijf secundaire
groepen tot een tertiaire groep, etc. Op die manier kan men groepen op elkaar
stapelen tot bijv. 1800 of 2700 kanalen, die dan simultaan van de zender naar
de ontvanger kunnen worden overgedragen, door middel van het moduleren
van een gehele supergroep op één draaggolf. Uiteraard moet aan de ontvangzij-
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de alles weer ontward (gedemoduleerd) worden, maar dat gaat eenvoudig in
de omgekeerde richting.
De transmissiemedia die voor dit soort massale communicatie worden gebruikt,
kunnen variëren van open lijnen op palen langs de weg, via ingegraven coaxiale
kabels en straalverbindingen totsatelliet-transmissie. Behalve telefoniekanalen,
kunnen ook andere signalen worden overgedragen. Te denken ware aan radio
of televisiekanalen, aan telex en aan computerdata.
Multiplexen is dus een systeem dat, veelal smalbandige, kanalen samenvoegt
tot één breed kanaal, dat dan „breedbandig" wordt overgedragen.
De keuze van het transmissiesysteem wordt niet alleen bepaald door factoren
als prijs en verkeersaanbod, maar vaak ook door de terreinomstandigheden op
de route tussen zender en ontvanger. Immers, niet alle grond is geschikt voor
het leggen van kabels en bergen of meren op de route kunnen conventionele
verbindingen onmogelijk maken. De systemen die ons in principe ten dienste
staan, zijn:

Open lijnen
Die worden nog maar sporadisch toegepast omdat zij landschapsverstorend
werken en verder bij storm nog wel eens onbetrouwbaar kunnen blijken.
Coaxiale kabels
Dit zijn kabels met een doorsnede van 5 tot 8 mm. Ze hebben één enkele kern
draad van massief of getwist koper, centraal aangebracht en omgeven door een
ronde isolatiemantel. Hieromheen wordt dan weer een gevlochten metalen ge
leider gesponnen, en ten slotte wordt het geheel beschermd door een laag van

een plasticsoort (polypropyleen). Sommige soorten kunnen in de grond worden
gelegd. Het nadeel t.o.v. de open lijnen is de grotere demping van de signalen,
zodat onderweg vaker versterkers moeten worden toegepast om het signaal op
niveau te houden.
Straalzenders
Dit zijn zenders van een laag vermogen (ca. 5 watt), die meestal werken op
frekwenties tussen 2 en 7 GHz. Omdat deze signalen niet door de ionosfeer wor
den gereflecteerd, moet men de zenders op hoge torens plaatsen, zodat ze
onderling zichtcontact hebben.

De antennes die voor straalzenderverbindingen worden toegepast, zien er vaak
uit als komvormige schotels. Deze (verticaal opgestelde) antennes zijn in wezen
reflectoren die de vorm hebben van een omwentelingsparaboloïde („para
bool"). Wordt de echte antenne nu in het brandpunt van de parabool gezet en
de vrijkomende energie naar de parabool toe gericht, dan vindt de reflectie
plaats in een smalle, evenwijdige straal die nauwkeurig op de ontvangparabool
wordt gericht. In fig. 18 is e.e.a. schetsmatig aangegeven.
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De antenne met paraboolvormige reflector, kortweg „paraboolantenne" ge
noemd, wordt in de wereld van de microgolven erg veel toegepast. Vaak zijn
de schotels van aluminium of van kunststof dat aan de binnenzijde is gemetal
liseerd. De nauwkeurigheid waarmee het reflecterend oppervlak de ideale
paraboloïdevorm nadert, bepaalt de kwaliteit van de antenne.
Andere communicatie- of signaleringssystemen waar de paraboolantenne in de
één of de andere vorm wordt toegepast, zijn:
Scatterverbindingen
Dit is een heel merkwaardig verbindingssysteem, waarbij gebruik wordt ge
maakt van het minimale verstrooiingseffect dat op radiosignalen van zeer hoge
frekwenties nog altijd in de atmosfeer optreedt. Zie fig. 19.
De zend- en de ontvangantenne staan op een onderlinge afstand van honderden
kilometers en kunnen elkaar dus niet „zien".
Beide richten ze hun (paraboolvormige) antennes op hetzelfde luchtvolume, dat
zich midden tussen de stations, op kilometers hoog, bevindt. De signaalverstrooiing die in dit volume optreedt, staat er borg voor dat een uiterst klein deel
van de oorspronkelijk uitgezonden energie op de ontvangantenne terecht komt.

Fig. 19
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nq van speciale antenneversterkers met een zeer laag ruisniD°a°u (de zgT LNA, low noise amplifier) kan het signaal tóch weer hoorbaar wor
den gemaakt.
Scatterverbindingen worden met name toegepast wanneer er geografische be
lemmeringen zijn voor de uitvoering van de gebruikelijke systemen. Men denke
ge-
vooral aan de verbinding tussen eilanden, als bijvoorbeeld in het Caraïbisch ge

bied.
Satellietverbindingen
Met name worden hier de communicatiesatellieten bedoeld. Het bekendste pro

ject is Intelsat, waarin een aantal landen participeren. De communicatiesatelliet
zélf wordt geplaatst boven de evenaar, op een afstand van ca. 35 800 km tot de
aarde. De satelliet draait in een baan om de aarde, maar aangezien het aardop
pervlak met een even grote hoeksnelheid om het middelpunt draait, schijnt de
satelliet dus stil te staan.
Momenteel zijn er, in het Intelsat V-systeem, drie vaste punten boven de evenaar
in gebruik: boven de Atlantische Oceaan (de „Atlantic'' satellite), boven de
Indische Oceaan en boven de Stille Oceaan. Op aardezijn inmiddels vele tiental
len grondstations gebouwd die, via één van deze satellieten, met elkaar in
contact kunnen komen voor het doorgeven van „verkeer". Daarbij zendt het
grondstation op een aangegeven (eigen) frekwentie in de 6 MHz-band die door
de satelliet wordt ontvangen en via apparatuur aan boord wordt omgezet in
een 2225 MHz lagere frekwentie, die dan weer wordt heruitgezonden. Het ont
vangende grondstation is dus afgestemd op een frekwentie die in de 4 GHzband ligt en is aangepast aan die van het zendende station. Elk grondstation
heeft haar eigen zendfrekwentie toegewezen gekregen, en daarbij een zekere
bandbreedte waarop hetdoor middel van frekwentie-multiplex (FDM,frequency
division multiplex) verkeer kan afwikkelen.
De antennematen van Intelsat-grondstations zijn inmiddels gestandaardiseerd.
Standaard A-stations hebben een antennediameter van 28 a 30 meter en mogen

grondstation

satelliet

Fig. 20
44

grondstation

alle verkeer afwikkelen. Standaard B-stations hebben een antennediameter van
11 meter en mogen slechts verkeer afwikkelen dat op een andere wijze is ge
moduleerd (tijd-multiplex-PCM).
De satellietverbinding is schematisch voorgesteld in fig. 20.
Radio-astronomie is de wetenschap waarbij men het heelal onderzoekt met be
hulp van gigantische ontvangst-parabolen, gekoppeld aan uiterst gevoelige
ontvangers die bepaalde, door de natuur opgewekte, radiostraling ontvangen.
Een voorbeeld daarvan is de frekwentie 1428 GHz (golflengte 21 cm), de stralingsfrekwentie van waterstofatomen. Het voorkomen van waterstof in het
heelal kan hiermee worden aangetoond.
De grootste roterende antennes voor de radio-astronomie zijn momenteel ca.
100 meter in diameter. De grootste vaste (in een bergkom) opgestelde antenne
is ongeveer 300 meter in diameter.
Wil men een nog groter „oplossend vermogen" van de antenne bereiken, dan
is dat mogelijk door een aantal paraboolantennes op de rij te zetten, of in een
kruisvorm. Deze opstelling heet in vaktermen een „radio-interferometer".

Radar, oorspronkelijk de afkorting van de woorden: radio detection and ranging, is een meetsysteem dat de afstand tot een object meet en de richting
waarin het zich t.o.v. de waarnemer bevindt. Wie een bewegend object met
radar volgt, kan dan nog tevens de koers van dat object (vliegtuig of boot)
waarnemen.
Wie met radar om zich heen wil kijken, zal behoefte hebben aan een rond
draaiende antenne. Zo'n antenne is vaak een segment van een paraboolantenne. Deze antenne zendt ook weer een evenwijdige bundel signaalstoten uit van
zeer hoge frekwentie. Die zendfrekwentie hangt een beetje af van het doel waar
voor de radar wordt gebruikt. Voor de korte afstand, zoals bij landingsbanen
van luchthavens, worden frekwenties van ca. 10 GHz gebruikt, terwijl voor de
normale vliegbeveiliging, waarbij het „zicht" van de radar zo'n 80 km moet zijn,
een frekwentie van bijv. 3 GHz goed van pas komt. Voor de bewaking van de
vliegroutes wordt radar gebruikt met een nog langere golflengte, ca. 1,5 GHz.
Hiermee kan de route tot op honderden kilometers, en kunnen vluchthoogten
tot boven de 10 km, worden gesurveilleerd.
Het werkprincipe van de besproken impulsradar is eenvoudig. Zie fig. 21.
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De impulsgenerator wekt de signaalstoten op. Deze worden toegevoerd aan de
modulator en dan via de zender naar de antenne gevoerd. Deze antenne doet
dienst als zendantenne én als ontvangantenne. De omschakeling op „ont
vangst" vindt plaats tussen het zenden van de impulsen in. De duplexer scheidt
het uit te zenden van het ontvangen signaal en voert de ontvangen echo's van
metalen objecten naar de ontvanger die zorgt voor demodulatie van deze hoogfrekwente impulsen. Daarna worden ze, bij punt B, aan de apparatuur bij het
radarscherm toegevoerd.
Bij punt A werden aan dezelfde apparatuur de originele impulsen aangeleverd.
Ze worden nu onderling in tijd vergeleken. Hoe groter het tijdsverschil tussen
uitgezonden en ontvangen impuls is, des te groter is de afstand tot het object.
Als men op het (cirkelvormige) radarscherm nu een lichtende straal van binnen
naar buiten laat lopen, dan kan het middelpunt van het scherm als nulpunt die
nen en komen reflecties verder uit het midden naarmate deze echo's later zijn
ontvangen. Laat men dan bovendien de lichtende straal op het radarscherm
synchroon met de radarantenne draaien, dan heeft men een rondzichtradar
waarmee de afstand tot het object, de richting waarin het object zich t.o.v. de
radarpost bevindt en ook nog de koers van het object kunnen worden bepaald.
Op die wijze kan men centraal het scheeps- en vliegverkeer leiden bij resp. ha
venmonden en vliegvelden.
Verkeersradar of CW (continuous wave)-radar, maakt geen gebruik van een
roterende, maar van een vaste antenne. Bij dit soort radar wordt een constante
frekwentie, en dus geen impulsenreeks uitgezonden. Stilstaande objecten ge
ven bij deze radar geen echo's, maar bewegende metalen objecten wél, tenge
volge van het doppler-effect. Dit is een frekwentieverandering van het signaal
bij nadering of verwijdering van de bron. Men kan hier een parallel trekken met
het doppler-effect dat zich bijvoorbeeld voordoet bij fluitende treinen. Nadert
de trein, dan neemt de toonhoogte toe. Verwijdert de trein zich, dan neemt de
toonhoogte af. Doppler-radar werkt meestal met een langzaam variërend, in
frekwentie gemoduleerd signaal dat het doppler-effect optimaliseert. De zendfrekwenties liggen meestal tussen de 500 en de 5000 MHz.
Hoewel de toepassingen van draadloze systemen hiermee geenszins zijn uit
geput en bijvoorbeeld de navigatie niet aan bod is gekomen, is er althans een
indruk gegeven van de vele toepassingsmogelijkheden van systemen die zich

van het elektromagnetisch spectrum bedienen.
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Inleiding tot het DX-en

Het is de bedoeling om in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens de be
langrijkste hobby-terreinen van de DX-erte behandelen en daarbij aan alle be
langrijke aspecten aandacht te besteden. Vóórdat het echter zover is, is het goed
om kennis te maken met die activiteiten van de DX-er die bij elke tak van de hob
by voorkomen. De hobby wordt zowel solistisch als in verenigingsverband
bedreven. Meestal is het een privé-aangelegenheid: stoeien met de radio of de
televisie-ontvanger en het wachten op de goede condities of de goede gelegen
heid. Wie de hobby serieus wil bedrijven, begint met het aanleggen van een een
voudig administratief systeem, waarin gegevens over de ontvangstdatum, -tijd
en -frekwentie worden genoteerd, met daarachter het ontvangen station en
eventuele opmerkingen over zaken die men zelf van belang vindt: de ontvangstkwaliteit, een periodiek programma dat men op een bepaalde tijd moet kunnen
terugvinden, een anomalie in de ontvangst, dan wel een bijzonder leuk stukje
muziek, waarvan men graag de titel wil weten, de stand van de wijzer op de
afstemschaal, etc. Voor dit doel kan men een dik schrift nemen of een grote
agenda; het voornaamste is dat men in staat is om belangrijke gegevens later
te kunnen terugvinden.
Het bijhouden van zo'n logboek behoeft niet voor alle beluisterde stations te
gebeuren, maar is bedoeld als naslagwerk voor de gebruiker zélf. Het is daarom
verstandig om het logboek zorgvuldig in te delen, bijvoorbeeld door het gebruik
van gelinieerd papier en het daarop aanbrengen van verticale kolommen voor
alle regelmatig te noteren zaken. Zie als voorbeeld fig. 22.
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Notities kunnen worden gemaakt van dié waarnemingen waaraan men, om wel
ke reden dan ook, waarde hecht. Veel DX-ers die ontvangst-verificatiekaarten
(zgn. QSL-kaarten) verzamelen, hebben een logboek nodig om bij te kunnen
houden aan welk station een ontvangstrapport is gezonden, en van welkstation
een ontvangstbevestiging of QSL-kaart is ontvangen. Anderen noteren bij
zondere ,,vangsten" in de wetenschap dat de ontvangstcondities een cyclisch
verloop hebben en meestal een jaar later terugkomen. Men kan, wanneer de
ontvangst van een zwak of een bijzonder station dan op datum en tijd is vast
gelegd, een jaar later nog eens een wat uitvoeriger poging doen. Soms leiden
deze systematische waarnemingen nog wel eens tot onverwachte ontdekkingen
inzake overdrachtscondities.
Wie zich thuis wil voelen in de DX-wereld moet ook een beetje de taal kunnen
spreken; de hobbytaal wel te verstaan. Dit is een afgeleide van de taal die de
radio-amateurs gebruiken. Al eerder werd gezegd dat de term ,,DX"zelf één van
de afkortingen is die DX-ers en amateurs gebruiken. QSL is een andere afkorting.
Trouwens, er is een heel rijtje termen die met de letter Q beginnen en die al
lemaal een zeer bepaalde betekenis hebben. Men noemt dit wel de „Q-code".
Voorbeelden:
QSA 4 betekent: ik ontvang Uw station met een goede signaalsterkte;
QRM 3 wil aangeven dat er matige storing is. Vaak wordt de storingsbron er
dan nog bij vermeld. QTH, gevolgd door een plaatsnaam, wil zoveel zeggen als:
„ik woon in
Behalve de Q-code zijn er nog een groot aantal voor de hand liggende afkortin
gen die van Engelse benamingen zijn afgeleid: TVI is „television interference",
BCL is de afkorting van „broadcast listener" (omroepluisteraar), RX betekent
„receiver" (ontvanger), YL staat voor „young lady", PSE voor „please", PWR
voor „power" (vermogen), etc. Achterin dit boek vindt u een samenvatting van
de meest gebruikte DX-termen en afkortingen die u niet alleen in brieven maar
ook in het telegrafieverkeer nog dagelijks kunt tegenkomen.
Bij een DX-er is de ontvangstkwaliteit altijd van groot belang. Het is een prestatie
om van een zwak station tóch een goede ontvangst te kunnen melden, en er
is een internationaal aanvaard systeem voor het weergeven van de ontvangst
kwaliteit in een cijfercode die door praktisch elk radiostation zal worden begre
pen Bij televisie ligt de zaak een beetje anders: daar laat men het station zien
hoe de ontvangst is geweest door een foto van het ontvangen programma, óf

van de stationsidentificatie, óf van het ontvangen testbeeld te maken en op te
sturen.
Bij radio is het resultaat hoorbaar en kan het worden verwerkt in een ontvangst„code" die, in vijf cijfers, aangeeft:
(S)
- de ontvangen signaalsterkte
(I)
- de ondervonden interferentie (van andere stations)

- de ruis (van lokale atmosferische
of buitenaardse oorsprong)
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(N)

- verstoringen op de propagatieweg (fading, etc.)
— de resulterende ontvangstwaardering

(P)
(O)

De tussen haakjes vermelde letters zijn de beginletters van deze SINPO-code
en het zijn de beginletters van de woorden: Signal strength, Interference, Noise,
Propagation disturbance en Overall merit.
Achter elke letter behoort een waarderingscijfer te komen, dat afhankelijk is van
de werkelijke ontvangst. Dat cijfer kan maximaal 5 zijn en minimaal 1. Steeds
is het zo dat een hoog cijfer een gunstige situatie aangeeft. S4 duidt op een goe
de signaalsterkte, I5 op afwezigheid van enig storend signaal. Samenvattend,
ziet de SINPO-code er dus als volgt uit:

5
4
3
2
1

s

I

N

P

O

uitstekend
goed
redelijk
slecht
nauwelijks
neembaar

geen
licht
matig
ernstig
extreem

geen
licht
matig
ernstig
extreem

geen
licht
matig
ernstig
extreem

uitstekend
goed
redelijk
slecht
onbruikbaar

Omdat veel radioluisteraars en beginnende DX-ers moeite hebben met de ru
brieken N en P nemen internationale kortegolfstations gewoonlijk genoegen
met de verkorte versie van deze code, die bekend staat als de SlO-code. In dit
geval omvat de letter I alle ontvangstverstorende elementen, dus zowel het
storende station als de TL-buis van de buurman.
Er zijn verschillende cijfercombinaties mogelijk. Men kan met een waardering
2 voor de S toch wel op een 4 voor de O komen, als de interferentie gering of
afwezig is. Als referentie voor het invullen door beginnende DX-ers kan gelden
dat het lokale middengolfstation, dat dus zeer sterk binnenkomt, waarschijnlijk
de waardering 55555 kan krijgen. Voor kortegolf is deze waardering vrijwel nooit
te realiseren. Altijd betekent het geven van een lage waardering voor de I, dat
de waardering van de O eveneens beneden normaal is.
Het geven van informaties over de ontvangstkwaliteit is één van de belangrijke
elementen in correspondentie tussen DX-er of BCL en het omroepstation. Voor
het overige zijn daarbij natuurlijk van belang: de datum en detijd van ontvangst,
de golflengte of frekwentie, alsmede indicaties over de inhoud (evt. met waarde
ring of kritiek) van het geboden programma.
De redenen voor het corresponderen met radiostations kunnen van geval tot
geval verschillen. Verreweg in de meeste gevallen rapporteren luisteraars aan
veraf gelegen of zwakke radiostations met de bedoeling om van dat ontvangstbericht een QSL te krijgen. Het is zaak om deze intentie dan ook duidelijk aan
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het station te melden. Immers, men zal u niet automatisch een officiële ontvangstverificatie sturen als u daar niet om vraagt.
Gaat het u meer om een opinie, om een reactie op het programma of om een
programmatische informatie, dan kan zo'n verzoek om een QSL natuurlijk
achterwege blijven. Bij de lokale stations of de constant goed te ontvangen
regionale midden- en langegolfstations, behoeft een ontvangstrapport uiter
aard óók niet te worden bijgesloten. Wel echter uw naam en adres, zo duidelijk
mogelijk geschreven teneinde fouten bij de adressering van de antwoordbrief
te voorkomen.
Radiostations stellen prijs op reacties op het programma of op programma
onderdelen. Vooral bij kortegolfstations zijn de echte, oprechte programmareacties summier te noemen en dat terwijl het vooral de programmamakers zijn
die behoefte hebben aan dit contact met de luisteraars. De adressering van een
brief aan een radiostation kan nog wel eens een probleem zijn. Men moet trach
ten om, op de één of andere manier, de brief bij de juiste persoon of de juiste
afdeling te krijgen. Behalve een algemeen adres van het station, behoort er dus
een naam van een afdeling of van een medewerker op de enveloppe te staan.
Wie aan kortegolf-omroepstations schrijft, zal er vaak de voorkeur aan geven
om beide te doen, omdat de namen van de medewerkers meestal verkeerd
worden gespeld, wanneer ze op de klank worden geschreven. Veel kortegolfsta
tions hebben een ,,QSL-policy". Omdat ontvangstrapporten voor kortegolfsta
tions van levensbelang zijn, stimuleert men het schrijven van brieven door pe
riodiek met nieuwe QSL-kaarten te verschijnen. Soms zijn dat prachtig verzorg
de reprodukties, vaak zijn het eenvoudige maar wel representatieve en oogstre
lende kaarten, die waardige aanvullingen zijn van de collectie van de luisteraar.
Gemiddeld zal een QSL-kaart 1 a 2 maal per jaar worden „ververst", maar som
mige stations wisselen vaker.
Wie aan een groot internationaal kortegolfstation schrijft, behoeft zich in het
algemeen geen zorgen te maken over de retourpost. Wie naar een klein, soms
lokaal, station schrijft, krijgt te maken met heel andere omstandigheden. Daar
is het soms maar één man die én technicus is én omroeper, en die bovendien
de correspondentie moet afdoen. Zo'n station heeft geen geld (over) voor
portokosten en zal derhalve alleen reageren op een brief of een ontvangstrap
port wanneer het „wat bijzonders" is.
In dergelijke gevallen moet men als luisteraar of DX-er trachten voor zijn rapport
speciale aandacht te krijgen, bijvoorbeeld door de keuze van de onderwerpen,
door bijsluiten van een foto en/of door het insluiten van retourportokosten. Dat
laatste is soms een groot probleem, omdat men beter geen geld kan, en soms
ook niet mag, insluiten. Het is echter heel vaak mogelijk om via het postkantoor
een IRC (international reply coupon, internationale antwoordcoupon) te kopen,
die dan in den vreemde voor een postzegel van de aangegeven waarde kan wor
den ingeruild. Er moet echter op worden gewezen dat IRC's niet in alle landen
kunnen worden ingeruild.
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Een geheel andere manier van correspondentie is het gebruik van cassette of
band.
Wie over een bandrecorder beschikt, zou dit middel kunnen gebruiken. Het is
echter de vraag of de radio-stations er zo blij mee zijn, omdat het afluisteren
van bandjes een tijdrovende zaak is. Bandrapportage kan dus het beste plaats
vinden wanneer daar door het station om wordt verzocht, óf nadat u daarvoor
van het station toestemming hebt gekregen.
Gaat het om ontvangstrapportage, zoals dat bij kortegolf gebruikelijk is, dan
wordt geadviseerd om de rapportage zélf te beperken tot korte stukken pro
gramma, met lengtes van ca. één minuut, en opgenomen op verschillende da
gen maar wel omstreeks dezelfde tijd. Het is verstandig om, vóór elke korte
opname, even de datum, de tijd en de frekwentie op de band te noemen. Dat
maakt de administratieve verwerking bij het station gemakkelijker. Ook wordt
geadviseerd om de band te beginnen met uitdrukkelijk naam en adres te noe
men, en tevens te verzoeken de band (of cassette) terug te zenden.
Aangezien de geluidskwaliteit van midden- en kortegolfstations beperkt is, kan
met de normale opneemsnelheid van 9n/2 cm/s voor band worden gewerkt, en
uiteraard met de voor cassetterecorders gestandaardiseerde snelheid van
4,75 cm/s.
Aangezien rapporten op band aan waarde inboeten wanneer ze weken onder
weg zouden zijn, is het raadzaam om bandjes per luchtpost te verzenden. In vele
landen zijn voor bandjes en cassettes speciale posttarieven geldig, wanneer de
band althans in een open enveloppe (gesloten met een splitpen) wordt aange
boden aan het postkantoor. Daarbij kan het nodig zijn om, buiten op de envelop
pe, nog te vermelden: „petit paquet", „spoken letter", „magnetic tape" of iets
dergelijks. De terminologie is voor verschillende landen anders, maar dit zijn de
meest voorkomende aanduidingen.
Het maken van een goede, vervormingsvrije opname van de radio kan een pro
bleem zijn.
Het gebruik van een microfoon voor het maken van radio-opnamen leidt tot
slechte resultaten. Het is nodig om een directe, metallische verbinding tussen
de uitgang van de radio en de ingang van de bandrecorder tot stand te brengen.
Dit kan door middel van speciaal daarvoor bestemde snoeren. Zo'n verbinding
wordt normaliter gemaakt tussen de recorderuitgang van de ontvanger en de
lijningang van de band- of cassetterecorder. In vele gevallen echter, leidt deze
verbinding niet tot goede resultaten, omdat het binnenkomende signaal in de
recorder te laag is, terwijl vaak de verbinding helemaal niet gemaakt kan worden
omdat de cassetterecorder niet over een lijningang beschikt.
Er zijn verschillende mogelijkheden om in dergelijke gevallen toch nog goede
opnamen te maken, maar daarvoor is het goed om iets van de normen te weten
die in deze techniek worden gebruikt.
Er zijn twee verschillende signaalniveaus die vaak bij band- en cassetterecorders
worden gebruikt. Apparatuur van Duitse oorsprong is gestandaardiseerd op de
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DIN (Deutsche Industrie Norm). Japanse en Amerikaanse apparatuur werkten
met hogere spanningen, zodat de aanpassing tussen beide systemen altijd
slecht of onmogelijk is. Radio's met DIN-norm hebben gewoonlijk aan de
bandrecorderuitgang een spanning van 5 millivolt (mV), terwijl dat bij de andere
apparatuur soms wel 60 of 100 mV is.
De microfooningangen zijn voor de beide normen wat beter vergelijkbaar en
aangepast aan laagohmige microfoons, die spanningen afgeven van ongeveer
0,1 tot 1 mV. Apparatuur die op de DIN-norm is aangepast, kan worden herkend
aan de bekende, meestal vijfpennige, DIN-pluggen. Apparatuur van Japanse of
Amerikaanse oorsprong maakt gewoonlijk gebruik van enkelvoudige
cinch(tulp)-pluggen.
Wie een ontvanger én een recorder heeft die van dezelfde norm gebruik maken,
zal geen problemen hebben met het opnemen van radioprogramma's op band.
Wie apparatuur heeft met onderling verschillende normen, kan de onderlinge
aanpassing bereiken door het uitgangssignaal van de radio te verzwakken totdat
een passend ingangssignaal voor de microfooningang van de recorder is be
reikt.
Er kan een schakelingetje worden gemaakt dat bestaat uit de volgende onderde
len: een afgeschermd snoer van maximaal 1,5 meter lang, een paar weerstan
den en een condensatortje. Die onderdelen worden onderling verbonden zoals
in fig. 23 is aangegeven.
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Voor wie niet op de hoogte is met de symboliek van de elektronica, nog de vol
gende aanwijzingen: een weerstand wordt aangegeven door een langwerpige
rechthoek, de waarde ervan in de eenheid ohm. De indicatie „k" achter hetgetal
betekent „kilo-ohm".
Een condensator wordt door twee korte evenwijdige lijntjes gesymboliseerd.
De waarde is hier aangegeven in microfarad (/zF).
De flexibele, gevlochten metallische afscherming van de microfoonkabel wordt
aangegeven door een streeplijntje parallel aan de centrale geleider te trekken.
De gehele schakeling wordt samengesteld door soldeerlassen en kan bij wijze
van spreken in een luciferdoosje worden ondergebracht.
De waarden van de onderdelen gelden voor het geval dat een aanpassing tot
stand moet worden gebracht tussen de uiteinden van de volumeregelaar van
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een transistorradio (in de ontvanger dus), en de microfooningang van een band
of cassetterecorder. Bij aansluiting op de DIN-plug van de ontvanger kunnen
dezelfde waarden worden gebruikt.
Geeft men er de voorkeur aan om de luidsprekersaansluiting van de ontvanger
te gebruiken, dan wordt hetaan de recorder toegevoerde signaal afhankelijk van
de stand van de volumeregelaar. In de schakeling moet de condensator van
10 AtF dan worden vervangen door een type van 0,5 /zF. Heeft de ontvanger een
cinchrecorderuitgang, dan kan de condensator vervallen, terwijl de waarden
van de beide weerstanden veranderen. De waarde van de 220 kO-weerstand
wordt verminderd tot 100 k, terwijl de 220 ohm-weerstand nu 1000 ohm (1 k)
wordt. Het is verstandig om de aanpassingschakelaar zo dicht mogelijk bij de
ontvanger op te stellen. In sommige gevallen is het nodig om tussen de radio
en de bandrecorder nog een gelijkstroomblokkering aan te brengen. Desge
wenst kan daarvoor een condensator van 10 y.F worden gekozen, die wordt aan
gesloten als in fig. 23 is aangegeven.
Het kan in de praktijk blijken dat de signaalniveaus nog niet helemaal kloppen.
Men kan dan verder „bijtrimmen" door met name de waarde van de serieweerstand te veranderen, bijv, naar 100 k of naar 47 k.
Wanneer de aanpassingen zijn gemaakt en de proefopnamen goed is, kan met
het maken van ontvangstrapporten op band worden begonnen.
Neem liever niet van die lange stukken op. U verplicht degene die de band
afluistert tot werkeloosheid, want het vaststellen van de ontvangstkwaliteit kan
door een vakman binnen een minuut gebeuren.
Meestal zullen bandjes van goede rapporteurs dan ook niet meer dan 15 a 20
minuten informatie bevatten, en is elke opname heel kort ingeleid door relevan
te opmerkingen over datum, tijd, frekwentie en ontvangstkwaliteit.
Tot dusverre zijn vooral de solo activiteiten van de hobby beschreven. Er zijn
echter ook veel activiteiten in collegiaal- of verenigingsverband. In Europa al
leen al zijn tienduizenden hobbyisten verenigd in DX-clubs, en waarschijnlijk
is een veelvoud van dit aantal wel actief in de hobby, maar niet aangesloten bij
een hobbyclub. In Nederland bestaat al sinds jaren de Benelux DX Club; zij telt
tegen de duizend leden.
Zo'n collegiale organisatie kan voor de individuele DX-er veel nut hebben. Ge
woonlijk is er een verenigingsblad, waarin gegevens voorkomen over nieuwe
ontvangers; artikelen over onderwerpen die een relatie hebben met de hobby;
overzichten van stations die door collega's zijn ontvangen, met daarbij de
frekwenties; frekwentiewijzigingen van kortegolfzenders worden vaak in de DXclubbladen opgenomen (middengolfzenders hebben vaste frekwenties), er wor
den technische adviezen gegeven en DX-wedstrijden georganiseerd. Wie actief
aan de DX Club deelneemt, heeft het met z'n hobby beslist druk!
Behalve de periodieke informatie door middel van het verenigingsblad, worden
er vaak gespreksavonden en DX-bijeenkomsten op plaatselijke of regionale
basis georganiseerd door DX-ers met initiatief. De meeste Clubs hebben ook
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ten minste eenmaal per jaar een vergadering, waarin bestuurlijke en organisato
rische zaken aan de orde komen. Soms worden er DX-weekeinden georgani
seerd Daar worden dan niet alleen gegevens uitgewisseld en markten gehou
den van DX-apparatuur maar ook wordt er 's nachts in clubverband geluisterd
of gekeken. Antennes en apparatuur worden bij dit soort bijeenkomsten vaak
meegenomen en waarnemingen worden vergeleken.
In Zweden maakt men soms DX-expedities (DX-pedities) naar noordelijke lokaties en worden lange antennes uitgespannen om bijzondere ontvangsten via
de poolzone te kunnen doen. Daarbij worden geregeld middengolfstations uit
Noord-Amerika ontvangen.
Kortom, wie zich wil uitleven in collectief verband, kan zich ook in de DX-wereld
goed thuis voelen.
DX-clubs hebben vaak onderling contact en de besturen wisselen clubbladen
uit, waarbij kopij kan worden overgenomen.
In het grotere verband bestaan er DX-federaties: organisaties waarvan DXclubs lid zijn. Die federaties houden zich bezig met de uitwisseling van gegevens
en activiteiten, maar spelen ook een belangrijke rol in de standaardisatie van
aanspraken. Zo is er bijvoorbeeld een internationaal vastgestelde landenlijst,
die als referentie dient voor tellingen van het aantal landen dat een DX-er kan
claimen te hebben ontvangen. DX-federaties onderhouden ook vaak contacten
met een aantal radiostations, waarvan ze rechtstreeks gegevens en bijstand krij
gen, die via het blad van de federatie dan onder de aangesloten verenigingen
worden verspreid.
Er zijn DX-clubs en DX-federaties over de gehele wereld. De hobby is groeiend
in Europa en Latijns Amerika, stabiel in Noord-Amerika, sterk groeiend in Japan,
en in de aanzet op vele plaatsen in Azië en Afrika.
Het DX-en zélf is slechts één van de activiteiten van de DX-er. Het zich bekwamen
in de hobby vereist interesse en zelfs studie van ontvangers, antennes, voedingslijnen, ontvangst- en overdrachtscondities en vreemde talen, dat alles gekop
peld aan routine in het afstemmen van de eigen ontvanger. Vaak zal men gezel
lig naar een goed programma luisteren of kijken, maar soms zijn er speciale
overdrachtscondities en wordt de ware DX-er wakker. Dan wordt er echt ge
zwoegd om tot bijzondere resultaten te komen, dan worden collega's telefo
nisch getipt en loopt, op één avond, een hele bladzijde van het logboek vol. Wie
zijn hobby zó als een ontspanning beleeft, kan er erg lang plezier van hebben.
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5.

