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Inleiding.
Beste OM, YL, XYL, ONVL,

Dat V.R.A. voor dienstverlening staat is jullie zeker al bekend. Wij gebruiken de (schaarse)
middelen –vooral van jullie bijdragen- om informatie te verzamelen en om die ook weer te
verspreiden. Voor ons geen snoep- en andere reisjes (behalve die wij zelf betalen, natuurlijk!)
maar een volledige inzet voor de Vlaamse radioamateurs.
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar wij kunnen in elk geval rekenen op een aantal zeer
geïnspireerde en gemotiveerde vrienden. Eén van hen is Willy Acke, ON4AW. Hij is nog altijd
een verwoed verzamelaar van alles wat ook maar enigszins met onze hobby te maken heeft.
Door zijn hogere opleiding en zijn ervaringen als docent in verschillende hogere instituten is hij
ook steeds bezig met informatie te verzamelen en te bundelen in interessante artikels.
Eerder bezorgde hij ons o.a. dossiers over “de decibel en zijn toepassingen”, “Antennen”; vrij
lijvige documenten, wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot om lezen.
Maar de grote verdienste ligt uiteraard bij Willy, die wij van harte danken voor dit mooie werk
dat wij jullie bij deze graag aanbieden.
En… er zullen wellicht nog artikels van de hand van Willy volgen. Bedankt Willy.
Ook danken we ON7XM, Jules Verheyde, onze redacteur van RadioAmateur, voor de bewerking
van dit dossier en het klaar stomen voor publicatie.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2019
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Transmissie – Lijnen
door Willy Acke ON4AW.

Terminologie: Transmissielijnen = in het Engels (ook): Feeders, in het Frans: Lignes
de Transmission, (V.S.=>) Transmission Lines.
Inleiding
De belangrijkste rol van een voedingslijn is het overbrengen van informatie of van energie
tussen twee punten, ofwel op gelijkstroomgebied, ofwel voor het transport van een
laagfrequente wisselspanning, of van een hoogfrequente of een zeer hoog- frequente
wisselspanning, die gemoduleerd kan zijn of niet.
Verliezen in voedingslijnen
1) Wanneer men een lijn aan de ingang voedt d.m.v. een (HF) spanningsgenerator met
constante klemmenspanning, dan zal de door deze generator op de lijn gestuurde stroom in
grootte afnemen, en des te meer, naarmate men verder van het voedingspunt verwijderd is.
Hierbij zal een onderscheid moeten gemaakt worden tussen zeer lange lijnen, of in extremis
"oneindig lange" lijnen, waarop dit verschijnsel uitgesproken is, of korte stukken lijnen zoals
die gebruikt worden in eindtrappen van ultra hoogfrequente zenders of in kanaalkiezers van
ontvangers, waar de stroomdaling nauwelijks aan bod komt.
2) Spanningsverval in de eigen weerstand van de lijn.
Dit verschijnsel hangt nauw samen met het vorige. Een transmissielijn kan niet vervaardigd
worden met ideale geleiders zonder weerstand. Ze hebben een eigen weerstand per
eenheidslengte, meestal per lopende meter uitgedrukt. Deze eigen weerstand is bepaald door
de soort metaal die voor de geleiders gebruikt wordt. Over deze eigen weerstand van de lijn
ontstaat er een spanningsverval en een energieverlies door de warmte-ontwikkeling door
Joule-effect.
De weerstand van de draad met lengte L, door snede S en resistiviteit ρ is bepaald door R=
ρ*L/S.
Deze uitdrukking geldt ook op wisselspanningsgebied voor de lage frequenties. Op de hoge
frequenties neemt de weerstand toe door het oppervlakte-effect, huid-effect of skin-effect
genoemd, dat lagerstaand zal verklaard en berekend worden, en waarbij de stroom niet meer
vloeit in de kern van de geleider, maar naar de buitenwand verdrongen wordt.
3) Verliezen door lekken tussen de geleiders.
Elke lijn bestaat uit twee of meer geleiders (tenzij op microgolf-frequenties waarop golfpijpen
gebruikt worden), gescheiden door éen of andere vorm van isolatie (lucht, polyethyleen,
keramiek, enz) met een zekere relatieve diëlectriciteitsconstante εr. Hierdoor verkrijgt elke lijn
de eigenschappen van een condensator met een weliswaar niet grote, maar toch bestaande
eigen capaciteit van een aantal picofarads per lopende meter. Wanneer een ingangsspanning
over de ingang van de lijn toegepast wordt, ontstaat er een elektrisch veld tussen de geleiders
(de "platen van de condensator"), en kan er een gedeelte van de stroom die op het einde van
de lijn een belasting moet voeden, weglekken over de eigen capaciteit van de lijn. Vooral op
hoge frequenties kan dit verschijnsel uitgesproken worden bij voedingslijnen, gemaakt met
slechte isolatiematerialen tussen de geleiders, waardoor een gedeelte van de hoogfrequente
spanning als het ware kortgesloten wordt, zowel
bij het transport van een zender via een
voedingslijn naar een antenne, of omgekeerd, van een antenne via een voedingslijn naar de
inqanq van een ontvanger. Omdat er stroom vloeit door de lijn, waardoor er een magnetisch
veld ontstaat, heeft een lijn ook een eigen zelfinductie dλ/di, die bijkomende verliezen per
lopende meter veroorzaakt, omdat er een serie-spoel-werking ontstaat, die een verplaatsing
van een stroomgolf of spanningsgolf op de lijn volgens de wet van Lenz zal tegenwerken.
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Per lijn-of kabellengte zullen dergelijke verliezen uitgedrukt worden in decibels. Wanneer aan
de ingang van de lijn 100 watt hoogfrequent toegepast wordt, en het verlies over een
lijnlengte van 30 meter bedraagt bv.1 decibel, dan geldt:
1 = 10 log10(100/W) waaruit W=79,5 watt, hetgeen betekent dat op de lijn 20,5 watt is
verloren gegaan, en van de 100 watt ingangsvermogen slechts 79,5 watt de verbruiker bereikt
hebben, en daarop een nuttig effect uitoefenen. Het rendement is dus ook slechts 79,5 %. =>
1 decibel verlies is nog toelaatbaar. Men moet er wel naar streven dat de verliezen niet groter
worden.
Men kent een zekere ‘perditantie’ toe in mho's, aan de isolerende stof tussen de twee
geleiders. Deze perditantie bevat twee termen g+k*C*ω. Hierin is g de conductantie van de
lijn per lopende meter, dus het omgekeerde van de parallel verliesweerstand tussen de
draden, en k*C*ω is het product van een factor k (=j) met de susceptantie van de
verliescapaciteit C per eenheids lengte (susceptantie is het omgekeerde van reactantie). Bij de
keuze van de isolerende stof tussen twee geleiders van een lijn, komen er drie factoren in
aanmerking:
1) De diëlektrische constante εr.
2) De doorslagspanning in kilovolt per millimeter. Dit is de spanning die nodig is om de isolatie
te doen doorslaan.
3) De verliesfactor tangens(δ).
Dit is een factor, meestal uitgedrukt in procenten, waarmee men het vermogen dat opgeslagen
zit in een condensator, moet vermenigvuldigen, om de grootte van het vermogen te vinden,
dat verloren gaat door de opwarming van het diëlektrikum. Deze factor vergroot meestal met
de toenemende frequentie.
De volgende tabel geeft deze kenmerken weer, voor enkele isolerende stoffen.
Stof

εr Verliesfaktor Doorslagspanning
tg(δ)≈ δ op 100 MHz in kV/mm
droge lucht
1
0
1
nylon
3,6
1,8
polyethyleen 2,25 0,02
polystyrene
2,55
teflon
2,11
0,02
vensterglas
8
1,4
10
pyrex
4,5
0,54
15
mica
2,5
0,4
20
kwarts
3,5
0,05
10
steatiet
4,5
0,13
8

0,01

50

4) Verliezen door straling.
Een transmissielijn kan vooral in toepassingen waarbij ze gebruikt wordt om een antenne te
voeden, energie uitstralen en zichzelf gedragen als een stuk van de antenne.
Dit verschijnsel is vaak ongewenst en men streeft er dan naar op twee dicht naast elkaar
liggende draden van een dergelijke lijn, twee stralingen in de tegenovergestelde zin te
bekomen die elkaar opheffen.
Ofwel gebruik te maken van een coaxiale voedingskabel, waarvan de buitenmantel, ook
dienend als afscherming voor de binnengeleider, geaard is. Meestal worden de twee geleiders
van een symmetrisch uitgevoerde voedingslijn doorlopen door stromen die in de
tegenovergestelde zin vloeien. Wanneer deze stromen even groot zijn, dan heffen de
stralingsvelden die in de tegenovergestelde zin op elke geleider ontstaan, elkaar op. Nochtans
hebben de stromen niet altijd dezelfde amplitude op de twee geleiders.
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Dit is te wijten aan de onevenwichtigheid of de dissymmetrie van de lijn omdat bv. de
capaciteit van éen der geleiders t.o v. de massa of t.o.v. een metalen vlak of een stuk
grond/aarde groter is dan van de andere geleider, door de ongelijkheid van de afstand van elk
der geleiders t.o.v. deze massa.
Het begrip karakteristieke impedantie of de golfweerstand Zo.
We hebben hierboven reeds gezien dat een transmissielijn per eenheidslengte in de serietak,
verdeelde weerstand en zelfinductie bevat en in de parallel-tak verdeelde capaciteit en ook een
verliesweerstand, voorgesteld door het omgekeerde daarvan: een conductantie g.

