
Vedrørende evt. udskiftning af Åtoftens nyligt moderniserede TV-net:

 Vores kabel-net nu og i fremtiden:

•Teknisk set er det næppe hensigtsmæssigt at erstatte vores nuværende antennesløjfe 
med et "stjerneformet kabel system". Hverken af hensyn til signalets tekniske kvalitet 
eller muligheden for individuelle programvalg.

•Dertil kommer udgifterne til udskiftning af vort netop moderniserede eksisterende 
system på et tidspunkt, hvor kobberkabler formentlig snart bliver forældede i forhold til 
trådløse forbindelser og optiske fibre.

Nettets Tilstand

Åtoftens fælles tv-net blev for et par år siden moderniseret for et sekscifret beløb med henblik 
på at håndtere alle de relevante digitale kanaler. I den forbindelse blev udstyret bl.a. udskiftet 
med moderne bredbåndsforstærkere, som tillader fjernovervågning og to-vejs kommunikation 
aht. evt. fremtidige bredbåndstjenester.

Selve kablerne blev ikke udskiftet, idet signalkvaliteten efter moderniseringen i jaunar 2012 
var fuldt tilfredsstillende i det fælles net.

Nettets Opbygning

Det fælles tv-net er opbygget som en træstruktur med forgreninger i flere led - ligesom andre 
distributionsnet for vand, el og telefoni etc.
Hver husstand er tilsluttet via en separat stikledning til en forgrenings-forstærker i det fælles 
net:

•TDC leverer via et kabel fra Smedebakken alle de relevante TV-kanaler til et centralt 
tilslutningspunkt for Åtoftens eget fælles net. 
•Fra det overordnede tilslutningspunkt viderefordeles signalerne via nedgravede kabler 
til en række forgreningspunkter med nye, moderne bredbåndsforstærkere, som i øvrigt 
også understøtter to-vejs kommunikation.
•Fra hver forstærker videreføres signalerne til et antal huse via skærmede kabler i 
krybekældrene og på lofterne. 
• Fra disse yderste grene er der ført individuelle stikledninger til de officielle 1-2 
antennestik i hver enkelt husstand.

Støjfiltre og Tovejskommunikation

Der er så vidt vides ikke støjfiltre ved stikledningerne til de enkelte husstande. Evt. elektrisk 
støj fra husstandens installation kan derfor potentielt også genere de nærmeste naboer, som 
har stikledninger til samme gren af det fælles net.
 Ved de overordnede forgreningspunkter med forstærkere er der imidlertid installeret aktive 
filtre, som forhindrer evt. støj i at brede sig tilbage fra de yderste grene til resten af nettet.
Signaler kan derfor pt. kun rejse én vej, dvs. oppefra og ud til de enkelte husstande.
 
Hvis man evt. ønsker at åbne filtrene for trafik i den modsatte retning, dvs. fra husstandene, 
skal de centrale filtre deaktiveres.
I stedet skal der installeres lokale støjfiltre ved de enkelte husstandes tilslutninger til det fælles
net.
 
Sådanne lokale filtre installeres typisk ved husstandens antennestik uden indgreb i det fælles 
net eller udstyr. Som en sidegevinst ville lokale  filtre ved de enkelte stikledninger forhindre 
støj fra defekte husstandsinstallationer i at genere naboernes TV på samme gren af det fælles 
net.

Fejl på Nettet

Efter moderniseringen af det fælles TV-net kan de rapporterede tekniske problemer typisk 
henføres til fejl i husstandenes egne private installationer; såsom defekte antennestik, dårlige 
antenneledninger eller tvivlsomme private antenneforstærkere.



 
Indstråling af støj fra mobiltelefoner og babyalarmer etc., sker nemlig snarere via fejl i 
husstandenes lokale installation end via det fælles TV-net, som generelt er godt beskyttet 
under jorden og i krybekældrene.
 
De fælles kabler på lofterne i en del af bebyggelsen er potentielt mere udsatte for indstråling 
og kvaliteten af disse kabler kan evt. kontrolleres ved et par stikprøver.
 
Mere alvorlige fejl skyldtes fysiske indgreb i det fælles net:

•Beskadigelse af nedgravede kabler i forbindelse med reparation af vand- og 
varmeledninger.
•Ulovlige uautoriserede stikledninger fra det fælles net til ekstra private tv-stik.

 
Hvis man konstaterer tekniske problemer med tv-signalet, bør man i første omgang 
undersøge, om problemet er begrænset til en enkelt husstand - eller om naboerne på samme 
forgrening også er påvirket.
I sidstnævnte tilfælde kan problemet som nævnt skyldes støj fra en anden husstand på samme
forgrening.

Individuelt Programvalg

Muligheden for evt. individuelle køb af tv-programmer via det fælles tv-net bestemmes ikke af 
nettets fysiske struktur; men af forretningsmæssige og administrative forhold.
 
Leverandører distribuerer nemlig generelt et signal indeholdende alle sine programmer til alle 
potentielle aftagere via den samme sendemast (DR, Boxer), kabelforbindelse (TDC) eller 
satellit (Viasat m.fl.).
 
De programmer, som alle må se i et netværk, distribueres typisk ukodet; medens andre 
programmer og kanaler krypteres (kodes).
Kunderne skal derfor anskaffe dekodere og evt. kodekort for at kunne se de ekstra 
programmer, som vedkommende betaler for at se.
 
Moderne TV-modtagere har normalt en indbygget dekoder, hvor man anbringer kodekortet i et 
såkaldt CAM* eller CI*-Card Slot.
Til ældre TV-modtagere kan man anskaffe en ekstern dekoder, som tilsluttes TV-apparatets 
antennestik.

TDC/YouSee har i mange år leveret kodede "ekstrakanaler" og andre tjenester sammen med 
Åtoftens fælles tv-pakke, som pt. distribueres ukodet.
De ekstra kanaler kan umiddelbart ses af enhver husstand i Åtoften, som anskaffer de 
fornødne kodekort fra YouSee. 

Sammendrag

Det er næppe relevant at overveje udskiftning eller opgradering af Åtoftens fælles tv-net af 
tekniske årsager. Evt. tekniske fejl skyldes formentlig primært fejl i husstandenes private 
installationer.
 
Det er heller ikke nødvendigt at ændre nettets opbygning af hensyn til evt. individuelt valg af 
ekstraprogrammer. Adskillige husstande har således i årevis købt udvalgte ekstra kanaler, som 
TDC leverer via vort fælles tv-net.

*CAM: Conditional Access Module
*CI: Common Interface 

Poul Henrik Jørgensen, Antennegruppen
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