De radio-ontvanger

Een inzicht omtrent de werking van de ontvanger kan het beste worden op
gebouwd aan de hand van een zgn. blokschema, dit is een figuur waarin de
functies van de verschillende elektronische schakelingen worden voorgesteld
door blokjes. Het blokschema van een standaard-huiskamerontvanger is afgebeeld in fig. 24.
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Fig. 24
In dit blokschema treft u, in afwijking van de standaard, ook enkele schemasymbolen aan. In het antennecircuit, dat gewoonlijk niet is voorzien van een „actief"
onderdeel als een radiobuis of een transistor en dat derhalve niet als een apart
blokje wordt opgevoerd, is het symbool voor een spoel en dat voor een variabele
condensator gegeven. Bovendien zijn de antenne en de aarde (chassis) in het
schema aangegeven.
De parallelschakeling van een spoel en een condensator speelt in de radiotech
niek een zeer belangrijke rol en staat bekend onder de naam „resonantiekring".
In haar eenvoudigste vorm ziet de schakeling er uit als in fig. 25a is aangegeven.
Sluit men op een dergelijke kring een wisselspanning aan, dan zal de schakeling
hiervoor een bepaalde wisselstroomweerstand of „impedantie" hebben. Deze
is afhankelijk van de waarde van de spoel en die van de condensator. Varieert
men nu de frekwentie van de wisselspanning dan doetzich het verschijnsel voor
dat de impedantie van de schakeling bij één bepaalde frekwentie sterk gaat oplo
pen. Die frekwentie waarvoor de hoogste wisselstroomweerstand wordt geme
ten, noemt men de resonantiefrekwentie van de kring. De verandering van de
impedantie met de frekwentie in de buurt van de resonantie frekwentie fr is afgebeeld in fig. 25b.
Zoals gezegd worden resonantiekringen in de radiotechniek veel toegepast.
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Men kan zich voorstellen dat zo'n kring wordt aangesloten tussen de antenne
en de aarde-aansluitingen van de radio. Via de antenne worden elektrische
spanninkjes van zeer hoge frekwentie aan de resonantiekring toegevoerd. Voor
vrijwel alle spanninkjes zal de lage weerstand van de kring buiten haar resonan
tiefrekwentie een kortsluiting naar aarde betekenen. Slechts de spanningen
waarvan de frekwenties in de buurt liggen van de resonantiefrekwentie van de
kring, worden niet kortgesloten en zijn dan in staat om de volgende schakeling in
de ontvanger te bereiken.
Varieert men de resonantiefrekwentie van de kring door bijvoorbeeld de toepas
sing van een variabele condensator, zoals in fig. 24 is aangegeven, dan kan men
dus de resonantiefrekwentie van de kring veranderen. Men is dan in staat om
uit een aantal aangeboden signalen een keuze te maken. Dit proces heet „af
stemmen” en het veranderen van de condensatorwaarde gebeurt gewoonlijk
met de afstemknop.
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De kwaliteit van de resonantiekring is afhankelijk van de kwaliteit van de toege
paste onderdelen. Voor de spoel wordt de kwaliteitsfactor Q vertegenwoordigd
door het quotiënt van de wisselstroomweerstand en de gelijkstroomweerstand:

Voor kortegolfspoelen, bijvoorbeeld, gelden waarden van Q in de buurt van 100.
Bij resonantie geldt dat de spanning over de spoel of de condensator aanzienlijk
groter is dan de aangeboden spanning. In een parallelkring wordt de stroom
in dat geval bepaald door de gelijkstroomweerstand, doch de spanning over de
spoel (of de condensator) door de wisselstroomweerstand van de spoel, die
veel groter is dan R. Er treedt bij resonantie dus een opslingering van de span
ning op die voornamelijk wordt bepaald door de Q van de spoel.
Vaak zullen de kwaliteitsfactor O van de spoel en de opslingering elkaar niet veel
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ontlopen. Daarom wordt de opslingeringsfactor van een resonantiekring dus
geïndiceerd als de Q van de kring.
De opslingering van de kring zal in de praktijk sterk afhangen van de belastingsweerstand die in de meeste gevallen parallel met de kring in een schakeling is
aangesloten. Zo zal in een radiotoestel de afgestemde kring zijn gekoppeld aan
één of enkele transistoren, die uit de kring energie afnemen en voor die kring
dus een bepaalde „belasting" vertegenwoordigen. De Q van een belast circuit
is dus altijd lager dan die van een onbelaste kring.
De resonantiecurve, zoals die in fig. 25b is voorgesteld, zegt ons iets over de
doorgelaten „frekwentieband": dat deel van de aangeboden signalen dat zon
der al te veel verzwakking de volgende kring bereikt.
Naarmate de Q van de kring beter is, zal deze beter in staat zijn om de resonantiefrekwentie meer te bevoordelen ten koste van de overige frekwenties. Men
zegt dan dat de selectiviteit van de kring toeneemt.
De selectiviteit wordt gewoonlijk aangegeven in termen van de verzwakking die
buiten de resonantie van de kring optreedt. Zo vindt men bijvoorbeeld S9: 80x.
Dit indiceert dat de verzwakking 80x is wanneer men 41/2 kHz buiten de resonantiefrekwentie van de kring komt.
Ook de doorgelaten frekwentieband moet nader worden gedefinieerd. De
resonantiecurve geeft aan dat slechts voor een nauw frekwentiegebied de
hoogste impedantie wordt gehaald; al vrij snel valt aan weerszijden van de
resonantiefrekwentie de impedantie af naar lagere waarden.
Als de bandbreedte van een resonantiekring of een stelsel van kringen, geldt
nu het deel van de resonantiecurve dat zich boven de 71% (3 dB) van de maxima
le waarde bevindt. Dit is in fig. 25b schetsmatig aangegeven.
Bij radio-ontvangst in de middengolf en kortegolf zal bij afstemming de reso
nantiefrekwentie van de kringen zoveel mogelijk gelijk worden gemaakt aan de
draaggolffrekwentie van de gewenste zender. Wanneer de bandbreedte van de
kring dan bijvoorbeeld 9 kHz is, betekent dit dat signalen tot op 41/? kHz aan
weerszijden van de resonantiefrekwentie worden doorgegeven. In deze
9 kHz-doorlaatband bevinden zich de beide zijbanden van de zender: de hoogfrekwent gemoduleerde signalen die de spraak of muziek bevatten die in het
radiotoestel weer in hoorbare klanken moeten worden omgezet.
In de praktijk zal de enkelvoudige resonantiekring niet veel meer worden toege
past; voldoende selectiviteit kan pas worden verwacht wanneer enkele kringen,
die op dezelfde frekwentie zijn afgestemd, onderling worden gekoppeld. Deze
koppeling geschiedt vaak magnetisch, bijvoorbeeld door de beide spoelen op
eenzelfde ferrietkern te wikkelen. Op die manier kan dan, via magnetisatie, energieoverdracht van de ene spoel naar de andere plaatsvinden. De selectiviteit kan
dan nog worden gevarieerd doorde matevan koppeling tussen de beide spoelen
te beïnvloeden. In fig. 24, waar het blokschema van een eenvoudige ontvanger is
getekend, is de koppeling tussen de antennespoel en de ingangskring van de
ontvanger al aangegeven door een vertikale streep.
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De werking van vrijwel elke moderne ontvanger berust op het zgn. superheterodyne-principe. Het voordeel hiervan is dat men, in de ontvanger, alle ont
vangbare frekwenties omzet in één vaste, zgn. middenfrekwentie. De vereiste
selectiviteit kan dan door vast afgestemde kringen, de middenfrekwent-bandfilters (ook wel middenfrekwent-transformatoren genoemd) op veel eenvoudi

ger wijze worden bereikt dan met dure variabele condensatoren, waarvan dan
ook de gelijkloop bij afstemming een probleem is. Schematisch is het middenfrekwent-bandfilter in fig. 26a voorgesteld; fig. 26b geeft de praktische verschij
ning als een vierkant of rond aluminium busje met bovenin een gat, dat nodig
is om - in de fabriek - de kringen op de juiste resonantiefrekwentie af te regelen
door verandering van de stand van de ferrietkern t.o.v. de spoel of spoelen. Dit
is mogelijk omdat de ferrietkernen de vorm hebben van bouten, die d.m.v. een
schroefdraad naar binnen of naar buiten kunnen worden gedraaid.

$

Fig. 26
a)

b)

Teneinde te komen tot een frekwentie-omzetting van de aangeboden zenderfrekwentie naar een vaste middenfrekwentie, wordt in de ontvanger een oscillatorschakeling toegepast. Dit is een schakeling die een zeer zwakke elektrische
trilling van hoge frekwentie opwekt; een miniatuur-draaggolf die nodig is om
de gewenste omzetting van de variabele afstemfrekwentie naar de vaste mid
denfrekwentie te bereiken. Deze oscillator kan men nu een frekwentie laten op
wekken die in de buurt van de afstemfrekwentie komt. Veelal wordt het verschil
tussen de oscillatorfrekwentie en de afstemfrekwentie op 450 kHz gehouden.
Dit kan worden bereikt door de afstemcondensatoren van de antennekring en
die van de oscillatorkring op één as te monteren. Men bereikt dan dat de
capaciteitsveranderingen voor beide schakelingen even groot zijn, zodat men
bij het kiezen van overeenkomstige spoelen, dan ook een zekere gelijkloop van
de opgewekte oscillatorfrekwentie en het afgestemde, via de antenne inkomen
de, signaal bereikt. De duo-condensator is afgebeeld in fig. 27. Op deze wijze

blijft het frekwentieverschil tussen de oscillatorfrekwentie en de afstemfrekwen
tie gelijk en wel op de oorspronkelijk aangenomen middenfrekwentie van
450 kHz.
Brengt men de beide frekwenties vervolgens bij elkaar in de mengtrap dan zal,
bij een juiste dimensionering van de schakeling, menging van de signalen kun-
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nen optreden. Er ontstaan vele signalen: produkten van de oorspronkelijke,
somsignalen en ook verschilsignalen. Het gaat ons om deze laatste, aangezien
het verschil tussen de beide aan de mengtrap toegevoerde signalen juist
450 kHz bedraagt en dit de frekwentie is waarop deze middenfrekwentkringen
zijn afgeregeld.
De middenfrekwentversterker krijgt dus het afgestemde signaal, inclusief de
zijbanden, omgezet naar 450 kHz, aangeboden. De exacte middenfrekwentie kan
voor de verschillende merken ontvangers nog iets van deze waarde afwijken.
Dit hangt af van de ontwerper van het schema, die weer rekening moet houden
met omstandigheden als bijvoorbeeld het aanwezig zijn van telegrafiezenders
die op frekwenties nabij de middenfrekwentie werken. Bekend is dat sommige
merken ontvangers in de buurt van 's-Gravenhage te lijden hebben van instra
ling op de middenfrekwent-versterkers, wanneer deze op 455 kHz zijn afge
stemd. Dit wordt veroorzaakt door een zender van het kuststation die op een
frekwentie van 461 kHz werkt.
In de middenfrekwent-versterker, die gewoonlijk ten minste twee middenfrekwent-transformatoren omvat, wordt het voorkeursignaal versterkt. Ook be
palen de middenfrekwentkringen de selectiviteit van de ontvanger: hoe meer
MF-transformatoren worden toegepast, des te beter zal de selectiviteit gewoon
lijk zijn.
In de detector of demodulator wordt het aangeboden middenfrekwentsignaal
gedemoduleerd. In veel ontvangers wordt hiervoor een zeer eenvoudige scha
keling toegepast, die in fig. 28a is weergegeven. De hier toegepaste diode laat
slechts de helft van het aangeboden signaal door, bijv, alles wat positief is. Om
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Fig. 27
nu het geluidssignaal te verkrijgen, wordt deze diode in de schakeling gevolgd
door een combinatie van een condensator met parallel daaraan een weerstand.
Door de juiste keuze van de waarden van deze onderdelen kan nu worden bereikt
dat de positieve spanningspieken de condensator telkens opladen. Tijdens de
afwezigheid van een spanningspiek zal de condensator zich via de weerstand
trachten te ontladen. De combinatie wordt zodanig gekozen dat het circuit in
staat is de audiofrekwente variaties van het signaal te volgen, waardoor aan de
uitgang van de detectorschakeling het hoorbare signaal beschikbaar komt. In
fig. 28b wordt dit proces nog verduidelijkt. Het staat in de radiotechniek bekend
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Fig. 28
als diode-detectie of als omhullende-detectie: het gedetecteerde signaal volgt
de omhullende van de gemoduleerde draaggolf en dit was juist het audiofrekwente signaal.

In het blokschema van de ontvanger ziet men uit het blokje „detector" een lijn
teruglopen naar de mengtrap. Deze lijn voert de variërende gelijkspanning die
de versterking van de mengtrap, en vaak óók van enkele middenfrekwent-trappen, automatisch regelt. De variërende gelijkspanning, die AVR-spanning wordt
genoemd, wordt op soortgelijke wijze als voor de detectie omschreven, uit het
aangeboden signaal gevormd. Het doel van deze AVR (automatische versterkingsregeling) is om bij het afstemmen de grote verschillen in aangeboden
signaalsterkte aan de antenne wat te nivelleren, zodat men niet steeds de
volumeregeling moet bijstellen. De AVR vervult in de kortegolf-ontvangst ook
de belangrijkste rol van fadingcompensatieschakeling: binnen bepaalde gren
zen wordt fading (sluiering) van het aangeboden signaal, ontstaan door de lange
weg tussen zender en ontvanger, gecompenseerd.
Ten slotte wordt het audiosignaal dan toegevoerd aan de laagfrekwent-versterker, die het zwakke signaal versterkt en vervolgens aan de luidspreker of de
hoofdtelefoon toevoert. Tussen deze versterker en de voorgaande detectorschakeling bevindt zich dan nog de volumeregelaar, waarmee de gewenste ge
luidssterkte kan worden afgesteld. Bij vele radiotoestellen bestaat tevens de
mogelijkheid om in het audiogedeelte van de ontvanger de klankkleur van het
gereproduceerde signaal te regelen, bijvoorbeeld door verzwakkers in te bou
wen voor de hoge en/of de lage tonen.
Wanneer de ontvanger is uitgerust met een aansluiting voor platenspeler of
bandrecorder, dat zal deze aansluiting zich in het schema eveneens tussen het
demodulatorblok en het audioversterkerblok in bevinden. Bij plaatweergave
doet dus uitsluitend de versterker van de radio dienst.
De standaard-ontvanger zoals die zojuist is beschreven, voldoet voor mid
dengolf, doch dat wil nog niet zeggen dat zij ook voor kortegolf optimaal zou
zijn of zelfs maar het predikaat „geschikt" zou verdienen. Het blijkt bij nadere
beschouwing dat de standaard-ontvanger voor kortegolf-ontvangst eigenlijk als
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„minder geschikt" moet worden geclassificeerd. Dit blijkt al spoedig, wanneer
men het afstembereik per band beschouwt. Dit afstembereik wordt bepaald
door de verhouding tussen de maximale en de minimale capaciteit van de
afstemcondensator. Wie een type kiest van 470 pF maximale capaciteit, terwijl
een minimale capaciteit : van condensator plus bedrading van ca. 40 pF resteert,
f47Ö
~ 3,4 x
40
Voor de middengolf, die zich uitstrekt van 525 tot 1605 kHz (580-186 m) is dit
juist voldoende.
Wanneer men dezelfde afstemcondensator echter combineert met een kortegolfspoel, dan krijgt men bijv, een bereik van 5,9 tot 20 MHz. Dit omvat dan de 49
m-, de 41 m-, de 31 m-, de 25 m-, de 19 m- én de 16 m-kortegolf-omroepbanden.
In deze banden bevinden zich vele honderden stations, die dan worden samen
geperst op enkele korte stripjes van de schaal op een zó ongelukkige wijze dat het
afstemmen van kortegolfstations met een middengolfontvanger niet langer ge
makkelijk is. Wil men een radiotoestel dus geschikt maken voor een redelijke kortegolf-ontvangst, dan zal het kortegolfbereik moeten worden opgesplitst in een
aantal bereiken, bijvoorbeeld door, bij omschakeling van de afstemcondensator
met een ander stel spoelen eveneens kleine vaste condensatoren in serie met elk
der variabele condensatoren in de schakeling op te nemen. De maximale capaci
teit van de variabele condensatoren vermindert hierdoor, zodat het afstembereik
dan ook kleiner wordt.
Deze oplossing voor het gemakkelijker afstembaar maken van kortegolfstations
noemt men bandspreiding; in de betere (draagbare) radiotoestellen wordt
bandspreiding op uitgebreide schaal toegepast. Het toepassen van bandsprei
ding heeft vaak als konsekwentie dat men het ontvangbereik in het kortegolfgebied dan ook kan uitbreiden naarde 13 m-band (ca. 21,5 MHz), die zeer belangrijk
is voor lange-afstandsverkeer.
Een ander belangrijk nadeel van de confectie-ontvanger is haar relatief zwakke
stabiliteit. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de oscillatorkring, waar
van de frekwentie enigszins varieert wanneer de waarde van de daarin toege
paste onderdelen zich licht wijzigt, bijvoorbeeld door temperatuurs- of vochtigheidswijzigingen. Op de middengolf valt het verlopen van de oscillatorfrekwentie niet op, doch op de korte golf, waar de afstemming veel kritischer is, omdat
procentueel kleine frekwentie-wijzigingen in absolute zin wel degelijk enkele
kirohertz kunnen bedragen, uit de oscillator-instabiliteit zich als het schijnbaar
,,weglopen" van de zender waarop men is afgestemd.
Bij buizenontvangers was dit verschijnsel altijd goed merkbaar gedurende het
eerste half uur na het inschakelen.
De stabiliteit van een ontvanger is zeer belangrijk, wanneer we deze willen ge
bruiken voor de ontvangst van enkelzijbandsignalen. In dat geval is een zodani
ge frekwentiestabiliteit vereist dat het verloop minder dan 100 Hz per uur

kan met de resonantiekring een frekwentiebereik dekken van

bedraagt.
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De selectiviteit is bij de meeste oudere ontvangers onvoldoende. De bandbreed
te van „vooroorlogse" ontvangers bedraagt soms wel 16 kHz, terwijl ze voor ap
paraten die tussen 1950 en 1965 zijn gefabriceerd, ca. 9 kHz bedraagt. Momenteel
wordt, mede onder dwang van de toenemende storing op de middengolf, een
smallere bandbreedte toegepast; gemiddeld 6 a 7 kHz. Het doorgelaten deel van
het audiospectrum bedraagt in dat geval slechts 3000 a 3500 Hz, hetgeen een
kwalitatief nadeel voor middengolfontvangst genoemd moet worden wanneer
men haar vergelijkt met de ca. 12 000 Hz die bij FM-ontvangst nog gemakkelijk
hoorbaar gemaakt kan worden.
In de middengolfbanden bestaat voor een groot deel van de wereld een kanaalindeling met een „raster" van 9 kHz. In Amerika is dit raster nog steeds 10 kHz.
In de kortegolfbanden is een verdeling gegroeid waarbij de zenderfrekwenties
steeds 5 kHz zijn gesepareerd. Men streeft er bij de internationale coördinatie
naar om, in eenzelfde ontvangstgebied, de frekwentiescheiding tussen de
zenders 10 kHz te houden, waarbij de sterkteverhouding met zenders die slechts
5 kHz in frekwentie verschillen, volgens internationale norm dan minstens
23 dB (14 x) zou moeten zijn. In de praktijk wordt deze norm zelden gehaald
en is het vaak slechts met de grootste moeite dat de ontvanger de gewenste
zender van de ongewenste storing kan scheiden. Een goede selectiviteit is
daarom voor kortegolf-ontvangst onontbeerlijk.
De gevoeligheid van de meeste ontvangers is voor de ontvangst van internatio
nale kortegolfuitzendingen ruim voldoende. Voor de normale ontvanger geldt
zo gemiddeld dat bij een spanning van 40/zV aan de antenneklem een redelijk
verstaanbaar geluidssignaal (met een signaal/ruisverhouding van 10 : 1) be
schikbaar komt. Bij een gevoelige ontvanger is een signaal van ca. 5/zV aan de
ingang al voldoende en voor een eenvoudige radio moet 150 /zV worden aange
leverd om een acceptabele ontvangst te krijgen. De belangrijke radiostations
streven er naar om in de ontvangstgebieden een zodanige veldsterkte van hun
signaal te hebben dat de ingangsspanning aan de ontvanger, bij gebruik van een
korte buitenantenne, tussen de 200
en 2 mW bedraagt.
Een relatief lage gevoeligheid van de ontvanger is onder de huidige omstandig
heden, nu het aantal sterke kortegolfzenders op de wereld in een hoog tempo
toeneemt, zelden een probleem. Een regelbare gevoeligheid is echter voor het
echte DX-werk aan te bevelen.
Veel radiotoestellen vertonen, met name voorfrekwenties boven de 12 MHz (dat
zijn golflengten kleiner dan 25 ml), een hinderlijk verschijnsel, dat bekend staat
onder de naam „spiegelfrekwenties". Spiegelfrekwenties uiten zich gewoonlijk
doordat men buiten de kortegolf-omroepbanden plotseling een station tegen
komt dat daar kennelijk niet thuis hoort, of doordat de ontvangst van omroepuitzendingen boven 12 MHz wordt gestoord door telegrafiezenders, die indeom-

roepbanden al evenmin thuis horen.
Zowel de omroepzender buiten de band, als de telegrafiezender binnen de omroepband, zijn spiegelfrekwenties van stations, die werken op frekwenties die
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ca. 900 kHz — dat is tweemaal de middenfrekwentie — van de gehoorde schijnba
re frekwentie zijn verwijderd.
Het verschijnsel kan worden verklaard als men bedenkt dat de selectiviteit van
de antennekring voor hogere frekwenties onvoldoende wordt om signalen die
op 900 kHz van het afgestemde signaal liggen, nog efficiënt te onderdrukken.
In dat geval zal de mengtrap in staat zijn om een gemoduleerd 450 kHz-signaal
te vormen uit drie gelijktijdig toegevoerde signalen: de afstemfrekwentie, de
oscillatorfrekwentie en een frekwentie die evenveel hoger is dan de oscillatorfrekwentie als de afstemfrekwentie lager is (fig. 29). Deze laatste frekwentie, die
dus 2 x de middenfrekwentie van de gewenste zender gescheiden is zal, omdat
zij 450 kHz hoger in frekwentie is dan de oscillator, eveneens een 450 kHz-middenfrekwentsignaal kunnen vormen. De spiegelfrekwentie is op hetzelfde
kanaal hoorbaar als de afstemfrekwentie; stemt men nu af op een frekwentie
die ca. 900 kHz lager is, dan bestaat er een goede kans dat men de „spiegel"
van de omroepzender kan ontvangen. Het verschijnsel doet zich met name voor
bij eenvoudige ontvangers, waarbij de selectiviteit van de antennekring bij
hogere frekwenties onvoldoende is.
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Welke maatregelen kunnen nu worden genomen om de kortegolf-ontvangstte
vergemakkelijken of te verbeteren?
Er zijn twee mogelijke maatregelen om de vorming van spiegelfrekwenties te
gen te gaan. Eén ervan is de introductie van een hoogfrekwent-voorversterker,
een circuit dat zich tussen de antenne-ingang en de mengtrap gaat bevinden.
De versterking van deze trap mag niet te groot zijn omdat daarmee de kans op
kruismodulatie toeneemt. De hoogfrekwent-voorversterker, soms ook preselector genoemd, is een ruisarme selectieve versterker die ervoor zorgt dat enerzijds
de gevoeligheid van de ontvanger toeneemt en anderzijds de kans op spiegel
frekwenties, door toepassing van extra afgestemde kringen, drastisch vermin
dert. Het aanbrengen van een HF-voorversterker werkt vrij sterk kostenver
hogend, omdat hiermee een derde variabele condensator noodzakelijk wordt.
Inwendig kan men het aanwezig zijn van HF-preselectie dan ook herkennen aan
een drievoudige afstemcondensator.
Een tweede en veelvuldig toegepaste methode om spiegelfrekwenties behoor
lijk te onderdrukken, is de toepassing van dubbele conversie. Dit betekent dat
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men twee verschillende middenfrekwenties in één ontvangertoepast: een hoge
middenfrekwentie bijvoorbeeld 1,5 MHz en een lage middenfrekwentie van bij
voorbeeld 100 kHz. Heeft door middel van een variabele oscillator eenmaal de
omzetting naar de eerste middenfrekwentie van 1,5 MHz plaatsgehad, dan kan
verdere omzetting naar een lagere middenfrekwentie met behulp van een (sta
biele) kristaloscillator plaatsvinden. Deze kristaloscillator kan men dan bijvoor
beeld op de vaste frekwentie 1,4 MHz of 1,6 MHz laten oscilleren. Dubbele con
versie heeft enkele aantrekkelijke voordelen boven de toepassing van alleen
preselectie: men is niet alleen van het probleem van de spiegelfrekwenties
verlost, omdat de hoge eerste middenfrekwentie het ontstaan van spiegels ver
hindert (de selectiviteit van de antennekring moet voldoende worden geachtom
frekwenties op 3 MHz van de afstemfrekwentie voldoende te onderdrukken),
maar ook omdat de lage tweede middenfrekwentie van 100 kHz de toepassing
van uiterst selectieve kringen mogelijk maakt en een bandbreedte van bijvoor
beeld 3 kHz door toepassing van het conventionele middenfrekwent-bandfilter
gemakkelijk is te halen. Achteraf kan dus worden gezegd dat de voor normale
ontvangers gekozen middenfrekwentie van ca. 450 kHz een compromis is dat
enerzijds net niet voldoende spiegelonderdrukking geeft en anderzijds net niet
voldoende selectiviteit. Het schema van een ontvanger die is uitgerust met een
hoogfrekwent-voorversterker, alsmede met dubbele conversie, is in fig. 30
weergegeven.
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Inmiddels moet worden opgemerkt dat de laatste tijd ook veel is gedaan om
de doorlaatkromme van de op 450 kHz afgestemde middenfrekwentkringen te
verbeteren. Steeds meer worden zgn. mechanische filters toegepast. Dit zijn
resonatoren die bestaan uit twee zgn. transducers, die in staat zijn om elektri
sche trillingen om te zetten in mechanische vibraties, alsmede uit een aantal

resonantieschijfjes en koppelstaafjes. Bij het mechanische filter wordt het aan
één einde toegevoerde signaal eerst omgezet in een mechanische trilling, die
de schijfjes in resonantie brengt. Aan het andere einde wordt de mechanische
trilling dan weer omgezet in een elektrische.
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Ook zijn recentelijk in veel compacte ontvangers de keramische filters versche
nen. In deze filters resoneren kleine schijfjes keramisch materiaal (bijv, loodtitanaat) op de middenfrekwentie en ook hier wordt in de onmiddellijke nabij
heid van de middenfrekwentie een voortreffelijke doorlaatcurve gemeten. Toch
worden keramische filters vaaktoegepast in combinatie met conventionele middenfrekwent-transformatoren, omdat de veraf-selectiviteit van keramische krin
gen vaak niet al te best is.
De tot dusverre behandelde verbeteringen kan men misschien tegenkomen in
ontvangers die nog specifiek voor omroepontvangst geschikt zijn. Vaak echter
verkiest de fabrikant om, door toepassing van nog enkele extra schakelingen
en regelmogelijkheden, te komen tot een ontvanger die als semi-communicatieontvanger door het leven kan; „semi" omdat de eigenschappen van de ontvan
ger voor werkelijk professioneel gebruik nog wat aan de krappe kant zijn.
Dit type ontvangers heeft vooral in de Verenigde Staten veel opgang gemaakt,
met name onder de radio-amateurs. De schakelingen die de ontvanger mede
geschikt maken voor amateur-ontvangdoeleinden zijn, behalve de bovenge
noemde:

7. Een BFO, of „beat frequency oscillator"
Dit is een oscillator die is afgestemd op de middenfrekwentie van de ontvanger.
Vaak kan men de afstemming van deze BFO nog enigszins variëren. Wordt de
BFO ingeschakeld, dan wordt aan de detector niet alleen het middenfrekwentsignaal toegevoerd, maar ook nog het BFO-signaal. In de luidspreker zal dan
de verschilfrekwentie tussen de middenfrekwentie en de BFO-frekwentie hoor
baar worden als een constante toon. De BFO is in de eerste plaats ontworpen
om CW (continuous wave) telegrafiesignalen hoorbaar te maken. Deze signalen
zijn in feite stukjes draaggolf, ingeschakeld door de seinsleutel van de telegra
fist. In een normale ontvanger kunnen ze niet hoorbaar worden gemaakt. Met
behulp van de BFO echter kan men een „beat note" of interferentietoon, hoor
baar maken op die momenten dat de draaggolf aanwezig is. Men hoort dan dus
de morsesignalen op een toonhoogte die met behulp van de knop „beat note"
regelbaar is.
2. Een S-meter
Dit is een miniatuur-wijzerinstrument, dat wordt gebruikt om de signaalsterkte
aan te geven. Het is „geijkt" in S-eenheden, zoals die onder amateurs wordt ge
bruikt. De S-meter is in wezen aangesloten aan de AVR-spanning, doch gewoon
lijk via een buffertrap omdat de stroom door de meter geen belasting mag vor
men voor het AVR-circuit.
Op de meter kan de luisteraar de signaalsterkte van het station op de ontvangstplaats aflezen. Op met een S-meter uitgeruste ontvangers komt vaak een ijkknop
voor, waarmee men de meter kan ijken wanneer de ontvanger op een bepaalde
antenne is aangesloten.

65

3. Een ruisonderdrukker of een ruisbegrenzer
De ruisbegrenzer is een eenvoudige schakeling, waarmee het maximale „ruis
niveau" kan worden ingesteld. De schakeling is ontworpen voor lokale storin
gen van bijv, passerend gemotoriseerd verkeer. De stoorpieken wekken in de
antenne vaak veel hogere spanningen op dan verafgelegen radiostations doen
en de ruisbegrenzer beperkt nu het niveau van de stoorpieken, zodat ze niet bo
ven het niveau van de ontvangen signalen uitkomen. Daarmee is het ergerlijke
effect van deze storing goeddeels onderdrukt.
Veel effectiever is eigenlijk de ruisonderdrukker.
Deze schakeling is wat complexer dan die van de ruisbegrenzer. Haar werking
bestaat hieruit dat de schakeling de ontvanger even zeer kortstondig werkeloos
maakt tijdens het voorkomen van stoorpieken. Aangezien deze pieken slechts
van uiterst korte tijdsduur zijn en intermitterend optreden, zullen er in de ge
wenste geluidsinformatie, gedurende korte tijden, brokjes ontbreken. De traag
heid van het oor maskeert deze ontbrekende geluidsinformatie echter, zodat
men de stoorratel nauwelijks waarneemt.
4. Het notch-filter
Dit wordt ook wel aangegeven als „slot filter" of als „rejection timing".
Het is veelal een zgn. T-filter, dat schematisch is opgebouwd zoals fig. 31
weergeeft Dit filter heeft een „negatieve" resonantiepiek die door variatie van
één van de onderdelen verstembaar kan worden gemaakt. Op die wijze kan óf
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in het laagfrekwentdeel, dan wel in het middenfrekwent-circuit een uiterst smal
bandje uit de totale doorlaatband worden onderdrukt. Dit notch-filter wordt
voornamelijk gebruikt om zgn. heterodynes te onderdrukken. Een „heterodyne"
is een toon van constante frekwentie, die in de ontvanger wordt opgewekt wan
neer de draaggolven van twee verschillende zenders, die beide worden ontvan
gen, zó weinig in frekwentie verschillen dat het frekwentieverschil een hoorbare
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toon is. Is de ontvanger dus afgesteld op 1251 kHz, maar ontvangt zij tevens
een zender op 1250 kHz, dan zal een uitermate hinderlijke toon van 1 kHz of
1000 Hz mede in de luidspreker verschijnen. Deze toon nu kan effectief met be
hulp van het notch-filter worden onderdrukt (fig. 32). Het notch-filter is vooral
van belang voor middengolf DX.
5. Regelbare bandbreedte
De middenfrekwent-bandbreedte van een ontvanger ligt, afhankelijk van het
ontwerp, tussen de 6 en 9 kHz. Voor de ontvangst van omroepzenders komt dit
neer op een geluidsreproduktiemogelijkheid voor frekwenties tussen ca. 60 en
3000 of 60 en 4500 Hz. Voor amateurdoeleinden is deze bandbreedte te groot.
Enerzijds wil de amateur in staat zijn om bijvoorbeeld voor CW-ontvangst, te
beschikken over bandbreedtes van 0,5 a 1 kHz, terwijl voor de ontvangst van
enkelzijbandgemoduleerde amateurzenders een bandbreedte van ca. 3 kHz
vereist is.
Teneinde aan deze wensen tegemoet te komen, treft men op amateurontvangers en semi-communicatie-ontvangers dan ook vaak een regelbare of
schakelbare bandbreedte aan. In de schakeling komt de bediening van de bandbreedte-knop vaak neer op het wijzigen van de koppeling tussen de middenfrekwent-kringen, dan wel het inschakelen van scherpe filters.
Voor zeer nauwe bandbreedten wordt gewoonlijk een kristalfilter gebruikt. In
dit filter wordt een kwartskristalletje toegepast dat, voor haar vorm en afmetin
gen, in staat is op een exact voorgeschreven frekwentie te resoneren. Men kan
zeggen dat het kristal zich dan elektrisch gedraagt als een zeer selectieve resonantiekring.
kristal

Fig. 33

pnasing

In de radiotechniek worden kwartskristallen dan ook gebruikt voor selectieve
doeleinden: men treft ze aan in stabiele oscillatoren en in filters van hoge selecti
viteit en stabiliteit. Fig. 33 laat het schema van een enkelvoudig kristalfilter zien,
dat in de middenfrekwentkring van een ontvanger is toegepast. De parallel met
het kristal aangesloten „phasing"-condensator dient om de bedradingscapaciteiten bij verschillende frekwenties te kunnen compenseren.

6. Fijnafstemming
Op sommige ontvangers treft men, behalve de afstemknop, een fijnafstemming
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aan. Hiermee kan, wanneer de ontvanger op een bepaalde golflengte is af
gestemd, de afstemming nog iets worden gewijzigd. Een soort elektrische
„loep" dus, die bij elke gewenste positie van de afstemknop kan worden ge
bruikt om ter plaatse nog eens rustig na te stemmen, of te zoeken naar radiosta
tions „in de buurt". Vaak bestaat deze afstemmingsmogelijkheid uiteen variabel
condensatortje, dat parallel met de afstemcondensator voor de oscillatorkring
wordt aangesloten. Bij bediening van de fijnafstemming verandert men deoscillatorfrekwentie dus enigszins, waardoor verstemming over een zeer beperkt
frekwentiegebied mogelijk wordt.
Het is voor de fijnafstemming niet nodig om ook de antennekring in afstemming
te wijzigen. Immers, deze kring is gewoonlijk zo weinig selectief dat het nut
teloos is om haar voor kleine variaties van de oscillatorfrekwentie nog bij te
stemmen, aangezien dit in de gevoeligheid van de ontvangst toch niet tot uiting
komt.