De waarde van de elementen L, R, C, G per eenheidslengte wordt meestal aangeduid door
kleine letters £, r, c, g waarvan de grootte afhangt af van de diameter der geleiders, de
onderlinge afstand die hen scheidt, de gebruikte soort metaal, en de toegepaste soort
isolatiemateriaal tussen beiden of rond elke geleider.
De hier bovenstaande voorstelling geldt voor een symmetrische lijn = dus voor een
zogenaamde lintlijn of ‘twin’. Voor een coaxiale kabel geldt de volqende voorstelling:

Men kan een opeenvolging van dergelijke cellen (of secties) op verschillende manieren
beschouwen aIs een aaneenschakeling van impedanties die er uitzien als een aantal op elkaar
volgende spanningsdelers:

Men kan deze opeenvolgende secties op twee verschillende manieren bekijken namelijk als een
opeenvolging van T-celen of een opeenvolging van Pi- cellen:
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De verzwakking op de lijn is gelijk aan het product van de verzwakkingen (op een bepaalde
frequentie) van al de afzonderlijke cellen. Voor korte stukken lijn kan men de
serieweerstanden verwaarIozen, en de parallel conductanties vervangen door oneindige
impedanties. Een Pi -cel ziet er dan als volgt uit, en deze voorstelling verklaart ook de parallelschakeling in de Pi-voorstelling van tweemaal 2Z2. Als men twee dergelijke cellen naast elkaar
plaatst, dan komen twee condensatoren met capaciteit C/2 in parallel te staan zodat hun totale
capaciteit C is.
Indien we van elke cel de reactantie van C/2 dus 1/[j*ω*(C/2)] = 2Z2 noemen. Dan is Z2=
1/j*ω*C.

De verhouding van de ingangsspanning E tot de ingangsstroom I noemt men de
karakteristieke impedantie van de lijn, maar in hetgeen volgt zal aangetoond worden dat dit
enkel geldt voor een oneindig lange lijn of in extremis een zeer lange lijn, ofwel voor een kort
stuk lijn, afgesloten op het einde met een weerstand waarvan de waarde gelijk is aan de
karakteristieke impedantie of golfweerstand Zo die dus ook een Ro kan zijn.
Berekening van de karakteristieke impedantie Zo.
We zullen nu aantonen dat de karakteristieke impedantie of golfweerstand van een lijn gelijk is
aan

Z0 =

L
C

waarin L en C de zelfinductie en de capaciteit per eenheidslengte van de lijn zijn.
Men spreekt over verdeelde of verspreide parameters in tegenstelling tot geconcentreerde of
gebundelde parameters, waarbij men met echte kleine condensatoren en spoelen, en kunstlijn
in elkaar zou kunnen solderen, zoals degene die gebruikt worden als vertragingslijnen in
Tektronix oscilloscopen en in elke kleurentelevisie ontvanger.
Bekijken we een T-cel die afgesloten is op Zo:
Daar de ingangsimpedantie van het deel van de lijn dat volgt op de eerste cel, gelijk is aan Zo,
zal het lijnschema als volgt kunnen voorgesteld worden

Vermits de ingangsimpedantie van de totale lijn eveneens gelijk is aan Zo, zien we op het
schema de volgende serie-parallelschakeling, die volgens de ons gekende regels daarover, de
volgende betrekking oplevert:

Z AB = Z0 =2*Z1 +
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Alhoewel de frequenties waarop we de voedingslijnen willen gebruiken zeer hoog zijn, is de
capaciteit C zo klein, dat we mogen aannemen dat zijn impedantie of reactantie of capacitantie
Z2 veel groter is dan Z1. We mogen dus Z1 verwaarlozen tegenover Z2 zodat we de vorige
gelijkheid met goede benadering als volgt kunnen schrijven:

Z02 = 4*Z1*Z2
We hebben hier een symmetrische cel beschouwd, dus van een lintlijn, waarvan de totale
zelfinductie L per cel in vier gelijke stukken L/4 kan verdeeld worden. (bij een coaxiale kabel
zouden er twee stukken van L/2 zijn). Z1 is dan in sinusoidaal regime gegeven door Z1=
j*ω*L/4 terwijl Z2= 1/j*ω*C. (beiden in te vullen in de uitdrukking van

Z 02 =>geeft L/C zoals

hierboven vooropgesteld).

Dit resultaat is dus verkregen, uitgaande van een vereenvoudigde lijn met cellen, die enkel L
en C bevatten:

Een dergelijke opstelling treft men ook aan bij filters, namelijk laagdoor-laatfilters, die de hoge
frequenties welke aanwezig zijn in een ingangsspanning, verzwakken, zodat deze hoge
frequenties daardoor in een geringere mate aan de uitgang terug te vinden zijn.
Indien een generator aan de ingang van een dergelijke lijn een stroom op de lijn stuurt, dan
zal deze stroom eerst de seriespoel ontmoeten en daardoor 90 graden achteruit verschoven
worden t.o.v. de begeleidende spanningsgolf.
Vervolgens ontmoet deze stroom de parallel-condensator, en wordt daardoor 90 graden
vooruitverschoven.
Het nettoresultaat is, dat deze twee faseverschuivingen elkaar opheffen zodat stroom en
spanning op de lijn in fase zijn.
Dit betekent dat de hierboven berekende karakteristieke impedantie Zo zich gedraagt als een
zuiver ohmse weerstand Ro.
We kunnen Zo ook berekenen, vertrekkend van een Pi - cel:

Bekeken van uit de ingangsklemmen, bij een oneindig lange lijn, of bij een korte lijn afgesloten
op Zo, of slechts 1 cel, afgesloten op Zo, geldt, volgens de algebraische regels voor de
combinatie van serie-en parallelschakelingen:
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Vermits Z2 veel groter is dan Zo. geld:

Wanneer de verliezen op een lijn niet verwaarloosbaar zijn, zodat men wel dient rekening te
houden met de serieweerstand en de parallel conductantie dan zal lager-staand bewezen
worden, dat de karakteristieke impedantie gegeven is door:

In een dergelijk geval heffen de hierboven besproken vooruit-en achteruit - faseverschuivingen van de stroom elkaar niet meer op, zodat stroom en spanning niet meer in fase
zijn.
Daardoor gedraagt de karakteristieke impedantie zich reactief, terwijl de karakteristieke
impedantie werkelijk constant blijft bij een lange verliesvrije lijn, of bij een korte lijn afgesloten
op Zo.
We zijn ervan uitgegaan dat men de Z1 en Z2 uit de cellen van hierboven kan voorstellen door
complekse getallen, hetgeen trouwens meestal het geval is, maar in netwerken van
bijvoorbeeld (decibel-) verzwakkers met een aaneenschakeling van cellen, kan men deze ook
samenstellen uit weerstanden.
In het hier onder afgebeelde voorbeeld blijkt na een zeker aantal cellen, de aan de ingang
gemeten weerstandswaarde in de buurt van de 300 ohm te blijven zonder nog grote
wijzigingen te ondergaan, Men zou de indruk kunnen verkrijgen, dat indien men er nog.
Veel gelijkaardige cellen zou achter plaatsen, de gemeten weerstand aan de ingang van de lijn
steeds verder dalen.
Maar dat is niet het geval. Probeert U zelf er nog een aantal cellen aan toe te voegen.
De ingangsweerstand, die we Zo noemen stabiliseert zich op 300 ohm.
Dit is ook het geval, wanneer een vrij klein aantal cellen aan het rechter uiteinde wordt
afgesloten, door daar een 300 ohm weerstand over de uitgang te solderen.
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Deze beredenering gaat op voor alle combinaties van zich regelmatig opeenvolgende cellen
met dezelfde terugkerende weerstanden.
De opstelling hieronder geeft aanleiding tot een Zo van 37 ohm:
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Enkele soorten lijnen.
Elke voedingslijn is gekenmerkt door haar karakteristieke impedantie Zo, die bepaald is door
de dikte en de onderlinge afstand der geleiders. Op hoge frequenties, is de karakteristieke
impedantie praktisch een zuivere weerstand.
Indien de lijn wordt afgesloten op een weerstand met een andere waarde dan de
karakteristieke impedantie, dan gaat de gelijkmatigheid van de stroomafname verloren, en zijn
er langs de lijn punten te vinden, waar de stroom groter is dan in dichter bij het voedingspunt
gelegen punten. Er treden dan zogenaamde staande golven op die bestaan uit een optelling
van een rechtstreekse naar het einde vloeiende, en een andere, vanuit het einde
teruggekaatste stroomgolf. Is de stroomafname gelijkmatig, dan spreekt men over lopende
golven.
1) Lint-voedingslijn (of ‘twin’) = een twee-draadslijn in de vorm van een lint, dat bestaat
uit twee geleiders met dezelfde diameter, gescheiden door een platte bandvormige, ofwel een
cilindrisch buisvormige isolatie, bv. in teflon of polyethyleen.

