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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 klaar stomen voor publicatie.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2019

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden
No part of this publication may be reproduced our brought to the public in any form, by print,
photocopy, microfilm or by any other means, without prior written permission of the publisher.
All rights reserved
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Transmissie – Lijnen, deel 3.
door Willy Acke ON4AW.

Hieronder is voor enkele bedekkingsmetalen de huideffectdiepte gegeven in funktie van de
golflengte in de vrije ruimte:

Voorbeeld: voor een bronzen (-koperen) geleider bedraagt de indringdieote op 100 MHz
0,0066 mm zoals afgelezen op de grafiek. Dit werd reeds hogerstaand berekend.
Conductantie per eenheidslengte van een coaxiale lijn.
De conductantie wordt niet uitgedrukt in functie van σ of ρ omdat deze grootheden meestal
niet gekend zijn voor de isolerende diëlektrische stof tussen de geleiders.
De onvolmaaktheid van het diëlektrisch materiaal wordt daarentegen wel uitgedrukt in functie
van tg ö, welke aangeeft over hoeveel de stroom doorheen het diëlektricum verschoven is
t.o.v. de juiste fase-kwadratuur met de toegepaste spanning. Voor een capaciteit C per
eenheidslengte van de lijn, en zoals reeds hogerstaand reeds bekeken, is voor kleine
verlieshoeken ö: tg(ö) = sin(ö) = cos(θ) en tg(ö)= G/(ω*C).
Hierin wordt de hoek θ dikwijls φ genoemd, de vermogenfactor van het materiaal.
Bedraagt deze bijvoorbeeld 0,0005, dan is dat nog erg groot, en schadelijk voor UHF
transmissielijnen.
In MKS-eenheden, was

C = 2*π*

ε0*εr
1
Farad
met ε0 =
9
36*π*10 meter
ln( b )
a

ε0*ε r F
1
Aldus wordt G=(ω*C)*tg(ö) =2*π*f*C*tg(ö) gelijk aan:
9*
18*10 ln( b ) m
a
2*π ε r *f * tan(δ) mhos/meter en vermits ln(b/a) = 2,303*log(b/a)
G=
*
18*109
ln( b )
a

C=
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volgens de omzetting van de Neperiaanse naar de Briggse of tiendelige logarithmen, is
-9

G = 0,152*10 *

tenslotte de conductantie van een coax gelijk aan

εr *f * tan(δ) mhos
log( b ) meter
a

Verzwakking.
In een volgend hoofdstuk, zal bewezen worden, dat de verzwakking op een transmissielijn
gegeven is door:

α=

1 R
*( +G*Z0 )
2 Z0

nepers/meter, of vermits de conductantie G, zoals

blijkt uit hetgeen voorafgaat, in veel gevallen verwaarloosbaar klein is t.o.v. R/Zo, is de
verzwakking bij goede benadering gelijk aan

α=

R
.
2*Z0

Vervangen we hierin de reeds

gevonden weerstandswaarde van de coaxiale lijn:

α=

R a +R b
2*Z0

=

1
1
1
* π*μ*f *(
+
).
4*π*Z0
a* σa b* σb

Zo was gelijk aan:

Z0 = 1 * μ0*μ r *ln( b )

zodat de vervanging hiervan in α geeft:

2*π ε0*εr
a
( 1 + 1 )
a* σa b* σ b nepers
α = 1 * π*ε0*εr *μ*f *
2
μ 0*μ r
meter
ln( b )
a
1
π
10-5
Hierin is:
* π*ε0 =
=
= 2,64*10-6
2
36*π*109 2* 3,6
( 1 + 1 )
nepers
-6 ε r *μ * f * a* σa b* σ b
zodat tenslotte: α =2,64*10 *
μr
meter
ln( b )
a
1 waarin ρ de soortelijke weerstand is van het metaal
en wanneer σa = σ =
b ρ

der twee

geleiders, blijft als waarde van de verzwakking α tenslotte:

( 1 + 1 ) nepers
ε
*μ
α = 2,64*10-6 * r * ρ*f * a b
μr
ln( b ) meter
a
Het is klaarblijkelijk dat het grootste deel van de verliezen veroorzaakt wordt door de kleine
diameter a van de centergeleider, te wijten aan de bijdrage 1/a. Dit is tevens te verklaren door
de aanwezigheid, nabij de binnengeleider, van de grootste magnetische veldsterkte.
Opmerking.
In de formules, is de verklaring van de symbolen dezelfde, als deze, die er in de vorige
paragrafen aan gegeven werd. Bij een coaxiale kabel met een binnen- en buiten-geleider uit
hetzelfde metaal, en met lucht- diëlektricum, wordt de εr uit de formule van α: εr =1 (= de
betrekkelijke diëlektriciteitsconstante van het isolerend materiaal van de kabel) en
r

μ =μ

zodat de uitdrukking van α nog vereenvoudigt tot:
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( 1 + 1 ) nepers
α = 2,64*10-6 * ρ*f * a b
ln( b ) meter
a
Toepassingsvoorbeeld:
De afmetingen van een coaxiale kabel met messing geleiders en luchtdiëlektricum, zijn: b=
0,02 m, a = 0,008 m. De werkfrequentie is 1000 MHz.
De verzwakking α bedraagt dan:

α = 2,64*10-6 *

1,72*10-8 *109
1
1
nepers
dB
*(
+
) = 0,00212
of 0,0184
0,02
0,02 0,08
meter
m
ln(
)
0,008

We hebben hogerstaand reeds opgemerkt, dat de voortplantingssnelheid van de stroom-en
spanningsgolf op de kabel,

bepaald worden:

1
ε0*μ 0

bedraagt, in functie waarvan later de faseconstante β zal

β = ω* ε0*μ0

alsook de Q- factor van de coaxiale lijn:

Q= β

2*α

=

2*π*f* ε0*μ 0 *ln( b )
ln( b )
μ
a
a
Q=
= 2* 0 *
1
μ ( +1)
π*ε0*ε r *μ*f
2* 1 *
*ρ*( 1 + 1 )
a b
2
μ 0*μ r
a b
waarbij voor niet magnetische metalen zoals koper μ r = 1 zoals reeds vermeld bij de studie
van het huideffect. Vergelijkt men de structuur van deze Q formule met die van α, dan is het
duidelijk dat een grote Q een kleine α zal geven.
Verzwakking in het dielectricum.
Hernemen we de hierboven in α verwaarloosde term (G*Zo)/2 en stellen we deze voor door αd,
de verzwakking in het diëlektricum.
De oppervlakte van een eenheidslengte van een geleider met straal r, is: 2*π*r*`1.
De weerstand van de diëlectrische laag tussen de twee geleiders met stralen a en b, is volgens
de gekende uitdrukking uit de elektrotechniek:

R=ρ*

S

dR d
1
dr
=
*
dr
σd 2*π*r
b dr
1
1
1
b
Rd = G1 = 2*π*σ
*
=
*ln(r)ab =
*ln( ) waaruit:
a r
2*π*σd
2*π*σd
a
d
d waarin σ de effectieve geleidbaarheid is van de diëlectrische stof.
G 2*π*σ
d
b
ln( )
a

Verder is

=

Substitueren we deze waarde van G in

αd = (G*Zo)/2 met de hoger gevonden Zo:

σd μ0*μ r
μ0*μ r
1
b
*
Z0 =
*
* ln( ) , dan wordt: α =
a
d 2
ε0*εr
2*π ε0*εr
Bij de bepaling van de complexe diëlectrische constante, vonden we:
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σd = ω*ε"= 2*π*f*ε"

met

Hernemen we de uitdrukking van

ε" = ε'*tg(δ) en ε' = ε = ε0*εr

αd :

"
αd = 2*π*f*ε * μ 0*μ r = [(π*tg(δ)]*f*ε' * μ 0*μ r

2

ε0 *ε r

ε0 *ε r

Opmerking: αd, rechtevenredig met f, kan op de UHF groter worden dan α, dat slechts met

f

evenredig is.