7. Antenne-aanpassing
De „antennetrimmer" is gewoonlijk een variabele condensator van ca. 200 pF
die, in serie met de antenne, tussen de antenne-ingang en de antennekring van
de ontvanger is opgenomen. Men zou de werking van deze condensator globaal
kunnen omschrijven als het „elektrisch verkorten" van de antenne, waarbij voor
elke frekwentie bij een bepaalde stand van de trimmerknop een maximale
aanpassing tussen de ontvanger en de antenne wordt verkregen en daarmee
ook een zo gunstig mogelijke signaaloverdracht. Gewoonlijk wordt de knopechter éénmalig gebruikt; nl. om een willekeurige antenne op de ontvanger aan te
passen. Bij autoradio's is de antennetrimmer uitgevoerd als schroevedraaierinstelling. Bij sommige ontvangers, waarbij de antenne-ingangsimpedantie
nauwkeurig bekend is, komt deze antennetrimmer niet voor. In dat geval gaat
de fabrikant ervan uit dat de ontvanger in combinatie met een „aangepaste"
antenne wordt gebruikt.
8. Digitale frekwentie-aflezing
In moderne ontvangers vindt op steeds grotere schaal de digitale frekwentieindicatie plaats. Daarbij wordt de frekwentie door middel van cijfers aangege
ven. Dit is met name van belang voor de kortegolfluisteraars. Tot voor kort was
het afstemmen op de kortegolfbanden in hoge mate een zaak van gissen; geen
enkele schaal was nauwkeurig genoeg en meestal waren de schaalafwijkingen
op de kortegolf ook nog formidabel, zodat men op grond van ervaring en met
behulp van allerlei ezelsbruggetjes tot een min of meer aanvaardbare afstem
ming moest komen. Nu komt de tijd dat men tevoren op de aangekondigde en
gepubliceerde frekwentie(s) van een station kan afstemmen en niet meer naar
pauzesignalen of afstemmelodieën behoeft te zoeken.
In de meeste ontvangers met digitale aflezing wordt een digitaal systeem
toegepast dat veel lijkt op dat van een pocket-calculator. De frekwentie die door
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de oscillator wordt geproduceerd dient als basis voor de frekwentie-aflezing;
in de schakeling wordt van deze frekwentie steeds de middenfrekwentie auto
matisch afgetrokken.
Het systeem is nog niet volmaakt: soms ontstaan lichte afwijkingen door de in
vloed van vocht op het circuit, terwijl de aflezing nog veelal tijdens het luisteren
zélf is uitgeschakeld, omdat de digitale circuits de ontvangst zouden storen.
Deze onvolkomenheden zullen echter snel tot het verleden behoren en met de
komst van de digitale ontvanger is een groot nadeel van het kortegolf-luisteren
opgeheven.
„Synthesized" ontvangers
De snel voortschrijdende ontwikkeling van de digitale micro-elektronica heeft
ook geleid tot de produktie van „synthesized” ontvangers voor de consumenten
markt. Bij dit type ontvanger wordt de gewenste afstemfrekwentie met behulp
van toetsen of knopjes ingesteld, terwijl voorkeurstations vaak in een aantal ge
heugens kunnen worden „geprogrammeerd” en dan door het simpele indruk
ken van één toetsje beschikbaar komen.
„Synthesized” ontvangers hebben gewoonlijk geen afstemschaal, zodat ze bij
de luisteraars een heel andere afstemdiscipline introduceren, die gebaseerd is
op de kennis van uitzendfrekwenties in plaats van golflengten, of het zich herin
neren van de plaats die een bepaald station op de afstemschaal heeft.
Het grote voordeel van ontvangertypen met digitale frekwentie-aflezing is dat zij
een groot nadeel van het afstemmen op de kortegolf - de onnauwkeurigheid
van de afstemschaal en de kritische afstemming zélf - heeft overwonnen.

9. Enkelzijband
Veel ontvangers in de sector van de radio-amateurs zijn geschikt voor de ont
vangst van enkelzijband (EZB)-signalen. De term EZB (in het Engels: SSB) ver
dient een nadere toelichting.
Bij normale amplitude-modulatie (AM), zoals die bijv, in de lange golf, midden
golf en korte golf wordt toegepast, ontstaan tijdens het modulatieproces in de
zender twee zijbanden. Het moduleren van de zender is het aanbrengen van de
geluidsinformatie op de in de zender opgewekte draaggolf, zodat het geheel een
radiofrekwent signaal wordt dat zich draadloos kan voortplanten.
Men kan het gemoduleerde signaal dus onderverdelen in:
a. een draaggolf;
b. een stuk zijbandmodulatie dat zich tot ca. 5 kHz beneden de draaggolffrekwentie uitstrekt;

c. een stuk zijbandmodulatie dat zich tot ca. 5 kHz bóven de draaggolffrekwentie
uitstrekt.

De beide zijbanden bevatten dezelfde geluidsinformatie. Dat blijkt wel bij het
demodulatieproces wanneer we slechts één zijband gebruiken. In feite zouden
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we dus aan de draaggolf plus één zijband voldoende hebben voor onze ontvan- .
ger. De grote voordelen van EZB komen echter pas, wanneer we óók de draag
golf weglaten. Voor de propagatie van hetsignaal door de ruimte maaktditgeen
verschil, aangezien die ene uitgezonden zijband toch hoogfrekwent gemodu
leerd is. Voor de demodulatie echter is de draaggolf noodzakelijk. Bij de demo
dulatie van EZB-signalen wordt de draaggolf nu kunstmatig in de ontvanger
aangebracht, vlak vóór het moment dat de demodulatie plaatsvindt. Het is de
BFO (ook wel CIO voor „carrier insertion oscillator" genoemd) die als hulpdraaggolf-oscillator optreedt.
Het zal duidelijk zijn dat een nauwkeurig op de juiste plaats aanbrengen van de
hulpdraaggolf t.o.v. het naar de middenfrekwentie getransformeerde enkelzijbandsignaal, noodzakelijk is om tot een goede demodulatie te komen. Dit be
tekent in feite dat zowel het door de BFO opgewekte signaal als het oscillatorsignaal van de ontvanger zeer stabiel moeten zijn en de schakeling dus van hoge
kwaliteit. In de praktijk wordt de draaggolf op de juiste plaats „gerangeerd" door
de afstemknop van de BFO, ofwel het enkelzijbandsignaal wordt met behulp van
de fijnafstemming op haar plaats gerangeerd t.o.v. de op één vaste (midden)frekwentie werkende BFO. Wanneer de positie van de hulpdraaggolf t.o.v.
het aangeleverde middenfrekwentsignaal binnen 50 Hz nauwkeurig is, kan de
demodulatie goed verlopen.
Toch zijn er meer condities die de ontvangst van EZB-signalen bemoeilijken. Zo
zal, bij het gebruik van een normale diode-detector, het sterkteverschil tussen
de BFO-hulpdraaggolf en het middenfrekwentsignaal een factor 6 a 10 moeten
bedragen. Om dit te kunnen realiseren, is eigenlijk een met de hand regelbare
hoogfrekwent-versterking (RF-gain) noodzakelijk.
Hiervoor moet de AVR (automatische versterkingsregeling) worden uitgescha
keld Vaak wordt de handbediende hoogfrekwent-versterking aangegeven als
MGC: manual gain control, dan wel als RF-gain.
De echte enkelzijband-ontvangers hebben voorts een regelbare AVR. Eerder
werd opgemerkt dat de AVR een variërende gelijkspanning is, waarvan de
grootte wordt bepaald door de sterkte van het binnenkomende signaal. Men
kan, door een juiste onderdelenkeuze, de traagheid van de AVR-spanning wijzi
gen. Voor normale ontvangers bedraagt de zgn. RC-tijd 0,1 seconde, maar voor
EZB is, door het afwezig zijn van de draaggolf, eerder een langere tijd wenselijk.
Daarom zijn vele semi-communicatieontvangers uitgerust met een inschakelbare zgn. vertraagde AVR. Deze kan weliswaar snel opregelen (bijv, in
V-iooo seconde), maar de AVR-spanning blijft dan gedurende 0,1 tot 1 seconde
(afhankelijk van de schakelstand) intact.
Vele amateur- en communicatie-ontvangers zijn, voor een minder kritische en
ook betere EZB-demodulatie, uitgerust met een zgn. produkt-detector. Dit is
in wezen een mengtrap, waarin het BFO (CIO) en het EZB-middenfrekwentsignaal worden samengevoegd, op overeenkomstige wijze als bij de hoogfrekwentmengtrap. Het voordeel van de produkt-detector is niet alleen een be-
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tere geluidskwaliteit, maar ook een veel minder kritische verhouding tussen de
sterkte van het aangeboden middenfrekwentsignaal en die van de hulpdraaggolfoscillator. De produkt-detector is gemakkelijk als additioneel element aan
een bestaande ontvanger toe te voegen. Later zullen hiervoor de nodige aanwij
zingen worden gegeven.

Enkelzijbandmodulatie wordt door amateurs veel toegepast. Daarbij wordt op
frekwenties tot en met de 7 MHz (40 m)-band gewoonlijk gebruik gemaakt van
de onderzijband, dat is de zijband die zich vanaf de draaggolf naar de lagere
frekwenties uitstrekt, terwijl voor frekwenties boven de 7 MHz, dus met name
op de 14 en 21 MHz (20 en 15 m) amateurbanden de bovenzijband wordt ge
bruikt. Voor de gemiddelde luisteraar is het afstemmen op een enkelzijband-station veel moeilijker dan het zoeken van een middengolf- of kortegolfzender. Dit is
een belangrijke oorzaak van het uitblijven van enkelzijband-omroep. De zware
bezetting van de kortegolf-omroepbanden enerzijds, en het beschikbaar komen
van goedkope micro-elektronica anderzijds, hebben toch tot een ontwikkeling
aangezet die de introductie van SSB-omroep in de toekomst mogelijk maakt.
Het toegepaste SSB-systeem zal vermoedelijk geleidelijk worden ingevoerd;
eerst door de onderdrukking van één zijband van het AM-signaal en reductie van
de draaggolf tot het topniveau van de andere zijband (6 dB) en later door verdere
onderdrukking van de draaggolf, bijvoorbeeld tot -12 dBt.o.v. de normale waar
de bij AM.
Signalen met 6 dB draaggolfonderdrukking kunnen nog met een normale radio
hoorbaar worden gemaakt; de vervorming van het ontvangen signaal is nauwe
lijks meer dan die van een normaal AM-signaal.
Tijdens de tweede fase echter, kan men de oude ontvanger niet meer gebruiken;
er zijn aanvullende elektronische circuits nodig om de afstemming te vergemak
kelijken en de geluidskwaliteit te optimaliseren. Hierbij kan men denken aan een
AVR-versterker, een automatisch synchronisatiecircuit om de onderdrukte
draaggolf weer op niveau te brengen, en een produktdetector. Wanneer deze cir
cuits, die al bestaan, in massa zullen worden geproduceerd, zullen zij nog nau
welijks een prijsverhogend effect op radiotoestellen hebben. In fig. 34 is het ge
fingeerd blokschema van een goede communicatie-ontvanger getekend. Hierbij
is de plaats van de verschillende organen bij het schema aangegeven, zodat een
overzicht wordt verkregen van de plaats die zij in de ontvangerschakeling bezet
ten.
Er zijn, behalve de bovenbehandelde, conventionele ontvangerschakelingen,
ook ontvangers in de handel die met een andere achtergrondfilosofie zijn
ontworpen en gebouwd. Een modern voorbeeld van zo'n schakeling is het nu
volgende schema, dat het voordeel heeft van een zeer accurate en goed aflees
bare afstemming, tot op 1 kHz nauwkeurig over het gehele ontvangerbereik, en
dat tegen een voor de DX-er of amateur betaalbare prijs.
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Het - enigszins vereenvoudigde - blokschema van de ontvanger is in fig. 35
weergegeven. Een globaal overzicht leert ons dat we hier te doen hebben met
een ontvanger waarin dubbele conversie is toegepast. De gekozen middenfrekwenties zijn 5600 en 455 kHz. De omzetting van de eerste en naar de tweede
middenfrekwentie vindt plaats door middel van een kristaloscillator, die is af
gestemd op 5145 kHz.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. een „conventioneel" opgezette ontvanger lig
gen echter in het hoogfrekwentdeel van de ontvanger. We zien dat het naar de
mengtrap gevoerde signaal uit een vóórmenger komt. In deze vóórmengtrap
brengt men de frekwenties van een kristaloscillator samen met die van een
variabele frekwentie-oscillator. De door de kristaloscillator geleverde frekwentie
wordt bepaald door het daarin toegepaste kristal: bij dit type ontvanger heeft
men bijvoorbeeld een keuzemogelijkheid uit tien kristallen, waarmee dus tien
verschillende frekwenties kunnen worden gekozen.
De variabele frekwentie-oscillator heeft een frekwentiebereik van 4,9 tot 5,5
MHz. Voor dit beperkte afstembereik is het bij deze frekwentie mogelijk om een
zeer stabiele hoogfrekwent-oscillator te bouwen, die tijdens bedrijf dus vrijwel
niet zal verlopen.
Mengt men het signaal uitdeze oscillator met dat van een op 22,6 MHz werkende
kristaloscillator dan kan een mengprodukt ontstaan dat tussen 17,7 MHz en 17,1
MHz kan variëren, afhankelijk van de afstemknop van de HF-oscillator. Dit
signaal wordt aan de mengtrap toegevoerd. Wil men uitkomen op een (eerste)
middenfrekwentie van 5,6 MHz dan blijkt dat het aan de mengtrap aangeboden
signaal tussen de 17,7 — 5,6 = 12,1 MHz en de 17,1 - 5,6 = 11,5 MHz komt te
liggen. Dit bereik, dat dus 600 kHz „breed" is, omvat mede de 11 MHz-(25 m)kortegolfomroepband (11,700 - 11,975 MHz).
Voor andere omroepbanden zullen steeds andere kristalfrekwenties worden
toegepast: bijv. 26,1 MHz voor de 15 MHz-(19m)-,of 20,6MHzvoorde9MHz-(31
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m)-band Bij dit type ontvanger is het afstembereik dus steeds 600 kHz, terwijl
de afstemfrekwenties worden bepaald door de kristalkeuze van de HF-kristaloscillator.

Bij deze ontvanger wordt de HF-versterker, die de antennekringen bevat, apart
afgestemd. Daarmee wordt dus een bepaalde frekwentieband tot de mengtrap
toegelaten. De werkelijke stationskeuze echter geschiedt met de tussen 4,9 en
5,5 MHz variabele VFO, die bepaalt welke oscillatorfrekwentie er aan de meng
trap wordt toegevoerd. Deze gescheiden afstemming van antenne- en oscillatorkringen omzeilt de moeilijke gelijkloop tussen de afstemcondensatoren.
Qua uiterlijk kunnen deze ontvangers worden geclassificeerd bij de ,,semi-communicatie-ontvangers", die in de Verenigde Staten tot een zekere populariteit
zijn gekomen, doch in het algemeen te duur waren voor de Europese markt.
Gewoonlijk brengen Amerikaanse fabrikanten verschillende typen van één mo
del op de markt, die dan ófwel geschikt zijn voor de amateurbanden, ófwel voor
de amateur-plus omroepbanden. Dit laatste type geeft men gewoonlijk aan met
de term „general coverage"-ontvangers.
Naast de vanouds bekende Amerikaanse merken, presenteren ook de Japanse
fabrikanten zich op de markt met semi-communicatieontvangers. Daarbij zijn zo
wel Kenwood als Yaesu-Musen begrippen geworden voor tafelmodel-typen die
gunstig zijn geprijsd en over uitstekende technische kwaliteiten beschikken.
Toch zijn er veel, vooral beginnende, DX-ers die bij de aanschaffing van een ont
vanger denken in prijzen (ver) beneden de duizend gulden, en ook daar kan men
zeker een geschikte - hoewel minder geavanceerde en kwalitatief op een wat
minder hoog niveau staande - ontvanger vinden.
Vaak is dat een ,,portable", een handzame draagbare ontvanger, waarvan de be
tere typen zijn uitgerust met bandspreiding op de kortegolf, externe antenne- en
telefoonaansluiting, en uiteraard met een - al dan niet ingebouwd - netvoedingsapparaat. Bekende merken als Blaupunkt, Grundig, National-Panasonic,
Philips, Sony e.d. verdienen de voorkeur, gezien de beschikbare service en de
goodwill van de fabrikant.
Wie overigens een neutraal en op de eigen behoefte afgestemd advies wil heb
ben voor de aanschaffing van een ontvanger met kortegolf, kan telefonisch of
schriftelijk bij het Frekwentiebureau van de Wereldomroep in Hilversum terecht.
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6.

Antennes

Antennes spelen in de radiocommunicatie een grote rol. Enerzijds beseft men
dat, waar de antenne de „snuffelaar" van de ontvanginstallatie is, dit onderdeel
de nodige aandacht verdient, terwijl soms de mogelijkheid bestaat om antennes
met een bepaalde richtingsvoorkeur of golflengtevoorkeur te gebruiken. Voorts
is de antenne een onderdeel van de installatie dat zich tot experimenteren leent
- wanneer men daarvoor althans de ruimte heeft - zonder dat dittot de investe
ring van grote bedragen leidt, terwijl de ontvangstresultaten er wel sterk mee
kunnen worden beïnvloed.
Het is bij het opstellen van een antenne vaak de moeilijkheid van het compromis
dat velen ertoe brengt om advies te vragen, en zo blijken antenneproblemen
een belangrijk deel van de „technische" vragen te vormen die - zowel handela
ren als technici van radiostations te verwerken krijgen. Voor een redelijk inzicht
in de werking van antennes is het nodig dat men zich een aantal termen eigen
maakt die in de antennetechniek worden gebruikt.
Allereerst moet worden opgemerkt dat zend- en ontvangantennes reciprook
zijn; een zendantenne kan voor ontvangst worden gebruikt en een ontvangantenne — afgezien van de mechanische eigenschappen ten behoeve van de
verwerking van het aangeboden zendervermogen — om te zenden. De termen
in de antennetechniek zijn echter gebaseerd op zendantennes; men spreekt van
een stralingsdiagram, een opstraalhoek e.d., waar voor ontvangantennes mis
schien beter zou kunnen worden gesproken van een richtinggevoeligheidsdiagram en een instralingshoek. Ter wille van een eenduidige terminologie ech
ter zullen verder de normaal gebruikte technische termen worden gehanteerd
en toegelicht.
Antennes kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, de afgestemde
antennes of staandegolf-antennes en de niet-afgestemde of lopendegolf-antennes. De meeste niet-afgestemde antennes kenmerken zich door hun grote lengte
draad. De afgestemde antennes zijn gewoonlijk ongeveer een halve golflengte
of een veelvoud daarvan lang. Een karakteristiek voorbeeld van een afgestem
de antenne is de halvegolf (1/?A)-dipool, een type dat niet alleen voor kortegolf-,
maar ook voor FM- en televisie-ontvangst vaak wordt toegepast, al of niet in
combinatie met richtinggevende of reflecterende elementen.
De lengte van een antenne wordt gewoonlijk aangegeven in termen van „golf
lengte", met name wanneer er een relatie bestaat tussen fysische antennelengte
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en de golflengte waarop zij is afgestemd. Men kan de werkelijke lengte van een
halvegolf-dipool voor een bepaalde frekwentie berekenen met behulp van de

formule

golflengte (m) x frekwentie (MHz) = 300

Voor een frekwentie' van 100 MHz wordt derhalve een golflengte —— = 3 m
100
gevonden. De lengte van de 1/2 A-dipoolantenne wordt dan 1,5 m.

De antennelengte wordt in professionele literatuur vaak ook vermeld in graden.
Daarbij staat 360° gelijk aan een hele golflengte, zodat een lengte van 180° dus
overeenkomt met die van een halvegolf-antenne. Ook de afstand van de antenne
tot bepaalde referentievlakken, bijv, het grondvlak, wordt vaak aangegeven in
graden. Op deze wijze kunnen dus, voor iedere gewenste golflengte, gemakke
lijk de werkelijke lengten en afstanden worden berekend: moet een antenne
voor de 19 m KG-band voor optimale prestatie een hoogte van 120° boven het
120
maaiveld hebben, dan komt dit overeen met----- x 19 m = 6,3 m.
360

In de antennetechniek wordt altijd een perfect geleidende aarde verondersteld.
In werkelijkheid is dit nooit het geval, maar dit is voor KG-, FM- en TV-antennes
niet van groot belang. Enerzijds is de doordringingsdiepte van hoogfrekwentsignalen in de bodem gering, anderzijds worden vrijwel altijd horizontaal ge
polariseerde antennes gebruikt, antennes dus waarbij de elektrische component
van het uitgestraalde elektromagnetische veld horizontaal gericht is. Men heeft
bij afgestemde kortegolf-antennes slechts een gering verschil in prestatie kun
nen meten bij toepassing boven (droge) zandgronden en (natte) poldergronden.
Voor middengolf echter is de bodemgesteldheid van groot belang; een zend
mast voor dit golflengtegebied dient zich bij voorkeur op een bodem met goede
geleidbaarheid te bevinden. Hetzelfde moet overigens worden opgemerkt ten
aanzien van sommige lopende-golfantennes, waarbij de bodem optreedt als
„spiegel" om een symmetrische antenne te krijgen. Bij de praktische behande
ling van enkele antennes komt dit nog nader aan de orde.
Veel antennes vertonen een zekere richtingsgevoeligheid; zij zijn gevoeliger
voor de ontvangst uit bepaalde richtingen dan voor signalen uit daarvan af
wijkende richtingen. Het is van groot belang om iets over deze eigenschappen
te weten te komen.
Een straler die volledig rondomgevoelig is, noemt men een isotrope straler. De
zon kan als een isotrope straler worden opgevat; zij zendt naar alle richtingen
evenveel licht uit.
We kunnen het bolvormige stralingspatroon van een isotrope radiator vastleg
gen door de bol denkbeeldig in horizontale en vertikale richting middendoorte
snijden. De snijlijnen van de bol met de beide vlakken zijn cirkels. Denken we
nu de stralingsbron, die het midden van de bol was, in het midden van de cirkels,
dan hebben we daarmee een horizontaal en een vertikaal stralingsdiagram van
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de straler vastgelegd. Het horizontale diagram is in fig. 36 getekend. Het is
duidelijk te zien dat de straling naar alle kanten even sterk is. Zou dit diagram
een ontvangantenne betreffen, dan kan worden vastgesteld dat de antenne in
het horizontale vlak geen richtingsvoorkeur heeft.
Door de nabijheid van het aardoppervlak bestaat er geen isotrope antenne. De
isotrope straler wordt in de meeste landen als denkbeeldige referentie-antenne
beschouwd, ten opzichte waarvan men de signaalwinst in een bepaalde voor
keursrichting dan kan definiëren.
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Een bekende standaard-antenne is de halvegolf-dipool, getekend in fig. 37. De
antenne bestaat uit twee leden van elk 1/4 golflengte, van elkaar gescheiden
door een isolator. Aan de uiteinden van de horizontale draden zijn eveneens
isolatoren aangebracht. Deze scheiden de antenne van haar ophangkabels. De
praktisch toegepaste totaallengte van de dipool in 5% minder dan de halve
golflengte, dus 0,475 A. Dit wordt veroorzaakt door het capacitief „eind-effect"

van de omgeving.
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De antenne wordt precies in het midden aangesloten op de voedingslijn, die
het signaal aanlevert c.q. afvoert, afhankelijk van het gebruik van de antenne
voor zenden of ontvangen. Het horizontale polaire diagram of richtingsdiagram
van de dipoolantenne is in fig. 38 gegeven. Het is een soort 8-vorm die op de
antenne is gecentreerd. In zo'n polair diagram wordt de opstellingsrichting van
de antenne gewoonlijk niet aangegeven. De beide „lobben” die zich in de rich
tingen loodrecht op de draadas hebben ontwikkeld, verbinden de punten van
gelijke veldsterkte en geven dus een indruk van de richtingsvoorkeur van de
antenne.
Het blijkt dat de dipool het minst gevoelig is voor signalen die evenwijdig aan
de opstellingsrichting arriveren en het meest gevoelig voor signalen die uit rich
tingen loodrecht op de spanrichting worden aangeleverd. Dit kan men constate
ren door, vanaf het centrum van de grafiek, pijlen te trekken naar de verschillen
de punten van de grafiek. De langste pijlen, die de hoofd-stralingsrichting van
de antenne aangeven, kan men trekken naar punten loodrecht op de opstellings
richting van de antenne.
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Het blijkt echter dat in de omgeving van dit punt de prestaties van de antenne
slechts weinig afnemen. Men kan een dipool zonder bezwaar 30° van haar
nominale richting laten afwijken zónder dat dit tot noemenswaardige signaalverliezen leidt. Die 30° afwijking van de hoofdrichting ligt bij een dipoolantenne

dan ook nog binnen de bundelbreedte.
Deze bundelbreedte van de hoofdbundel(s) is gedefinieerd als de hoek, ingeslo
ten tussen de punten van de grafiek die overeenkomen met het halve uitgezon-
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den vermogen. Ze zijn in de techniek bekend als de -3 dB-punten. Aangezien
de richtingsdiagrammen van antennes gewoonlijk veldsterkte voorstellen in
plaats van uitgezonden vermogen, en de relatie tussen beide kwadratisch is,
moet men in een veldsterktediagram de hoek nemen tussen de pijlen die een
lengte hebben gelijk aan
\/2 = 0,71 van de maximale veldsterkte. In fig. 38 is te zien dat de bundelbreedte

van de dipool in de beide hoofdrichtingen ongeveer 70° is.
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Fig. 39

Doordat nu niet alle energie rondom wordt uitgezonden, maar een zekere
bundeling in bepaalde richtingen optreedt, heeft de dipoolantenne in die rich
ting ook een signaalwinst t.o.v. de isotrope straler. Deze bedraagt 1,64 x, dat
is 2,15 dB. De dipool levert dus bij ontvangst van eenzelfde signaal uit de
voorkeursrichting een spanning die 1,64 x sterker is dan men met een rondomgevoelige antenne zou krijgen.
De signaalw/nst in de voorkeursrichting(en) gaat ten koste van signaalve/7/es

uit andere richtingen. Men kan bij een verdere bundeling van signaal door bijv.
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het aanbrengen van meer stralers of van passieve hulpelementen, de verster
king van de antenne in de voorkeursrichting nog verder opvoeren. Kortegolfzendantennes en TV-ontvangantennes kunnen wel winsten hebben van 20 a 22
dB t.o.v. een isotrope straler. Men geeft dit dan aan in dBi. De bundel van zo'n
antenne wordt dan, zowel in het horizontale als in het vertikale vlak, bijzonder
smal: zo'n 20°. De meeste antennes van kortegolf-luisteraars hebben echtereen
versterking van 2,15 dB of daaromtrent, terwijl goede amateurantennes winsten
van ongeveer 7 dB kunnen halen.
De vertikale opstraalhoek, dat «s de hoek die de hoofdlob(ben) met de horizon
maakt, hangt bij een dipool sterk af van de hoogte boven het maaiveld. In fig.
39 zijn ter illustratie de vertikale stralingsdiagrammen getekend voor verschil
lende hoogten. Het blijkt dat men bij een te lage opstelling (0,2 A) een te hoge
opstraalhoek krijgt. Bij een te grote hoogte echter ontstaat een bovenlob, waarin
signaal verloren gaat door vertikale opstraling. Amateurs en kortegolfluisteraars kiezen voor hun dipoolantennes meestal hoogten tussen 0,3 A en 0,5 A,
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Voor de diagrammen van fig.
39 geldt dat de spanrichting van de dipool loodrecht op het papier staat. Het
ruimtelijke stralingsdiagram van een halvegolf-dipool op ongeveer een halve
golflengte boven de grond ziet er ongeveer uit zoals in fig. 40 is getekend.
Het blijkt tevens dat de stralingsweerstand van de antenne afhankelijk is van
haar hoogte boven de grond. De stralingsweerstand is de fictieve weerstand die

antenne as

Fiq. 40

hetzelfde vermogen dissipeert als door de antenne wordt uitgestraald. Wanneer
men even afziet van ohmse verliezen in de antenne en in de voedingslijn, dan
is de stralingsweerstand gelijk aan de antenne-voedingsimpedantie.
Deze impedantie wordt ohms (een zuivere weerstand dus) wanneer de antenne
wordt bedreven op de golflengte waarop zij - door haar lengte - is afgestemd.
Wanneer een halvegolf-dipool in het midden wordt gevoed (wat gebruikelijk is),
dan heeft de antenne bij resonantie een stralingsweerstand die als volgt af
hankelijk is van haar hoogte boven de grond:
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De antenne-impedantie van de halvegolf-dipool wordt steeds ohms wanneer
de antenne in resonantie komt. De voedingsimpedantie varieert echter van ge
val tot geval. Zo stijgt deze tot een waarde van ca. 5000 11 bij een helegolf-dipool
en daalt weer tot ca. 90 Q voor een anderhalvegolf-dipool. Het is belangrijk dat
men de voedingsimpedantie van een antenne kent, omdat men daarmee dan
bij de keuze van de antennekabel (voedingslijn) rekening kan houden.
Uit het voorgaande overzicht blijkt wel dat de gemiddelde antenne-impedantie
van de halvegolf-dipoolantenne ca. 73 11 bedraagt.

2500H
(aan einden) i

impedantie Z

spanning

73n

stroom

'midden in)

X/2

Fig. 41

De spanningsverdeling in de antenne blijkt uit fig. 41. In het midden is de stroom
hoog, terwijl de spanning minimaal is. Aan de uiteinden echter moet de stroom
nul zijn, terwijl de spanning hoog is. Wil men de dipool dus aan het eind voeden
in plaats van in het midden, dan zal de ingangsimpedantie van de antenne sterk
stijgen. De stralingsweerstand, die aangeeft welk deel van de energie in straling
wordt omgezet, blijft echter hetzelfde.
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Een eindgevoede halvegolf-dipool heeft een ingangsweerstand van ca. 2500D.
Men zegt wel dat een in het midden gevoede halvegolf-dipool stroomgevoed
is (stroom hoog), terwijl eenzelfde antenne spanningsgevoed (spanning hoog)
is wanneer de voedingskabel aan het eind is aangesloten.
Het blijkt dus dat de stralingsweerstand en de ingangsimpedantie van een
antenne twee verschillende dingen kunnen zijn, wanneer het voedingspunt niet
samenvalt met de plaats van de antenne waar de stroom maximaal is. Een hal
vegolf-dipool wordt opnieuw resonant met redelijk lage ingangsimpedantie bij
elke oneven harmonische van de halve golflengte.
Een antenne heeft ook een zekere bandbreedte. Deze geeft hetfrekwentiegebied
aan waarbinnen de antenne kan worden gebruikt zonder dat de versterking te
veel afvalt. De bandbreedte is gedefinieerd als het frekwentiebereik, gecen
treerd om de resonantiefrekwentie van de dipool, waarbinnen de staande-golfverhouding op de voedingslijn de waarde 1,41 (3 dB) niet overschrijdt. Wanneer
we deze grensfrekwentie aangeven door f en de frekwentie waarop de antenne
is afgestemd door fo, dan kan voorde bandbreedte de volgende formule worden
gehanteerd:
bandbreedte =

2 ('o fg

Het blijkt dat de bandbreedte van een dipool mede afhankellijk is van de verhou
ding tussen de lengte en de draaddikte. Is deze l/d bijv. 400, dan is de bandbreed
te 0,1; voor 1000 wordt zij 0,076 en voor 5000 ca. 0,062. Deze getallen gelden
voor de enkele dipool.
Tot dusverre hebben we, uitgaande van de halvegolf-dipool, gesproken over
een evenwijdig met het aardoppervlak gespannen antenne, en aan de hand van
dat voorbeeld de verschillende antenne-eigenschappen beschreven. Een hori
zontaal opgestelde antenne zendt, wanneer ze als zendantenne wordt gebruikt,
een elektromagnetisch veld uit. Daarbij beweegt de elektrische component van
het veld zich in horizontale richting, terwijl het magnetische veld daar loodrecht
op staat. De richting van de elektrische component van het veld heet depolarisatierichting van het veld. Kortegolfzendantennes, alsmede FM- en TV-antennes
zijn over het algemeen horizontaal gepolariseerd. Belangrijk is te constateren
dat de antennes die voor de ontvangst van dit soort signalen worden gebruikt,
ook altijd dié types zijn die gevoelig zijn voor met name die elektrische compo
nent van het veld. Datzelfde geldt overigens voor middengolf-DX, voor zover
het zeer grote afstanden betreft.
De afgestemde halvegolf-dipool is de meest toegepaste antenne voor televisie,
FM-radio en kortegolfradio, kortom voor alle golflengten van het spectrum waar
van de halve lengte nog in een praktisch hanteerbare antennelengte is te verta
len. Voor midden- en langegolf, met golflengten van honderden meters, is dit
echter geen haalbare zaak meer.
Aan de zenderkant van de transportketen zender-ontvangers valt men dan graag

82

terug op de kwartgolf-(’/4k)dipool. Dit is meestal een vertikaal opgestelde mast
waarbij de aarde als de denkbeeldige (virtuele) andere antennehelft fungeert,
waardoor de totale antennelengte toch weer een halve golflengte is.
Omdat de aarde meestal geen goede geleider is, wordt bij middengolf-zendantennes, vanuit het voetpunt van de antennemast, een gigantische ster van dra
den (elk ten minste een kwart golflengte lang) op enkele tientallen centimeters
diepte in de grond gelegd. De stralingsweerstand van een dergelijke, vertikaal
opgestelde ’/4X-antenne is de helft van die van de halvegolf-dipool, dus circa 36
ohm.
De meeste zenders hebben een uitgangsimpedantie van 50 ohm, zodat dan aan
de voet van de antennemast een aanpassingseenheid wordt opgesteld om de
impedantietransformatie van 50 naar 36 ohm te effectueren. Tussen de zender
en de aanpassingseenheid wordt gewoonlijk een 50 ohm voedingslijn aange
bracht. Voor kleine zendvermogens is dit gewoonlijk een zgn. coaxiale kabel.
Figuur 42 toont de verschijningsvorm van de middengolf-zendantennes: een
slanke, getuide vakwerkmast met een werkelijke lengte die iets minder dan een
kwart golflengte is.
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Het vertikale stralingsdiagram ziet er uit als een doorgeknipt horizontaal stralingsdiagram van de halvegolf-dipool.
De vertikale monopool zendt een vertikaal gepolariseerd signaal uit. Voor mid
dengolf is met name de grondgolf van belang (zie fig. 3), zodat de kwartgolf-monopool voor deze golflengteband een zeer aanvaardbaar antennetype is. Ontvangantennes voor de midden- en langegolf kunnen in de praktijk meestal niet
een kwart golflengte halen en zullen met een kortere draadlengte genoegen
moeten nemen. Om nu toch een antenne met een redelijk rendement te kunnen
bouwen, worden kunstgrepen toegepast, zoals het aanbrengen van een zgn. top
capaciteit aan het hoogste punt van de antenne, of van een verlengspoel op een
geschikte plaats (een stroombuik) in de antenne. Bij de praktische behandeling
van ontvangantennes zal hierop wat nader worden ingegaan.
Aanpassing van stralingsdiagrammen
In praktische zin kunnen, wanneer de omstandigheden dat vereisen, wijzigingen
in stralingsdiagrammen worden aangebracht. Voor de middengolf kan, bijvoor
beeld, op relatief eenvoudige wijze het ronde (omnidirectionele) stralingsdiagram van de vertikale monopool in een niervormig of cardioïde richtingsdiagram (fig. 43) worden omgezet door het aanbrengen van een tweede mast van
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gelijke lengte, op een afstand van een kwart golflengte. De tweede mast kan op
verschillende manieren worden „gevoed”, waarbij ook op eenvoudige wijze een
8-vormig stralingsdiagram kan worden verkregen. In Noord-Amerika, waar een
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grote dichtheid van middengolfstations bestaat en één regulerend orgaan aan
wezig is, worden dit soort antennesystemen op grote schaal toegepast met het
doel om de onderlinge storing van stations die op (ongeveer) gelijke golflengte
werken, te voorkomen of drastisch te beperken. Ook in Europa vindt het middengolfantennesysteem steeds meer toepassing; het zendstation van Hilversum 1
en 2 in de Flevopolder is er een voorbeeld van.