2) Coaxiale kabel of concentrische volledig buigzame voedingskabel:
De buitengeleider is uitgevoerd in de vorm van een gevlochten mantel uit koperdraad of
vertinde (of verzilverde) koperdraad, rond een binnenste buis van verliesvrij en buigzaam
isolatiemateriaal, bv. witte massieve polyester. De binnengeleider zit concentrisch in het
midden van deze isolerende buis, bijvoorbeeld uit witte massieve polyester. Soms is de
binnengeleider nog omgeven door een gespiraleerde polyethyleendraad (volgens een de
zogenaamde gloeidraadconstructie), of door hoedjes of kralen isolatiemateriaal (de
zogenaamde tubulaire constructie). De buitenkant van de kabel is (rond de gevlochten mantel)
omgeven door een beschermende isolerende laag, bv. in vinylite of een soort rubber.

Coaxiale kabels stralen niet door hun buitenste afscherming. Hun elektomagnetisch veld ligt
gecentreerd ingesloten tussen de buitenste en binnenste geleider. Kwaliteitskabels vertonen
een geringe verzwakking per lopende meter. Hun karakteristieke impedantie bedraagt meestal
50 Ω of 75 Ω, soms 60 Ω.
Concentrische buigzame kabel. Deze komt yoor in de hierboven voorgestelde uitvoeringen,
min of meer massief of buigzaam, De binnengeleider is massief maar komt ook dikwijls voor in
gevlochten vorm van een aantal geelkoperen min of meer dunne aders.
Uitvoeringen met twee binnengleiders, en een daarrond gevlochten afscherming bestaan ook
zoals hieronder voorgesteld. Men spreekt over ‘twin’-kabel of balans-kabel met twee
concentrische kabeIs naast elkaar, elk met een rubberen buitenmantel, waarrond een
afscherming ligt. Het geheel is te beschouwen als een dubbele concentrIsche kabel.
De twee afgebeelde types kunnen gebruikt worden waar men een symmetrIsche lijn nodig
heeft om een symmetrische antenne mee te voeden en waar een lintlijn niet voldoet wegens
haar slechte bestandheid tegen regenachtige weersomstandigheden, en in een omgeving waar
hoge storingsniveau’s heersen.
Transmissielijnen
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Natuurlijk zijn deze dubbele kabels duur in vergelijking met een lintlijn, en duurder dan
gewone cilindrische of tubulaire kabels. Waar een grote lengte kabel in de tuin naar een
antennemast getrokken moet worden, is het best zich goed te informeren over een te kiezen
soort kabel met geringe verzwakking, dus de kabels van fabrikanten vergelijken. Het is
raadzaam altijd de kortst mogelijk lijn of kabel te leggen tussen de Tx/Rx in de shack, en een
antenne. Coaxiale kabels van 120 Ohm en 200 Ohm bestaan ook.

5) De buisvormige golfgeleider of golfpijp met rechthoekige doorsnede (enkele voorbeelden
volgen). Deze golfgeleiders worden toegepast in het mikrogolf gebied.
De elektromagnetische voortplanting vindt plaats binnen een pijp, niet meer door stromen,
want de pijp is slechts een buis zonder binnengeleider, maar op een manier die gebaseerd is
op zich door de pijp voortbewegende golven met een elektrische en magnetische
veldverdeling. 1000 MHz in de lucht, of 30 cm, wordt als laagste grens van het mikrogolfgebied beschouwd waarop deze golfgeleiders werken, en 1 mm als hoogste grens (300000
|MHz).

De bouengrens van het mikrogolfgebied ligt daar, waar radio-en infrarood-technieken elkaar
ontmoeten: 300000 MHz of een golfengte van 1 mm.
In 1947 kwam te Atlantic City de volgende spectrum-indeling tot stand:
Transmissielijnen
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3 tot 30 kHz = VLF; 30 tot 300 kHz = LF; 300 tot 3000 kHz = MF; 3 tot 30 MHz=HF.
30 tot 300 MHz = VHF; 300 tot 3000 MHz = UHF (dm golven); 3 tot 30 GHz = SHF (cm
golven); 30 tot 300 GHz = EHF (mm golven);
S-band = 2,6 tot 3,95 GHz; G-band = 3,95 tot 5,85 GHz; J-band = 5,3 tot 8,2 GHz;
X-band = 8,2 tot 12,4 GHz; P-band = 12,4 tot 18,0 GHz; K-band = 18,0 tot 26,5 GHz;
R-band = 26,5 tot 40 GHz.
Symmetrische tweedraadslijnen (of ‘twin’) worden meestal slechts tot 200 MHz gebruikt,
zelden tot 400 MHz. Tussen 200 en 800 MHz gebruikt men coaxiale kabels.
Tussen 800 en 2000 MHz kan men niet buigzame coaxiale kabels toepassen of zoals op
schepen voor de radar-installaties, kabels met zoveel mogelijk luchtisolatie of met onder druk
erin gepompte stikstof tegen stormachtige weersomstandigheden.
Boven de 2000 MHz past men golfpijpen toe, anders zouden de verliezen te hoog oplopen.
Zowel de coaxiale kabels als de golfpijpen voorkomen stralingsverliezen doordat ze
afgeschermd zijn.
De Lintvoedingslijn als symmetrische tweedraadlijn.
Lintkabel dient als HF-leiding voor de overdracht van elektromagnetische energie.
Lintlijn komt in verschillende uitvoeringen voor die lichtjes afwijken volgens hun mechanische
opbouw.
De lintlijn bestaat uit twee evenwijdige stroomvoerende geleiders die door een niet geleidend en
niet magnetiseerbaar materiaal, bv. polyethyleen of polyvinylchloride op een constante afstand
van elkaar gehouden worden. Men spreekt over een niet afgeschermde symmetrische leiding.
Deze voedingslijnen hebben meestal een golfweerstand of karakteristieke impedantie van 240
tot 300 ohm of van 73 ohm, en zijn daardoor geschikt voor het voeden yan symmetrische
antennen zoaIs een gevouwen dipool en een dipool. Voor het naar omhoog laten lopen van een
lintlijn langs een aluminium draagbuis, een stalen mast, een houten paal of langs een muur, of
de blnnenkant van een dak, bestaan er allerlei bevestigingsklemmen, die aan de ene zijde aan
de drager vastgemaakt worden, en aan de andere zijde een isolator hebben, met een sleuf of
een andere vorm waarin of waartussen de lintlijn precies past en vastgezet wordt met een
opschroefbaar isolerend deksel.
Een lintlijn die in weer en wind ononderbroken buiten hangt, moet na ongeveer 10 jaren
vervangen worden, want oxideert en wordt broos onder de invloed van de ultraviolette
zonnestraling, en de twee geleiders worden aangetast door agressieve dampen zoals
chloorgasresten uit zwembaden en andere, die uit de omgevende lucht kunnen voorkomen.
Hieruit kan men besluiten dat voor het buiten overspannen van grote afstanden met lange
lengten voedingslijn tussen de Tx/Rx in de shack en de antenne, het beter is daarvoor geen
lintliijn te gebruiken, maar wel een coaxiale kabel met een sterke buitenmantel, die daar beter
tegen bestand, en geschikt voor is. Op het einde van die kabel monteert men dan een
symmetriseur of balun, indien de te voeden antenne een symmetrische is.
Met de omgevingstemperatuur houdt men best ook rekening. Een temperatuurstijging rond een
lintlijn, doet per graad Celsius stiijging, de weerstand van de koperen geleiders toenemen met
0,39 % per graad, en bij zilveren geleiders is dat 0,36%/°C.
De grootte van de diëlektriciteitsconstante van het isolerend materiaal tussen de geleiders wordt
weinig of niet beïnvloed door temperatuurveranderingen. Het binnendringen van water en vocht
tot op de blanke aders binnen de isolatie daarrond in een lintlijn, is steeds uit den boze.
Daarom moeten deze aders, nadat ze blank gemaakt werden om ze te solderen aan de twee
ingangsklemmen van een symmetrische antenne, steeds ingestreken worden met een anticorrosie zalf, of geverfd met scheepsvernis, of omwikkeld met waterafstotende plakband, of
ondergebracht in een isolerend doosje. Lintlijn komt voor en wordt aangeboden door fabrikanten
en leveranciers in verschillende kleuren: zwart, bruin, wit, en doorschijnende isolatie, dus
doorzichtig.
Hieronder volgen voorbeelden van enkele constructeurs (we lieten de oorspronkelijke
vermeldingen in hun taal staan):
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Het afwerken van de lintlijn-uiteinden.
Het op de juiste manier inknippen van de isolatie en het blank maken van de aders van een
lintlijn, is op de volgende drie manieren mogelijk:
1) a) Met een ponstang voor leerbewerking een gat in de isolatie ponsen op twee centimeters
van het uiteinde van de lintlijn.
b) Met een schaar tweemaal inknippen.
c) De isolatie rond de aders, met een soldeerbout wegsmelten. Hierdoor breken er geen
draadjes af, en de isolatie scheurt niet, maar vormt zich onder de invloed van de warme bout
mooi rond de aders.