Hierin

kan men nog vervangen:

μ = μ0*μ r en c = f =
λ

1
ε0*εr *λ

' 2
)
[(π*tg(δ)] μ*ε' nepers
αd = [(π*tg(δ)] * μ*(ε
=
*
ε0*μ 0 meter
(ε0 )2*μ 0*εr
λ
λ

Wenst men alles in decibels/meter uit te drukken, dan dienen beide leden nog met 8,686
vermenigvuldigd te worden. Deze betrekking is op de volgende bladzijde in nomograafvorm
weergegeven.
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Dan wordt

E1
Z
j*ω*L*Δx
= 1- 1 = 1 = 1 - j*ω* L*C*Δx
E2
Z0
Z0

zodat

E2 = E1 - j*ω*E1 * L*C*Δx
Deze uitdrukking kan vectorieel als volgt voorgesteld worden:

Hieruit blijkt, beter dan hierboven, dat E2 na-ijlt t.o.v. E1 over een kleine hoek
geldt dat de tangens van de hoek ongeveer gelijk is aan de hoek zelf:

waarvoor

β = ω* L*C*Δx .
Vermits de faseverschuiving evenredig is met de lengte, heeft men per lengte-eenheid:

β = ω* L*C .

Tevens geldt volgens de leer der complexe getallen dat de na-ijling van E2

t.o.v. E1 dan kan voorgesteld worden door:
E2 = E1*ε-j*β*x .
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Voorbeeld.
Voor een coaxiale kabel geldt:

L = μ *ln( b ) en C = 2*π*ε
b
a

2*π

Vervangen we de L - en C - waarden in

ln( )
a

β = ω* L*C

β = ω* μ*ε . Vermits

dan geeft dit

de voortplantingssnelheid van het licht gelijk is aan

1

c=

μ 0*ε0

wordt

dit

β = ω* μ r *εr * μ0*ε0 = ω * μ r *εr
c
ω
c
v= =
De fasesnelheid is
.
β μ r *εr
Vermits op de lijn de betrekking bestaat
de kabel ook nog gelijk aan

λ0= v
f
c

λ0 =

f * μ r *εr
dat
λ0 < λ

de vrije ruimte. Het is duidelijk

is de golflengte

λ

=

μ r *εr

λ0

met

in het diëlectricum van

λ= c
f

de golflengte in

en het verschil wordt aangeduid door de

‘verkortingsfactor’ die aangeeft dat de hoogfrequente golven zich trager voortplanten binnen in
een kabel dan in de vrije luchtruimte.
Meestal is μr= 1 voor gewone isolerende stoffen met veel voorkomende diëlektrische
constante. Dan vereenvoudigt β tot

β = 2*π * εr = 2*π .

λ

λ0

In elk geval ziet men aan deze uitdrukkingen, dat isolatie met een grote
geleiders van een lijn of kabel, de waarde van β vergroot.

εr

tussen de twee

Verband met de voortplantingssnelheid.
Bij definitie is de golflengte van de weg, afgelegd door een spannings-of of stroomgolf

λ = v*T of v = λ .
T
ω*T = 2*π of T = 2*π , is v = λ*ω
ω
2*π

gedurende een periode T, gelijk aan
Vermits

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat
Vermits

β = ω* L*C

2*π = β*λ zodat v =

volgt hieruit dat

v=

1
L*C

λ*ω ω
=
β*λ
β

.

Deze uitdrukking van de voortplantingssnelheid op een lijn werd al hogerstaand op een andere
manier gevonden, en uit de uitdrukking van v blijkt nog eens dat de voortplantingssnelheid op
de lijn afhangt van de karakteristieken van de lijn, en niet gelijk is aan de
voortplantingssnelheid van de golven in de vrije ruimte.
Transmissielijnen
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v wordt bepaald door L en C, en is onafhankelijk van de frequentie, tenzij de verliezen op de
lijn (bv. huideffect-verlies) niet nul zouden zijn.
Fase van de stroom langs een transmissielijn.
Alleen wanneer de lijn afgesloten is op haar karakteristieke impedantie zal de stroomfasebetrekking, van punt tot punt over de gehele lengte van een transmissielijn dezelfde blijven.
Indien de belastingsweerstand RL of ZL verschillend is van Zo dan bestaat de eenvormige
faseverandering van de stroom langs de lijn niet meer en kan men schrijven:

Z0*tg(φ) = R L*tg(β*d) = R L*tg( 2*π*d ) waarin d
λ

elektrische lijnlengte is.