In de kortegolftechniek is de toepassing van antennesystemen voor de lange af
stand heel gewoon. Kortegolf-richtantennes worden gebruikt om de zendenergie in een bepaalde richting (het azimuth) te bundelen, zodat een tevoren geko
zen ontvangstgebied optimaal kan worden aangestraald. Er zijn, door combina
tie van dipoolantennes, vele richtingsdiagrammen te realiseren.
Eén van de meest toegepaste kortegolf-zendantennes is de zgn. gordijnantenne.
Het „gordijn" bestaat uit een aantal dipolen. In fig. 44 is een type met vier dipoolrijen van vier dipolen getekend.
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Het aantal dipolen in een horizontale rij bepaalt de horizontale bundelbreedte,
terwijl het aantal boven elkaar (op V4k afstand) de vertikale bundelbreedte be
paalt. Ten slotte beïnvloedt de hoogte van het hele systeem boven het maaiveld
de vertikale opstraalhoek.
De in figuur 44 geschetste antenne heeft globaal de volgende eigenschappen:
horizontale bundelbreedte 28 graden, vertikale bundelbreedte 7 graden, op
straalhoek 8 graden. Het gehele systeem bundelt de energie in beide richtingen
loodrecht op het papier. Brengt men echter een vertikaal scherm aan op een
kwart golflengte achter het gordijn, dan wordt het hele systeem eenzijdig (unidirectioneel) gericht. De antenneversterking of „winst” groeit dan tot circa 21 dB
ten opzichte van een isotrope antenne.
Voor de nabije afstand (1500-5000 km) wordt vaak een wat eenvoudiger gordijnantenne toegepast, bestaande uit bijv, twee rijen van twee dipolen. Zo'n systeem
heeft een bredere horizontale bundel (54°) en een grotere vertikale bundelbreed
te, maar geeft minder antenneversterking (ca. 17 dBi). In principe is een gordijnantenne slechts geschikt voor één golflengteband. Door de toepassing van
kunstgrepen, zoals dikkere dipolen, worden gordijnantennes tegenwoordig ge
schikt gemaakt voor twee of drie naastliggende kortegolf-omroepbanden. Deze
breedbandantennes hebben een wat lagere antenneversterking dan de éénbandantennes, maar bieden ook voordelen: minder grondbeslag omdat er min
der antennes nodig zijn, en grotere flexibiliteit omdat men niet steeds van anten
ne hoeft om te schakelen.
FM- en TV-antennes worden op dezelfde manier opgebouwd als kortegolf-zendSEMAFOONAN TENNES

TV ANTENNE UHF

TV ANTENNE VHF

FM ANTENNE

Fig. 45
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antennes, maar de afmetingen zijn veel kleiner, zodat toch een heel andere in
druk ontstaat. Bovendien moeten dit soort antennes altijd zo hoog mogelijk wor
den opgesteld, omdat de reikwijdte van het signaal ongeveer gelijk is aan de op
tische horizon van de zend- en ontvangantenne. Veel TV- en FM-zendantennes
hebben een cirkelvormig horizontaal stralingsdiagram en een plat vertikaal stralingsdiagram. Een soort pannekoek dus. Dit wordt verkregen door, aan vier zij
den van de draagmast, zes of acht dipoolantennes met hun individuele reflectorschermen onder elkaar aan te brengen. Van de grond af gezien, maakt het geheel
de indrukvan een gigantische tuiterager. Meer in detail, ziet dit antennetype eruit
als in figuur 45 is geschetst.

Ontvangantennes
Radioluisteraars en televisiekijkers kunnen zich vanzelfsprekend geen ont
vangantennes veroorloven die van eenzelfde omvang zijn als de zendantennes,
maar de antenne is voor DX-ers toch een uiterst belangrijk instrument om de
ontvangst te optimaliseren. Vóórdat in detail een aantal antennes zullen worden
behandeld, eerst wat praktische opmerkingen die voor een goede antenne-installatie van belang zijn.
De isolatie
De isolatie van de antenne moet aan de allerhoogste eisen voldoen om voldoen
de te zijn voor de hoogfrekwente signalen, die de antenne opvangt. Het gebruik
van glazen of geglazuurde porselein-isolatoren wordt aanbevolen. Bekend zijn
de ,,ei"-isolatoren, die meestal met twee of drie stuks per isolatie-punt worden
gebruikt. Isolatie is nodig op al die punten, waar de antenne gevaar loopt op
signaalverlies, met name tijdens vochtig weer. Andere toepasbare isolatiemate
rialen zijn bijv, glasfiber, teflon, polypropyleen en diverse andere plastics. Bij
toepassing in de buitenlucht zijn niet alleen de isolerende eigenschappen en de
bestandheid tegen weersinvloeden van belang, maar ook de mate waarin vuil op
de isolator accumuleert. Dit vuil bevordert immers, vooral tijdens vochtig weer,
het weglekken van signaal!

De hoogte
In het algemeen geldt: hoe hoger de antenne, des te beter. Maar ook: hoe vrijer
de antenne in de ruimte, des te beter. Een antennedraad die deels over een nat
dak loopt, zal een hoogte hebben die t.o.v. het lokale kunstmatige aardvlak be
paald geringer is dan haar hoogte boven het maaiveld doet vermoeden.
Er zijn antennes, zoals de dipool, die een bepaalde voorkeurshoogte hebben.
Voor zover mogelijk kan hiermee rekening worden gehouden.

Het materiaal
Antennedraad moet in staat zijn om langdurig weerstand te bieden aan weers
invloeden, het moet sterk genoeg zijn om zijn eigen gewicht te dragen en hoge
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windsnelheden te weerstaan. Het moet bovendien goed geleiden en zó soepel
zijn, dat het gemakkelijk kan worden verwerkt. Aan deze voorwaarden voldoen
koperdraad en silicium-bronsdraad het beste. De draaddikte is gewoonlijk ca.
1 mm (AWG nr. 16 of 18). Het gebruik van geïsoleerd draad is geen bezwaar,
evenals het gebruik van draad meteen getwiste ader. Nu de echte antennedraad
wat in onbruik raakt, maken velen gebruik van geëmailleerd koperdraad - ook
wel „wikkeldraad" genoemd. Dit is in vele dikten verkrijgbaar.

Plaatsbepaling
De plaatsing van de antenne is vaak bepalend voor de mate, waarin last wordt
ondervonden van storingen. Om straatgeruis, afkomstig van de elektrische
installaties van het passerende gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te ver
mijden, kan de antenne het beste zo ver mogelijk van de straat en zo hoog moge
lijk worden opgehangen. Metingen hebben aangetoond dat het „straatgeruis"
hinderlijk is tot de nokken van de daken, maar een meter daarboven reeds aan
zienlijk is afgenomen.
De storing, die wordt ondervonden van bovengrondse elektriciteitsleidingen,
kan soms onontkoombaar zijn, voorals als het om hoogspanningsleidingen
gaat. Aanbevolen wordt om de antenne zo ver mogelijk van deze leidingen ver
wijderd te houden en de antennedraad er zo mogelijk niet parallel aan te span
nen.

De opstellingsrichting
Antennes die niet rondom gevoelig zijn, maar voorkeur hebben voor signalen
die loodrecht op de spanrichting (de draadas) van de antenne arriveren, worden
bij voorkeur zó gespannen dat de gebruiker daarvan profiteert.
Dipoolantennes zijn hiervan een voorbeeld.
Voor TV- en FM-ontvangst kan de opstellingsrichting met behulp van de kaart
worden bepaald. De plaats van zender en ontvanger worden daartoe op de kaart
gemarkeerd en met een lijn verbonden. De hoek van deze lijn met het kaartraster
geeft de gewenste oriëntatie aan. De opstellingsrichting van de dipool is lood
recht op deze richting.
Voor kortegolf-ontvangst kan het gebruik van een kaart tot grote fouten in de
antenne-opstelling leiden, omdat de kaartvertekening over grote afstanden een
dominerende rol gaat spelen. Voor intercontinentale radio-overdracht maakt
men daarom gebruik van kaarten die volgens een speciale projectiemethodezijn
gemaakt. Dat zijn de azimuthale wereldkaarten, die de wereld laten zien zoals die
er, vanuit één punt van die wereld, uitziet. In fig. 46 is zo'n azimuthale wereld
kaart, gecentreerd op Nederland, gegeven.
Zo'n kaart komt tot stand door, met behulp van een globe en een buigzame li
niaal, de afstand en de richting tot verschillende punten op aarde te bepalen. De
richting wordt gemeten in graden t.o.v. het ware noorden. De oostelijke richting,
die 90° in richting verschilt van het noorden, heeft een „azimuth" van 90°. Zuid
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wordt dan 180° en west 270°. Op de kaart wordt de antipode van het centrum, dat
is de plaats die precies aan de andere kant van de wereld ligt, vervormd tot een
cirkel. Het antipodisch punt van de Flevopolder ligt ergens bij Nieuw-Zeeland. Dit
land wordt op de kaart dar. ook het meest vervormd; het ligt als een lang lint in
noordoostelijke richting.
De afstand van het middelpunt van de cirkel tot de rand is 20 000 km. Men kan
dus eenvoudig berekenen dat Singapore t.o.v. Nederland op ca. 84° ligt en op
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een afstand van ca. 10 600 km. Een gericht antennesysteem waarmee men een
station in Singapore zou willen ontvangen, moet dus zó worden opgesteld dat de
maximale gevoeligheid van de antenne in de richting 84° ligt.
Nu heeft de dipool wel een zodanige horizontale bundelbreedte dat die antenne
best 60°, 90° of 120° als azimuth voor de hoofdlob mag hebben, maar dat is dan
de praktische toepassing van een eenmaal vastgesteld gegeven, waarbij reke

ning is gehouden met de antenne-eigenschappen.
De antenne-invoer
Binnenshuis is het stoorniveau vaak hoger dan buiten, zodat de draad hier het
best zo kort mogelijk kan worden gehouden. Het is tevens verstandig om de
draad binnen te isoleren, door bijvoorbeeld gebruik te maken van isolatiekous
of door over te gaan van ongeïsoleerd op geïsoleerd draad. Deze overgang
moet, wanneer ze buiten zou worden gemaakt, bij voorkeur worden gesoldeerd.
Corrosie zou immers het elektrisch contact van in elkaar gedraaide draden spoe
dig kunnen bederven en daardoor het effect van de buiten-antenne goeddeels
teniet doen. Houdt u de overgang binnen, dan kan het contact van tijd tot tijd
worden gecontroleerd. De invoer zelf gebeurt veelal via het kozijn. De plastichuls van een afgedankte ballpoint kan uitstekend als doorvoerisolator dienst
doen. Bij stalen kozijnen kan de doorvoer beter niet op de beschreven wijze
plaatsvinden en moet een andere oplossing worden gevonden. Wij wijzen u in
dit verband nog even op de moderne muurboren, waarmee onopvallende gaten
op gemakkelijke wijze kunnen worden geboord.

Aansluiting van de antenne op de radio
Een goed metallisch contact tussen antenne en antennebus is noodzakelijk.
Daartoe wordt de eventuele isolatie van de antennedraad verwijderd en een
geschikte plug aangesloten. Deze wordt in de antennebus gestoken op de wijze,
die de fabrikant in haar brochure voorschrijft. Vaakzijn er verschillende mogelijk
heden, met name wanneer het toestel ook geschikt is voor FM-ontvangst. Het
verdient aanbeveling wat te experimenteren met de aansluiting, totdat het beste
resultaat is verkregen.
Wanneer de radio geen antenne-invoer heeft, maar wél een ingebouwde telescoopantenne, dan kan de signaaloverdracht van een externe antenne naar
de ontvanger inductief plaatsvinden door de laatste meter van de externe anten
ne te isoleren (met isolatiekous, of d.m.v. een stukje geïsoleerd draad) en dit
deel van de antenne enige slagen om de telescoopantenne te twisten.

Storingsbronnen in huis
De meeste storingen die in de luidspreker hoorbaar zijn, worden via de antenne
aan de radio toegevoerd. In een eerder stadium werd reeds gewezen op het
straatgeruis, veroorzaakt door ontstekingsmechanismen en andere vonkproducerende onderdelen in het verkeer. Ook in huis wordt de kans op storing groter,
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nu er steeds meer elektromotoren in huishoudelijke apparatuur worden op
genomen: stofzuigers, koffiemolens, haardrogers, maar ook elektrische scheerapparaten en dergelijke, waarbij vonkvorming bij de collector van de motor
optreedt. Dit soort storingen kan worden onderdrukt door ontstoringscondensatoren (suppressors, filters) toe te passen, direct bij de bron. Veelal zijn zwaar
dere huishoudmachines als wasmachines en centrifuges reeds ontstoord, zodat
deze geen hinder veroorzaken. Ontstoringsmateriaal is in de handel verkrijg
baar. Ook TL (fluorescentie)-buizen kunnen worden ontstoord!
Soms wordt, wanneer het televisietoestel aanstaat, op vaste punten van de
afstemschaal eveneens interferentie ondervonden. Deze is afkomstig van de
lijnafbuigschakeling en de straling wordt voornamelijk teweeggebracht door de
bedrading in de televisie-ontvanger zelf en door de daaraan verbonden antenne.
Het is dienstig hiermee bij de bouw van de antenne rekening te houden.

De afscherming
Wanneer de voedingslijn een enkele draad is die stoorvelden moeten passeren,
dan kan het handig zijn om het desbetreffende deel van deze voedingslijn te ver
vangen door een coaxiale kabel, waarvan de buitenmantel wordt geaard. Op
deze wijze beschermt men de binnenader tegen het opnemen van stoorimpulsen, die de ontvangst hinderlijk kunnen beïnvloeden. Wanneer de voedingslijn
tengevolge van de antennekeuze reeds een coaxiale kabel was, dan moet de
gevlochten metalen afschermmantel in het algemeen niet worden geaard. Blijkt
echter dat stoorsignalen via de buitenmantel de ontvanger binnendringen, dan
kan aarding van deze buitenmantel, bij wijze van proef, worden geadviseerd.
Wordt lintkabel als voedingslijn gebruikt, dan kan storing in het algemeen wor
den verminderd door de ader over afstanden van ca. 1,5 m tussen twee steun
punten enkele slagen te twisten. Tussen de volgende twee steunpunten wordt
de kabel dan in de andere richting met hetzelfde aantal slagen getwist, zodat
de stoorspanningen elkaar opheffen. Baat deze maatregel onvoldoende, dan
kan men misschien afgeschermde lintkabel gebruiken. De afschermmantel is
weer van gevlochten metaaldraad. Deze moet met een aardpunt worden ver
bonden. Er wordt op gewezen dat afgeschermde lintkabel ongeveer tweemaal
zoveel verlies geeft als normale lintkabel, zodat de toepassing van deze kabel
tot de noodzakelijke lengte dient te worden beperkt.
De aardleiding
Een echte aardleiding wordt tegenwoordig niet vaak meer aangelegd. Toch zijn
er gevallen waarbij een goede aarding van de ontvanger kan leiden tot ontvangstverbetering. Eén van die gevallen is de vermindering van lokale storingen
die via het lichtnet de ontvanger binnendringen.
Ook wanneer men een enkele draad als antenne gebruikt, kan de aardleiding
haar dienst bewijzen, bijvoorbeeld om aan die antenne bepaalde eigenschap
pen te geven of om haar rendement te vergroten.
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Een goede aardleiding wordt in het algemeen niet verkregen door een koperen
buis tot het grondwater de grond in te drijven, aangezien het contactvlak tussen
het koper en de grond dan vaak te gering is.
Een betere methode is het graven van een sleuf van ca. 1 m diep en ongeveer
3 m lang. Hierin wordt dan een platte koperen strip gelegd, met een zo groot
mogelijke oppervlakte. Meestal zal een strip van 1 of 1 1/2 mm dik en 4 cm breed
al ruim voldoende zijn. Eén einde komt boven de grond, zo dicht mogelijk bij
de plaats waarboven zich de ontvanger bevindt.
Het verdient aanbeveling om de koperen strip op een bed van gemalen houts
kool te leggen. Eventueel kan wat steenzout worden toegevoegd. De sleuf kan
het beste worden aangevuld met een grondsoort die vocht doorlaat. Leem is
dus ongeschikt.
Een blijvend goede aarde wordt verkregen wanneer men de plaats, waar de
aardleiding zich bevindt, van tijd tot tijd nat houdt, bijv, door haar onder een hemelwaterafvoer aan te brengen. De koperen strip wordt, zo mogelijk met hardsoldeer, aan een dikke draad bevestigd (bijv, koperdraad dat voor huisinstalla
ties wordt gebruikt), dat dan voor een zo kort mogelijke verbinding met de ont
vanger zorgt.
Wie een snellere installatie wenst, kan ook op een oppervlakte van ca. 2x2 m,
een vijftal koperen pijpen ter lengte van ca. 2 m, in de grond drijven. De boven
kanten van de vijf buizen worden onderling met een koperen strip doorverbon
den. Deze strip kan eventueel ook een eindweegs de afstand tussen aardleiding
en ontvanger overbruggen. Ook nu is het weer gewenst om de piekwaar de aardpennen zich bevinden, van tijd tot tijd grondig te bevochtigen, zodat er een goed

aardcontact blijft bestaan.
N .B.: De „randaarde" van de wandcontactdozen is niet geschikt als „schone aar
de" voor uw installatie.
Bliksembeveiliging
De beste bliksembeveiliging is het verwijderen van de antennesteker uit de radio
bij naderend onweer. Automatische bliksembeveiliging is mogelijk door het

opnemen van een bliksembeveiliger in de antenneleiding, zoals in fig. 47 is gete
kend. Bij een voldoend hoge spanning op de antenne zal de eigenlijke patroon
geleidend worden en de spanning afvoeren naar aarde. De aansluiting is sche
matisch weergegeven. Deze bliksembeveiliger is onder normale omstandighe
den een isolator. Overigens is de werking ervan nooit geheel betrouwbaar en de
traagheid soms te groot voor transistorapparaten, die voor overbelasting gevoe
liger zijn dan buizenontvangers. Vandaar dat in fig. 47 extra een schakelaar is
getekend die u bij naderend onweer kunt omzetten.
Aangezien het juist de tere ingangskring van de radio is die bij plotselinge spanningsverhoging in de antenne defect raakt, en dit onderdeel vaakmoeilijkte ver-

92

vangen is, verdient de bliksembeveiliging de aandacht in die gebieden, waar
onweer geregeld voorkomt.
Sommige ontvangers zijn inwendig beveiligd tegen te hoge spanningen op de
antenne door middel van een snel reagerende overspanningsbeveiliger. Dit on
derdeel, ter grootte van een dikke boordeknoop, wordt aangesloten tussen de
antenne-ingang en het chassis.

naar antenne ■
bus van ontvanger
schakelaar

Fig. 47

—

Bij autoradio's treft men ook wel een klein (90 V) neonbuisje aan (waarvan de
eventuele serieweerstand in de fitting is verwijderd) dat op dezelfde wijze is aan
gesloten.
Draadverbindingen in antennes
Bij de installatie van antennes is het van belang dat men de kunst van het solde
ren beheerst. Solderen is het maken van een verbinding door middel van
vloeibaar metaal, een mengsel van tin en lood dat zich aan andere metalen
hecht. Metalen als koper, brons en zink laten zich gemakkelijksolderen, wanneer
zij vetvrij zijn gemaakt en de temperatuur van het metaal hoog genoeg kan wor
den opgevoerd om het soldeer te laten vloeien. Gewoonlijk wordteen draadverbinding, na het schoonmaken met bijvoorbeeld schuurpapier, eerst in mechani
sche zin voltooid door het op de juiste wijze in elkaar draaien van de aders. Pas
daarna wordt de las verzekerd en tegen corrosie beschermd door deze te solde
ren. Een streekje verf kan dan de „finishing touch" zijn.
Voor het solderen wordt gewoonlijk harskernsoldeer gebruikt. Het gebruik van
soldeerpasta of soldeerwater moet worden ontraden, aangezien zich daarin zu
ren kunnen bevinden die het metaal aanvreten nadat de las is gemaakt en op
den duur dus toch breuk veroorzaken.
Wie het niet aandurft om te solderen, maar tóch een antenne wil aanleggen,
kan volstaan met de draden, na zorgvuldig schoonkrabben met een mesje, in
elkaar te draaien; de las eventueel met dun koperdraad in naast elkaar liggende
windingen af te binden en ten slotte met behulp van verf of isolatieband zo goed
mogelijk voor corrosie te behoeden.
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Centraal antennesysteem

Een centrale of gemeenschappelijke antenne-inrichting dient om in verstedelijk
te gebieden toch een goede signaalverzorging van de meest voorkomende tele
visie- en radiostations te krijgen. Immers, wanneer men door hoge flatgebou
wen is ingesloten of aan een drukke verkeersweg woont, zal de eigen antenne
vaak meer lokale storing dan gewenst signaal ontvangen. De gemeenschappe
lijke antenne kan dan uitkomst bieden. Ook worden deze voorzieningen tegen
woordig toegepast op dié plaatsen waar veel hoge televisie-antennemasten
voorkomen, met name omdat men ook naar buitenlandse TV-programma's wil
kijken. Die hoge masten zijn landschapontsierend en kunnen, wanneer ze niet
goed worden onderhouden, omwaaien en dan schade veroorzaken.
Wanneer de invoering van een centraal antennesysteem in een gemeenschap
op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, is dit een toe te juichen initiatief. Immers,
men blijft dan vrij om de eigen antenne te gebruiken, maar zal in het algemeen
graag geneigd zijn om gebruik te maken van de nieuwe service, met name in
verband met de vergroting van de keuze in televisieprogramma's.
Wanneer de invoering van een centrale of gemeenschappelijke antenne ge
paard gaat met dwangmaatregelen, zoals een verbod tot het houden van een
eigen antenne, dan komt de zaak natuurlijk anders te liggen. Er kan dan een stuk
vrijheidsbeperking in het geding zijn, met name omdat een centraal anten
nesysteem niet in staat is om alle radiostations door te geven die men met de
eigen antenne kan ontvangen, en óók omdat de kwaliteit van stereofonische uit
zendingen meestal aanzienlijk te lijden heeft van de veel kleinere kanaalscheiding (tussen links en rechts) die inherent is aan de meeste toegepaste systemen.
Beperkende maatregelen worden door de Gemeenten vaak vastgelegd in bouw
verordeningen, maar hogere wetten beschermen de burger wanneer het zou
gaan om een wezenlijke beperking van de vrijheid van informatie, zoals die is
vastgelegd in het Verdrag van Rome. Men heeft in het algemeen een goede
basis voor onderhandelen wanneer men kan aantonen dat men met de eigen
antenne meer kan ontvangen dan met de gemeenschappelijke antenne. Dit
geldt met name voor de midden- en kortegolf. Veel centrale antennesystemen en
gemeenschappelijke antenne-inrichtingen geven de midden- en kortegolfbanden niet door, maar beperken zich tot een aantal stations in de FM-band en een
aantal televisiekanalen.
Middengolfstations die in het aangeboden „pakket" ontvangstmogelijkheden
van het centrale antennesysteem thuishoren, worden dus naar een frekwentie in
de FM-band getransponeerd en komen dan beschikbaar op een FM-kanaal.
Het is te voorzien dat degenen die op een kabelnet voor de distributie van TV- en
radioprogramma's zijn aangesloten, binnen afzienbare tijd een verruiming van
hun ontvangstmogelijkheden krijgen. Veel moderne kabelnetten worden niet op
hun volle capaciteit gebruikt; er is nog ruimte voor additionele kanalen. Die kun
nen straks worden opgevuld door:
— De ontvangst van een omroep-satelliet. In 1984 worden er drie proefsatellie94

ten van dit type gelanceerd: de Europese L-sat, de Duitse TV-sat en de Franse
TDF-1. Bij het gebruikvan een schotelvormige antenne van voldoende diame
ter ontstaan er een aantal ontvangstmogelijkheden.
- De Europese communicatiesatelliet ECS biedt TV-produktiebedrijven de mo
gelijkheid om, via een ontvangstinstallatie met een antennediameter van 3
meter, (commerciële) programma's aan kabelnetexploitanten aan te bieden.
- De kleinschalige, lokale televisie behoort financieel over enkele jaren tot
de mogelijkheden. Bij aansluiting van de lokale TV op het lokale kabelnet is er
sprake van een ,,closed circuit” televisiesysteem.
Middengolf antennes
Antennes voor de midden-of langegolf zullen in het algemeen gevoelig zijn voor
de magnetische component van het aangeboden elektromagnetische veld. In
de meeste ontvangers is tegenwoordig standaard een ferrietantenne inge
bouwd. Deze bestaat uit een staafje ferrokeramisch materiaal: een gebakken
kern waarin fijne ijzerdeeltjes zijn verwerkt, en die een grotere permeabiliteit
heeft dan lucht, waardoor magnetische krachtlijnen door dit materiaal worden
aangetrokken.
Het staafje is omgeven door een draadspoeltje, waarin (door inductie) het
signaal wordt gevormd dat aan de ingangskring van de ontvanger wordt aange
boden.
Ferrietantennes zijn redelijk gevoelig; de gevoeligheid hangt mede af van de
lengte en dikte van de ferrietkern, en uiteraard van de opstellingsplaats van de
ontvanger. De ferrietantenne is ook richtingsgevoelig, wat bij middengolfontvangst van nut kan zijn wanneer men twee stations die op de schaal dicht bij
elkaar liggen van elkaar wil scheiden. Men draait de radio dan totdat een
minimaal signaal van het ongewenste station resteert, óf tot een zo sterk moge
lijk signaal van de gewenste zender neembaar is.
Een ferrietantenne met aangebouwde versterker wordt ook los in de handel ge
bracht ten behoeve van radiostations en DX-ers (o.a. Mc Kay Dymek, USA).
De ferrietantenne kan worden geëvenaard en zelfs worden overtroffen door een
zelfgemaakte raamantenne. De schematische voorstelling daarvan is gegeven
in fig. 48.
Op een raamwerk worden 11 windingen van ongeïsoleerd koperdraad op

onderlinge afstanden van ca. 1 cm netjes naast elkaar gewonden. Ergens in het
midden van deze 11 windingen wordt plaats gereserveerd voor één enkele win
ding die met de antenne- en de aarde-aansluitingen van de ontvanger wordt
verbonden. De wikkeling van 11 windingen wordt in afstemming gebracht met
behulp van één of twee afstemcondensatoren met elk een waarde van 365 pF
tot 470 pF. Ze kunnen óf allebei óf één van beide worden gebruikt door een een
voudige schakelaar tussen beide op te nemen zoals in de figuur schematisch
is aangegeven. De condensatoren worden aangesloten tussen de beide uitein-
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den van de wikkeling, zodat in feite een afgestemde parallelkring is ontstaan
zoals die eerder schematisch in fig. 25 al werd opgenomen. De afgestemde kring
wordt „gepiekt" op een klein bereikje in de middengolf met behulp van één van
beide, of beide condensatoren.
y 11 windingen

7"

7"

, 1 winding
raam

radio

Fig. 48

De praktische uitvoering van de raamantenne voor middengolfontvangst ziet
er ongeveer uit als in fig. 49 is geschetst, en bestaat uit een houten raamwerk
van zodanige maten dat een vierkant raam ontstaat met een zijde van tussen
de 1,2 en 1,5 meter. Desgewenst kan aan dit raamwerk ook een zes- of achtkanti
ge vorm worden gegeven, mits de lengte van de bespanning maar ongeveer
gelijk blijft. De uiteinden van het raamwerk worden voorzien van klossen,
waarover de antennedraad wordt geleid. Wordt de raamantenne in huis ge
bruikt (wat goed mogelijk is) dan kunnen deze klossen van hout zijn. Men kan
ze dan voorzien van een twaalftal kleine inkepingen die op gelijke afstanden zijn

aangebracht en die dienen om de draad te geleiden.
Wordt de raamantenne buiten opgesteld, dan kan men deze klossen het beste
maken van polypropyleen, teflon of een keramisch materiaal.
De keuze van de draad is eenvoudig. Er is wikkeldraad in de handel in vele dikten
dat voor dit doel bijzonder geschikt is. U hebt van dit draad bijna 100 meter no
dig: 11 windingen voor de af te stemmen spoel en één winding voor de anten
nespoel. Het verdient aanbeveling om de antennespoel tussen de vijfde en de
zesde winding van de ontvangspoel aan te brengen.
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De beide afstemcondensatoren en de schakelaar kunnen in de buurt van het
raam, bijvoorbeeld op de vertikale staander, worden aangebracht.
Er wordt aanbevolen na te gaan of de bovenbeschreven raamantenne ook

Fig. 49

werkelijk gehele middengolf bestrijkt, vóórdat draden definitief worden af
geknipt.
Vergeet niet om bij de aansluitpunten van de draad de (haast onzichtbare) isola
tie met een mesje weg te krabben!
Méér dan 11 windingen zouden bijvoorbeeld nodig zijn, wanneer het bereik van
de antenne niet de lage frekwenties van de middengolf zou dekken.
Evenals de ferrietantenne heeft de raamantenne richtingseffect. De ontvangst
zal het beste zijn wanneer het vlak van het raam samenvalt met de richting naar
het zendstation. De antenne is tweezijdig gevoelig en heeft een „minimum" in
de gevoeligheid wanneer de antenne loodrecht op de richting staat waarvan het
signaal komt.
Draadantennes
Wie de ruimte heeft en zeer verre stations wil horen, moet een lange-draadantenne bouwen. Dit antennetype is gevoelig voor de elektrische component van
het stralingsveld van de zender. Er zijn twee antennetypen die dan in aanmer
king komen, de Beverage-antenne en de „omgekeerde V"-antenne. Beide
antennes zijn eenvoudig en zijn niet gebonden aan preciese afmetingen. Een
„Beverage" is ten minste één golflengte lang, maar heeft pas een goed rich-
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tingseffect wanneer hij drie golflengten lang is. Dat is dan al bijna een kilometer
draad!
De antenne wordt in één richting horizontaal uitgespannen op palen van 3 a 6
meter lang die op regelmatige onderlinge afstanden in de grond zijn gezet. De
draad wordt via isolatoren gevoerd, teneinde hoogfrekwentverliezen bij vocht
te vermijden.
Wie de antenne gevoelig wil maken voor signalen uit de richtingen waarin de
draad is gespannen (dat zijn er twee die tegenover elkaar liggen) behoeft aan
het uiteinde géén afsluitweerstand op te nemen zoals in fig. 50 is getekend.

4
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Fig. 50

Wél wordt geadviseerd om de ontvanger door middel van haar aardaansluiting
te aarden. Heeft de radio geen aansluiting voor aarde dan moet deze uiteraard
vervallen.
Wie de antenne voornamelijk wil richten op stations die in de spanrichting naar
de ontvanger toe gericht zijn, kan aan het verre einde van de antenne een
500 fi-koolweerstand opnemen, waarvan de andere aansluiting is geaard.
Wie beschikt over één of enkele lange palen (in plaats van over een aantal korte
palen) kan, als variatie op de Beverage, de omgekeerde V-antenne maken. Deze
is in fig. 51 geschetst. De eigenschappen van deze antenne verschillen niet veel
van die van de Beverage-antenne, zodat een aparte beschrijving achterwege kan
blijven.
De draadkeuze zal, voor de beide draadantennes, waarschijnlijk anders uitvallen
dan voor de raamantenne, omdat in dit geval wel degelijk mechanische eisen
aan de draad worden gesteld. Het vroeger zo bekende silicium-bronsdraad (1
mm doorsnede) bestaat nog steeds, al zal men het misschien moeten zoeken.
Ook is er staaldraad met een koperen mantel in de handel dat ook goed voor
ons doel bruikbaar is en dat waarschijnlijk veel goedkoper is dan silicium-brons
draad.
Wie zich niet een Beverage- of een omgekeerde-V-antenne kan veroorloven en
toch actief middengolf-DX in de avond en nacht wil bedrijven, kan zich vaak
goed behelpen met een enkele-draadantenne. Deze bestaat uit een zo hoog
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Fig. 52
mogelijk en zo vrij mogelijk opgehangen koperdraad die op een gunstig punt
wordt afgetakt door een tweede draad die naar de ontvanger loopt.
Het punt van aanhechting van de beide draden is voor de middengolf niet aan
een bepaalde maat gebonden; de functie van de horizontale draad is om de no
dige „topcapaciteit" aan de, nu in principe vertikale, antenne te geven. Zie
fig. 52.
De topcapaciteit vergroot de impedantie van een te korte antenne en komt de
prestaties dus ten goede. Dit is vooral voor de middengolf van belang. Wie de
ruimte heeft, wordt aangeraden om de enkele-draadantenne uit te breiden tot
een paraplu-antenne. Het topje van de vertikale geleider is bij dit antennetype
verbonden met een aantal draden die vanuit dit punt straalvormig zijn vertakt
naar diverse afspanpunten. De lengte van elke tak, en de afspanrichting, zijn niet
van belang. Een goede isolatie van het eind van elke „tak" bij het afspanpunt is
natuurlijk wèl belangrijk.
Kortegolfantennes

Doordat de voor kortegolf gebruikte golflengten het toepassen van „afgestem
de" antennes mogelijk maakt, bestaat er een aanzienlijke variëteit in KG-ontvangantennes. Een aantal daarvan zijn eenvoudig zelf te maken en worden hier
behandeld; andere vereisen meer vaardigheid, óf het gebruik van speciale afsteminstrumenten. Voor die typen wordt verwezen naar de amateur-literatuur.
Nog professioneler zijn sommige fabrieksantennes die men in speciaalzaken kan
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kopen, maardiezijn als aanschaffing slechts interessant wanneer ze ookincombinatie met een (semi)-professionele ontvanger worden gebruikt.
Veel draagbare ontvangers zijn, t.b.v. FM- en KG-ontvangst, tegenwoordig uitge
rust met een telescopische vertikale antenne. Daarmee zijn, bij opstelling van de
portable in de buitenlucht of op een gunstige plaats in huis, goede ontvangstresultaten te boeken. De prestaties van de ontvanger worden natuurlijk wel beter,
wanneer een buitenantenne of een goede binnenantenne kan worden gebruikt.
Onderstaand komen een aantal typen aan de orde, waaruit u een keuze kunt ma
ken.