2) a) Met een kniptang met fijne bek, de isolatie 1,5 cm diep inknippen.
b) Met de puntige bek van de kniptang op het einde van deze snede, loodrecht in de isolatie
knippen tot vlak bij de geleidende draad.
c) Met wat vingergevoel, de stukjes isolatie vatten tussen de bek van de tang, en ze van de
geleiders wegscheuren, door de lintlijn goed vast te houden en de tang naar zich toe te
trekken. Daarbij niet zo hard op de tang drukken, dat men dwars doorheen de isolatie snijdt,
d) In de fase a) kan men ook een V-vormige insnijding maken.
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Bij een lintlijn met isolatie, met een ronde doorsnede, is het best de lijn waterdicht af te sluiten
door de isolatie gedurende enkele seconden op te warmen, en ze dan met een platte bektang
goed dicht te drukken:

Voor het blank maken van de geleiders aan de uiteinden van een lijn, en het verwijderen van
de isolatie, kan men best een denuderings-striptang gebruiken, alhoewel dit met een vlam ook
mogelijk is.
Elektrische en magnetische veldverdeling rond een symmetrische tweedraadslijn.
De geleiders van een voedingslijn worden soms vergeleken met een soort "golfpijp" waarop de
energie zich voortplant onder de vorm van een zich verplaatsend elektromagnetisch veld.
Dit veld heeft twee componenten: een elektrisch veld tussen de metalen geleiders met
krachtlijnen die loodrecht van op de ene geleider vertrekken en eveneens loodrecht op de
andere geleider terecht komen en een magnetisch veld dat rond de geleiders gesloten banen
vormt, die elkaar niet snijden.
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De golf die langs de voedingslijn loopt, is een TEM (Transverse Elektro Magnetische) golf met
een vlak golffront. Zowel de elektrische als de magnetische veldsterktelijnen, liggen in een
vlak dat loodrecht op de voortplantingsrichting staat:

Het electromagnetisch veld wordt nochtans beïnvloed door het zogenaamd proximity-effect.
Dit wil zeggen dat de nabijheid van een tweede geleider de stroomverdeling in elke geleider
beïnvloedt, en volgens de stelling uit de elektrostatica, ladingen met een tegenovergestelde
polariteit elkaar aantrekken. Dit is hier het geval omdat de stromen doorheen de twee
evenwijdig liggende geleiders in de tegenovergestelde zin vloeien. De vorm van de
stroomverdeling wordt nog bijkomend beïnvloed door het huid-effect of stroomverdringingseffect naar de buitenkant van de geleider(s)-toe:

2) De elektrische veldlijnen worden door twee verschillende diëelectrica beïnvloed,
namelijk polyethyleen en lucht. Daardoor verlopen de elektromagnetische veldlijnen
niet volgens een eenvoudig patroon:
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Wanneer na een zekere tijd stof en vuil zich op een tweedraadslijn afzetten, dan wordt de
veldverdeling daardoor vervormd. Links is een nieuwe lijn voorgesteld, rechts een oude lijn
met stof en vuil. Enkel de vervormde statische veldlijnen zijn voorgesteld, maar de
magnetische zijn ook vervormd.

Regenneerslag, waarbij regenwater met een diëlektriciteitsconstante van 80 blijft kleven aan
de lintlijn en kan de karakteristieke impedantie of de golfweerstand Zo daarvan doen dalen
van bv. 240 ohm tot 120 ohm.
3) De lijn verliest tijdens het energietransport een gedeelte van zijn energie door straling, en
een ander deel te door de verzwakking of de demping van de lijn.
Het buigen of plooien van een lintlijn.
Bij het om een hoek buigen van een lintlijn, is de hieronder voorgestelde wijze a de juiste,
de manier b verkeerd omdat.in de knik, de twee geleiders veel dichter bij elkaar komen dan
andere plaatsen, zodat de veldverdeling daar sterk zal verstoord worden en de grootte van
golfweerstand gewijzigd. Daardoor kunnen er ongewenste weerkaatsingen van golven op
lijn optreden.

en
op
de
de

De open draad voedingslijn.
Hiermee bedoelt men een voedingslijn die bestaat uit twee blanke volle of gevlochten koper-of
bronsdraden die over een zo groot mogelijke lengte gescheiden zijn door droge lucht als
diëlektrikum, met op bepaalde punten een ondersteuning, en gedragen door isolatoren die
bevestigd zijn op houten, metalen of stenen masten.
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Tussen de twee geleiders zitten op regelmatige afstanden zogenaamde “spacer’s", dit zijn
isolerende afstandsstukken uit porselein, keramiek of polystyrene (met ronde of rechthoekige
door snede).
Deze soort open draad feeders hebben, doordat de draden niet over de ganse lengte door een
isolerende stof omgeven zijn, de kleinste verzwakking per lopende meter, van alle gekende
tweedraadslijnen, en men kan ze dus best zelf maken als “kippenladder” om er symmetrische
antennes mee te voeden, vooral wanneer deze met hogere HF-vermogens dan 100 watt
gevoed worden. Men kiest de onderlinge afstand tussen de twee niet te dunne
(=>mechanische sterkte) geleiders niet te klein, om de waarden van de serieweerstand en de
serie-zelfinductie, alsook de parallel-capaciteit per lopende meter gering te houden.
Het grote voordeel van dergelijke lijnen, is dat men ze met weinig middelen zelf kan maken
voor welbepaalde benodigde waarden van de golfweerstand. Zo zou men een 300 ohm lijn
kunnen maken met 2 mm dikke geleiders die 12 ©m van elkaar verwijderd zijn. Wanneer de
geleiders verder van elkaar liggen, zoals op de onderstaande rechtse figuur, zijn er, wanneer
de lijn goed aangespannen wordt met gewichten of spanners, bijna geen isolerende
afstandsstukken tussen de twee lijndraden nodig.

Figuur: het voeden van een dipool-antenne

d.m.v. een open draad lijn.

Berekeningsvoorbeeld.
Zo= 276*log(2D/d)=> Veronderstel dat we een 600 ohm lijn zelf willen maken om een
ruitantenne of rhombic van 600 ohm mee te voeden. We kiezen de dikte van de koperdraad
gelijk aan 2 mm= d en wensen de tussenafstand D in millimeters te berekenen. 600=
276*log(2D/2). 600/276= 2,18= log(2D/d). 2,18 is ook gelijk aan log[102,18].
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In de logarithmische vergelijking log(2D/d)= log[102,18] mogen we aan beide zijden de log
schrappen. Er blijft 2D/d= [102,18]= 151,36 mm en met d= 2 mm krijgen we D= 151,36 mm
of afgerond 15 centimeters als tussenafstand tussen de twee geleiders.
Op de grafiek krijgen we ongeveer hetzelfde resultaat, want wanneer we vanuit de 600 ohm op
de abscis de lijn vertikaal omhoog volgen, snijdt deze D/d op 75 mm, dus 2D/d is eveneens
150 mm of 15 cm.
De vorige grafiek was gebaseerd op de verhouding 2*D/d der diameters, de volgende op D/d.
Als men de waarde 2*D/d ≈150 uit het berekeningsvoorbeeld toekent aan D/d= 150 van de
volgende grafiek, en men trekt de vertikale lijn vanuit 150 op de abscis naar boven, dan wordt
de Zo-kromme gesneden in een punt dat met een lijn naar links op de ordinaat ook afleest als
600 ohm, dus hetzelfde resultaat als hierboven.
Indien men twijfelt aan de resultaten van dergelijke grafieken, is het nog altijd best de
berekeningen aan de hand van de formule(s) uit te voeren, dan is men zeker.
Men dient zich dan wel enkele eigenschappen van bv. logaritmisch rekenen te herinneren.

Enkele overwegingen bij het zelf maken van een kippenladder voor het verliesvrij
voeden van symmetrische antennes.
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De afstandspreiders tussen de twee voedingslijn-draden kan men zelf op verschillende
manieren maken met polyethleen staafjes, of houten geverniste rechthoekige lamellen, met op
de twee uiteinden een geboorde (ronde) of gezaagde of geslepen kleine/smalle opening.
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Andere goede isolatiematerialen zijn toepasbaar, en verkrijgbaar in de handel, zelfs met
geschikte vormen, zoals:

De volgende Chinese spacers kosten 5 euro per pak van 10 stuks, aangetekend per post naar
ons verstuurd, en de prijs van deze verzending is in de 5 euro begrepen.