R

φ = arc.tg{( ZL )*tg(360* d )}
0

Deze betrekking is hieronder

λ

λ

de in golflengten uitgedrukte

.

in nomograafvorm weergegeven:

De belastingsstroom zal altijd na-ijlen op de stroom aan het zendeinde van de lijn.
Voor elke λ/2 lengte ondergaat hij bovendien een faseverschuiving van precies 180°,
onafhankelijk van de verhouding RL /Zo.
Transmissielijnen

-10/41-

Maximale antiresonerende impedantie van een coaxiale lijn.
Het begrip "antiresonerende impedantie" zal lager, bij de verdere studie van de transmissielijn
(-theorie) nader omschreven worden. Men treft de toestand van antiresonantie aan bij een
transmissielijn, die afgesloten is op een willekeurige impedantie: Z= R ∓ jX, of bij
transmissielijnen met open of kortgesloten uiteinde.
Bekijken we voor het eerste geval, het verloop van de ingangsweerstand Ri. en de
ingangsreactantie Xi in functie van de elektrische lijnlengte (= de faseconstante β maal de
afgelegde weg [of de lengte van het stuk lijn] s).

Bij een korte lijn, met weinig verliezen, zijn de pieken van de weerstand Ri en de reactantie Xi
hoger en scherper, dan voorgesteld in de figuur. Rechts van β*s= π, daalt de
ingangsweerstand eerst snel, en vervolgens trager, tot hij een minimum waarde Rmin. bereikt.
In dezelfde zone stijgt de ingangsreactantie tot een maximum waarde Xmax., een weinig links
van β*s= π gelegen. Bij antiresonantie valt Xi op nul voor β*s= π en daalt vervolgens tot een
grootste negatieve waarde Xmin. waarna ze stijgt en door nul gaat op resonantie.
In functie van de elektrische lijnlengte β*s kan men ook de ingangsadmittantie (G∓jB)
voorstellen, zoals hieronder:

Bij een lijn met open uiteinde heeft de impedantiekromme, het volgend verloop:

Transmissielijnen
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De antiresonanties treden op in de punten β*s= n*(π/2) met n= een even cijfer of getal.
Dezelfde uitdrukking is geldig, maar dan met n= oneven, voor een transmissielijn
op het uiteinde voorzien van een kortsluiting met nul weerstand en nul reactantie. (zoals een
zeer goed geleidende schijf, of plunjer-zuiger).
Voor dit laatste geval is in de onderste figuur de grafische weergave afgebeeld van de
ingangsimpedantie.
We zullen in hetgeen volgt, aantonen, dat de algemene vorm van de antiresonerende
impedantie van een transmissielijn is: Z a.r.= Zo/α. Vervangen we hierin de reeds gevonden
uitdrukkingen van Zo en α, en houden we b of D constant, waarbij we a of d als veranderlijke

(ln[
behouden, dan is op een constante na:

D/d= b/a door x:

Za,r =

D
D
])*(ln[ ])
d
d
D
( +1)
d

of na vervanging van

2
Za,r = [ln(x)]
(x+1)

De verhouding der geleider-diameters, die de maximale anti-resonerende impedantie van de

dZa,r
dx

lijn oplevert, is te vinden door

ln(x)
2
dZa,r {2*(x+1)* x -[ln(x)] }
=
=0
dx
(x+1)2

differentiaalrekening.

Dit

2*(x+1) = ln(x) .
x

De oplossing van deze transcendente vergelijking is:

x=D
d

geeft:

gelijk aan nul te stellen zoals we weten uit de

waaruit:

= b = 9,185 , afgerond 9,2 hetgeen gemakkelijk na te gaan is, door deze waarde te
a

vervangen in de uitdrukking:

2*(x+1) = ln(x) :=>
x

2*(10,185) = 2,216 = ln(9,185) .
9,185

De met de waarde 9,185 van b/a

overeen-

stemmende karakteristieke impedantie is:

Z0 = ( 138 )*log(9,185) = ( 138 )*0,96308 = 133 Ω.