De binnenantenne
De beperkingen op het buitenshuis opstellen van een antenne kunnen soms der
mate scherp zijn dat u geen andere mogelijkheden overhoudt dan deze binnens
huis te spannen. Om de resultaten ook ondc-r die omstandigheden zo gunstig
mogelijk te maken, moet men er rekening mee houden dat de radiosignalen
door muren worden verzwakt en dat binnen een constructie van gewapend be
tond slechts heel weinig signaal doordringt. Span uw antenne op zolder of voor
het raam langs en spiraliseer de draad om de lengte zo groot mogelijkte maken.
Vaak zal koperdraad op den duur wat gaan doorzakken, zodat ijzerdraad van
voldoende dikte dan beter voldoet. Ook nu is het belangrijk om zorgvuldig te
isoleren en zoveel mogelijk rekening te houden met de verstrekte algemene in
formatie.
De staafantenne
Een uitvoeringsvorm van dit type is in fig. 53 gegeven en kan worden toegepast
wanneer vensterbankmontage mogelijk is. De lengte speelt een belangrijke rol:
een auto-antenne zal veel minder presteren dan een staafantenne van4of 5meter of een draad van die lengte, die op voldoende afstand van de muur wordt
omhooggebracht.
De isolator moet van goede kwaliteit zijn om de hoogfrekwente verliezen zoveel
mogelijk te beperken. Aan de onderzijde van de antenne wordt een draad be
vestigd die het signaal naar de radio voert.
De top van de antenne verdient met name onze aandacht. Een scherpe punt
vergroot de kans op kraakstoringen uit de lucht. Het is dus zaak de top van de
antenne af te ronden, bijv, door deze van een metalen bolletje te voorzien. Hoe
groter dit bolletje is, des te beter zal de antenne reageren.
De staafantenne zal in het algemeen te kort zijn om als een afgestemde V4golflengte „geaarde" antenne te kunnen worden gebruikt. Het is echter mogelijk
om haar lengte elektrisch voor een andere golflengte aan te passen doortoepassing van een zgn. verlengspoel aan het einde in geval de mechanische antennelengte te klein zou zijn voor 1/4 A en met behulp van een zgn. verkortingscondensator wanneer de antenne te lang zou zijn om als afgestemde 1/4 A-antenne
dienst te kunnen doen.
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De verkortingscondensator is meestal een draaibare condensator met luchtdiëlektricum ter waarde van 150 a 250 pF. De verlengspoel kan men zelf wikke
len. Men heeft hiervoor een stuk PVC-buis nodig met een dikte van ca. 5 cm,
dat bewikkeld wordt met geëmailleerd koperdraad van 1 a yl2 mm diameter.
Tussen de windingen laat men een ruimte die globaal gelijk is aan de draaddikte
of iets groter. Op die wijze krijgt de spoel een betere O en worden ook de verdere
bewerkingen gemakkelijk. Voor een goede verlengspoel zal men ca. 25 win
dingen nodig hebben, waardoor een wikkellengte van ca. 10 cm kan worden ge
reserveerd.
Om de spoel universeel inzetbaar te maken, worden schakelaars toegepast die
delen van de wikkeling kunnen overbruggen. Dit is in fig. 54 aangegeven. Er is
een schakelaar met één moedercontact en 7 standen als zodanig toegepast
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teneinde aftakkingen op de spoel, die bij elke tweede winding kunnen worden
gemaakt, te kunnen kortsluiten. De draadjes tussen de aftakpunten en de scha
kelaar kunnen dun zijn. Een soortgelijke schakelaar wordt gebruikt om de
aanpassing van de (75 O) coaxiale kabel op de antenne zo goed mogelijk te ma
ken. Ten slotte is de variabele verkortingscondensator (waarvan het draaibare
platenpakket aan aarde ligt) in het circuit te brengen door middel van een
schakelaar met twee moedercontacten en twee standen. De spoel, de condensa
tor en de drie schakelaars kunnen in een doos worden ondergebracht, die aan

de voet (of nabij de voet) van de antenne wordt gemonteerd.
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In feite behoort deze antenne op het maaiveld te worden geplaatst, waarbij de
denkbeeldige andere helft die het tot een dipool zou maken, dan door de aarde
wordt gecompenseerd. Een behoorlijke aarde is dus nodig, zoals in de tekening
reeds schematisch werd aangegeven.
Wanneer deze wijze van opstellen onmogelijk is, kan men ook eventueel een
korte aardleiding, bijv, met een lengte van één meter, naar het aardpunt gebrui
ken. Op die wijze wordt het afstemmen van de antenne voor de verschillende
golflengten wat gemakkelijker.
De lage opstelling van deze aanpasbare vertikale antenne verkleint het rende
ment, met name wanneer obstructies als bomen en gebouwen in de omtrekeen
deel van het signaal wegvangen. Daarom is de staafantenne met kunstmatig
grondvlak, beter bekend als de ground-plane-antenne, een type dat meerwordt
gebruikt dan de aangepaste staafantenne.

//<A

Fig. 55

De ground-plane-antenne is geïllustreerd in fig. 55. Zij is opgebouwd uit een ver
tikale straler, meestal bestaande uit een aluminium staaf, die 3% korter wordt
gekozen dan ’/4 A, waarop zij is afgestemd. Dit beperkt in feite de toepasbaarheid
van de ground plane tot golflengten van 19 meter en korter, aangezien de staaflengte anders wat te groot wordt voor een esthetisch nog verantwoorde anten
ne. De staaf kan worden gesteund door twee porseleinen isolatoren, die - onder
elkaar - tegen een schoorsteen zijn gemonteerd.
Midden onder de voet van de staaf kan men een koperen ring aanbrengen, van
waaruit vier stralers vertrekken in een benedenwaartse richting. De hoek tussen
de vertikale staaf en elk van de stralers kan het beste ca. 120° a 145° worden ge
maakt. De stralers kunnen bestaan uit koperdraad. De lengte van elke straler is
gelijk aan de antennelengte. De vier stralers worden onderling onder hoeken van

90° opgesteld; de spanrichtingen staan dus haaks op elkaar.
De ground-plane-antenne wordt gewoonlijk gebruikt in combinatie met een 50
of 60 Q coaxiale kabel. De binnenader van deze kabel wordt verbonden met de
vertikale staaf, terwijl de afschermmantel aan de koperen ring in het hart van de
stralers worden aangesloten. Aan de ontvangerzijde wordt de kerndraad van de
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coaxiale kabel verbonden met de antenne-ingang, terwijl de afscherming aan de
aardaansluiting wordt gelegd. De groundplane-antenne is in het horizontale vlak
rondom gevoelig. In het vertikale vlak neemt de gevoeligheid af, naarmate de
signalen steiler invallen. De antenne is derhalve zeer geschikt voor kortegolf-ontvangst, speciaal wanneer men zich voornamelijk op één golflengteband concen
treert. De gevoeligheid van de antenne valt meer af naar de lagere frekwenties
dan naar hogere frekwenties, zodat wordt aanbevolen om haar af te stemmen op
de laagste frekwentieband waarnaar men geregeld luistert. Zoals eerder opge
merkt, zullen mechanische beperkingen dan meestal wel tot een 19 m groundplane leiden.

I

De draadantenne
De - eerder genoemde — draadantenne (fig. 52) is misschien wel de meest alge
meen toegepaste antenne, ook voor de kortegolf. Bij het gebruik als kortegolfantenne moet er echter rekening mee worden gehouden dat de vertikale geleider
wel eens in de buurt van een kwart golflengte kon komen, waardoor de topcapa
citeit overbodig zou kunnen worden of misschien zelfs ongewenst, omdat de afstemfrekwentie van de antenne te laag wordt.
Om de draadantenne zo universeel en effectief mogelijk te kunnen gebruiken,
wordt door DX-ers vaak een zgn. antenne-aanpassingseenheid gebruikt. Die is
vooral effectief bij het afstemmen op de hogere frekwenties. Zo'n antenne-afstemmer is gemakkelijk zelf te maken en in een plasticof metalen doosje onderte
brengen.
De aanpassingseenheid ziet er schematisch uit zoals in fig. 56a is aangegeven.
De praktische uitvoering is geschetst in fig. 56b. Er worden twee afstemcondensatoren gebruikt die elk een maximale capaciteit van 365 tot 470 pF hebben. Ty
pen met lucht-diëlektricum worden aanbevolen. De schakelaar is een type met
één moedercontact en 7 standen; de stand van de schakelaar bepaalt wélk deel
van de spoel wordt kortgesloten.
De spoel kan worden gewikkeld op een stukje PVC-buis van 2,5 cm diameter en
met een lengte van 8 cm. Het beste kan 1 mm geëmailleerd koperdraad worden
gebruikt, dat gespatieerd wordt gewikkeld. De spatie is gelijk aan de draaddikte.
De spoel bevat 15 windingen. Aftakkingen worden gemaakt op de 12e, de 9e, de
7e, de 5e, de 4e en de 3e winding. Dat zijn 6 aftakkingen, die dus met de schake
laar kunnen worden verbonden. De 7e stand van de schakelaar is een loze stand;
hierbij wordt dus de totale spoellengte benut.
De aftakkingen kan men het beste maken door ter plaatse met een puntig mesje
de email-isolatie van de draad te krabben en de plek daarna met behulp van een
kleine soldeerbout te vertinnen. Aanhechting van een dun schakeldraadje is dan
snel gebeurd. De aanpassingseenheid wordt enerzijds op de draadantenne aan
gesloten en voorts met de antenne- en aardebus van de ontvanger verbonden
d.m.v. een korte coaxiale kabel. De aardverbinding met de ontvanger is essen
tieel, aangezien de hulpeenheid in feite deel uitmaakt van de antennekring van
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die zjch eveneens tussen de antennebus en het chassis bevindt,
de ontvanger
heid
staat
in de techniek bekend als het n-filter en wordt met name toe
Deze een
gepast om aanpassing tussen een hogere en een lagere impedantie te realise
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Fig. 56
Dipoolantennes
De standaard halvegolf-dipool die in figuur 37 te zien is, staat bekend als de en
kele (cursief) dipool. Aan de hand van eerdere gegevens is het op eenvoudige
wijze mogelijk om zo'n antenne zelf te maken. Er bestaan een aantal varianten
van de dipool, die de moeite van het vermelden (en het beproeven) waard zijn.
Eén daarvan is een zgn. multiband-dipool, die is uitgerust met een aantal resonantiekringen die op bepaalde afstanden in de antenne zijn opgenomen. Dit is in
figuur 57 getekend.
ca ZZ?A/

r

ca ’/2X2

-<cco>

" trapdipool

voedmgslijn 75fl

Fig. 57
De bijzondere eigenschap van de op deze wijze aangebrachte parallelkringen is
dat zij, voor één frekwentie, een volmaakte isolator vormen, en voor andere frekwenties gewoon geleiden. Door de op 17 MHz afgestemde kringen nu aan het
eind van een 16 m-dipool aan te brengen, en vervolgens dit patroon te herhalen
voor 19 meter, kan men een antenne maken die voor meer dan één frekwentieband resonant wordt. Het type is (in de USA) in de handel, maar zou in principe
ook zelf kunnen worden gemaakt als men over apparatuur beschikt om de af-
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stemfrekwentie precies te meten. De draadlengten tussen de betreffende parallelkringen zijn: 6,7 m voorde 13 m-band, 7,95 m voor de 16 m-band, 8,85 m voor
de 19 m-band, en 9,30 m voor de 25 m-band. De introductie van parallelkringen
heeft dus een verkortend effect op de draadlengte van deze antenne. Immers, de
normale lengte vooreen 25 m dipoolantenne zou 0,475x25,34 dat is 12,04 meter
hebben bedragen. In de amateurwereld is dittype bekend als de „trap"-antenne.
Het tweede type multiband-dipool is wèl zelf te maken, en is voorgesteld in fig.
58. Er is, in wezen, sprake van drie dipoolantennes, die elk op een andere
frekwentieband zijn afgestemd (d.m.v. de lengte), maar die van dezelfde centra
le isolator gebruik maken.
De voedingslijn, die van de centrale isolator naar de ontvanger loopt, kan zowel
van 75 ohm-lintkabel zijn als van 75 ohm coaxiale kabel. Als geen van beide
voorhanden is, is plastic geïsoleerd tweelingsnoer eveneens bruikbaar. Ove-

Fig. 58
rigens zal later nader worden ingegaan op voedingslijnen die bij voorkeur in
combinatie met deze antennes moeten worden gebruikt.
Dipolen van het bovengenoemde type hebben alle stralingsweerstanden van
omstreeks 73 ohm, wanneer ze op een hoogte van ca. 1/4 A tot '/2 A boven het

maaiveld zijn aangebracht.
Het komt geregeld voor dat men liever met een hogere stralingsweerstand voor
de antenne werkt. Dit kan bij de dipoolantenne eenvoudig worden gerealiseerd
door het aanbrengen van een ononderbroken geleider parallel aan de originele
dipool, die aan de uiteinden van de beide leden met deze is verbonden.
De beide leden worden van elkaar gescheiden door afstandsisolatoren (zgn.
spreiders), zoals in fig. 59 is aangegeven.
De stralingsweerstand van de dipool is nu ten opzichte van de originele waarde
verviervoudigd en dus omstreeks 300 ohm geworden. Brengt men, op dezelfde
wijze, een tweede ononderbroken geleider aan, dan stijgt de stralingsweerstand
zelfs tot negen maal de originele waarde, zodat zij dan ca. 650 ohm bedraagt.
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Deze waarden zijn van belang, omdat bij het transport van het signaal van de
antenne naar de ontvanger extra verliezen kunnen optreden wanneer zich op
de voedingslijn signaalreflecties voordoen. Deze ontstaan door een onjuiste
aanpassing van antenne aan voedingslijn, of van voedingslijn aan ontvanger.
Waar voor televisie-antennes standaard 300 ohm-lintkabel in de handel is, ligt

1 = 0475 >

a
voedingslijn

Fig. 59

een combinatie van een 300 ohm „gevouwen dipoolantenne" metdeze lintkabel
als voedingslijn, voor de hand.
De spreiders houden de bovengeleider en de beide leden van de gevouwen
dipool op een onderling gelijke afstand. Het zijn isolatoren die meestal zelf moe
ten worden gemaakt, omdat ze niet gemakkelijk te verkrijgen zijn. Men kan hier
voor bijvoorbeeld polypropyleenbuis van 1/2 inch (12,5 mm) of 5/8 inch (16 mm)
gebruiken, waarin sleufjes worden gevijld of gaatjes worden geboord. De aders
kunnen onderling op een afstand van ca. 10 x de draaddiameter worden gehou
den; de diameters van de beide geleiders moeten gelijk zijn. Zoals u ziet, ver
toont deze gevouwen dipoolantenne al een sprekende gelijkenis metdedipolen
die voor FM of TV worden gebruikt. Daar wordt gewoonlijk (aluminium) buis
toegepast, maar voor de kortegolf is dat nog draad.
Het stralingspatroon van de gevouwen dipool is ongeveer gelijk aan dat van de
enkelvoudige dipool. De antenne is dus maximaal gevoelig in twee hoofdrich
tingen, die tegenovergesteld zijn en loodrecht op de spanrichting van dedraden
staan.
Wie slechts belangstelling heeft voor één van de twee richtingen, kan de winst
van de antenne opvoeren door op gelijke hoogte een draad parallel aan de
dipool te spannen. Men krijgt dan een eenvoudige ,,beam"-antenne of „Yagiantenne".

Het eenvoudigst is het aanbrengen van een zgn. reflector. Dit is een ononderbro
ken draad, die op een afstand van 0,22 A is gespannen (fig. 60). De draad is 5%
langer dan de dipool, dus juist gelijk aan de helft van de golflengte waarop de
antenne is afgestemd. Zoals het richtingsdiagram aangeeft, stijgt de signaalvoorkeur uit één richting, terwijl die uit de tegenovergestelde richting juist wordt
verkleind. Op deze wijze wordt een unidirectionele antenne verkregen die een
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Fig. 60
signaalwinst heeft van ca. 3 dB boven die van de normale dipool, dus ca. 5 dB
t.o.v. een isotrope bron.
De afstand tussen de „reflector" en de dipool, die als 0,22 A werd opgegeven,
kan in feite variëren tussen 0,15 A en 0,25 A zonder veel verandering in de winst
op te leveren. Wat dan echter wél sterk wijzigt, is de stralingsweerstand van de
antenne. Hoe verder dipool en reflector uit elkaar staan, des te dichter komt deze
in de buurt van de originele 292 Q, Bij de opgegeven afstand is de stralings

weerstand gedaald tot ca. 210 Q, zoals uit tabel 7 blijkt.
Tabel 7

Afstand
dipool-reflector (A)

Vermenigvuldigings
factor met originele
impedantie

0,1
0,15
0,2
0,22
0,25
0,3

0,2
0,4
0,6
0,7
0,8
1

Bij een dipool-reflectorafstand van 0,22 A tot 0,25 A kan gebruik worden gemaakt
van de originele 240 Q- of 300 Q-voedingslijn. Maakt men de afstand groter dan
0,25 A, dan begint de versterking van de antenne te verminderen.
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De versterking van de antenne kan voorts nog worden vergroot door op 0,1 A
afstand van de dipool aan de andere zijde als waar zich de reflector bevindt, een
draad te spannen die 5% korter is dan de dipool. Deze draad is de director, het
tweede parasitaire element in de nabijheid van de dipool dat de richtingskarakteristiek beïnvloedt. De winst in de voorwaartse richting wordt ca. 2 dB groter
dan die van de dipool met alleen een reflector. De afstand tussen de dipool en
de director — die er eveneens in het horizontale vlak mee evenwijdig is gespan
nen - bedraagt voor maximale winst 0,17 a 0,18 A, rekening houdend met een
afstand dipool-reflector van 0,22 A. De stralingsbundel van de antenne vernauwt
zich verder in horizontale richting en de impedantie van het voedingspunt wordt
aanzienlijk verlaagd: tot ca. 30 a 40 O. Het is derhalve nodig om impedantietransformatie toe te passen om de antenne althans op een voedingslijn van
redelijke impedantie te kunnen aansluiten.
Het is mogelijk om, wanneer men zich beperkt tot frekwenties van 15 MHz en
hoger, de dipool met reflector en eventueel met director mechanisch draaibaar
te maken. Hiertoe is een constructie vereist waarbij de antennedraden zijn ver
vangen door (aluminium) staven van ca. 11/2 cm diameter. De constructie kan
min of meer worden gekopieerd van bestaande modellen die bijvoorbeeld voor
FM of voor televisie in band 1 worden gebruikt. Voorts kan men aanwijzingen
voor de constructie vinden in boeken die in de wereld van de radio-amateurs
opgeld doen. Zeer bekend is het Amerikaanse A.R.R.L. Antenna Book, dat in dit
opzicht als een belangrijk document voor de kortegolfluisteraar kan worden ge

noemd. Zie voorts het literatuuroverzicht.

VHF- en UHF-antennes

Voor FM-radio, alsmede voor televisie-ontvangst in de banden I, III, IV en V wor
den gewoonlijk antennes toegepast die van het type Yagi zijn, en dus bestaan
uit één gevouwen dipool, en een aantal „passieve" elementen: één of enkele
reflectoren, alsmede directoren. De laatstgenoemde zijn aangebracht vóór de
antenne (gezien vanaf de zender), gewoonlijk op afstanden van 0,1 A. De reflec
tor, directoren en de dipool zelf worden gewoonlijk op een centrale drager ge
monteerd. Zie fig. 61.
De dipool dient zorgvuldig van de drager te worden geïsoleerd. Voor de reflector

en de directoren is dit niet nodig.
Wél is het raadzaam om de bevestiging aan de drager precies in het midden
van elk element te maken en de elementen onderling precies evenwijdig en
loodrecht op de drager te monteren. Worden de elementen erg lang dan kunnen
de uiteinden onderling worden verbonden door een nylon draad.
De lengte van de elementen is afhankelijk van de diameter van de gekozen buis.
De „verkortingsfactor" kan worden afgelezen uit tabel 8 en bedraagt bijv. 0,95
wanneer de verhouding tussen de golflengte en de diameter van de buis gelijk
is aan 500. Voor een golflengte van 3 meter (100 MHz) zou zo'n verkortingsfactor
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dus passend zijn bij een buisdiameter van

0.1 A

500

0.1A

= 0,6 cm.

Tabel 8
.
Quotiënt:

golflengte
----------------------------------- —
diameter toegepaste buis

100
200
300
500
1000
De afmetingen van de in fig. 60 getekende Yagi
Lengte dipool
’/2 A x
1,05 x
Lengte reflector
0,95 x
Lengte director 1
0,93 x
Lengte director 2
0'90 x
Lengte director 3
0,22 A
Afstand dipool-reflector
0,1 A
Afstand dipool-director 1
0,1 A
Afstand directoren

Verkortingsfactor
(k)

0,91
0,93
0,94
0,95
0,96
worden nu:
k
lengte dipool
lengte dipool
lengte dipool
lengte dipool

Resulterende stralingsweerstand: ca. 40 ohm.
Resulterende antennewinst („gain"): afhankelijk van de frekwentie, ca. 7 dB
voor TV-band 1 en de FM-band, afnemend voor hogere frekwenties.
De VHF-antenne kan dus eenvoudig zelf worden gebouwd, maar de prijzen van
dit soort antennes zijn tegenwoordig zodanig dat men er meestal de voorkeur

aan geeft een antenne zelf te kopen.
Voor FM-DX is de in fig. 62 getekende zeselernentsantenne een bekende ver
schijning. De gain is 9 dB. De vóór/achterverhouding, die aangeeft wat de dem-
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Fig. 62
ping is van een aan de achterzijde van de antenne ontvangen signaal ten opzich
te van een normale ontvangst, is ca. 22 dB. Dit wordt veroorzaakt door de
toepassing van twee reflectoren. De horizontale openingshoek van deze anten
ne is ca. 54°.
Naarmate de frekwentie toeneemt, moeten meer directoren worden toegepast
om nog een redelijke antennewinstte halen. De in fig. 63 geschetste 12-elements

Fig. 63

UHF-antenne heeft een winst van 11 dB, bij een horizontale openingshoek van
ca. 40°.
Zo'n antenne is slechts geschikt voor de ontvangst van drie, naast elkaar liggen
de, UHF-kanalen.
Wil men de bandbreedte van de antenne vergroten, dan kan dat worden bereikt
door bijvoorbeeld de elementen verder uit elkaar te zetten. De antennewinst
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neemt dan óók af. Er is dus een directe relatie tussen bandbreedte en versterking
van een antenne. DX is, in de UHF, niet zo'n gemakkelijke zaak!
Bij vergroting van het aantal elementen neemt de „gain"toe en de bundelbreedte af. Men zal dus de antenne nauwkeuriger moeter moeten richten op het ge

wenste station. Om dit te omzeilen en tevens een grotere flexibiliteit te hebben
bij het DX-en, is een antennerotor voor DX haast onontbeerlijk. Zo'n rotor wordt
in de mast gemonteerd en is in staat om één of twee antennes van richting te
veranderen. Ook voor FM-DX wordt gewoonlijk een rotor gebruikt.
Wil men stations ontvangen die juist over de horizon zijn gelegen, dan komt een
hoge draagmast voor de antenne van pas. De relatie tussen antennehoogte en
horizon is globaal:
antennehoogte (m)
6
7,5

afstand tot horizon (km)

9
12
13,5

11,5
12,5
13,5

15

14
15
16

17
20
25
30

8,8
10

18
20

De antennewinst kan niet alleen worden vergroot door meer elementen toe te
voegen, maar ook door meer antennes parallel te zetten. Zie fig. 64.

Fig. 64
Er is hier sprake van twee gelijke VHF-antennes die boven elkaar zijn geplaatst.
De winst verdubbelt dan (stijgt met 3 dB), in dit geval tot ca. 11 dB. Belangrijk
is echter dat de vertikale openingshoek van de combinatie-antenne wordt gehal-
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veerd (tot ca. 35°), waardoor de antenne ongevoeliger is geworden voor stoorsignalen die van passerend verkeer afkomstig zijn.
Bij het parallel schakelen van twee gelijke weerstanden zakt, volgens de wet van
Ohm, de resulterende totaalweerstand tot de helft. Om nu toch weer een goede
aanpassing tussen antenne en voedingslijn te krijgen, past men „impedantie-

Fig. 65
transformatie" toe: staafjes van ca. 1/4 A lang die op een bepaalde afstand van
elkaar zijn aangebracht. De voedingslijn wordt dan op het knooppunt van de
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impedantie-transformatoren, die naar elk van de antennes lopen, aangebracht.
Dit is in fig. 64 goed te zien.
Een aardige UHF-antenne is ook de in fig. 65 afgebeelde rasterantenne. Deze
onderscheidt zich in enkele opzichten van de Yagi. In de eerste plaats worden
8 dipolen van elk één hele golflengte lang gebruikt, die zgn. eindgevoed zijn.
De antenne-impedantie is dan hoog. Voorts is de antennevorm zodanig geko
zen, dat een grotere bandbreedte ontstaat. Ten slotte is, op ’/4 A achter deze

8 stralers, een passief reflectorscherm aangebracht.
Een dergelijke antenne heeft, door de samendrukking van het vertikale diagram,
weinig gevoeligheid voor storingen van het verkeer, heeft een goede voor/achterverhouding, een horizontale openingshoek van ca. 60° en een antennewinst
van ca. 12 dB.
Voor de VHF-band worden voornamelijk Yagi-antennes toegepast. Het zijn
meestal éénkanaalantennes die voor de DX-er van belang zijn. De FM-antenne
heeft een zodanige lengte dat de gehele band van 87-104 MHz binnen de band
breedte valt.
Een grotere versterking wordt bereikt door meer elementen per antenne toe te
passen of door antennes parallel te zetten. Wie daarbij een smaller vertikaal
stralingsdiagram wil, zet ze boven elkaar, terwijl een smaller horizontaal stralingsdiagram zal resulteren wanneer ze naast elkaar worden opgesteld. De
afstanden van de antennes zijn daarbij steeds van belang.
De UHF-band kent, behalve de Yagi en de rasterantenne, nog de logarithmischperiodische antenne. De zgn. „log-per" is een breedbandantenne die het gehele
UHF-bereik (de TV-banden IV en V) beslaat. De vorm is te zien in fig. 66.

signaalrichting

Fig. 66

Men zou de log-per kunnen beschouwen als een systeem dat bestaat uit een
aantal, achter elkaar geplaatste, dipoolantennes die onderling zijn verbonden.
De achterste dipool is ongeveer gelijk aan A van de laagstefrekwentie in de UHFband en de voorste dipool is afgestemd op de hoogste frekwentie.
Op alle UHF-kanalen is er dus wel een dipool die in resonantie komt. Aldus is
een breedbandige antenne ontstaan, met een gain van zo'n 12 dB en een hori113

zontale openingshoek van ca. 60°. De antenne wordt, in combinatie met een
rotor, vaak toegepast voor UHF-ontvangst.
Er is een versie van in de handel die additioneel aan de voorzijde, waar de aan
hechting van de voedingslijn plaatsvindt, nog een set directoren heeft die de
versterking en het richtingseffect nog wat opvoeren.
De keuze van de antenne is sterk afhankelijk van de woonplaats en de stationsvoorkeur. Vast staat dat er voor de meeste gevallen wel een adequate antenneinstallatie te ontwerpen is. Wie dat, na het lezen van dit hoofdstuk, nog niet
aandurft, kan zich richten tot een goede antenne-installateur, een ter zake kundi
ge handelaar of tot de industrie.
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Transmissielijnen, aanpassingen

Tussen de antenne en de ontvanger bevindt zich de voedingslijn of „feeder".
Deze dient om de door de antenne gevormde signalen met zo min mogelijk ver
lies naar de ontvanger over te brengen. Die verliezen behoeven, in de hoogfrekwenttechniek, niet alleen afkomstig te zijn van de elektrische weerstanden
van draden (zuiver ohms, dus), maar kunnen ook veroorzaakt worden door
hoogfrekwentverliezen of door zgn. staande golven op de lijn. Staande golven
komen niet voor, wanneer men zich een oneindig lange voedingslijn denkt. Im
mers, er bestaat dan geen eind, waar de reflectie van signalen kan optreden.
In zo'n geval „ziet" de signaalbron dus een weerstand die afhankelijk is van de
elektrische eigenschappen van de lijn en bijvoorbeeld wordt bepaald door de
capaciteiten tussen de aders en de zelfinductie van de geleiders. Deze weer
stand, die zuiver ohms is, heet de „karakteristieke" weerstand van de lijn of, om
dat het hier om wisselspanningen gaat: „karakteristieke impedantie". Lintkabel
heeft vaak een karakteristieke weerstand van 300ohm. In de wandeling heetdat:
300 ohm-lintkabel. Zo bestaat er ook 75 ohm coaxiale kabel, 50 ohm coaxiale
kabel, etc.
resultante

Fig. 67

Kennis van de karakteristieke impedantie van een voedingslijn is belangrijk, om
dat blijkt dat stukken voedingslijn van een eindige lengte die met deze karakteris
tieke impedantie worden afgesloten geen signaalverlies hebben doorstaande
golven. De „staande-golfverhouding" (SWR, standing wave ratio) is dan 1. Wan
neer de lijn niet met haar karakteristieke impedantie wordt afgesloten, dan ont
staan staande golven. Men moet zich dat aldus voorstellen: De van de bron af
komstige frekwentie plant zich met grote snelheid voort langs de lijn. Als aan
het einde een deel van het signaal wordt gereflecteerd, dan loopt dat met dezelf
de snelheid terug in de richting van de bron.
Er kan dan een situatie ontstaan zoals in fig. 67 is geschetst.
De heengaande golf is als een ononderbroken lijn aangegeven en de teruggaan-
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de golf als een streeplijn. De resultante van beide is de vette sinusvormige krom
me.
Omdat de frekwentie van de zich naar links bewegende golf even groot is als
die van de gereflecteerde golf, blijft de situatie voor het oog statisch: de resulte
rende staande golf staat stil omdat de doorgangen van de golf met de basislijn
niet veranderen, hoewel de heen- en teruggaande golven zelf uiteraard wél be
wegen.
Voor een goed begrip van de werking van bijvoorbeeld aanpassingsleden met
stukken voedingslijn, is het nodig om ons nog iets verder in de theorie van de
voedingslijnen te verdiepen.
E

I

I

E
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Fig. 68 a b

Daartoe dient fig. 68. Daar is een voedingslijn met een lengte van 1/2 A getekend
voor twee verschillende situaties: een open eind, waarbij de afsluitweerstand
dus op oneindig groot kan worden gesteld, of een kortgesloten eind.
De wisselspanning is voorgesteld door het symbool E en de wisselstroom door
het symbool /.
Bij een open lijn kan er geen stroom lopen door een weerstand, zodat de stroom
daar ter plaatse nul wordt. Omdat de weerstand oneindig groot is, wordt,
volgens de wet van Ohm, de spanning daar dus maximaal. Aangezien niet meer
dan een halve golflengte wordt bezien, kunnen spanning en stroom derhalve
worden voorgesteld door de sinusvormige krommen die boven het lijnstukzijn
getekend.
Voor een kortgesloten lijn, ontstaat ter plaatse van de kortsluiting een maximale
stroom, terwijl (alweer volgens de wet van Ohm), de spanning dan minimaal
is. Immers, E = / • R. Bij grote / en zeer kleine R, wordt E dus ook zeer klein. Dit
is in fig. 68b aangegeven.
De situatie herhaalt zich, zoals in de figuren is te zien, iedere halve golflengte.
Kijken we echter naar een kwart golflengte, dan zien we dat de situatie daar sterk
verschilt van die aan het eind van de lijn. Een aan het einde open stuk voedings
lijn van een kwart golflengte lang heeft een impedantie die klein is aan het be116

gin en zeer groot aan het eind. De overeenkomst met de (stroomgevoede) halvegolf-dipoolantenne van fig. 41 is duidelijk, maar wat is een dipool anders dan
een uitgespannen stuk voedingslijn van een halve golflengte lang?
Overigens, zo'n antenne kan dus ook een lengte worden gegeven van een hele
golflengte maar dan moet voor stroomvoeding het voedingspunt wel worden
verplaatst naar V4 A van één van de uiteinden.
De impedantie verandert dus op een voedingslijn van punt tot punt, wanneer
men deze lijn niet met de karakteristieke impedantie afsluit.
Voorts blijkt dat men stukken voedingslijn met een lengte van een kwart golf
kan gebruiken om impedantie-aanpassingen te realiseren.
In de praktijk zullen we dus moeten trachten om ontvangers, voedingslijnen en
antennes onderling aan te passen. Daarbij hebben we de antenne-ingangsimpedantie van de ontvanger niet in de hand, maar kunnen we wél de karakteristieke
impedantie van de feeder kiezen en óók de stralingsweerstand van de antenne.
Zijn die onderling niet op gemakkelijke wijze met elkaar in overeenstemming
te brengen dan moeten we, ter vermijding van signaalverlies door staande gol
ven op de voedingslijn, aanpassingsleden gebruiken die de impedanties onder
ling zo verliesvrij mogelijk kunnen aanpassen.
Er zijn verschillende typen voedingslijnen op de markt. Ze zijn te verdelen in
twee hoofdgroepen: de symmetrische lijnen en de concentrische of coaxiale lij
nen. Voedingslijnen die bestaan uit aders die parallel aan elkaar lopen, zijn sym
metrisch. Voorbeelden zijn de 300 ohm- of 240 ohm-lintkabel die in diverse
kwaliteiten op de markt is, of de buiskabel die rond van vorm isen waarde isola
tie tussen de beide aders bestaat uit lucht, dan wel uiteen polyvinyl-of polyethyleen-schuim. Zie fig. 69. Schuimkabel behoudt vaak langer haar eigenschappen
dan lintkabel en is daarom voor DX-ers te prefereren boven lintkabel.

Fig. 69

Een zeer goede symmetrische voedingslijn kan men ook zelf maken door twee
draden van gelijke lengte en diameter op een bepaalde afstand van elkaar te
spannen. Die afstand kan worden gefixeerd door isolerende spreiders op ge
regelde afstanden (bijv, om de 30 cm) te verwerken.
Waar commercieel beschikbare symmetrische voedingslijn maar in enkele
karakteristieke impedanties beschikbaar is, loont het zeker de moeite om eens
te overwegen om voedingslijn zelf te maken. Men kan dan zelf de karakteristieke
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impedantie van de lijn bepalen door de afstanden tussen de aders kleiner of gro
ter te maken.
Luchtgeïsoleerde voedingslijnen hebben een karakteristieke impedantie die bepaald wordt door de formule: karakteristieke impedantie Zo = 276 log

2a

Hierin is:
a de hart-op-hart-afstand van de geleiders;
d de diameter van elke geleider, in dezelfde eenheden.
Voor de verschillende waarden kan men ook gebruik maken van tabel 9. Hierbij
is het „nabijheidseffect" voor de lage impedanties verrekend.