Als het niet de bedoeling is een symmetrische antenne te voeden met een groot vermogen,
kan men best, bv. op de 14 MHz (en hogere frequentie-) band(en) een lintlijn met grote gaten
toepassen:

Voorbeeld van een muursteun voor een twin met gaten:

Transmissielijnen

-23/40-

Elke OM kan voor het voeden van een symmetrische antenne met een lintlijn, allerlei
oplossingen en uitvoeringen bedenken zoals de volgende:

Als men van deze lijn bepaalde lengten gebruikt in ZHF en UHF-toepassingen, dan moet men
wel terdege rekening houden met de verkortings- of velociteitsfactor vf van de isolatie, vooral
als het gaat over een voor een speciaal doel gekozen lijnstukken met lengten zoals λ/2 en λ/4.
De verkortingsfactor voor een 300 ohm lint zonder gaten is 0,82 en bij het voorgestelde type
met rechthoekige gaten is vf = 0,9.
Voorbeeld van een zogenaamde ‘meander’ (= geplooide verkorte en lineair opgeladen)
antenne, gevoed door een symmetrische ladderlijn, aangevuld door een 4:1 balun en een
antenne-afstemmer:
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Enkele typische voorbeelden van het voeden met een zelf gemaakte kippenladder:
1)Draaibare dipool.

De onderkant van de mast zit vast in de bovenste klem van een antennemotor.
2) Een Q-aanpassings- ladderlijn hangt vertikaal naar beneden vanuit het voedingsmidden
van een symmetrische antenne. (de werking van de Q wordt later besproken).
Na het sluiten van de schakelaar S wordt de batterij met de klemmenspanning E volt over de
ingang van de lijn aan gesloten. E verschijnt niet onmiddellijk in alle punten van de lijn.
Er ontstaat een spanningsgolf, die zich met een eenparige snelheid op de lijn voortplant.
Deze snelheid is kleiner dan de lichtsnelheid of de snelheid van elektromagnetische golven in
de vrije ruimte, In fase met E loopt een stroom I in de bovenste geleider die aangesloten is op
de batterij tot aan het golffront, en in de onderste geleider keert het golffront terug naar de
batterij. Dit is zowel het geval bij een oneindig lange lijn als bij een kortere lijn die op het
einde zou belast zijn met een zuiver ohmse verbruiker. Ook in dat geval zullen de spanning en
de stroom op de lijn een zekere tijd nodig hebben om deze belasting te bereiken en er zal
dus niet onmiddellijk een vermogen toegevoerd worden aan de belasting, maar slechts na een
tijd, bepaald door de "looptijd" op en van de lijn.

In feite moeten eerst al de condensatortjes, die de verdeelde capaciteit van de lijn uitmaken
worden opgeladen.
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Na het sluiten van S wordt C1 opgeladen door de batterijspanning, maar de zelfinductie van de
spoel, die C1 voorafgaat, verzet zich volgens de wet van Lenz tegen de stroomverandering,
waardoor het laden van C1 tot de volle waar de van E enige tijd duurt. Hetzelfde verschijnsel
doet zich voor bij C2. Deze condensator kan slechts tot de volledige batterijspanning E
opgeladen worden, nadat C1 volgeladen is. Bovendien verzet de spoel
tussen C1 en C2
volgens de wet van Lenz zich tegen elke stroomverandering, en zal het dus enige tijd duren
voor aleer C2 volgeladen is tot een klemmenspanning met waarde E.
Op deze wijze worden al de condensatoren stuk voor stuk opgeladen, hetgeen neerkomt op
het voortschrijden van het spanningsgolffront, voorgesteld door de voorflank van de bovenste
rechthoek. Elke condensator ontlaadt zich in de volgende en wordt herladen door de vorige.
De stroom veroorzaakt magnetische krachtlijnen rond de geleiders. Wanneer de aan de
ingang aangelegde spanning een wisselspanning zou zijn, dan zou de veldverdeling er als volgt
uitzien:

Keren we terug naar de lijn, die bekrachtigd wordt door een gelijkspanningsgenerator (E):

De punten van de lijn, waar het golffront voorbijgekomen is, bezitten de polariteit van de
overeenstemmende batterijklemmen.
Noemen we t de tijd, welke het golffront nodig heeft om de lijn te doorlopen van het begin tot
het einde. Dan is q=I*t (I is de stroomgolf) de lading welke gedurende het tijdsverloop t uit de
batterij aan de lijn toegevoerd wordt, en q= C*E de lading die gedurende hetzelfde
tijdsverloop door het bewegend golffront aan de lijn werd afgestaan.
Transmissielijnen
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Verhouding tussen de stroom en de spanning op de lijn.
Wanneer de golf zich beweegt met een snelheid v kilometers per seconde of laten we voorlopig
nog stellen, meters per seconde, dan worden per seconde x meters lijn door de batterij
geladen, zodat
I*t= C*E.*x, waaruit volgt: (met v=x/t) => I = C*E*v en bijgevolg is de
verhouding E/I = 1/(C*v) en I/E=C*v.
Voortplantingssnelheid van de golf op de lijn.
Wanneer de golf een afstand x (meter) heeft afgelegd op de lijn, heeft ze
een totale capaciteit opgeladen, gelijk aan C*x in de veronderstelling dat C de
capaciteit per lengte-eenheid is. De elektrostatische energie in dit gedeelte van de lijn, is
I*E/2 (de deling door twee is het gevolg van ([vierkantswortel uit 2] in het kwadraat) om met
de effectieve waarden van stroom en spanning te werken, dus I*E/2= (C*E*v)*E/2
=(C*v*E2)/2.
Vermits de stroom en de spanning zich in fase voortplanten op de lijn, is tegelijkertijd de
stroom in dit lijngedeelte gelijk geworden aan I .Indien L de zelfinductie per eenheid van
lengte is ,is de totale zelfinductie van de lijnsectie met lengte x gelijk aan L*x , en de in dit
lijngedeelte opgestapelde magnetische energie is volgens het gedrag van spoelen in de
sterkstroomtechniek, gelijk aan [(L*I2)/2, dus hier =>] (L*x*I2)/2.
Vermits de batterij aan het begin van de lijn, de enige bron van energie is, is de energie die
de batterij verlaten heeft, gedurende de tijd t seconden, om de afstand x af te leggen = E*I*t
(of volgens de sterkstroom techniek P*t = vermogen P maal tijd =energie), en deze energie is
gelijk aan de som van de hier boven reeds berekende arbeid, opgeslagen zijn de verdeelde
condensatoren en in de verdeelde spoelen over de ganse lengte x van de lijn, zodat:
E*I*t = (C*x*E2)/2 + (L*x*I2)/2 en delen we het linker en rechte lid van deze gelijkheid door
t, dan is met de voorplantingssnelheid van de golven v= x/t ,het op de lijn gestuurde
vermogen: P = E*I = (C*v*E2)/2 + (L*v*I2)/2.

Met deze uitvoering kan elke impedantie-waarde aan de antennezijde van de open-draadlijn
getransformeerd worden naar 50 of 70 ohm aan de uitgang van de zender.
3) Multiband Antenne.
Als men niet veel plaats heeft, waar men woont, bepaalt men zelf de mogelijke spanlengte van
de twee delen tussen de isolatoren van de hieronder voorgestelde dipool. Voeden is best met
een verliesvrije zelfgemaakte kippenladder met willekeurige lengte tot aan een transmatch.
Dit is een antenne-aanpasser die nog voorafgegaan is door een staande golf verhouding meter
om ten slotte uit te monden in de 50 ohm uitgangsklem met coaxiale connector van de zender
(-ontvanger).
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Om nog op de 80 m band te kunnen werken als band met de laagste frequentie is het
streefdoel wel de antenne niet korter te maken dan 20 meter, dus twee helften van elk 10
meter. Dan zal, men ook de 40,20,15 en 10 m banden goed kunnen laten werken met de
voorgestelde opstelling. Merken we wel op, dat deze multiband werking enkel goed zal lukken
door te voeden met een open symmetrische ladder-voedingslijn. Met een coaxiale voeding zal
dit, hoe dan ook, niet lukken.
4) Mogelijke oplossing om toch met een stuk koax over te gaan van de Tx/Rx naar
een ladderlijn-voeding:

Hier onder: Details van het bijpassende netwerk voor de 80- en 160-meter band bij gebruik
van een 450 ohm ladderlijn. Een passend netwerkje zit opgenomen in een plastieken
aansluitdoos als een geschikte behuizing.
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C1 is een trimmer of een variabele luchtcondensator met een capaciteit van 80 pF voor 80
meter en 500 pF voor 160 meter. C1 is in serie verbonden met één been van de primaire
wikkeling van T1. T1 bestaat uit een FB-77-1024 ferriet- ring, bewikkeld met geëmailleerde
koperdraad # 24. Voor 80 en 160 meters telt de primaire 4 windingen. De secundaire
wikkeling bestaat uit 10 windingen voor 80 meter en 20 windingen voor 160 meter.
Deze oplossing werd ons aangeboden door W5TOM.
Hieruit volgt:

zodat v2=1/(L*C) => Behouden we alleen de positieve wortel (positieve snelheid), dan is de
voortp1antingssne1heid op de lijn:

v =1/ L*C =

x
t

L*C = t . We hebben hierboven gezien dat
I*t = C*E =q, waaruit volgt dat I* L*C=C*E of
L*C /C = E/I = Zo waaruit:
Per eenheidslengte x = 1 is

L
= Z0
C

Uit het feit, dat E en I in fase zijn wanneer ze zich over de lijn verplaatsen van het

begin tot het met Zo afgesloten uiteinde, volgt dat de karakteristieke impedantie
Zo van de lijn (ook aan de ingang van de lijn gemeten), zuiver ohms is.
Op de lijn bestaat de betrekking tussen het spanningsgolffront met grootte E en het
stroomgolffront met grootte I => E = I*Zo.
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De karakteristieke impedantie, of golfweerstand, bekeken, met een wisselspanningsbron aan de ingang van de lijn.
Bekijken we opnieuw een oneindig lange lijn, waarop we aan de ingang een
wisselspanningsgenerator aansluiten met ogenblikkelijke waarde e volt.
De door de leiding opgenomen stroomsterkte is i ampere, en de ingangsimpedantie
van de lijn bedraagt Z= e/i. Indien de lange lijn verlengd wordt met 1 lengte-eenheid, dan
blijft de ingangs-impedantie onveranderd, omdat ze bepaald wordt door de toestand ter
plaatse van de bron, maar op de plaats van de verlenging, heerst de hieronder voorgestelde
toestand, waarvoor geldt:
e1= e + j*ω*L*i en

i1 = i + j*ω*C*e.

Maar op de lange lijn, brengt het toevoegen van een lengte-eenheid geen noemenswaardige verandering teweeg, zodat

e1 j*ω*L*i
=
met praktisch gelijkblijvende wisselstromen
i1 j*ω*C*e

en wisselspanningen tussen twee aangrenzende cellen, zodat na het wegdelen in teller en
noemer van j*ω , met goede benadering overblijft:

e2 L
=
i2 C

of

Z = Z0 =

L
.
C

De weerstand van een voedingslijn.
De weerstand R van een geleider hangt af van de soortelijke weerstand ρ van het metaal, de
lengte L van de draad, en de oppervlakte van de doorsnede van de geleider: R= ρ*L/S met L
in meters, de soortelijke weerstand ρ in het MKS- systeem in ohm*me t e r, de oppervlakte
van de doorsnede S in het MKS- systeem in vierkante meters. Maar op zeer hoge frequenties
wordt R beïnvloed door de stroomverdeling in de geleider, dus door het huid-effect.
De volgende figuur toont de doorsnede van twee dichtbij elkaar gelegen evenwijdige geleiders.
De pijlen op de geleiders, geven de stroompaden aan, en de kruisjes, de magnetische
krachtlijnen, die loodrecht op het blad van het papier staan.

De elektrische krachtlijnen gaan ook gedeeltelijk doorheen de geleiders.
Hierdoor ontstaat een uitwendige en een inwendige zelfinductie. Deze laatste hangt at van de
stroomverdeling binnen de geleiders.
Een lijn wordt homogeen genoemd, wanneer de geleiders en de isolatie daartussen
dezelfde karakteristieken en afmetingen hebben over de ganse lengte van de lijn.
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In de telefonie en de telegrafie heeft men lange tijd luchtlijnen gebruikt met geleiders uit
blanke draad die op 30 cm afstand evenwijdig met elkaar opgehangen, en aangespannen
werden. Hieruit blijkt dat de diameter van de draad, die we d noemen, in veel gevallen
merkelijk kleiner is dan de onderlinge afstand D tussen de draden, meestal van hartlijn tot
hartlijn gemeten. Opdat de luchtlijnen voldoende sterk zouden zijn en (bij grote vrieskoude)
niet zouden doorbreken, worden bijzondere metaal- 1egeringen toegepast, ofwel in het hart
van een geleider uit zuiver elektrolytisch koper of aluminium, of brons, of een stalen draad, om
weerstand te bieden aan mechanische trekkrachten. De staaldraad geleidt niet zo goed de
elektrische stroom, maar dit is geen al te groot bezwaar, en zeker niet op de hoge frequenties
omdat daarop het stroom-verdringings- of huideffect speelt. De grootte van de stroom daalt
exponentieel met de afstand beneden de oppervlakte naar de centerlijn van de geleider toe:

De afstand δ wordt de huiddiepte genoemd. Op deze diepte is de stroomdichtheid
gedaald tot een waarde, die 1/ε maal de waarde bedraagt, die ze had aan de
oppervlakte. Hierin is ε = 2,718, het basisgetal van het Neperiaans logarithmestelsel.
Een andere interpretatie van δ is aangeduid door de rechthoekige streeplijnkromme. Men kan
aantonen, dat de stroomverdeling kan vervangen worden door een stroom met een constante
grootte en fase, in een oppervlaktelaag van de geleider met dikte δ zonder dat de totale
stroom of het totaal vermogenverlies verandert, op voorwaarde dat de fictieve stroomdichtheid
gelijk is aan

1/ 2 maal

de bestaande stroomdichtheid aan de oppervlakte. De grootte van de

indringdiepte δ wordt lagerstaand berekend met een toepassingsvoorbeeld. δ=

ρ
π*μ*f

Hierin is μ de permeabiliteit van het materiaal van de geleider, π= 3,14, ρ de soortelijke
weerstand van het metaal, bijvoorbeeld ρ= 1,72 x 10-8 ohm-meter voor rood koper, en μ =
μ0*μr. Hierin is μ0 de permeabiliteit van μ in de vrije ruimte, gelijk aan 4*π*10-7 henry –per
meter en μr is de relatieve of betrekkelijke permeabiliteit van het metaal. Voor staal is die bv.
groter dan voor koper (μr =1) of voor aluminium.
Vervangen we deze waarden in

δ=

ρ
,dan vinden we op een frequentie van bv.100 MHz
π*μ*f

in de frequentie-modulatie-band van 88 tot 106 MHz, een indringdiepte:

ρ
1,72*10-8
δ=
=
=
π*μ*f
3,14*1*4*3,14*10-7 *100*106

1,72
1,72
=10-5*
= 0,66*10-5 meters
2
4*3,14 *10
4
-2
of 0,66*10 millimeters = 0,0066 millimeters. Dus

10-4 *

nog geen honderdste van een millimeter.

Hieruit blijkt, dat de dikte van de laag, waarin de stroom vloeit, klein is t.o.v. de diameter van
de geleider(s). Als we twee evenwijdige geleiders met verschillende stralen r 1 en r2 zouden
beschouwen, dan zou de werkelijke weerstand van een geleider bepaald zijn door de effectieve
doorsnede = (2*π*r)*δ van elke geleider van deze twin.

Transmissielijnen

-31/40-

Vervangen we hierin δ door haar waarde:

Bij een homogene lijn, met twee draden met dezelfde straal d/2, wordt de weerstand dan per
lengte-eenheid:

Deze weerstand kan op hoge frequenties sterk verschillen van de hierboven vermelde
weerstand R= ρ*L/S die meestal ligt rond 5 ohm per kilometer. Herschrijven we

en vervangen we daarin de hoqer vermelde waarde van ρ
=1,72*10-8 voor koper, alsook de hogervermelde μ = μ0*μr met μr =1 voor koper, en na
substitutie van μ0 = 4*π*10-7 , dan wordt