εr

εr

εr

Za,r is voor de coaxiale kabel:
2
Za.r.max. = (2,216) = 4,9 = 0,482.
10,185 10,185

De maximum waarde van
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Hetzelfde resultaat kan zonder twijfel gevonden worden door de grootste waarde van Zo te
delen door de kleinste waarde van de verzwakking α.
Coaxiale kabel - voorbeeld als herhalingsoefening:
Een coaxiale kabel met inwendig veel luchtisolatie, werkt op 1 MHz. De straal van de
binnengeleider is a= 6 mm, en deze van de buitengeleider is b= 12 mm. Veronderstel koper
voor de twee geleiders. Door gebruik te maken van de hieronder volgende uitdrukkingen, en
door de hoger vermelde waarden van μ= μ 0*μr en ε= ε0*εr in de reeds vroeger vermelde
formules in te voeren, probeert U eens zelf de gevraagde resultaten te berekenen.
Oplossing.
De formule voor R is:

waarbij Rs de effectieve oppervlakteweerstand van de lijn is:

De serieweerstand van de lijn neemt toe met de

.

De formule voor L is:

De formule voor G is:

De nul geleidbaarheid (G= 0) van de lijn laat niet toe dat er een lekstroom vloeit tussen de
geleiders (in dit geval met een verliesloos diëlektricum -> σ= 0 en G= 0).
De formule voor C die de shuntcapaciteit tussen de geleiders vertegenwoordigt, is:

Het spanningsverschil [potentiaalverschil] tussen de 2 geleiders, bouwt gelijke en tegengestelde ladingen op, en het is de verhouding tussen de lading en het potentiaalverschil dat de
grootte van de capaciteit bepaalt. {C= Q/(Va-Vb)}.
Snelheid van de voortplanting: In de vrije ruimte:
maar in een midden met een μr en een εr, door

Ten tweede, door:

Tip voor het oplossen van dit vraagstuk: vermits de opgave zegt dat het diëlektricum veel
lucht bevat, wordt μ= μ0 en ε= ε0 en omdat koper een niet magnetisch materiaal is, is zelfs μ=
μ0=1.
Enkele opgeloste toepassingsvoorbeelden over hetgeen voorafgaat.
1) Een coaxiale kabel heeft en isolatie die gemaakt is van een licht geleidend materiaal met
een resistiviteit of een soortelijke weerstand ρ zoals hier onder voorgesteld.
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Gegeven is bovendien dat de binnenste en buitenste stralen van de cirkelvormige isolatielagen,
a en b zijn.

Gevraagd: Zoek een uitdrukking voor de lekweerstand tussen de binnenste en buitenste
geleiders, per lengte-eenheid (1 meter).
Oplossing.
Uit de symmetrie van de kabel volgt dat de lekstroom radiaal, dus volgens een straal zal
verlopen. Bekijken we een dun cilindervormig laagje dr in dezelfde richting als de straal r.
De weerstand van een eenheidslengte van de aldus gevormde dunwandige buis, waar
doorheen een radiale stroom vloeit, is bepaald door de soortelijke weerstand ρ en de dikte van
de buis in de richting van de stroom- doorstroming, gedeeld door de oppervlakte (2*π*r*1)
van de buis, die loodrecht staat op de zin en richting die de stroom volgt, of:

dR = (

ρ
)*dr .
2*π*r

De totale lekweerstand per lengte-eenheid wordt gevonden door de

weerstanden van al de dergelijke in serie geschakelde elementaire buizen op te tellen;
b
R = ( ρ )* 1 *dr = ( ρ )*ln( b ) ohms .
2*π a r
2*π
a meter

2) Een luchtdoorlatende transmissielijn bestaat uit twee evenwijdige cilindrische geleiders met
elk een diameter van 2 mm en met hun centerlijnen op 10 mm van elkaar zoals hieronder
voorgesteld.