Tabel 9

Karakteristieke impedantie Zo( O)

75
96
150
200
240
300
350
400
450
600

Hart-op-hart-afstand van de geleiders
1,25
1,4
1,9
2,7
4,0
6

9
14
21
75

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter
diameter

Vanwege de nauwkeurigheid waarmee de afstanden moeten worden gefixeerd,
zal men graag gebruik maken van bijvoorbeeld wikkeldraad van 1 mm diameter
of meer. De correcte afstand kan goed bewaard blijven wanneer de voedingslijn
strak wordt gespannen. Voor de geleiding tussen antenne en ontvanger kan
men gebruik maken van afstandsisolatoren die in de handel verkrijgbaar zijn.
Daarbij is het belangrijk om te vermijden dat de symmetrische voedingslijn in
de buurt van grote metalen oppervlakken komt of over grote lengte parallel aan
metalen masten of goten wordt gespannen. Metalen oppervlakken kruist men
het liefst op een afstand van 15 of 20 cm.
Het voordeel van symmetrische voedingslijnen is dat ze een geringere demping
hebben dan coaxiale voedingslijnen, maar het nadeel is dat de symmetrie kan
worden verstoord door de nabijheid van metaaloppervlakken, zodat de installa
tie veel meer zorg vraagt dan die van de coaxiale lijnen. Men ziet daarom de
coaxkabel steeds meer opdringen: professionele ontvangers hebben vaak een
asymmetrische 50 ohm-antenne-ingang en moderne televisietoestellen hebben
75 ohm coaxiale ingangen. Nu is het op frekwenties beneden 20 MHz niet zo'n
bezwaar om coaxiale kabel in plaats van lintkabel te nemen, maar de asym
metrie speelt op hogere frekwenties toch wel een rol. Daar kan dan weer een
mouw aan worden gepast door de zgn. balun, de „balanced-unbalanced"-
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transformator. Een bekend type, de 4 : 1-balun, past 300 ohm-lintkabel op een
75 ohm-antenne-ingang aan of omgekeerd.
De concentrische of coaxiale kabel is afgebeeld in fig. 70. De kerndraad loopt
in het midden van de ronde kabel en is van de gevlochten metalen afschermmantel gescheiden door hoogwaardig isolatie-materiaal. Ook hier is er een
formule die de karakteristieke impedantie van de lijn bepaalt, maar die zal u niet
interesseren omdat u de lijn toch niet zelf zult maken. De kwaliteit van de kabel
is verder terug te vinden in de hoogfrekwent-verliezen of demping: hoe dikker
de kabel, en hoe dikker de kerndraad, des te minder verlies zal er optreden.
gevlochten
metalen
mantel

\

Fig. 70

' Isolatie
kerndraad

Een overzicht van de toename van de demping bij hogere frekwenties blijkt uit
tabel 10.
Tabel 10
Demping over 100 meter
bij:

50 MHz

300 ohm-lintkabel
72 ohm-coaxkabel

4 dB
6 dB

100 MHz

6 dB
11 dB

200 MHz

8 dB
15 dB

800 MHz

16 dB
30 dB

De tabel heeft niet de pretentie om exacte getallen te geven, maar meer om het
verschijnsel van de demping, en de verschillen voor de twee soorten voedingslijnen te illustreren. Er zijn echter grote verschillen in demping tussen de
verschillende soorten coaxiale kabel; geadviseerd wordt om voor DX-werk een
zo goed mogelijke kabel te nemen, zowel wat de elektrische als wat de mechani
sche eigenschappen betreft.
In de coaxkabel bestaat het veld tussen de kerndraad en de concentrische
afscherming en kan dus niet naar buiten treden. De afscherming ervan is dus
zó goed, dat geen verstoringen van buiten af in de kabel kunnen doordringen.
Dat is een belangrijke en prettige eigenschap van dit soort voedingslijnen en
het betekent dat men bij de installatie niet zorgvuldig behoeft te zijn met het
vermijden van stoorvelden of het passeren van metalen structuren. Wél is het
zaak om een coaxiale voedingskabel niet langer te maken dan nodig is.
Het is van belang om te weten dat het signaal in een kabel minder snel transpor
teert dan in vacuüm. Dit betekent dat, evenals dat bij antennes het geval was,
voor voedingslijnen een verkortingsfactor geldt die moet worden toegepast
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wanneer het gaat om afgepaste stukken voedingslijn. De verkortingsfactor is
voor de verschillende transmissielijnen als volgt:

luchtgeïsoleerde parallellijn:
lintkabel:
luchtgeïsoleerde coaxiale kabel:
polyethyleen-geïsoleerde coax.kabel:

0,95 - 0,97
0,82
0,85
0,66

Een ,,kwartgolflengte"-aanpassingstransformator zal dus een mechanische
lengte hebben die gelijk is aan 1/4 A x de verkortingsfactor van de desbetreffen
de lijn. De verkortingsfactor is een gegeven dat van alle soorten transmissielij

nen bekend is.
De verkortingsfactor komt niet in het geding bij voedingslijnen, wanneer deze
aan beide zijden met de karakteristieke impedantie is afgesloten. Wanneer dit
niet het geval is, zullen we, om toch een goede aanpassing te krijgen, impedantietransformatie moeten toepassen.
Voor een praktische aanpassing tussen antenne en voedingslijn zijn een groot
aantal methoden bekend, maar de meeste behoeven ten slotte meetapparatuur
om juist te functioneren. Wie het zonder die meetapparatuur moet stellen, kan
gebruik maken van de volgende methoden:
— de kwartgolflengte-transformator
— de aanpassings-stub
— de balun
— het verhogen van de stralingsweerstand van de antenne
De kwartgolflengte-transformator bestaat uit twee koperen buisjes of staafjes
die evenwijdig aan elkaar met een lengte van 0,96 x 1/4 A worden opgesteld.
De verkortingsfactor is dus 0,96. De afstand tussen de beide staafjes wordtzodanig gekozen dat een impedantie ontstaat die middelevenredig is tussen de
voedingslijnimpedantie en de antenne-impedantie. De formule voor de bepa
ling van deze impedantie is:
X ^antenne

Is de karakteristieke impedantie van de lintkabel 300 ohm en de stralingsweerstand van de antenne 110 ohm, dan wordt de afstand tussen de geleiders van
de kwartgolflengtetransformator dus bepaald door:

Zt = V 300 X 110 = 180 ohm
De afstand tussen de beide geleiders kan men dan bepalen met behulp van
tabel 8 of met de daarboven vermelde formule.
Omdat we een kwartgo/f/engte-transformator gebruiken, is een dergelijk aanpassingslid slechts geschikt voor een vrij beperkte frekwentieband. Wie nu, in
plaats van een smalbandige, een breedbandige golflengtetransformatorwil ma
ken, kan dit doen door twee of eventueel drie van deze trafo's achter elkaar te
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zetten. De impedantie wordt dan in twee of drie stappen naar beneden ge
transformeerd. Van 600 naar 75 ohm kan men bijvoorbeeld komen door eerst
van 600 naar 400 ohm te transformeren, daarna van 400 naar 200 ohm, en
tenslotte van 200 naar 75 ohm. Er komen dan drie transformatoren achterelkaar
te zitten. Ze hebben elk een gelijke lengte, maar een verschillende afstand tussen
de geleiders.
Een andere, veel toegepaste, aanpassingsmethode is „stub-matching". Hierbij
wordt een stukje voedingslijn van hetzelfde type als waarop de antenne is aan
gesloten, benut voor het opheffen van signaalreflecties. Stubs moeten zo dicht
mogelijk bij de antenne worden aangebracht; de afstand tot de antenne en de
lengte van de stub bepalen de aanpassing. In tabel 11 en in fig. 71 is een en ander
verduidelijkt.

Tabel 11

impedantie voedingslijn

Quotiënt:
OPEN STUB
(fig. 71a)

impedantie antenne

10
6
4
3
2

GESLOTEN STUB

(fig. 71b)

0,5
0,33
0,25
0,165

0,1

Afstand d

M

Lengte stub /
(a;

0,05
0,06
0,075
0,085
0,095

0,195
0,18
0,155

0,15
0,17
0,18
0,19
0,20

0,15
0,11
0,095
0,07
0,05

0,14
0,095

Wanneer de antenne-impedantie 75 Q zou zijn, terwijl de voedingslijn een
impedantie van 300 Q heeft en een verkortingsfactor van 0,85, dan zou voor de
aanpassing gelden: afstand dtussen antenne en aanhechtingspunt van de stub
is: 0,075 x 0,85 x A.
antenne

antenne

voedingslijn

voedingslijn

Fig. 71

121

De lengte / van de open stub zou worden: 0,155 x 0,85 x x.: De stub kan in losse
slagen worden opgerold teneinde slingeren in de wind te voorkomen.
Stub-matching wordt veel in de kortegolf toegepast, terwijl kwartgolflengtetransformatoren bij FM- en TV-antennes worden gebruikt.
Wil men een coaxiale kabel aan een symmetrische antenne van hogere impe
dantie aanpassen, dan komt de nu beschreven balun met een impedantietransformatie 4:1 in aanmerking. Zie fig. 72.
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De „trombone" bestaat uit een stuk coaxiale kabel van hetzelfde type als voor
de voedingslijn wordt gebruikt. Men gebruikt hiervan een lengte die gelijk is aan
een halve golflengte (vermenigvuldigd met de verkortingsfactor) en sluitde bei
de kabels onderling aan zoals in de figuur is aangegeven. De aan het uiteinde
beschikbare impedantie is dan 4 x de impedantie van de toegepaste kabel en
is voorts symmetrisch, zodat aansluiting op een symmetrische antenne (zoals
een dipool) kan plaatsvinden.
Een balun die over een groot frequentiegebied kan worden gebruikt en ook be
perkt is van afmetingen, is de toroïde-balun. Deze bestaat uit een bifilaire wikke
ling van 10 windingen, aangebracht op een ringvormige ferrietkern, die een
diameter kan hebben van ca. 4 cm en een dikte van ca. 1 cm. Het schema van
de balun en een aanzicht zijn in fig. 73 weergegeven.
De bifilaire wikkeling is gemakkelijk te realiseren door twee geïsoleerde draden
met een diameter van ca. 0,8 mm te nemen die een verschillende kleurvan isola
tie hebben. Deze draden worden naast elkaar gehouden tussen duim en wijsvin
ger en over de omtrek van de toroïde-kern verdeeld. Zoals op de tekening is te
zien, wordt het eind van wikkeling A verbonden met het begin van wikkeling
B. Op dit punt wordt de afscherming van de coaxiale kabel aangesloten. De
kerndraad van de kabel ligt aan het einde van wikkeling B. De toroïde-balun kan
in een waterdicht plastic doosje worden gesloten en bij de centrale isolator van
een symmetrische antenne worden aangebracht. Op deze wijze kan de sym
metrische kant van de balun direct aan de antenne worden aangesloten.
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Niet alle ferrietmaterialen zijn even goed om als kern voor de balun te worden
toegepast. Hoogfrekwent-ferrieten geven de beste resultaten. De afmetingen
van de balun kunnen eventueel kleiner worden gekozen, wanneer de draaddikte
dan ook wordt verkleind teneinde bij het wikkelen voldoende mechanisch
contact tussen isolatie en ferrietkern te kunnen behouden.
De toroïde-balun wordt aanbevolen voor breedband-gebruik tussen 3 en 30
MHz, met name in die gevallen waarbij men van coaxiale kabel gebruik wenst
te maken, maar toch van een hoge stralingsweerstand van de antenne wil
profiteren.
Bij FM- en televisieantennes bestaat er nog een andere mogelijkheid om een
goede aanpassing tussen voedingslijn en antenne te krijgen, nu door hetverhogen van de stralingsweerstand (= voedingspuntimpedantie) van de antenne.
Dit kan worden bereikt door, bij een gevouwen dipool, de diameter van de bo
venste (ononderbroken) geleider t.o.v. de onderste geleider te vergroten en de
afstand van de geleiders aan te passen. Zie fig. 74 en fig. 62.

Fig. 74

Hoe de antenne-impedantie kan worden gewijzigd, is vermeld in tabel 12.
Tabel 12

d2
Quotiënt ——
o1
1

1,5
2
2,5
3

Hart-op-hart afstand „S" van de geleiders
0,001 A

0,003 A

300
450
650
870
1120

300
430
575
800
1000

0,005 A

300
420
525
720
900

0,01 A

0,02 A

0,03 A

300
360
450
575
750

300
310
375
480
600

300
300
350
440
520

De tabel geldt voor gevouwen dipolen voor alle frekwenties.
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat de reductie in de stralings
weerstand, die optreedt wanneer bijvoorbeeld parasitaire stralers in de buurt

worden aangebracht, ook een factor is.
De tot dusverre verstrekte gegevens hadden betrekking op gevouwen dipolen
met 300 ohm stralingsweerstand. Bij een reductie tot bijv. 100 ohm is de reduc123

tiefactor dus 3. Wil men de stralingsweerstand van het antennesysteem (de
Yagi) dan weer naar 300 ohm brengen, dan kan dit door de dipool naar 900ohm
te brengen door een dikkere bovengeleider te kiezen.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de aanpassing voor de ontvangstdoeleinden vaak geen kwestie is van exacte waarden, maar van een benadering. Een
600 ohm-transmissielijn kan zonder bezwaar op een 650 ohm-antenne worden
aangesloten, en hetzelfde geldt voor een 240 ohm-lijn op een 300 ohm-dipool.
Gaan er echter impedantie-verschillen van 30% of meer optreden dan heeft het
zin om te denken over aanpassingsmiddelen.
Wie over een zender en over meetapparatuur beschikt, is in staat om de aanpas
sing exacter te maken, maar óók om andere aanpassingsmethoden te kiezen.
In de amateurwereld worden veel toegepast: de T-match, de J-match en de delta-match. De in dit hoofdstuk besproken kwartgolflengtetransformator is daar
ook wel bekend als de Q-match.
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8- Middengolf-DX

De middengolf (525-1605 kHz) is een band die tegenwoordig aan een groot

aantal omroepstations is toegewezen. Om de onderlinge storing van die sta
tions te verminderen, heeft men afgesproken dat het spectrum is onderverdeeld
in een aantal „kanalen" die op 9 kHz van elkaar in de band zijn gesitueerd. Daar
bij wordt elk kanaal meer dan één keer toegewezen, maar dan wel aan stations
die voldoende afstand hebben om elkaar onder normale omstandigheden niet
of nauwelijks te storen.
De 9 kHz-kanaalindeling geldt voor Europa, Afrika en Azië, maar niet voor
Amerika, waar de onderlinge kanaalafstand is gehandhaafd op 10 kHz.
Dit heeft dus tot gevolg dat er, bij de ontvangst van Amerikaanse stations, veel
vuldig heterodyne-fluitjes zullen optreden, die het gevolg zijn van draaggolven
met een zó klein frekwentieverschil, dat dit binnen de doorlaatband van het middenfrekwentfilter valt.
Bij de keuze van een radio, die geschikt moet zijn voor middengolf-DX, heeft
het zin om hiermee rekening te houden. We komen dan al gauwtot het volgende
wensenpakket voor de volgende aan te schaffen ontvanger:
- een zo goed mogelijke gevoeligheid
- een smalle of een regelbare middenfrekwentdoorlaatkromme
- een „notch"-filter ter onderdrukking van heterodyne-fluitjes.
De gevoeligheid van ontvangers wordt door de fabrikanten opgegeven, ge
woonlijk in termen van het minimale signaal dat nog een 10 dB-signaal/ruisverhouding in de luidspreker geeft. Een gevoeligheid van bijvoorbeeld 2 microvolt
(2/zV) is dan goed te noemen. Bij een normale draadantenne komt dit overeen
met een veldsterkte van ca. 2 microvolt per meter (2 juV/m) bij de antenne.
De gevoeligheid van een ontvanger wordt bepaald door de ingangskringen en
de middenfrekwentkringen.
Hoogfrekwent-voorversterking, dat tegenwoordig nog maar zelden wordt
toegepast, verbetert de gevoeligheid van de ontvanger. Een vergroting van het
aantal middenfrekwentkringen stimuleert de gevoeligheid en verbetert boven
dien de doorlaatkromme van de ontvanger. Dubbele conversie, dat is de toepas
sing van twee verschillende middenfrekwenties, betekent eveneens een betere
gevoeligheid. Op deze zaken kan men bij de aanschaffing van een ontvanger
letten.
Bij de betere ontvangers komt een verstelbare of regelbare bandbreedte voor.
Hiervoor is dan meestal een schakelaar beschikbaar die de doorlaatband scha125

kelt naar bijv. 8, 3 of 1 kHz. Daarbij is 8 kHz de normale stand, wordt 3 kHz
standaard gebruikt door amateurs, en is 1 kHz voor de ontvangst van telegrafie
(CW). De 3 kHz-stand is voor middelgolf-DX vaak goed bruikbaar.
Er wordt op gewezen dat de middenfrekwentdoorlaatcurve gelijk is aan twee
maal de audioband, wanneer het gaat om normale AM-omroep. De stand „8
kHz" geeft dus een audioband door die tot 4 kHz loopt. Amateurs gebruiken
enkelzijband, zodat de 3 kHz-stand juist één zijband van 3 kHz kan doorlaten.
Gebruikt men deze stand voor AM-omroep, dan wordt de hoogste doorgelaten
audiofrekwentie dus 1,5 kHz.
Een notch-filter zult u waarschijnlijk niet vaak tegenkomen op normale radiotoe
stellen. Op semi-professionele ontvangers en op professionele ontvangers is
het een geregelde verschijning.
De antenne is in het vorige hoofdstuk al uitvoerig aan de orde geweest. Over
de antenne-ingangsimpedantie van de huiskamerontvanger wordt vaak gezwe
gen.
Deze is ook niet zo belangrijk, omdat de meeste fabrikanten tussen de antennekring en de ingangskring van de ontvanger een losse koppeling toepassen,
juist om de ontvanger onafhankelijk te maken van de antenne-eigenschappen.
Dat bevordert uiteraard niet de signaaloverdracht. Daarom vindt u bij profes
sionele ontvangers de antenne-ingangsimpedantie van de ontvanger wél ver
meld.
U zult merken dat antenne-aanpassing op de middengolf vaak niet zo interes
sant is, omdat alle toegepaste antennes in feite te kort zijn. Toepassing van een
antenne-aanpaseenheid zoals in fig. 56 is geïllustreerd, zal gewoonlijk weinig
uitmaken.
Men mag de ingangsimpedantie van een huiskamerontvanger op de mid-

dengolf rustig vrij hoog veronderstellen.
Belangrijk is om de antenne, welke dat dan ook mag zijn, zo goed mogelijk te
maken door rekening te houden met de algemene voorwaarden inzake plaat
sing, isolatie e.d., die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd.
Middengolf-DX is gebonden aan bepaalde tijden. Aangezien de propagatie zich
eerst over grote afstanden kan voordoen wanneer het donker is, zijn de avond
en nachturen gewoonlijk de beste DX-uren voor de middengolf.
Door de lage zonnestand en de hiervan afgeleide toestand van de ionosfeer is

het winterseizoen vaak beter dan het zomerseizoen. Tussen oktober en maart
worden de beste „vangsten" op de middengolf gemaakt. Aangezien het dan ook
vroeg donker is, heeft men ruimschoots de tijd om zich aan deze tak van de hob
by te wijden.
Een bezwaar is natuurlijk de grote stationsdichtheid in Europa. Men kan daar
vaak een mouw aan passen door zich te concentreren op de nachtelijke uren.
Dan gaan een aantal stations in Europa sluiten. Omdat het na middernacht ook
al avond is geworden in Amerika, neemt de kans op ontvangst van stations in
Canada en de Verenigde Staten dan toe.
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De frekwenties waarop men het beste kan DX-en, hangen een beetje af van de
heersende zonnevlekkenactiviteit, omdat die verantwoordelijk is voor de mate
waarin de ionosfeerlagen gedurende de nacht intact blijven. Bij lage zonnevlek
kenactiviteit zullen de lagere frekwenties (langere golven) meer kans van slagen
hebben dan tijdens periodes met gemiddelde of hoge activiteit.
Er zijn nog twee korte dagelijkse periodes die zich lenen voor middengolf DX,
dat zijn de zonsopgang en de zonsondergang. Het is beterte zeggen: „de perio
des van een uur vóór tot een uur na zonsondergang", omdat de condities niet
door het verschijnsel zelf worden bepaald, maar door de ionosferische condities
op het reflectiepunt van het signaal. Tijdens het wegvallen van de D-laag willen
nog wel eens speciale effecten optreden, waarvan DX-ers gebruik kunnen ma
ken voor lange-afstandsontvangst.
Middengolf-DX vindt meestal plaats voor stations aan de rand van Europa of
buiten Europa. Daarbij is echte verre-afstandsontvangst mogelijk, wanneer men
niet (meer) wordt gehinderd door nabije zenders op dezelfde frekwentie. De
propagatie via grote wateroppervlakten maakt de DX in westelijke richting nog
wat gemakkelijker dan in oostelijke richting, maar middengolf DX kan, onder
bijzondere omstandigheden, wereldwijd plaatsvinden: bij de NOS heeft men
al eens een ontvangstrapport gekregen uit Nieuw-Zeeland.
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9.

Kortegolf-DX

Wie gebruik maakt van de frekwenties tussen 3 en 30 MHz ten behoeve van de
DX-hobby, is een kortegolf-DX-er. Daarbij zullen degenen die zich van een een
voudige radio moeten bedienen, aangewezen zijn op de kortegolfomroep.
Beschikt men echter over een ontvanger waarmee óók enkelzijband(SSB)signalen kunnen worden ontvangen, dan gaan de amateurbanden voor u open
en ook de fixe-banden en de scheepvaartbanden. Bij scheepvaart en fix hoort
u dan meestal maar de helft van de informatie, omdat draadloze gesprekken
vaak in duplex worden gevoerd: de beide zenders zijn op verschillendefrekwenties afgestemd en de beide ontvangers dus ook. Alle frekwentiebanden tussen
3 en 30 MHz zijn elders in dit boek opgenomen, zodat het zoeken u niet te veel
moeite zal kosten.
Kortegolfontvangst is vaak ook kortegolf-DX, omdat de ontvangen stations ge
woonlijk al op grote afstand van de ontvanger zijn gelegen. Veel kortegolfradiostations verzorgen, in de vroege ochtend en in de avond, uitzendingen voor
Europa. Het beluisteren daarvan is vaak mogelijk wanneer de gebruikte frekwentie (nagenoeg) vrij is van interferentie (storing) door een ander station of
andere stations. Dit is, helaas, steeds minder het geval, omdat de kortegolf-omroepbanden zwaar overbezet zijn, en dus alleen de meest krachtige stations
redelijk kunnen worden ontvangen.
Deze situatie is niet gedurende alle uren van de dag en de nacht hetzelfde. In
de nacht en overdag zijn vaak uitzendingen te horen die Europa kruisen maar
er, gezien de tijd van de dag, niet voor bestemd zijn. Daarbij zijn uiteraard veel
uitzendingen voor regio's die aan Europa grenzen: het Nabije Oosten, NoordAfrika, Rusland, Noord-Amerika. Met behulp van een globe zijn die uitzendingen
te traceren.
Er wordt aanbevolen om overdag voornamelijk op hoge frekwenties te luisteren
en 's nachts op de hoogst bruikbare frekwentiebanden. Dat kan dan, afhankelijk
van het seizoen en van het uur, bijvoorbeeld de 11-, de 9-, de 7- of de 6 MHzband zijn. Aangezien 7 MHz (41 meter) in Amerika niet aan de omroep is toege
wezen, is deze band geschikt voor Azië en Afrika DX. Er zijn groepen DX-ers die
zich speciaal toeleggen op detropenbanden en met name op de 90-en 60-meterband (3,2 en 5 MHz).
Deze relatief lage frekwentiebanden lenen zich met name voor avondontvangst
en geven de beste resultaten in de wintermaanden. Ontvangst uit Zuid-Azië is
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vaak goed tussen oktober en december, met name tussen 16 en 19 GMT en na
0100 GMT. Deze periodes komen overeen met de lokale late avonduren en vroe
ge ochtenduren.
Meer oostelijk gelegen stations kunnen al wat eerder doorkomen, terwijl de
Afrikaanse stations zo tussen 1700 en 2300 GMT zijn te beluisteren. Ontvangst
uit Afrika kan met name goed zijn tijdens de zomeravond. Ontvangst van
tropengolf-stations uit Zuid-Amerika vinden we met name in de zomer tussen
mei en september. De goede tijden vallen gewoonlijk tussen 2300 en 0500 GMT.
Om lokale kortegolfstations uit verre landen te kunnen horen, moet men buiten
de normale top-luistertijden afstemmen, op momenten dat het traject tussen
Europa en het gebied waar de gewenste zenders staan in het donker ligt. De
absorptie is dan minimaal, zodat ook lage frekwenties over grote afstanden
propageren. Succes heeft men, wanneer het kanaal toevallig vrij is. Het wachten
daarop kan soms erg lang zijn: doorgewinterde DX-ers „jagen" wel eens weken
op een bepaald station en zijn dan alleen in staat om hette horen en te identifice
ren wanneer de andere zender op hetzelfde kanaal toevallig een technische sto
ring heeft.
Goede DX wil nog wel eens mogelijk zijn onder de „paraplu" van nabijgelegen
sterke zenders, door gebruik te maken van zgn. „skip"-condities. Het is bekend
dat het kortegolfsignaal op afstanden van ca. 50 tot honderden kilometers vaak
niet te horen is, omdat de ionosfeer een steil invallend signaal van hoge frekwentie niet meer kan reflecteren. Skip komt ook voor bij lage frekwenties,
speciaal tijdens de nachturen en gedurende periodes met langdurigezonnevlekken. De skip-zone, of dode zone, die zich bevindt tussen het uiterste bereik van
de grondgolf en de meest nabije reflectie van de ruimtegolf is in de kortegolfoverdracht een heel bekend verschijnsel.
De skip-zone is groter naarmate de ionosfeer minder in staat istotsignaalreflectie voor de grotere opstraalhoeken. Een skip-zone van 1000 km is vaak heel ge
woon wanneer het gaat om een signaal dat voor de verre afstand bestemd is
en dus in frekwentie zo hoog mogelijk wordt gekozen.
Het zelf determineren van de skip-zone is een kwestie van wat gezond inzicht
in de heersende kortegolfpropagatiecondities, en men kan vaak in de skip-zone
van een sterke zender goede DX op dezelfde frekwentie {zgn. co-channel) als
die zender bedrijven.
Waar de congestie in de kortegolf-omroepbanden steeds toeneemt, zullen er
echter óók meer kortegolfstations zijn die van skip-condities gebruik maken om
hun doel te bereiken. Ook in de techniek van het „jammen", het bewust storen
van uitzendingen van bepaalde stations, speelt de skip-afstand bij beide partijen

een grote rol.
In ditzelfde kader past óók een beetje de bijzondere overdracht die op de korte
golf kan optreden door sporadische E-laag-reflecties.
Het woord „sporadisch" is eigenlijk een beetje misleidend: in Europa komt
sporadische E-reflectie gedurende ca. 10% van de tijd voor. Dan worden signa-
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len gereflecteerd tegen een ionosfeerlaag met een zeer hoge ionisatiegraad,die
zich ter hoogte van de E-laag (ca. 100 km) bevindt.
Gezien de relatief geringe hoogte van de laag ten opzichte van de F-laag, is
sporadische E-laag-reflectie op de korte golf meer een nare bijkomstigheid dan
een voordeel. Immers, de signalen worden op een geringere hoogte gereflec
teerd dan gepland en het bereik van de eerste hop wordt daardoor van ca. 3000
tot 1500 km verkleind.
Sporadische E-activiteit komt het meest voor tijdens de zomermaanden tussen
ongeveer 07 en 1800 GMT, en daarnaast ook nog min of meer geregeld inde
avonduren. In de tropische gebieden is sporadische E-activiteit nog veel frekwenter.
Kortegolf-DX kan eigenlijk op alle momenten van het etmaal plaatsvinden,
waarbij hetgeen in het hoofdstuk over propagatie is gezegd als algemeen
richtsnoer kan dienen. Ook krijgt men tijdens het beoefenen van de hobby
steeds meer ervaring die het inzicht in de overdrachtscondities verdiept en
waardoor men steeds meer bewust bepaalde frekwentiebanden gaat kiezen bij
het DX-en van bepaalde gebieden.
Ook in kortegolf-DX is een goed instrumentarium van groot belang.
We spraken al vrij uitvoerig over kortegolfantennes. Voor degenen die door be
perkende maatregelen van huis- of flateigenaren eigenlijk geen antenne kunnen
houden, bestaan er niet zo veel mogelijkheden. Men kan de antenne vermom
men als vlaggestok of een zodanige draaddikte kiezen (0,3 mm) dat ze nauwelijks
meer met het blote oog is te zien. Men kan óók een ontvanger kopen die met
een goede ingebouwde telescoopantenne is uitgerust. Zet men zo'n toestel voor
het raam dan zou de ontvangst nog best kunnen meevallen. Immers, de signaal
overdracht van een telescopische antenne kan door de ontwerper van de ont
vanger worden ge-optimaliseerd, omdat hij de eigenschappen van deze anten
ne precies kent. De koppeling tussen antennekring en ingangskring in de ont
vanger kan dus vast zijn, waardoor de ontvangen signalen met nimimale verlie
zen aan de ontvanger worden overgedragen. Op die manier kan een goede,

ingebouwde telescopische antenne nog goede diensten bewijzen.
De eisen die aan een kortegolfontvanger worden gesteld, zijn hoger dan die aan
een ontvanger voor middengolf-DX. Niet alleen gevoeligheid en selectiviteit zijn
van groot belang, maar bovendien moet voorzien zijn in een redelijk afstemgemak en, als het even kan, in een zodanige elektrische stabiliteit van de circuits
dat men met de ontvanger enkelzijbandontvangst kan bedrijven. Bij kortegolfontvangers van goede kwaliteit wordt vaak dubbele conversie toegepast
teneinde te voorkomen dat zich, boven 12 MHz, spiegelfrekwenties kunnen vor
men. Dubbele conversie komt ook de gevoeligheid en de selectiviteitten goede,
met name wanneer de tweede middenfrekwentie laag (bijv. ca. 100 kHz) isgekozen.

Wie beschikt over een normale „omroepdoos" en toch die dubbele conversie
wil invoeren, kan misschien zelf een kortegolf-„converter" bouwen. Dat is een
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eenheid die, voor één of enkele kortegolfbanden, het signaal omzet in een vaste
middenfrekwentie van bijv. 1,5 MHz. Wordtzo'n converter dan aan de ontvanger
aangesloten en deze radio vervolgens vast afgestemd op 1,5 MHz, dan kan men
met de afstemknop van de converter de kortegolf afzoeken. Zo'n converter (of:
voorschakelapparaat) wordt ook nog al eens toegepast wanneer een ontvanger
niet over de hoge kortegolf-frekwentiebanden beschikt. Sommige KG-radiostations bieden bouwontwerpen van converters aan voor zelfbouw.
Gerieflijke KG-afstemming kan betekenen: afstemming met een aparte fijnregelknop, gekoppeld aan ijkpunten voor de instelling van de hoofdschaal, of
wel een goede bandspreiding. Beter nog is de digitale frekwentieaflezing, of het
kiezen van de gewenste frekwentie met toetsen zoals dat op synthesized ontvan
gers wordt toegepast.
Het op de ontvanger voorkomen van een BFO-schakelaar kan indiceren dat de
circuits een voldoende stabiliteit hebben voor enkelzijbandontvangst. EZB (of
SSB) is van groot belang wanneer men de hobby wil uitbouwen en daarom
wordt geadviseerd om uit te zien naar een ontvanger die enkelzijbandsignalen
kan demoduleren en daarbij voldoende elektrisch stabiel is om niet schijnbaar
uit de afstemming „weg te lopen” wanneer men, na het afstemmen, wat wil
luisteren.
Amateurs kunnen in de kortegolf-amateurbanden altijd worden gehoord. Be
langrijk zijn de volgende gegevens.