en

Ohms per meter voor koperdraad. d staat in meter en f in perioden per seconde. Met deze
uitdrukking vinden we dan op een frequentie van 100 MHz, en een draaddikte d= 2 millimeter,
een weerstand r van 0,83 ohm per meter of 830 ohm per kilometer hetgeen veel groter is dan
de hier boven vermelde gelijkstroomweerstand van 5 ohm per kilometer.
Zelfinductie van de tweedraadslijn.
Doordat er een stroom doorheen elke geleider vloeit, ontstaat er een magnetisch veld rond elk
van de twee geleiders, en zelfs een mechanische kracht F die inwerkt op de geleiders,
afhankelijk van de stroomzin, aantrekkend of afstotend.
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Een stroom di, die klein is, en in de tijd verandert, vloeit doorheen een geleider, en
veroorzaakt daarrond een bundel magnetische krachtlijnen, de magnetische vloed d .
De geleider verkrijgt daardoor een zelfinductie d /di. De vloed of flux wordt uitgedrukt
in
Weber of in volt.seconde, hetgeen betekent dat een magnetische fluxverandering van 1
Weber per seconde volgens de wet van Faraday e= d /dt, een e.m.k. van 1 volt veroorzaakt.
De magnetische inductie B wordt gemeten in Weber per vierkante meter.
De wet van Ampere zegt dat de magnetische potentiaal, of de magneto-motorische kracht n*l
rond een gesloten weg, evenredig is met de stroom die ingesloten is door die weg, en wordt
uitgedrukt in ampère. De magnetische veldsterkte H=n*I/l is gegeven in amperes per meter.
B en H zijn vectorieel in dezelfde zin gericht en de betrekking tussen beiden is: B=μ*H.
De evenredigheidsconstante μ is de permeabiliteit, uitgedrukt in [(Weber/vierkante
meter)/(ampère/meter)]=
[(volt.sec/ampere)/meter]=
[(volt/(ampere/sec.))/meter]=
[(Henry's)/(meter)]. De permeabilitet van de vrije ruimte μ0 heeft als waarde μ0 = 4*π*10-7
henry per meter of 1,257 μH per meter.
Een magnetisch veld ligt onder de vorm van magnetische krachtlijnen rond een door
stroom doorvloeide geleider, en de zin van de veldlijnen wordt gegeven door de regel van de
kurkentrekker (uit de sterkstroom-techniek), geschroefd in de zin van de stroom.

De magnetomotorische kracht rond elke cirkelvormige weg, is gelijk aan de omcirkelde stroom
i, en de veldsterkte H = (magnetomotorische kracht)/(lengte van de gevolgde weg) =
i/(2*π*r). Hierin is r de straal van de flux-cirkel. Hieruit blijkt, dat de veldsterkte omgekeerd
evenredig verandert met de afstand tot de aslijn van de geleider. De magnetische inductie is =
B = μ*H = (μ*i)/(2*π*r).
De totale flux per lengte-eenheid, kan verdeeld worden over de ruimte tussen
de twee geleiders, door deze ruimte onder te verdelen in een reeks cilindrische schalen met
een dikte Δr en door al de bekomen fluxen binnen elke schaal op te tellen. Een dergelijke flux
is gelijk aan het product van B met de eenheidslengte l en met Δr. De flux die veroorzaakt
wordt door de stroom doorheen 1 geleider, bv. de links voorgestelde, is:

De totale flux, veroorzaakt door een stroom doorheen elk van de geleiders, is tweemaal zo
groot. De zelfinductie per lengte-eenheid is gelijk aan deze totale flux, gedeeld door de stroom
i:

Hierin is μ = μ0*μr en μr ligt dichtbij 1 voor de meeste diëlektrische materialen die toegepast
zijn als isolatie in transmissielijnen, en ook voor de koperen geleiders zelf, zodat μ = μ0.
De ware magnetische magnetische veldverdeling rond een lijn met twee evenwijdige draden,
is:
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Op hoge frequenties, ligt de flux volledig buiten de geleiders, omdat de stroom
wegens het huid-effect, slechts vloeit doorheen een dunne buitenste laag van
de geleiders. Uit de volgende figuur blijkt dat b/a = D-a)/a. Meestal is D merkelijk groter dan a
zodat b/a ongeveer gelijk mag gesteld worden aan D/a of D/(d/2) = 2D/d.

In deze omstandigheden wordt de zelfinductie van de parallele tweedraadslijn, per lopende
meter:

L=

Φ μ
2D
= *ln(
)Henry per meter,
i π
d

of na vervanging daarin van de reeds geziene waarde

van μ0 :
L= μr *0,4*ln(2*D/d) μH per meter.

Capaciteit van een tweedraadslijn.
Nemen we aan, dat een positieve lading +q Coulombs
linkse geleider, en -q Coulombs op de rechtse geleider van de lijn.

geplaatst

wordt

op

de

Deze ladingen verdelen zich gelijkmatig over de buitenoppervlakte van de geleiders, en er
ontstaan equipotentiale oppervlakken alsook een elektrisch veld doorheen het diëlektrisch
midden tussen de geleiders. Elektrische veldlijnen staan loodrecht op de oppervlakte van de
geleiders, en lopen vanaf de positieve naar de negatieve ladingen. Elke veldlijn wordt
veroorzaakt door een eenheid van lading. De totale flux Ψ van alle gebundelde lijnen wordt
eveneens in Coulombs uitgedrukt. De fluxlijnen hebben de grootste veldsterkte in het vlak van
de twee geleiders.
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De grootte D van de elektrostatische inductie, wordt uitgedrukt in Coulombs
per vierkante meter. D is gelijk aan de totale flux Ψ, die doorheen een cilindrisch oppervlak
dringt met (= in dit geval gedeeld door) een oppervlakte 2*π*r:
De flux is eenvormig verdeeld over de oppervlakte van de cilinder en wanneer we aannemen
dat die een eenheidslengte heeft, wordt de 2*π*r in feite (2*π*r)*1.
D = Ψ/(2*π*r)*1. De grootte E van de daarmee samengaande veldvector, tussen de twee
equipotentiale oppervlakken, geeft de potentiaal-gradient aan, d.w.z. de mate waarin de
potentiaal verandert over een afstand langs een lijn die loodrecht staat op de oppervlakken
(uitgedrukt in volt per meter). Wanneer de diëlektrische constante van het isolerend materiaal
tussen de twee geleiders, overal dezelfde is, dan is de richting en de zin van de elektrische
veldsterkte E, dezelfde als die van de elektrische inductie D. De twee factoren verschillen
slechts door een constante factor ε die de permittiviteit van het dielektrikum is, dus een
diëlektriciteits-constante.
D = ε*E.
=> ε staat in [(Coulombs/m)/(volts/m)]=
[(Coulombs/volt)/(meter)]= Farads/meter.
ε = ε0*εr [vergelijk met μ = μ0*μr ]. In het M.K.S. stelsel is ε0 = 8,854 pF per meter.
E = D/ε = q/(2*π*r*ε).
Omdat er twee geleiders aanwezig zijn, elk met dezelfde lading q, ontstaat
er een totaal veld, gelijk aan de som van de twee symmetrische radiale velden, dus tweemaal
het rechter lid van de vorige uitdrukking = q/(π*r*ε). Hieruit blijkt, dat de elektrische
veldsterkte, omgekeerd evenredig is met de afstand r.
Bekijken we twee equipotentiale oppervlakken met stralen r en r+Δr. Δr is zeer klein.
Het potentiaalverschil tussen de twee oppervlakken is E *Δr.
De totale spanning tussen de geleiders vindt men door de ruimte tussen de
geleiders op te delen in cilinders met tussenafstanden Δr (zoals hogerstaand reeds bekeken
werd met figuur), en de daarmee overeenstemmende potentiaalverschillen op te tellen.
De spanning tussen de twee evenwijdige geleiders is dan:

De capaciteit per lengte-eenheid is de verhouding q/e:

Vervangen we hierin de waarde van de diëlektriciteitsconstante van de vrije ruimte:
ε0 = 8,854*10-12 F/m, dan is :

(of pF/m).
In de laatste bovenstaande figuur is r1 =d/2 en D = r2+r1.
In de meeste gevallen is r2 veel groter dan r1, zodat D ongeveer gelijk is aan r2.
De verhouding r2/r1 wordt dan D/(d/2) = 2D/d en

C=

π*ε
F/m
ln(2*D/d)

of

C=

27,8*εr
F/m
ln(2*D/d)

De perditantie of lekkonduktantie per lengte-eenheid.
Wanneer men een gelijkspanning aansluit op de ingangsklemmen van een aan het uiteinde
open transmissielijn, dan zou de lijn wegens het ontbreken van een belasting, normaal geen
stroom mogen opnemen. Nochtans vloeit er een kleine lekstroom omdat de isolatie nooit
volledig is. De verhouding I van de lekstroom, tot de grootte van de aangelegde spanning U,
toegepast aan de ingang van de lijn, wordt de lek-konduktantie van de voedingslijn genoemd:
G = I/U of g=i/u of soms g=i/e. Ze kan bv. 1 mikro-Siemens of 1 μmho per kilometer
bedragen.
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Grafiek:
Men kan de hier boven berekende zelfinductie en capaciteit grafisch voorstellen:

.
Wanneer men de afstand tussen de geleiders vergroot, neemt de grootte L van
de zelfinductie toe, en daalt de waarde C van de capaciteit. Als de afstand D vergroot, zal
daardoor de L/C verhouding stijgen, en de golfweerstand of karakteristieke impedantie neemt
toe.
Voorbeeld van berekening van de karakteristieke impedantie van een parallel-tweedraadslijn
na vervanging van de hier boven gevonden waarden => in