Frekwentieband
(kHz)

3 500-

4 000

7 00014 00021 00028 00050 000-

7 100
14 250
21 450
29 700
54 000

144 000-146 000
430 000-440 000

Golflengteband (m)
80

40
20
15
10
6
2
0,7

Opmerkingen

buiten region 1:
3500-3800
in Amerika: 7000-7300 kHz
wereldwijd
wereldwijd
wereldwijd
alleen buiten region 1
wereldwijd
wereldwijd

Voor het afstemmen op SSB-signalen moet men zijn ontvanger professioneel
kunnen bedienen. Immers, de radio moet voorzien worden van allerlei hulpsignalen, omdat de draaggolf bij SBB ontbreekt. Dit betekent dat de AVR niet
normaal kan werken, dus dat er met een handbediende sterkteregeling (MGC)
moet worden gemanipuleerd. De bandbreedte moet bij voorkeur worden in
gesteld op 3 kHz en de BFO moet worden ingeschakeld om, voor het detecteren,
een kunstmatige draaggolf ter beschikking te hebben. Deze moet echter op exact
de goede plaats t.o.v. het ontvangen SSB-signaal zijn „gerangeerd”, wil een ver-

131

vormingsvrije ontvangst min of meer mogelijk zijn. Omdat draaggolf en modu
latie aanzienlijk in amplitude verschillen, moet deze situatie in de ontvanger
worden nagebootst door het ontvangen enkelzijbandsignaal in sterkte te varië
ren totdat de goede „mix" met de hulpdraaggolf is bereikt. De afstemprocedure
verloopt dus ongeveer als volgt:

— bandbreedteregeling op 3 kHz
— afstemmen op maximale signaalimpressie van het enkelzijbandsignaal
- inschakelen van de BFO en onderling in relatie brengen
AVR uitschakelen, hoogfrekwent-sterkteregeling (RF gain) en/of handbe
diende regelspanning (MGC, manual gain control) regelen totdat een redelijk
verstaanbaar signaal is verkregen
- voorzichtig bijtrimmen totdat het optimale resultaat is verkregen.
Een redelijke enkelzijbandontvangst is eigenlijk alleen maar mogelijk wanneer
de ontvanger met een produktdetector is uitgerust.
Wie over een amateurontvanger beschikt en eenmaal gewend is aan de afstemmethode op SSB, ontwikkelt zelf de snellere en op de ontvanger aangepaste wij
ze van afstemmen. Er wordt nog even op gewezen dat afkortingen en „codes",
alsmede een overzicht van amateurlandenletters, achterin dit boek zijn opgeno
men.
Verstoringen van de kortegolf-ontvangst

Een nadeel van kortegolf is het grillige overdrachtsmedium dat noodzakelijker
wijze moet worden gebruikt. Er komen nogal wat ontvangststoringen voor, met
name doordat de door de zon uitgestoten straling en energie niet constant zijn,
maar zich soms plotseling wijzigen, wat kan leiden tot verstoringen van de
ionosfeerlagen, tot schommelingen in het aardmagnetisch veld en tot het in
regenen van deeltjes in de bovenste luchtlagen. Dit kan vooral nabij de poolzones het geval zijn waar ze dan het spectaculaire noorderlicht (aurora borealis)
veroorzaken.
Tamelijk veel voorkomend zijn de plotselinge ionosferische verstoringen, be
kend als SID's (sudden ionospheric disturbances) of als Dellingers. Deze doen
zich voor als een plotseling wegvallen van de kortegolf-ontvangst op vrijwel alle
golflengten. Dit effect kan een tijdsduur hebben van enige minuten tot enige
uren, waarna de verbindingen zich weer geleidelijk herstellen. Een SID wordt
veroorzaakt door een zonne-eruptie, die als een heldere plek op de zonneschijf
kan worden herkend. Bij het voorkomen van zo'n zonnevlam worden niet alleen
grote hoeveelheden ultraviolet licht en röntgenstraling uitgestoten, maar ook
elektrisch geladen deeltjes. De uitgezonden straling diezich met de lichtsnelheid
verplaatst, heeft het onmiddellijke effect van de radio blackout (SID), hetgeen
voornamelijk wordt veroorzaakt door een plotselinge sterke toename van de Dlaag-absorptie, waardoor kortegolfverbindingen wegvallen.
Er zijn ook uitgestelde effecten verbonden aan het voorkomen van een zonne132

vlam. Deze zijn te wijten aan de uitgestoten geladen deeltjes, zowel protonen
als elektronen, die een veel lagere voortplantingssnelheid hebben en eerst ca.
10 a 20 uur later in de omgeving van de aarde arriveren. Daar veroorzaken deze
deeltjes een ionosferische storm, vaak gepaard gaande met plotselinge veran
deringen in het aardmagnetisch veld (magnetische storm) en soms zichtbaar
aan het voorkomen van noorderlicht.
De ionosferische storm kenmerkt zich door een turbulente ionosfeer, waardoor
de MUF's sterk afnemen en de ontvangst onstabiel wordt. Soms kan de kortegolf-communicatie voor uren en zelfs wel voor dagen onbruikbaar worden.
Ionosferische stormen komen het meest frekwent voor tijdens perioden met ho
ge zonnevlekkenactiviteit en hebben een sterker verstorend effect naarmate
men verder van de evenaar komt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de gela
den deeltjes worden ingevangen door de veldlijnen van het aardmagnetisch
veld. Deze staan in de omgeving van de magnetische polen loodrecht op de
aardoppervlakte, waardoor de geladen deeltjes daar voor het grootste deel
terecht komen.
Behalve met een verlaging van de F2-MUF, vooral tijdens de daguren, met radio
blackouts en met een verstrooiing van de F-laag, gaan ionosferische stormen
vaak gepaard met het voorkomen van sporadische E-reflecties. Deze verschijn
selen kunnen 2 tot 5 dagen aanhouden; tijdens perioden met hoge zonnevlek
kenactiviteit is deze periode meestal wat korter: 2 è 3 dagen.
Ruis
Vele verstoringen van de kortegolf-ontvangst kunnen worden samengevat on
der de term „ruis".
Ruis is in de ontvangst een beperkende factor, omdat de plaatselijk aanwezige
signaalsterkte altijd boven het ruisniveau uit moet komen om een verstaanbaar
signaal in de luidspreker te kunnen opleveren.
Men kan onderscheid maken tussen ruis die in de ontvanger wordt geprodu
ceerd en die welke via de antenne wordt aangeboden. Deze externe ruis kan van
atmosferische of van kosmische oorsprong zijn, maar ook „man-made": door
de mens gemaakt. Dit laatste type is vooral dominant in steden, waar zich
opeenhopingen van elektrische apparatuur bevinden en waar een druk verkeer
is. De opgewekte ruis is voornamelijk afkomstig van elektrische vonken die bij
voorbeeld ontstaan in de verdelers van verbrandingsmotoren, aan de collecto
ren van elektro-motoren of door gasontladingen. Deze lokale ruis is enerzijds
te bestrijden door de antenne zo ver mogelijk te verwijderen van de storings-

bronnen en anderzijds door de toepassing van ruisbegrenzers (noise limiters)
in de ontvangers, alsmede van ruisfilters bij de bronnen. De lokale ruis is het
meest storend bij de lage frekwenties en neemt af naarmate de frekwentie
toeneemt. In normale gevallen kan dit ruistype beneden ca. 12 MHz (25 m)
storend zijn, daarboven is het vooral de kosmische ruis die bepalend is voor de
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minimaal noodzakelijke signaalsterkte die een zender ter plaatse moet produce
ren.
Ook de kosmische ruis neemt af naarmate de frekwentie toeneemt. Het ruisni
veau is bij ca. 40 MHz nog maar de helft van dat wat bij 14 MHz wordt gemeten.
Kosmische ruis is afkomstig van ruisbronnen buiten onze aarde. Overdag is de
zon de belangrijkste ruisbron en 's nachts blijkt de ruis afkomstig te zijn uit be
paalde richtingen van het heelal, bijvoorbeeld uit de richtingen van de sterren
beelden Schorpioen en Boogschutter, maar ook van onzichtbare nevels. De
kosmische ruis is een thermische ruis: zij wordt veroorzaakt door de warmtebeweging van moleculen, evenals bijvoorbeeld de thermische ruis van weerstan
den in de ontvanger.
Een heel bekend extern ruisverschijnsel is de atmosferische ruis. Deze staat
algemeen bekend onder de naam „static". Static wordt veroorzaakt door blik
semschichten. Een momentopname van de onweerssituatie op aarde leert dat
er zich op elk tijdstip van dag of nacht op vele plaatsen onweersbuien vormen
dan wel zich ontladen. Elke bliksemflits is een overslag van een enorme span
ning, waarbij een stroom van 20 000 a 100 000 ampère vloeit. Deze verstoring
plant zich voort als een radiogolf. De som van alle onweersruis vormt het
typische achtergrond-geruis dat bij vele hoogfrekwent-radioverbindingen hoor
baar is. Uiteraard is deze ruis niet overal even sterk. In de buurt van de evenaar
is het ruisniveau hoger dan in de gematigde klimaatzones. Evenzo is het ruisni
veau boven land hoger dan boven zee, hetgeen mede wordt veroorzaakt door
de omstandigheid dat zich veel meer onweersbuien boven land dan boven zee
ontwikkelen.

Elektrisch geladen deeltjes, bijv, stof, zand of regen, kunnen gedurende korte
tijd op de antenne en soort contactruis veroorzaken, die men soms ook onder
„static" rangschikt. Deze contactruis is te voorkomen door de antenne van
geïsoleerde draad te maken; de elektrische ladingen kunnen dan de anten
nedraad niet meer bereiken
De interne ruis wordt in de ontvanger zelf opgewekt. Bekende ruisbronnen zijn
weerstanden, vooral weerstanden van hoge waarden. Het spreekt vanzelf dat
ontwerpers van communicatie-ontvangers rekening hebben moeten houden
met de onvangerruis, omdat dit immers een beperkende factor is voor de gevoe
ligheid van het toestel.
In de hoogfrekwentversterker van dit type ontvangers worden speciale schake
lingen toegepast om de toepassing van weerstanden met hoge waarden te
voorkomen. Ook past men speciale ruisarme transistoren toe, teneinde de eigen
ruis van de ontvanger ondergeschikt te houden aan de externe ruis. De in de
ontvanger opgewekte ruis is een thermische ruis, veroorzaakt door elektronen
bewegingen. De ruisspanning is, zoals kan worden verwacht, afhankelijk van
de temperatuur.
Voor de volledigheid dient ook de antenneruis te worden vermeld. Aangezien
de antenne energie opneemt (of afstaat), kan men haar een bepaalde weer-
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standswaarde toekennen. Deze bestaat eigenlijk uit twee delen: de verliesweerstand en de stralingsweerstand. De laatste is een maat voor de hoeveelheid
energie die de antenne aan haar omgeving afstaat, c.q. daaruit opneemt. Waar
weerstand is, is ook weerstandsruis.
Fading
Een verschijnsel dat haast kenmerkend mag worden genoemd voor kortegolfradio-ontvangst, is fading: het periodiek sluieren van de ontvangst. Wanneer
de fading diep is en de verschillen in signaalsterkte dus aanzienlijk met de tijd
variëren, gaat deze gewoonlijk gepaard met vervorming. De vervorming treedt
in de ontvanger op wanneer de sterkte van de draaggolf ten opzichte van de
sterkte van de zijband onvoldoende wordt. De variaties in de signaalsterkte kun
nen relatief langzaam verlopen, bijv, één tot vijf perioden per minuut dan wel
snel, bijv. 30 tot 60 maal per minuut. Bij de gemiddelde ontvanger is de tijd
constante van de automatische versterkingsregeling (AVR) ingesteld op 0,1
seconde. Aanpassing van de AVR aan de fading-frekwentie is slechts mogelijk
bij amateur- en communicatie-ontvangers. De AVR-schakeling werd o.a. ont
worpen om het hoofd te kunnen bieden aan grote signaalvariaties op de anten
ne, waardoor men bijvoorbeeld bij het afstemmen tevens frekwent de volume
regelaar zou moeten hanteren. Defading-compensatie is echter de belangrijkste
taak van het AVR-circuit.
Erzijn een groot aantal typen fading te onderscheiden, waarvan de belangrijkste
nu achtereenvolgens worden belicht.
De interferentiefading komt het meest voor. Voor een begrip van het ontstaan
van deze fading kan als (niet geheel verantwoord) voorbeeld de zweving of
interferentie tussen twee muzikale tonen van een iets verschillende frekwentie
dienen. De periodieke verzwakking en versterking treedt op doordat de golfleng
ten van deze tonen iets van elkaar verschillen. Hierdoor zijn de luchttrillingen
die ons oor bereiken, periodiek gedurende korte tijd synchroon (in fase) en
versterken elkaar dus, terwijl ze even later volledig asynchroon (uit fase) zijn en
elkaar verzwakken. Het periodiek sterker en zwakker worden van de toon heet
zweving of interferentie. Bij interferentie-fading versterken en verzwakken de
signalen van dezelfde bron (die dus niet in frekwentie verschillen) elkaar omdat
zij veelal langs verschillende wegen de ontvangantenne bereiken. Deze afwij
king, die maar heel klein behoeft te zijn om al aanleiding tot fading te geven,
wordt veroorzaakt door bewegingen en onregelmatigheden in de ionosfeer.
Ook speelt de breedte van de door de zendantenne uitgestraalde bundel een
grote rol, met name over langere afstand. De aan de ontvangantenne arriveren
de signalen zijn sommeringen van een groot aantal uiterst kleine signaaltjes,
die onderling op complexe wijze in fase kunnen verschillen. De variatie van de
faseverschillen in de tijd geeft aanleiding tot de periodieke sterkteverschillen
van het signaal op de plaats waar de antenne zich bevindt.
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Reeds eerder werd erop gewezen dat kortegolf-signalen in het algemeen hori
zontaal zijn gepolariseerd: de elektrische component van het elektromagneti
sche veld verplaatst zich evenwijdig met het aardoppervlak. Door de reflecties
van de straling tegen ionosfeerlagen en tegen de bodem, blijft er van deze hori
zontale polarisatie na enkele hops niet zo veel meer over. Dat op zichzelf veroor
zaakt geen fading; wèl echter ontstaat fading wanneer de polarisatie van de golf
zich periodiek wijzigt.
Bij de ontvangst van ver afgelegen stations draait de polarisatie langzaam terwijl
de straling voortijlt. Wanneer dit signaal een antenne treft, zal - aangezien de
kortegolf-antenne voornamelijk gevoelig is voor de elektrische component van
de uitgezonden straling - de aangeboden signaalsterkte zich dus periodiek wij
zigen. Men noemt dit polarisatie-fading. Terloops zij nog opgemerkt dat men
spreekt van een elliptische polarisatie wanneer de onderlinge relatie tussen het
magnetische en het elektrische veld weliswaar blijft bestaan, maar dat beide
loodrecht op de bewegingsrichting draaien.

Absorptiefading ontstaat wanneer zich periodieke en kortstondige wijzigingen
voordoen in de absorptie die de straling onderweg ondervindt. De periode van
dit type fading is gewoonlijk nogal lang, omdat de mate van absorptie in de
ionosfeer vrijwel nooit plotseling verandert.
Men zou van de SID kunnen zeggen dat het een extreem geval van absorptie
fading is.
Bij kortegolf-overdracht is er gewoonlijk sprake van een skipzone. De grootte
van de skip hangt af van de reflecterende eigenschappen van de ionosfeerlagen
en met name van de F2-laag. Wanneer de MUF dus, bijvoorbeeld tengevolge
van turbulenties in de ionosfeer, enigszins varieert, verandert daarmee de
grootte van de skipzone. Een ontvangstation die zich net op de rand van deskipzone bevindt, heeft onder die omstandigheden last van skip fading. Dit type fa
ding is erg diep en treedt ook plotseling op. De kans op skip fading is groter
naarmate de gebruikte frekwentie dichter bij de MUF ligt. In de avonduren kan
skip fading met name optreden doordat de reflecterende eigenschappen van
de ionosfeer afnemen. Wanneer radiostations dan te lang op één frekwentie blij
ven werken, wordt die geleidelijk onbruikbaar. In de fase tussen bruikbaar en
onbruikbaar treedt dan regelmatig skip fading op.
Soms heeft men er niet alleen behoefte aan om de oorzaak van de fading te ken
nen, maar ook om deze te omschrijven.
Zo wordt het vóórkomen van zeer snelle fluctaties in de signaalsterkte wel
omschreven als flutter fading, vaak alleen „flutter" genoemd. Dit is een vorm
van interferentiefading, die vooral voorkomt in samenhang met ionosferische
verstoringen, dan wel optreedt voor signalen waarvan het traject door of vlak
langs de poolzone loopt. De poolzone is een imaginaire zone rond de magneti
sche polen, waar de absorptie, o.a. door de stand van de veldlijnen van hetaard-
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magnetisch veld hoog is. In deze zone komt ook het noorderlicht voor. Voor
Europa en voor Noord-Amerika is de poolzone een grote hindernis bij kortegolfcommunicatie, met name voor die trajecten die de 60e breedtegraad kruisen.
Dit geldt met name voor radiosignalen van Europa naar westelijk Noord-Ameri
ka, en van Amerika naar Noord- en Oost-Europa.
De fading kan soms zó frekwentie-afhankelijk worden dat zij de draaggolf en één
of elk der zijbanden verschillende beïnvloedt. In dat geval treedt tijdens de fade
tevens een sterke vervorming van het signaal op. Men duidt deze vorm van fa
ding aan met de term selectieve fading.
De vele verstoringsmogelijkheden van het signaal bij hoogfrekwent-overdracht
en het bestaan van ruis als onderste begrenzing van de bij de ontvanger aanwe
zige signaalsterkte van de gewenste zender, maken het wenselijkom de ontvan
ger te voorzien van een sensor, die in staat is de veldsterkte van de passerende
radiofrekwente straling om te zetten in kleine spanningen die dan met zo weinig
mogelijk verlies bij de ingang van de ontvanger moeten worden afgeleverd. De
ze „sensor” is de antenne.
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10. VHF- en UHF-DX

Het beluisteren of bekijken van stations die op frekwenties in de VHF- of UHFbanden werken, is in meer dan één opzicht een hoofdstuk apart.
Het gaat hier om een frekwentiebereik dat loopt van ca. 40 tot 900 MHz en dat
als volgt is onderverdeeld:

band
band
band
band

I
II
III
IV/V

(televisie):
(FM radio):
(televisie):
(televisie):

41-68 MHz, kanaal 1-4
87,5-104 MHz
174 223 MHz, kanaal 5-12
470- 960 MHz kanaal 21-81

De reikwijdte van stations die in dit frekwentiebereik werken, is beperkt tot de
optische horizon van de zendantenne. In een vlak land als Nederland betekent
dit dat de verzorgingsgebieden dus vrijwel cirkelvormig zijn. In fig. 75 zijn de
zenderlokaties en de verzorgingsgebieden voor de FM-band gegeven. De fre
kwenties c.q. kanalen, staan in de radiogidsen vermeld.
Het is eenvoudig mogelijk om de bereiken van VHF- of UHF-zenders te bereke
nen met behulp van de formule:
bereik (km) = 4,1 (V Hz + V Ho)

waarbij: Hz = hoogte zendantenne (in meter);
Ho = hoogte ontvangantenne (in meter).

Bij de door de PTT verstrekte gegevens over de verzorgingsgebieden, zoals o.a.
in fig. 75 zijn opgenomen, is rekening gehouden met een antennehoogte van
10 meter voor ontvangst.
De mate waarin VHF-zenders nog over de optische horizon te ontvangen zijn,
wordt bepaald door de frekwentie. De lage (VHF) frekwenties hebben nog enigs
zins de neiging om de kromming van de aarde te volgen, maar UHF-frekwenties
gedragen zich al veel meer als echte lichtstralen, zodat die ook veel duidelijker
„schaduwen" geven achter bijvoorbeeld hoge gebouwen.
DX- en in de VHF- en UHF-banden is veelal een zaak van bijzondere propagatiecondities die de natuur ons af en toe biedt. Daarbij moet, globaal, onderscheid
worden gemaakt tussen de frekwenties tot ca. 100 MHz (de banden I en II dus)
en de frekwenties die daar duidelijk boven liggen.
De laagste kanalen in de VHF-band kunnen, tijdens periodes van maximale zon-
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Amsterdam
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100 km

Hulsberg

Fig. 75

nevlekkenactiviteit, af en toe via de F-laag afstanden van duizenden kilometers
overbruggen. Aangezien de MUF het hoogst wordt gedurende de daglichtperiode in de wintermaanden zullen dan de beste kansen bestaan. De zonnevlek
kenactiviteit bevindt zich momenteel in een dalende lijn. Een minimum wordt
omstreeks 1986 verwacht; het volgende maximum tegen 1990.
Een groot probleem bij de ontvangst van verre televisiezenders is de grote
verscheidenheid aan televisienormen die wereldwijd wordt toegepast. Aan dat
probleem zal dan ook later aandacht worden geschonken.
Bijzondere VHF-propagatie tot ca. 100 MHz doet zich nog al eens voor tengevol
ge van zgn. sporadische E-laag-reflectie. Eerder is al iets over de reflecterende
eigenschappen van deze laag gezegd. Daarbij is, als gunstige periode voor
sporadische E-laag-reflectie, de periode mei tot en met augustus genoemd. De
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daguren tussen 08 en 19 lokale tijd hebben daarbij de meeste kans. Aangezien
het voorkomen van sporadische E-laag-reflectie op onze lengtegraad toeneemt
in zuidelijke richting, bestaat er dus geregeld kans op ontvangst van bijvoorbeeld
de Spaanse TV-zenders in band I.
Een derde propagatiemogelijkheid voor het onderste frekwentiebereik van de
VHF-band is de reflectie van TV- of FM-signalen tegen meteorietbanen. Dagelijks
dringen vele brokken en brokjes materie uit de ruimte de dampkring van de aar
de binnen. Verreweg de meeste daarvan verbranden tijdens hun reis door de
dampkring tengevolge van de wrijvingswarmte die ontstaat. De sporen die deze
desintegrerende meteorieten nalaten, zijn geïoniseerd en zijn derhalve in staat
radiosignalen te reflecteren.
Sporen van meteorieten komen het meest voor op hoogten tussen de 80 en 100
km, dat is dus iets lager dan de sporadische E-laag.
Er zijn periodes in het jaar, waarop men aan de hemel geregeld „meteoorzwer
men" kan waarnemen: tussen mei en september, gewoonlijk 's nachts. Dat is
dan ook de periode die zich het beste voor ontvangst van „meteoriet-DX" leent.
Het bereik van een zender in band I of II kan onder die omstandigheden ca. 1000
km bedragen; voor sporadische E-DX is dat maximaal 1500 km.
Belangrijk voor VHF- en UHF-DX is de zgn. troposferische propagatie, waarbij
signalen worden gereflecteerd door bijzondere weersomstandigheden.
Dit proces speelt zich af in de troposfeer, die aan de polen een dikte heeft van
ca. 6 km, op onze breedte ca. 11 km en in tropische gebieden ca. 18 km. De toe
vloed van zonne-energie zorgt hier voor het transport van water en warmte en
verooorzaakt ook de wisselende seizoenen, temperaturen en neerslag op aarde.
Daarbij kan de refractie-index van de lucht plotseling variëren wanneer er in de
opbouw van de luchtlagen verstoringen zijn, bijvoorbeeld door wolken en mist.
Er is een groot aantal variaties denkbaar, waarbij dit gebeurt. Wanneer mistgebieden van boven af door de zon worden beschenen, zal de lucht daar opwar
men, terwijl het in deze gebieden koud blijft. Er ontstaat dan een zgn. temperatuurinversie; op een bepaalde hoogte is een laag waar de temperatuur
plotseling hoger is dan de onderliggende laag. Hierdoor verandert de refractieindex van de lucht plotseling en kunnen VHF- en UHF-signalen worden ge
reflecteerd.
Er zijn nog meer voor de hand liggende oorzaken van temperatuurinversies.
Denkt u maar eens aan het verschil in opwarming gedurende de dag tussen land
en zee, met name als er sneeuw ligt of wanneerzand of rotsen een flinke reflectie
van de warmte geven. Er ontstaan dan, afhankelijk van de wind, variërende tem
peratuurinversies, die ook weer voor reflectieverschijnselen van VHF- en UHFsignalen kunnen zorgen. Hetzelfde kan gebeuren wanneer er, over een warme
zee, koude lucht wordt aangevoerd. Er ontstaat dan een inversie tengevolge van
het schuiven van een luchtlaag met lage vochtigheidgraad over een luchtlaag
met een hoge vochtigheid en opnieuw kan zich bijzondere VHF- en UHF-propagatie manifesteren.
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Gedurende weersveranderingen zijn inversies in de hogere luchtlagen ook heel
gewoon, zodat een gevarieerd mozaïek van DX-mogelijkheden bestaat, die ech
ter soms van korte duur zijn en voorts niet tot geweldige extra bereiken van
stations zullen leiden, omdat deze refracties zich op een relatief bescheiden
hoogte afspelen. 600 km is wel zo'n beetje het maximale bereik dat met
troposferische DX kan worden gehaald, maar het bijzondere is wel dat ook UHFsignalen dan ver kunnen reiken.
Er moet nog even worden gewezen op de mogelijkheid dat zich twee inversies
boven elkaar bevinden. Er is dan reflectie mogelijk optwee hoogten, maarsoms
ook tussen die beide lagen. Wij hebben dan te maken met een „duet" dat, wan
neer het bepaalde hoogte-afmetingen heeft, zeer verre VHF/UHF-DX kan verzor
gen. Wie wel eens gevlogen heeft, weet dat er op verschillende hoogten wolken
lagen kunnen optreden. Wanneer die ver van elkaar liggen, is er geen sprake
van een duet, maar wanneer ze dicht bij elkaar liggen of wanneer een wolken
laag zich boven een mistgebied bevindt, is er kans op de vorming van een duet
aanwezig.
In landen waar rivieren zich door diepe dalen slingeren, blijft nog wel eens mist
hangen. Een in de lengterichting van het dal gezonden signaal kan dan tussen
water en bovenkant mistbank reflecteren. Men spreekt dan van een „oppervlakte-duct". Een normaal duet heet dan ook wel een „vrij duet".
Ook voor dit soort DX-en geldt weer dat men mettertijd ervaringen opdoet en
een soort „feeling" ontwikkelt voor het bestaan van goede DX-condities. Verder
is het van belang dat DX-ers elkaar telefonisch op de hoogte stellen wanneer
zich bijzondere VHF/UHF-propagatiecondities voordoen. Sommige DX-Clubs
hebben zelfs een speciale „wacht" die bij toerbeurt wordt verricht en die als tip
gever optreedt bij plotselinge wijzigingen in de „condities".
Televisie-DX kan, helaas, minder universeel worden beoefend dan FM-DX. Dat
wordt veroorzaakt door de verschillen in televisiesystemen die worden toege
past. Een televisiebeeld wordt opgebouwd uit een aantal lijnen, terwijl er per
seconde een bepaald aantal beelden wordt uitgezonden. Vaak is de beeldfrekwentie gekoppeld aan de frekwentie van het lichtnet. In de meeste landen is die
frekwentie 50 Hz, en werken TV-systemen dan met 25 beelden per seconde. Om
het flikkeren van de beelden voor het oog zo veel mogelijk te voorkomen, wordt
elk beeld dan nog eens opgebouwd uit twee rasters. Elk raster wordt dus in 1/50
seconde geschreven. Als we de lijnen van boven naar beneden, van 1 tot 625
zouden nummeren, dan „schrijft" het eerste raster bijvoorbeeld alle oneven lij
nen, en schrijft het tweede raster daar alle even lijnen tussen. De zgn. rasterfrekwentie is dus gelijk aan de lichtnetfrekwentie.
Het televisiescherm heeft een hoogte/breedte-verhouding van 3:4. Dit heet:
aspectverhouding. Als we in verticale richting 625 onafhankelijke lijnen moeten
kunnen onderscheiden, en elke lijn is 4/3 maal zo lang als de hoogte, dan zullen
op elke lijn dus 4/3 x 625 = 833 verschillende beeldpunten onderscheiden moe
ten kunnen worden. Elk beeldpunt is dan even hoog en even breed als de lijndik-
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te. Het is dus, in theorie, vierkant. Nu is het niet mogelijk om mooie vierkante
beeldpunten te maken, maar wel maakt men ronde beeldpunten, die precies in
zo'n vierkant vallen.
Als men twee naast elkaar liggende beeldpunten nu het maximale helderheidsverschil (wit en zwart) geeft, dan ontstaat een stukje beeldsignaal dat er onge
veer uitziet als fig. 1; met een beetje fantasie is het een sinusvormige trilling.
Eén lijn kan dus bestaan uit zo'n 417 sinussen. Er zijn 625 lijnen per beeld en
25 beelden per seconde zodat de hoogste videofrekwentie in het ideale geval
417 x 625 x 25 = 6,5 MHz wordt. Zijn er minder helderheidsvariaties per lijn,
dan wordt de hoogste videofrekwentie lager, zodat mag worden gezegd dat een
video (= beeld)signaal een bandbreedte heeft van 6,5 MHz.
Verkleinen we deze bandbreedte, dan beperken we in wezen het aantal punten
dat per lijn kan worden geschreven. Immers, in de vertikale richting hadden we
625 lijnen die blijven bestaan. Het „oplossend vermogen'' in vertikale richting
blijft dus wat het was, maar het oplossend vermogen in horizontale richting
wordt minder: de beeldpunten worden nu ovaal in plaats van cirkelvormig.
Televisie is een grootgebruiker van spectrumruimte en daarom is de videobandbreedte bij de meeste systemen ook kleiner dan deze 6,5 MHz; in Nederland 5
MHz. Het videosignaal dat door NOS aan PTT wordt geleverd, is zeker 6,5 MHz,
maar in de televisiezender wordt de bandbreedte tot 5 MHz beperkt.
Het geluid wordt bij televisie via dezelfde zender uitgezonden. Daarbij ontstaan
er dus twee draaggolven voor één televisieprogramma: de beelddraaggolf en
de geluidsdraaggolf. De separatie tussen deze beide hangt af van de bandbreed
te van het videosignaal en van het modulatiesysteem dat voor het geluid wordt
gekozen. Voor Nederland, waar de door de CCIR aanbevolen standaard wordt
gebruikt, wordt het beeld AM gemoduleerd, het geluid FM en is de separatie
tussen de draaggolven 5,5 MHz.
In de televisie-ontvanger wordt het gehele signaal via de kanalenkiezer en de
middenfrekwentkringen bewerkt, waarna op een goed moment in het circuit van
de ontvanger de scheiding tussen beeld en geluid plaatsvindt. Daarbij wordt het
geluidssignaal dan via een eigen middenfrekwentie, die gelijk is aan de separatiefrekwentie van beeld en geluid op de zender (voor Nederland 5,5 MHz) naar
de FM-detector geleid en omgezet in een geluidssignaal. Een normale voor ons
land bestemde, televisie-ontvanger kan dus alléén maar een volledig TV-programma ontvangen, wanneer de separatie van beeld- en geluidsdraaggolf 5,5
MHz is! Ontvangt men dus de Britse televisie, waarbij de separatie tussen de
beide draaggolven 6 MHz is, dan is óf het beeld niet optimaal ingesteld óf het
geluid niet of slecht te ontvangen. Hetzelfde geldt voor TV-ontvangst van landen
die oostelijk van de Duitse Bondsrepubliek zijn gelegen; daar is de separatie
zelfs 6,5 MHz.
Om een inzicht te krijgen in de verschillende moeilijkheden die zich in de televi-

sienorm voordoen, is tabel 13 gegeven.
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Er zijn in feite drie hoofdgroepen te onderscheiden: de CCIR-norm, die gangbaar
is in West-Europa en daarbuiten in landen met een netfrekwentie van 50 Hz, de
O.LR.T.-norm die gangbaar is in Oost-Europa en de R.T.M.A.-norm die geldt in
Noord-Amerika en de meeste landen waar de netfrekwentie 60 Hz is. Afwijkend
is het Franse 819 lijnensysteem (alleen VHF), terwijl in Engeland vroeger het 405
lijnensysteem (alleen VHF) werd gebruikt.
Behalve afwijkende televisienormen zijn er in sommige landen binnen één
systeem ook afwijkende kanaalindelingen. Te noemen zijn in dit opzicht voor
VHF: Australië, Ierland, Italië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.
Omdat Italië in aanmerking komt voor TV-DX, geeft tabel 14 een overzicht van
de afwijkingen tussen de normale en de Italiaanse kanaalindeling.

Tabel 14
Kanaal

2
A
3
4
B
C
5
D
6
E
7
F
8
G
9
10
H
11
12

Italië

CCIR

Beelddraaggolf
in MHz

Geluids
draaggolf
in MHz

48,25

53,75

55,25
62,25

60,75
67,75

175,25

180,75

182,25

187,75

189,25

194,75

196,25

201,75

203,25
210,25

208,75
215,75

217,25
224,25

222,75
229,75

Beelddraaggolf
in MHz

Geluids
draaggolf
in MHz

53,75

59,25

62,25
82,25

67,75
87,75

175,25

180,75

183,75

189,25

192,25

197,75

201,25

206,75

210,25

215,75

Kanaalafwijkingen in de VHF-band kunnen vaak nog wel met de fijnafstemming
van de televisieontvanger worden ondervangen.
De kanaalafwijkingen in Ierland zijn het gevolg van de grotere separatie tussen
beeld- en geluidsdraaggolf (6 MHz) en de konsekwente doorvoering hiervan in
het kanaalraster waar elk kanaal dus 1 MHz extra opschuift, als volgt: IB-53,75
en 59,75, IC-71,75 en 67,75, ID-175,25 en 181,25, IE-183,25 en 189,25 etc.
In Nederland en de aangrenzende gebieden is de kanaalindeling als volgt:

144

I

Nederland 1

Nederland 2

Kanaal

Kanaal

50
51
29
57
4
53
7
46
29
6
39
33

53
54
32
60
27
56
54
49
35
47
45
49

Station

Arnhem
Eys
Goes
Hulsberg*
Lopik
Maastricht
Markelo
Noorbeek*
Slenaken*
Smilde
Wieringermeer
Wijk aan Zeo*

* In deze plaatsen staan zgn. frekwentiewisselaars. Deze ontvangen een zender en relayeren die op een ander kanaal voor een beperkt gebied.

Duitsland 1

Duitsland 2

Duitsland 3

Station

Kanaal

Kanaal

Kanaal

Aurich
Lingen

53
41
32
46

33
24
21

43
59
45

35
37
21

48
58
50

Munster
Kleef

Wezel
24

Aken
Monschau
BRT 1

BRT 2

RTB 1

RTB 2

Station

Kanaal

Kanaal

Kanaal

Kanaal

Egem
Schoten
Waver
Genk
Luik

43

46
62
25
47

8

28

3

42

10
44

Voor de ontvangst van signalen die een andere televisienorm hebben, zijn zgn.
meersysteemontvangers op de markt, waarbij dan tussen twee verschillende

systemen (normen) kan worden geschakeld.
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De bedekking van de verschillende Nederlandse televisiezenders is geïllustreerd
in fig. 76.

De effectief door de antenne uitgestraalde vermogens zijn voor de VHF-band
maximaal 100 kW (Lopik) en voor de UHF-band 1000 kW (Lopik, Smilde). Het
hogere vermogen in de UHF-band is nodig door het lagere rendement van de
ontvangantennes.
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Nederland 2
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F/g. 76

Behalve verschillende systemen voor de zwart-wit-televisie, veroorzaakt door
historische ontwikkelingen (zoals de netfrekwentie) of de (soms politieke) keuze
van de video-bandbreedte, bestaan er ook nog verschillende kleurentelevisiesystemen.
146

Men onderscheidt drie belangrijke hoofdgroepen:
NTSC, National Television Systems Committee. Dit was het eerste KTV-systeem
ter wereld en wordt gebruikt in Noord-Amerika, een aantal landen in ZuidAmerika (behalve Brazilië), Japan, Zuid-Korea en de Philippijnen.
PAL, Phase Alternating Line, is een verdere ontwikkeling van het NTSC-systeem,
ongevoeliger gemaakt voor het ontstaan van kleurfouten op de transmissieweg
door de kleurinformatie van lijn tot lijn in fase te draaien en later elektronisch
weer te corrigeren. Het wordt toegepast in de meeste Europese landen, met uit
zondering van Frankrijk; alsmede in Algerije, Zuid-Afrika, Turkije, Pakistan,
Australië, Nigeria, Kenya, enkele Golfstaten, Brazilië, Indonesië en NieuwZeeland.
SECAM, Sequentièl a Mémoire, is een in Frankrijk ontwikkeld systeem dat per
lijn slechts één van de twee kleurensignalen meegeeft. De totale kleurinformatie
wordt dus over twee opeenvolgende (sequentiële) lijnen verdeeld. Een geheu
gen houdt in de ontvanger elk ontvangen kleursignaal gedurende één lijntijd
vast. Het systeem is sterk afwijkend van de beide andere, waarbij de twee kleursignalen via een slim systeem op één, zgn. kleurenhulpdraaggolf, worden ge
moduleerd. Deze hulpdraaggolf ligt binnen de videodraaggolf, op een zeer
nauwkeurig bepaalde frekwentie die een frekwentieverschil van ca. 4,43 MHz
(in Amerika: ca. 3,58 MHz) met de normale videodraaggolf heeft.
Het SECAM systeem wordt, behalve in Frankrijk, ook toegepast in Oost-Europa,
in de meeste landen van het Midden-Oosten, Ivoorkust, Gabon en Zaïre.
Wie, ondanks al deze DX-voetangels en klemmen, nog steeds graag aan TVDX wil doen, begint met het aanschaffen van een goede meersysteem-ontvanger. De gevoeligheid is natuurlijk van groot belang en kan misschien het beste
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worden vastgesteld door vergelijkbare ontvangers van verschillende merken
achtereenvolgens (of, indien mogelijk, simultaan) op dezelfde antenne aan te
sluiten. Daarbij ontstaat er pas een vergelijkingsmogelijkheidwanneer een zwak
signaal wordt ontvangen. Het is raadzaam om een klein stukje van het beeld
nauwkeurig te bekijken en te letten op de mate waarin de structuur van het beeld
korreligheid (ruis) vertoont. Bij zwart-wit-ontvangers kan men hiervoor het
beste een middengrijstint nemen, terwijl rood nog wel eens aardige verschillen
laat zien bij kleurenontvangers.
Overigens zijn er van het beeldscherm een aantal kwaliteiten van de ontvanger
af te lezen, en wel in het bijzonder wanneer (overdag) het testbeeld wordt uitge
zonden.
Het in Nederland uitgezonden testbeeld is infig. 77 opgenomen. Het is een volle
dig elektronisch gemaakt patroon, zulks in tegenstelling tot sommige andere
testkaarten die als diapositief zijn uitgevoerd.
Het testbeeld geeft u de volgende belangrijke informaties:
Buiten de cirkel
Ruitpatroon ter controle van de lineariteit van het beeld. De lijnen behoren
scherp te zijn en geen kleurranden te vertonen. Blokkenpatroon aan de uiterste
rand (niet zichtbaar op de foto) ter wille van de centrering van het beeld. Vertika
le balken van verschillende kleuren geven informatie over de kleuren-demodulatoren van de ontvanger en zijn belangrijk voor de reparateur wanneer zich in
de ontvanger storingen zouden voordoen.
Binnen de cirkel
Er vallen twee horizontale balken op. De bovenste geeft de verzadigde kleuren
weer; de zgn. primaire kleuren rood, groen en blauw en de mengkleuren magen
ta (paars), cyaan (blauwgroen) en geel. In het midden van de cirkel is een as
senkruis aanwezig, waarmee de kleurdekking (convergentie) van de primaire
kleuren voor het midden van het beeld (statisch) kan worden gecontroleerd. De
dynamische convergentie wordt nagegaan met de horizontale en vertikale lijnen
buiten de cirkel, die de ruiten vormen.
Belangrijk is ook de onder de kleurenbalk aanwezige balk met vertikale strepen.
Die strepen geven verschillende videofrekwenties weer, van links naar rechts
achtereenvolgens 0,8 MHz, 1,8 MHz, 2,8 MHz, 3,8 MHz en 4,8 MHz. Het fijnste
streeppatroon geeft dus de hoogste videofrekwentie weer.
Bij kleurentelevisie zal zich op de beide rechtse patronen een moiré voordoen.
Met behulp van de definitielijnenbalk kan de ontvanger zo goed mogelijk op het
kanaal worden afgestemd. Dit is het geval bij maximale scherpte.
De gradatiebalk is nu aan de beurt. Deze geeft uiterst links een zwart blok en
uiterst rechts een wit blok. De tussenliggende grijstinten moeten, bij goede
afstelling van de ontvanger, voor het oog onderling gelijke helderheidssprongen hebben.
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De cirkel zelf is zuiver rond en het testbeeld staat altijd volkomen recht op het
scherm.