Z0 =

L
=
C

2

μ
2*D
 2*D 
*ln(
ln(
μ 
π
d
d  = 1 * μ *ln( 2*D ) 
Z0 =
=
*

2*D
ε  π 
π
ε
d
(π*ε)/ln(
)
d


In droge lucht is μr = 1 en εr =1. Dan wordt

Daarin is

1
μ 0 =4*π*10-7
*
= 120 
π ε0 =8,854*10-12

1 μ
2*D
Z0 = * 0 *ln(
) Ω
π ε0
d
zodat

Z0 =120*ln(

2*D ) Ω
d

en omdat de

Neperiaanse logaritme ln gelijk is aan de Brigse logaritme (log10 = log) vermenigvuldigd met
2,3 kan men Zo herschrijven met de gewone tiendelige logaritme in plaats van de Neperiaanse
logaritme, als : Z0 =120*2,3*(

2*D ) Ω =276*log( 2*D ) Ω.
d
d

Deze laatste uitdrukking hebben we hogerstaand reeds ontmoet.
Voorbeeld.
In de veronderstelling, dat een lijn luchtisolatie zou hebben als diëlektrikum, hoe groot zou de
karakteristieke impedantie zijn met D = 5 cm, en d= 1 cm.
Oplossing
2*D/d =10 en Zo = 276*log(10)= 276 ohm.
Merken we op, dat wanneer de isolatie geen lucht is, maar bijvoorbeeld amphenol, polystyrene
of een ander isolatie-materiaal, dan zal Zo kleiner zijn, omdat de gevonden waarde die
berekend werd met luchtisolatie (εr = 1) nog moet gedeeld worden door de vierkantswortel
(bekijk de vorige formules) uit de diëlektriciteitskonstante die hier boven permittiviteit werd
genoemd. De algemene uitdrukking van Zo, wordt hierdoor:
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Z0 =

276
εr

*log(

2*D ) Ω.
d

Uitbreiding: hertekenen we de grafiek voor grotere waarden van D/d, dan bekomen we de
volgende afbeelding. Bij het uitwerken van enkele numerieke toepassingen, zal blijken dat hij
niet zo nauwkeurig is als de vorige, maar toch nog goed geschikt voor het bekomen van een
snel resultaat met goede benadering.

Enkele waarden van εr;
εr
celluloid :
tot
vensterglas

4 16, dikwijls

doorslagspanning
in kV/mm

6,5

pyrex

8

10

4,5

15

mica

2,5

tot

7

20

steatiet

4,5

tot

6,4

8

bakeliet

5

tot

6

20

eboniet of verharde

rubber

3

40

kwarts

3,5

10

schellak

3,8

porselein

5,4

trolituul

2,3

polystyrene

2,3

tot

2,6

pertinax

5,4

presspahn

5,3

droge lucht

1
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Eigenschappen van enkele diëlektrische stoffen:
(bij een kamertemperatuur van 25 °C).
Materiaal
(handelsbenaming

εr

tg(δ)

thermische
geleidbaarheid
in kal/cm2,sek
per ̊C/cm
1,8 tot 2
alle waarden in
deze
kolom:
vermenigvuldig
met 10-4

mechanische
bewerkbaarheid

15

thermische
uitzettings
koëfficient
in delen/°C
6,5 tot 7,6
alle waarden in
deze
kolom:
vermenigvuldig
met 10-5
0,77
25

polystyrene
steatiet
(keramisch)

2,55
6,25

0,45.10-3
0,54.10-3

croliet
polyethyleen
glas

5,85
2,26

1,90.10-3
0,40.10-3

5,05

5.10-3

27

0,47

slecht of
geen
slecht
goed

polyglas
poly 2-5
dichlorostyrene
styramiek
silicone
nr 200
styraloy
mica

3,36
2,59

0,77
0,23

1,66

2,56
2,80

0,34
4

5,93
96,8

goed
slecht

2,38
5,40

3,85
0,25

4
18

5,9

micalex

6,92

3

13,7

0,80

slecht
nogal
goed
nogal
goed

goed
geen

slecht
goed

Opmerking: voor de tweede en derde kolom geldt: op 30 cm (golflengte in de vrije ruimte).
De lagerstaande studie van de verzwakking zal aantonen, dat de beste coaxiale kabel, deze is,
met de dikste binnengeleider. Bij een gegeven golfweerstand, moet dan ook de buitengeleider
dikker zijn, hetgeen door de hoge koperprijs minder interessant is. Vandaar het intensief
gebruik van schuimplastieken zoals polystyrene, polyethyleen, dichlorostyrenen, waarvan de
geringe εr toelaat bij een gelijkblijvende buitendiameter 2b= D, een binnenader aan te
wenden, die dikker is. [=> a en b hebben zowel betrekking op lintlijnen en ladderlijnen, als op
de coaxiale kabels die hieronder volgen].
Potentiaal gradient.
Indien V het potentiaalverschil is tussen de 2 geleiders van een voedingslijn die opgeladen is
tot q=C*V, berekent men in de elektrostatica, dat de veldsterkte tussen de twee geleiders
gelijk wordt in volt per meter aan:

E=(

V
) V/m
r*ln(b/a)

met als maximale waarde voor r ,gelijk aan de straal der twee geleiders => r = a [en hun
onderlinge afstand =b] (a wordt vaak gebruikt als straal voor zowel de straal van de
centergeleider van een coaxiale kabel, ,bekeken in dwarsdoorsnede ,als van de 2 draden van
een symmetrische tweedraadlijn zowel in ladderlijn-uitvoering als in andere configuraties.

E=(

V
) V/m . Omdat V in effectieve spanningswaarde staat in die uitdrukking
a*ln(b/a)
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moet men deze nog vermenigvuldigen met de vierkantswortel uit 2 om de maximum waarde
van de veldsterkte tussen de twee geleiders te vinden:

Emax. = (

2*V

a*ln(b/a)

) V/m

Toepassingsvoorbeeld.
a = 0,6 cm
b = 1,2 cm
V = 10 kVeff. sinusoidaal tussen de 2 geleiders.

E max. = (

1,41*10

0,6*ln(2 )

) V/cm =

14,1
kV
= 34,1
0,414
cm

De berekende waarde moet in de normale werkomstandigheden vanzelfsprekend ver beneden
de doorslagspanning liggen van de isolatie tussen de twee geleiders.
Opmerking:
Zet men voor een constante verhouding b/a, de veldsterkte E uit in functie van r, dan bekomt
men over het algemeen het volgend verloop:

Dit verloop kan punt voor punt opgenomen worden, door aan r verschillende concrete waarden
toe te kennen.
Coaxiale kabels.
Wanneer men twee punten met elkaar verbindt d.m.v, een coaxiale kabel, dan wordt de HF
energie overgebracht van de ingang v.d. kabel waarmee de uitgang v.d. generator verbonden
is, naar het punt of de plaats waar de gebruiker of de belasting aangesloten is op het uiteinde
v.d. kabel. In termen van electromagnetische energie, wordt deze laatste vanaf zeer hoge
frequenties niet meer door de geleiders als een ZHF stroom getransporteerd, maar doorheen
het midden rond en tussen de geleiders: lucht of een inert gas zoals stikstof, of een
diëlektrisch materiaal zoals een isolerende stof overgezonden.
Dit systeem doet dienst als een soort "golfpijp" zoals men deze aantreft in de radar-installaties
van bv. schepen, en algemeen in microgolf-toepassingen. Tussen de buitenste (mantel-)
geleider van de coax en de binnengeleider, in feite tussen de binnenkant van de
buitengeleider, en de buitenkant van de binnengeleider, staan erelektrische krachtijnen, in
loodrechte vlakken.
Behalve deze veldvectoren, liggen magnetische krachtlijnen in een gesloten kring evenwijdig
met de wanden van de twee geleiders. De magnetische krachtlijnen kunnen daarbij
verschillende vormen aannemen, en men spreekt dan over een “modus” of trillingswijze, zoals
TEM of TE of TM gevolgd door een cijfer. (voorbeeld:TE01).
De linkse figuur hieronder stelt de voortplanting voor van E.M. energie volgens de TEM01
modus = Transvers Electro-Magnetische werkingswijze.
Wat de elektrische krachtlijnen betreft, spreekt men hier ook over een TE10 veldverdeling. De
vol getekende lijnen in de middelste figuur zijn de elektrische veldvectoren, en de streeplijnen
zijn de magnetische krachtlijnen.
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De buitenste geleider schermt het electromagnetisch veld af tussen de twee geleiders, zodat er
geen electromagnetische energie verloren gaat door straling, behalve aan de open uiteinden.
Omgekeerd zullen electromagnetische velden die buiten en dichtbij rond de kabel aanwezig
zijn, geen storende invloeden kunnen uitoefenen.

Oefening: zoekt U zelf met de grafiek de Zo van een dergelijke lijn als D/d=2, en de

ε r =1,04.
Oplossing: Zo = (276/1,04)*log(4) = 159,8 Ω en als we op de grafiek de vertikale trekken
vanuit D/d= 2, dan snijdt deze op een Zo van 160 Ω.
Vervolgd in deel 2.
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