PTT geeft een folder uit onder de titel „het televisie-testbeeld", waarin nog veel
meer, en meer technische informatie over het testbeeld wordt gegeven.
Het testbeeld is een technisch hulpmiddel, dat heel goed kan worden gebruikt
bij de selectie van een ontvanger. Het bestuderen van het testbeeld is de moeite
waard, wanneer men gaat letten op beelddetails die zich rond streepjes op het
scherm, of bij de overgang van blokken, afspelen. Al heel gauw ontstaan er dan
waarderingsverschillen voor de verschillende ontvangers. Mocht uw verkoper
spreken over „afregelen", dan is het zaak om dat te laten doen vóórdat de ont
vanger wordt afgenomen.
Het testbeeld kan ook heel goed worden gebruikt om afstemming, helderheidsinstelling en kleurregeling goed af te stellen, ook al blijft het nodig om de
laatste enigermate bij te regelen als de gelaatskleuren wat onnatuurlijk mochten
uitvallen.
Let bij kleurentelevisie ook op de maximaal haalbare helderheid van het beeld.
Maak van wit echt wit dat voor de ogen flikkert en maak het zwart echt zwart.
Zijn de kleuren dan nog goed? Hoeveel „reserve" heeft de helderheidsregelaar
nog op het moment dat het wit gaat flikkeren? Het zijn belangrijke beoordelings
criteria bij de aankoop van een nieuwe TV-ontvanger.
Een zeer belangrijk stuk van het instrumentarium voor televisie-DX wordt ge
vormd door de antenne. Het is duidelijk dat een hoge mast eigenlijk een standaard-onderdeel moet zijn van zo'n systeem. Wil men vrijheid van keuze hebben
dan zal een rotor nodig zijn om, boven op de mast, één of enkele antennes via
een hulpmastje en een rotor te laten draaien. Er zijn rotoren die in stappen wer
ken en er zijn ook rotoren die een continue regeling hebben. Als de stapjes maar
klein genoeg zijn, zijn beide goed bruikbaar.
Een DX-antenne moet bij voorkeur een hoge „gain" hebben. Bij deze grote
versterking is de bundelbreedte van de antenne smal, zodat de juiste richting
nauwkeurig moet worden vastgesteld.
Voor een goede DX is het noodzakelijk dat de antennes enkele meters boven
de omgeving (huizen, bomen) uitsteken.
Tussen een hoge antenne en de ontvanger zit een zeer lange voedingslijn. Om
de verliezen in die lijn te compenseren, zal een mastversterker nodig zijn die
het van de antenne komende signaal versterkt en aan de kabelimpedantie
aanpast, vóórdat kabeldemping het signaal verzwakt.
Bij hoge masten wordt tegenwoordig vrijwel uitsluitend coaxiale kabel toege
past. Het kiezen van een goede kabelkwaliteit is erg belangrijk, óók wanneer de
in de mast gemonteerde voorversterker wordt toegepast.
Er zijn overigens twee typen voorversterkers: de breedband-versterkers en de
kanaalversterkers. Bijzonder zijn de elektronisch (op afstand) verstembare
kanaalversterkers, omdat daarmee het voordeel van de breedbandversterker
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wordt gekoppeld aan de grotere versterking die kanaalversterkers (die smalbandig zijn) nu eenmaal hebben.
Een kritische installatie zal, aan het eind van de voedingslijn, tenslotte nog een
volgversterker (booster) hebben, om zodoende een optimaal resultaat te berei
ken. In fig. 78 is één en ander uitgebeeld.

band /

band UI

I1ü

band HZ/V

Y

antenneftiter

versterker

netvoedmg met versterker

Fig. 78

Ook zijn, voor de combinatie van meer antennes op één voedingslijn, nog koppelfilters in de handel. Wil men meer ontvangers op hetzelfde antennesysteem
aansluiten, dan zijn daarvoor splitsversterkers (distributieversterkers) beschik
baar; kortom, er is een hele serie hulpapparaten op de markt om elke combinatie
van antennes te maken die men verkiest. Wél is het zaak om, voordat tot aan
koop wordt overgegaan, een goed idee te hebben van de functie, kwaliteit en
plaats van elke eenheid die in de antenne-installatie wordt opgenomen.
Moderne televisie-ontvangers beschikken over één universele VHF/UHF-antenneplug, maar bij oudere ontvangers zijn er separate antenne-aansluitingen voor
VHF- en UHF-antennes. Meestal zijn deze aansluitingen (nog) symmetrisch en
geschikt voor 240- of 300 ohm-lintkabel, terwijl de moderne ontvangers alle een
coaxiale aansluiting hebben.
Wie van lintkabel op coaxiale kabel moet overgaan, kan gebruik maken van een
impedantietransformator. Deze is gewoonlijk „passief" (zonder actieve, verster
kende onderdelen als transistoren), waardoor enig signaalverlies optreedt. Er
zijn ook coaxiale splitsers, in verschillende kwaliteiten, waarbij één 75 ohm-ingang wordt uitgesplitst over twee 75 ohm-uitgangen.
FM-antennes en TV-antennes worden meestal gescheiden gehouden, omdat ze
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verschillende ontvangers voeden. Voor FM zijn er óók mastversterkers en
distributieversterkers die voor DX kunnen worden gebruikt. Uiteraard wordt hier
geen onderscheid gemaakt tussen „smalbandig" of „breedbandig", tussen VHF
en UHF, want de FM-band leent zich goed voor bewerking door één type verster
ker.

Ook in FM-ontvangers kan men kwaliteiten en gevoeligheden onderscheiden.
Een goede FM-ontvanger kan, met 0,8 /zV ingangssignaal, bij een mono-signaal
en 40 kHz „zwaai", 30 dB signaal/ruisverhouding produceren. Let evenwel ook
op de zgn. dynamische selectiviteit: 70 dB bij 400 kHz.
Omdat FM-ontvangers vaak met een symmetrische 300 ohm-antenne-aansluiting zijn uitgerust, vindt men bij FM ook geregeld symmetrische transmissielijnen toegepast, met name buiskabel en schuimkabel. De lijn wordt met afstandsisolatoren van voldoende lengte op één hoek van het mastprofiel gezet, en zo
naar beneden geleid. De mastversterkers worden gewoonlijk gevoed via de
voedingslijn. De voeding is een lage gelijkspanning die gemakkelijk elektrisch
van de hoogfrekwent-signaalspanning kan worden gescheiden door de toepas
sing van condensatoren en ferrietspoeltjes. Deze zitten meestal al in de verster
kers. De voedingseenheid wordt bij de ontvanger op het lichtnet aangesloten
en is al even bescheiden van afmetingen als de mastversterker zelf. Aangezien
de voedingseenheden zijn gezekerd, kunnen ze continu ingeschakeld blijven.
Het stroomverbruik is uiterst miniem.
Niet iedereen zal verkiezen om zelf zijn antenne-installatie te maken. Een goede
antenne-installateur is echter een specialist die u graag een goede installatie
verkoopt en die dus ook een aan uw wensen aangepaste installatie kan verzor
gen. Vaak is zo'n installatie, wanneer men een beetje ongunstig woont, duurder
dan de televisieontvanger, zodat een goede vóórstudie in alle opzichten wense
lijk is.
De tijd van de volledig „aardse" televisieverzorging is bijna voorbij. Straks zal
de L-sat in de 12 GHz-band televisiesignalen en FM-radiosignalen terugzenden
naar de aarde met een zodanig vermogen dat directe huiskamerontvangst mo
gelijk is. De ontvangst zal mogelijk zijn met een paraboolantenne van ca. 90 cm
diameter.
De stationskeuze zou wel eens aanmerkelijk kunnen worden vergroot, als men
zich van een schotelvormige antenne met een diameter van bijv. 2 meter kan
bedienen en dan ook nog de zwakkere satellietsignalen, die bestemd zijn voor
andere landen in Europa, kan ontvangen.
In combinatie met deze antenne komt er, bij de introduktie van satelliet-ontvangst, een 12 GHz-converter die de kanalen in die band omzet naar een be
staand televisiekanaal in de VHF- of UHF-band. Evenals dat bij de introduktie
van UHF-TV het geval was, bestaat er een goede kans dat deze converters
continu afstembaar zullen zijn zodat het gehele spectrum er mee kan worden
ontvangen.
De programmakeuze, en ook de DX-mogelijkheden, zullen door de L-sat aan-
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zienlijk worden verruimd. Het heeft nu al zin om, bij het ontwerpen van een
antenne-installatie met een flinke paraboolantenne, er rekening mee te houden
dat die onder een hoek van zo'n 20° met de horizon naar het zuiden „kijkt".

Ten slotte dan de televisie-DX zelf. Het beste bewijs van een bijzondere „vangst"
is een foto van het beeldscherm waarop dat te zien is. Er wordt aanbevolen om
hiervoor een camera met een centrale sluiter te gebruiken; een gordijnsluiter
geeft vaak een band over het beeld te zien als in fig. 77 is geïllustreerd. De
sluitertijd is, uiteraard, 1/25 seconde of daar dichtbij. De donkere band over het
testbeeld is het gevolg van een klein stukje half belicht beeld, doordat de
sluitertijd 1/30 seconde was. De exacte sluitertijd is overigens aardig met behulp
van een televisiebeeld te controleren!
Zwart-wit-film zal over het algemeen goed voldoen en is ook goedkoop in de
bewerking. Bovendien is het goed om voor TV-DX een camera te reserveren die
voor het betere fotowerk al is afgeschaft. De instelling van diafragma, sluitertijd
en afstand kan dan steeds hetzelfde blijven, wat de kwaliteit van de afdrukjes
ten goede komt.
Een statief en een draadontspanner zijn verder hulpmiddelen die het nemen van
een goede foto vergemakkelijken en eventuele bewegingsonscherpte elimine
ren.
De afstand wordt zodanig gekozen dat er iets meer dan het beeldscherm te zien
is en wel zodanig dat parallaxfouten worden gecorrigeerd. Meestal is een
afstand tussen 1 en 1,5 meter goed; dit is uiteraard afhankelijk van de beeldschermafmetingen en van de brandpuntsafstand van het objectief van de
camera.
Het diafragma wordt zodanig geregeld dat een doorlekend negatief wordt
verkregen. Gewoonlijk wordt film van een gemiddelde gevoeligheid (21 DIN,
100 ASA) gekozen. Het beeldcontrast en de helderheid zullen dan het diafragma
bepalen. Heeft uw camera geen belichtingsmeter dan heeft het zin om wat
proefjes te maken met verschillende helderheden en diafragmastanden, bijv.
f4 of f5,6.
Sommige DX-ers beschikken over witte letters op een zwarte achtergrond
waarmee ze, onder of boven het scherm, informatie over datum en tijd van uit
zending kunnen meefotograferen. Het hangt een beetje af van de condities of
hiervoor tijd genoeg is. De foto kan, met een brief, naar het televisiestation dat
werd ontvangen, worden gestuurd. Of de brief daarbij aan de „manager", de
public relations medewerker of de technische dienst wordt gericht, hangt een
beetje af van het station.
Aangezien lang niet iedereen bij een TV-station op de hoogte is van bijzondere
propagatiecondities of van hobbyisten die zich met de ontvangst van ver ver
wijderde televisiestations bezig houden, wordt geadviseerd om een geanimeer
de brief te schrijven, met daarin wat achtergronden over de ontvangst. Aan het
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slot van de brief kan dan een verzoek voor een ontvangstverificatie met vermel
ding van datum, tijd en kanaal worden gedaan.

Men zou dit boek misschien een algemene inleiding tot de verschillende uitin
gen van de DX-hobby kunnen noemen: een poging om een stukje kennis over
te dragen dat een bijdrage kan zijn in het succes van het bedrijven van die hobby.
Wanneer men echter een bepaalde bekwaamheid op dit terrein heeft opge
bouwd, zal vanzelf de neiging ontstaan om eens wat dieper te graven op dat
terrein van de DX-hobby, waar de bijzondere belangstelling naar uitgaat. Nu is
er in Nederland niet zó veel literatuur over dit onderwerp te krijgen, maar in het
buitenland bestaat, met name op het terrein van het radio-amateurisme, nogal
wat gedrukte informatie. Het is dus misschien wel zinvol om, tot slot van deze
gids, een literatuurlijst op te nemen die enkele voorbeelden geeft van wat er
nog aansluitend voor de hand ligt.
Zelfbouwers van apparatuur zijn in deze uitgave wat op de achtergrond geble
ven. Enerzijds ontwikkelt de techniek zich snel en verdwijnt geleidelijk aan de
noodzaak van de zelfbouw om financiële redenen en anderzijds is men er niet
met zelfbouw alleen, omdat de gebouwde apparatuur ook nog naar behoren
moet worden in- of afgeregeld, waarvoor een meetinstrumentarium nodig is,
en de kennis om daarmee om te gaan.
Er is derhalve, voor eenvoudige eenheden, gewezen op de kosteloze voorlich
ting die sommige kortegolf-radiostations in dit opzicht geven en die met name
is gericht op diegenen die onder wat minder welvarende omstandigheden leven
of in landen wonen waar importrestricties bestaan. Van die informatie kan men
gebruik maken, zij het dat ze in het algemeen in het Engels zal zijn gesteld.

Maar of u nu zelfbouwer bent of niet, zeker is dat u een interessante en waar
schijnlijk ook zeer leerzame hobby hebt gekozen. Als dit boek een bijdrage heeft
geleverd aan een goede en prettige beoefening daarvan, dan heeft de schrijver

zijn doel bereikt.
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Bijlagen

Bijlage 1

Televisiesystemen, gerangschikt naar land
Land
Afars & Issas
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola
Antigua
Argentinië
Australië
Azoren
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Bermuda
Bolivia
Botswana
Brazilië
Bulgarije
Burma
Burundi
Cambodja
Canada
Canarische Eilanden
Centraal Afrik. Rep.
Chili
China (Volksrepubliek)
Colombia
Costa Rica
Cuba
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VHF
K1
D
D
B
E
I
M
N
B
M
M
B
B
N
B
M
N
I
M
D
M
K1
M
M
B
K1
M
D
M
M
M

UHF
K1

H
L
I
N
H
M

Kleur

SECAM
PAL

PAL

PAL

H
N
I
M
K

NTSC
PAL
NTSC

PAL
SECAM

K1
M
G
K1

NTSC

M
M
M

NTSC
NTSC

Land
Cyprus
Dahomey
Denemarken
Dominicaanse Rep.
Duitsland (Dem. Rep.)
Duitsland (Fed. Rep.)
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Finland
Frankrijk
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Griekenland
Groenland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinee (Equatoriaal)
Guyana (Frans)
Haïti
Hawaii
Honduras
Hongarije
Hong Kong
Ierland
Ijsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië
Kameroen

VHF
B
K1
B
M
B
B
M
B
M
B
B
E
K1
I
B
B
B
M
K1
M
M
K1
K1
M
M
M
D
A, I
B
B
B
B
B
B
B
K1
N
M
B
B
K1

UHF

G
K1
G
M
G
G
M
G, H
M
G
G
L
K1
I
G
H
G
K1
M
M
K1
K1

Kleur

PAL
NTSC
SECAM
PAL
NTSC
SECAM
NTSC
PAL
SECAM
SECAM

SECAM
NTSC
NTSC

K
I
I
G

NTSC
NTSC
NTSC
SECAM
PAL
PAL
PAL

G

PAL
SECAM
SECAM

G
G
K1
M

G
G

PAL
SECAM
NTSC
PAL
PAL

K1
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Land
Katar
Kenya
Kongo
Korea (Zuid)
Koeweit
Libanon
Liberia
Libië
Luxemburg

VHF
B
B
K1
M
B
B
B
B
C

Macao
Madeira
Malagasië
Malawi
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Martinique
Mauretanië
Mauritius
Mexico
Monaco
Montserrat (eiland)
Nederland
Nederlandse Antillen:
Aruba
Bonaire
Cura^ao
St. Maarten

B
B
K1
B
B
K1
B
B
K1
K1
B
M
E
M
B

Nicaragua
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Noorwegen
Oeganda
Oman
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
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M
M
M
M
M
K1
B
K1
B
B
B
B
B
B
M
N

UHF

G
K1
G

H
G
L

K1
G
G
K1
H
H

Kleur

PAL
PAL
NTSC
PAL
SECAM

SECAM
PAL/SECAM

PAL

SECAM
SECAM

K1
I
M
L

SECAM
NTSC
SECAM

G

PAL

NTSC
NTSC
M

K1

PAL
K1
I

G
G
G
G

N

PAL
PAL

PAL
PAL
PAL
NTSC

I

Land
Peru
Philippijnen
Polen
Portugal
Puerto Rico
Reunion (eiland)
Rhodesië
Roemenië
Ruwanda
Ryukyu Eilanden
Samoa
Saoedi Arabië
Senegal
Siërra Leone
Singapore
Somalië
Spanje
Sri Lanka
St. Kitts (eiland)
St. Pierre & Miquelon
Soedan
Suriname
Syrië
Tahiti
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo (Rep.)
Trinidad & Tobago
Tsjaad
Tsjecho-Slowakije
Tunesië
Turkije
Uganda
Upper Volta
Uruguay
USA
USSR
Venezuela
Verenigde Arab.Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Vietnam

VHF
M
M
D
B
M
K1
B
D
K1
M
M
B
K1
B
B
B
B
B
M
K1
B
M
B
K1
M
B, I
B
K1
M
K1
D
B
B
B
K1
N
M
D
M
B
A
D, N

UHF
M
M
K

Kleur

NTSC
SECAM

G
M
K1
G
K
K1

NTSC
SECAM
SECAM

SECAM
KI

G
G
G
G

H
K1

PAL
PAL

NTSC
SECAM
NTSC

I

PAL
K1
M
K1
K

G
G

NTSC
SECAM
SECAM
PAL

K1
M
K

NTSC
SECAM

I

PAL
PAL
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Land
Virgin Eilanden
Yemen (Arab. Rep.)
Yemen (Dem. Rep.)
Zaïre
Zambia
Zanzibar (eiland)
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland

VHF
M
B
B
B, K1
B
I
I
B
B

UHF

Kleur

SECAM
G
I
I

G
G

PAL
PAL
PAL
PAL

Bijlage 2
Landenletters die deel uitmaken van de amateur-roeplettercombinatie
De eerste drie roepletters zijn:

AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
BAA-BZZ
CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CRZ

CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
DAA-DTZ
DUZ-DZZ
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
158

USA
Spanje
Pakistan
India
Australië
Argentinië
China (Volksrep.)
Chili
Canada
Cuba
Marokko
Cuba
Bolivia
Portugese Overzeese
provincies
Portugal
Uruguay
Canada
Duitsland
Philippijnen
Spanje
Ierland
USSR
Liberia
USSR
Iran

ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EZZ
FAA-FZZ
GAA-GZZ
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ

USSR
Estland
Ethiopië
USSR
USSR
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Hongarije
Zwitserland
Ecuador
Zwitserland
Polen
Hongarije
Haïti
Dominicaanse Rep.
Colombia
Korea
Irak
Panama
Honduras
Thailand
Nicaragua
El Salvador
Vaticaanstad
Frankrijk
Saoedi Arabië

i

IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
MAA-MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OMZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SSM

i

SSN-STZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ
TJA-TJZ
TKA-TKZ

Italië
Japan
Mongolië
Noorwegen
Jordanië
Westelijk Nieuw Guinea
USA
Noorwegen
Argentinië
Luxemburg
Litouwen
Bulgarije
Verenigd Koninkrijk
USA
Peru
Libanon
Oostenrijk
Finland
Tsjecho-Slowakije
België
Denemarken
Nederland
Nederlandse Antillen
Indonesië
Brazilië
Suriname
USSR
Zweden
Polen
Verenigde Arabische
Republiek
Soedan
Egypte
Griekenland
Turkije
Guatemala
Costa Rica
Ijsland
Guatemala
Frankrijk
Costa Rica
Kameroen
Frankrijk

TLA-TLZ
TMA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
UAA-UZZ
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
WAA-WZZ
XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XUA-XUZ
XVA-XVZ
XWA-XWZ
XXA-XXZ

Centraal Afrikaanse Rep.
Frankrijk
Congo
Frankrijk
Gabon
Tunesië
Tsjaad
Ivoorkust
Frankrijk
Dahomey
Mali
USSR
Canada
Australië
Canada
Britse Overzeese Gebieden
India
Canada
Australië
USA
Mexico
Canada
Denemarken
Chili
China (Volksrep.)
Opper Volta
Cambodja
Vietnam
Laos
Portugese Overzeese
provincies
Burma
XYA-XZZ
YAA-YAZ Afghanistan
YBA-YHA Indonesië
Irak
YIA-YIZ
Nieuwe Hebriden
YJA-YJZ
Syrië
YKA-YKZ
Letland
YLA-YLZ
YMA-YMZ Turkije
YNA-YNZ Nicaragua
YOA-YRZ Roemenië
El Salvador
YSA-YSZ
Joegoslavië
YTA-YUZ
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YVA-YYZ
YZA-YZZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ
ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ
2AA-2ZZ
3AA-3AZ
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM
3DN-3DZ
3EA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4LZ
4MA-4MZ
4NA-4OZ
4PA-4SZ
4TA-4TZ
4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
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Venezuela
Joegoslavië
Albanië
Britse Overzeese Gebieden
Nieuw-Zeeland
Britse Overzeese Gebieden
Paraguay
Britse Overzeese Gebieden
Zuid-Afrika
Brazilië
Groot-Brittannië
Monaco
Mauritius
Equatoriaal Guinee
Swaziland

Fiji
Panama
Chili
China
Tunesië
Vietnam
Guinee
Noorwegen
Polen
Mexico
Philippijnen
USSR
Venezuela
Joegoslavië
Ceylon (Sri Lanka)
Peru
Verenigde Naties
Haïti
Yemen
Israël
Int. Org. Burgerluchtvaart
Israël
Libië
Cyprus
Marokko
Tanzania
Colombia
Liberia

5NA-5OZ
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
6OA-6OZ
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6WZ
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7AA-7IZ
7JA-7NZ
7OA-7OZ
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
7ZA-7ZZ
8AA-8IZ
8JA-8NZ
8OA-8OZ
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9HZ

Nigeria
Denemarken
Malagasië
Mauretanië
Niger
Togo
Westelijk Samoa
Oeganda
Kenya
Egypte
Syrië
Mexico
Korea
Somalië
Pakistan
Soedan
Senegal
Malagasië
Jamaica
Liberia
Indonesië
Japan
Zuid Yemen
Lesotho
Malawi
Algerije
Zweden
Algerije
Saoedi Arabië
Indonesië
Japan
Botswana
Barbados
Malediven
Guyana
Zweden

India
Saoedi Arabië
San Marino
Iran
Ethiopië
Ghana
Malta

9IA-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
9OA-9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ

Zambia
Koeweit
Siërra Leone
Maleisië
Nepal
Zaire
Burundi
Singapore
Maleisië
Roeanda

9YA-9ZZ
A2A-A2Z
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
C2A-C2Z
L2A-L9Z
S2A-S3Z

Trinidad & Tobago
Botswana
Tonga
Oman
Bhutan
Ver. Arab. Emiraten
Andorra
Argentinië
Bangladesh

Bijlage 3

Internationaal spel-alfabet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M -

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike

N
O
p
O
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

—
—
—
—
—
—
-

November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Siërra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-Ray
Yankee
Zulu

161

Bijlage 4

Vergelijking van de signaalsterktewaarderingen volgens de RST-code en de
SINPO-code
Signaalsterkte
M V/m

dB boven
1 p. V/m

0,5
1
1,5
3
5
10
15
30
50
100

0
4
10
14
20
24
30
34
40
44
60
68
74

500
1000
2500
5000

RST-code
(S-eenheden)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 + 20 dB

9 + 40 dB

SINPO-code
(S-waardering)

1
1
1 a2
2
2
2a3
3
3
4
4a 5
5
5

Bijlage 5
De decibel: een methode om verhoudingen tussen gelijksoortige grootheden
aan te geven

Voor vermogens geldt:

het aantal dB's = 10 log-^1

Voor spanningen en stromen geldt, bij gelijke weerstand:

het aantal dB's = 20 log
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in tabelvorm:
dB

Vermogens
verhouding

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
30

Spannings
verhouding

1,259
1,585
1,995
2,512
3,162
3,981
. 5,012
6,310
7,943
10,000
15,849
31,623
100,000
1000,000

1,122
1,259
1,413
1,585
1.778
1,995
2,239
2,512
2,818
3,162
3,981
5,623
10,000
31,623

Bijlage 6

Koperdraad-vergelijkingstabel

Globale
diameter (mm)

AWG
(Amerikaans)

SWG
(Engels)

1,6
1.3
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3

14
16
18
20
23
24
26
28

16
18
19
21
24
25
27
30
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Bijlage 7
Ingangsimpedantie van gevouwen dipolen bij verschillende diameter van de
parallelgeleiders
Verhouding
diameter
bovengeleider/dipool
0,5

1

1,5

2
3

4
5
6

Afstand v/d geleiders
diameter bovengeleider

Impedantie

10
5
5
10
20
10
15
10
15
10
15
10
10
10

230
210
300
300
300
330
340
375
360
420
405
450
480
510

Q

Bijlage 8
Werkelijke lengte van dipool-antennes
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Verhouding
lengte/diameter

Verkortingsfactor

500
1000
2000
5000
10 000

5,4
4,5
4
3
2

(%)

Bijlage 9
DX-termen en -afkortingen
ABT
ADR
ANT
BCI
BCL
CK
CQ

about - ongeveer
address - adres
antenne
broadcast interference - omroep-interferentie
broadcast listener - omroep-luisteraar
Check — controleer
calling any station - algemene oproep
cw
continuous wave — telegrafie
DX
distance - afstand, vreemde landen
GA
go ahead - ga Uw gang
GB
good-bye, tot ziens
GE
good evening - goeden avond
GM
good morning — goede morgen
GN
good night - goede nacht
GND
ground - aarde
Hl
telegrafische lach
MSG
message - bericht
NR
number - nummer
OB
old boy - goede vriend
OM
old man — goede vriend
PSE
please - alstublieft
power — vermogen
PWR
RCVR, RX receiver - ontvanger
RFI
radio frequency interference - RF-interferentie
RTTY
radioteletype - telex over radio
signal, signature - signaal, handtekening
SIG
Sorry
SRI
TNX
Thanks - dank U
television interference - TV-interferentie
TVI
weather - weer
WX
XMTR, TX transmitter - zender
crystal — kristal
XTAL
wife - echtgenote
XYL
young lady - meisje, mej.
YL
best regards - hartelijke groeten
73

88

love and kisses

QRG ....
QRK ....

Uw juiste frekwentie is ... kHz
de leesbaarheid van Uw signaal is ... (gevolgd door waardering 1-5)
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QRM ....
QRN ....
QSA ....
QSB
QSL
QSW ....
QTH ...
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Uw uitzending wordt gestoord door ... (id) 131
U hebt last van statie (gevolgd door waardering 1-5)

de sterkte van Uw signaal is (id)
Uw signaal wordt gehinderd door fading
ik verifieer de ontvangst
ik ga zenden op ... kHz
mijn lokatie is ...
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Trefwoordenregister

A

aanpassings-stub
aardleiding
. .
absorptiefading .

D
.
.

afscherming
. . .
AM
amplitudemodulatie
antenne
....
— aanpassing
. .
— invoer
....
AVR
azimuthale wereldkaart

120
91
136
91
39
39
75
68
90
60
88

B
balun
bandbreedte
....
bandspreiding
. . .
beam-antenne
beat frequency oscillator
beeldscherm
. .
beverage-antenne
. .
BFO
bifilaire wikkeling
binnenantenne
. . .
bliksembeveiliging
breed band versterker
buiskabel
bundelbreedte
. . .

118
82
61
106
65
152
97
65
122
100
92
149
117
78

C
CCIR
centraal antennesysteem
coaxiale kabel
. . .
communicatiesatelliet
continuous wave
. .
CW
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15
94
42
44
46
46

dagfrekwentie
. . . .
decibel
Dellinger
...........................
digitale frekwentie-aflezing
DIN-norm
diode-detectie
. .
. .
dipoolantenne
. .
. .
D-laag
Doppler-radar
. .
. .
draadantenne
. .
. .
draagbare ontvanger . .
dubbele conversie . . .
duet......................................
DX
DX-clubs
DX-term
...........................

35
. 162
. 132
68
52
60
79
26
46
97
74
63
. 141
9
53
. 165

E
éénhopsverbinding
E-laag
elektromagnetische golf
enkelzijband
. . . .
EZB

32
26
12
69
69

F
F-laag
. .
fading
. .
FDM
. . .
feeder
. .
fijnafstemming
flutter fading
FOT ....
frekwentie
- bereik
- multiplexer
- toewijzing

26
135
44
115
67
136
33
11
12
40
18

G
gevoeligheid
golflengte
gordijnantenne
. . .
grondgolf
ground-plane-antenne .

M

62
11
85
23
102

.

.

H
halvegolf-dipool
Heaviside-laag
. .
hertz
horizontale polarisatie

76
26
11
82

mengtrap
middenfrekwentversterker
middengolf
- stations
- DX
MUF
multiband-dipoolantenne
multiplex-systeem . . .

94
125
33
105
40

N

66
147

notch-filter
NTSC

O

I

44
24
135
24
26
26
133
50
76
14

Intelsat V
...
interferentie
. .
— fading
- zone ....
ionendichtheid
ionosfeerlaag
ionosferische storm
IRC
isotrope straler
ITU

K

144
149
99
128
23
56
120

kanaalindeling
- versterker
kortegolfantenne
....
- DX
- propagatie
kwaliteitsfactor
kwartgolflengte-transformator
L

landenletter
. . .
lintkabel
. . . .
LNA
logboek
. . . ,
log-per........
lopende-golfantenne

58
59

OIRT-norm
. .
omhullende-detectie
omnidirectioneel .
omroepbanden
omroepsatelliet .
ontvangantenne
open lijn
. . .
oscillatorschakeling
OWF
P

PAL
paraboolantenne
paraplu-antenne .
PCM
polair diagram . .
polarisatierichting
propagatiecondities

.

.
.

113
76

147
43
99
45
78
82
30

Q

48

Q-code
. 158
106, 117
44
47

144
60
84
13
94
87
42
58
33

10, 48

QSL-kaarten

R
raamantenne

radar

.

.

96
45
171

radio-astronomie
— interferometer
— ontvanger
rasterantenne . . .
reflectie
....
reflector
....
regelbare bandbreedte
resonantiecurve
resonantiekringen
richtingsdiagram
rotor
RTMA-norm
. . .
ruimtegolven
. .
ruis
— onderdrukker

45
45
55
113
27
107
67
57
55
78
149
144
23
133
66

stub-matching
super-heterodyne-principe
SWR

.

121
58
115

.

T

154
148
40
122
115
39
122
13
147

televisiesysteem
testbeeld
. .
tijdmultiplex
toroïde-balun
transmissielijn
— systeem
trombone
tropische gordel
TV-DX
. . .
U

S

satellietverbinding
scatterverbinding
. .
schuimkabel
. . . .
SECAM
selectiviteit
. . . .
SID
signaal
— ruisverhouding
- stoorverhouding
Sinpo-code
.
. . .
SlO-code
Skip-conditie .
. . .
Skip distance
. . .
S-meter
spel-alfabet
.
. . .
spiegelfrekwentie
spreiders
SSB-signaal
. . . .
staafantenne . . . .
staande-golfver houding
stabiliteit
static
storing
storingsbron
. . . .
straalzender . . . .
stralings-diagram . . .
stralingsweerstand
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44
43
117
147
57
132
25
25
49
49
129
33
65
161
63
105
131
100
115
61
134
132
90
42
84
80

108
138

UHF-antenne
UHF-DX

V

98
84
108
138
100
149
81
12

V-antenne
verticale polarisatie
VHF-antenne . . . .
VHF-DX
verkortingscondensator
versterker, mast- . . .
voed ingsim peda ntie
voortplantingssnelheid

w
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wereldtijdenkaart

Y
.

Yagi-antenne

106

Z

zonnecyclus

— vlekken

30
30

L

De code DX staat voor het luisteren naar zo veraf mogelijk
gelegen radiozenders. Men kan daarbij een keus maken uit
de duizenden omroep- en amateurzenders op de lange-, mid
den-, korte- en ultra korte golf.
De laatste tijd is ook de belangstelling voor het TV-DX'en
sterk toegenomen. De 'sport' hierbij is zoveel mogelijk ver
schillende testbeelden te verzamelen die gefotografeerd
worden van het beeldscherm.
Dit boek is een handleiding voor het beoefenen van de DXhobby. Hiertoe is de 'Kortegolfgids' van dezelfde auteur ge
heel herzien en sterk uitgebreid.
Achtereenvolgens komen aan de orde: het radiospectrum en
het gebruik ervan, overzicht van de hobby's op het gebied
van de draadloze overdracht, de lange- en midden golf, de
korte golf, FM en Televisie.
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