Een dwarsdoorsnede van een parallelle draad (lintlijn of twin, of veeleer nog een ladderlijn)
transmissielijn.
Gevraagd:
Bereken het maximale potentiaalverschil dat op de geleiders kan worden toegepast,
(bijvoorbeeld ervan uitgaande dat de elektrische doorslagsterkte van lucht 3 MV is).
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Oplossing:
Aangezien de diameters van de draden klein zijn in vergelijking met hun onderlinge scheiding
of tussenafstand, is het redelijk om aan te nemen dat dichtbij het oppervlak van elke draad het
veld vrijwel volledig bepaald wordt door die draad zoals te zien op de volgende voorstelling.

Het veldpatroon rond een transmissielijn met parallelle draden.
Dit komt overeen met aan te nemen dat de twee draden kunnen worden voorgesteld door
eenvormige lijnladingen (= q) langs hun assen. Merk op dat dit alleen geldig is als de
diameters van de draden klein zijn, vergeleken met de afstand tussen hen.
Het elektrisch veld van elke draad wordt dan gegeven door de volgende vergelijking (voor r ≥1
mm) met het juiste teken voor q. Aangezien de sterkte van het elektrisch veld van elke
lijnlading omgekeerd evenredig is met de afstand tot de lading, moet het grootste elektrisch
veld optreden, loodrecht op het vlak dat door de assen van de twee geleiders loopt.
Het elektrisch veld op de x-as tussen de draden wordt gevonden door de velden van de twee
draden te superponeren, hetgeen in dit geval overeenkomt met een algebraïsche optelling:

Ex = (

-q
(2*π*ε0 )*(0,5*d-x)

)+(

+q

(2*π*ε0 )*(0,5*d+x)

)

Probeert U het tweede deel van de vraag op te lossen door de hogerstaande paragraaf over de
(maximale) doorslagspanning (of potentiaalgradiênt) te herlezen.
3) Een 50 ohm coaxiale kabel met veel droge lucht tussen de twee stroomvoerende geleiders,
heeft een buitenste geleider met een binnendiameter van 10 mm. Bereken de diameter van de
binnengeleider. Een kwartgolf transformator is nodig om deze kabel aan te passen aan een
belasting van 75 ohm op 1 GHz. Ervan uitgaande dat de buitendiameter van de transformator
dezelfde is als die van de kabel, bereken de afmetingen van de kwart golf transformator.
Oplossing.
Het principe van de kwart golf hoogfrequente transformator, is volgens de aanduidingen op de
volgende figuur:

dat de Zo van de HF transfo gelijk is aan Z0

Transmissielijnen
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Verder is volgens hetgeen voorafgaat:

−12
ln( b ) = 50*2* * 8,854*10−7 = 0,834
a
4* *10

Daarom is de diameter van de binnengeleider voor de 50 Ω kabel:

10*ε-0,834 = 10*(2,718)-0,834 = 4,34 mm .
Met de berekende karakteristieke impedantie van de kwartgolf transformator vindt men:

ln( b ) = 0,834* 61,2 = 1,021.
a
50
Daarom is de diameter van de binnengeleider van de

λ/4

kabel:

10*ε-1,021 = 10*(2,718)-1,021 = 3,6 mm.
Op 1 GHz is de vrije golflengte 300 mm, dus moet de transformator 75 mm (= λ/4) lang zijn.
De telegrafisten-vergelijkingen uit de transmissielijn –theorie.
In hetgeen volgt moeten we kiezen voor de spanningsnotaties, tussen de Europese
voorstelling, waarin de ogenblikkelijke waarde van een spanning of spanningsverval e is, de
Amerikaanse met v, de Duitse met u. We zullen beginnen met e (kleine letter), en gaandeweg
overschakelen op v of wat de effectieve waarde van de spanning is: V (hoofdletter).
We starten met een elementair kleine cel, als deel van een voedingslijn.

We veronderstellen dat een coaxiale kabel of een lintlijn verliezen vertoont onder de vorm van
een serieweerstand R waarover een ohms spanningsverval ontstaat, en een parallel
conductantie G langswaar stroom ongewenst weglekt, hier beiden voorgesteld in een
elementair kleine sectie met lengte Δx, geknipt uit een transmissielijn. We gaan hierop de
uitgebreide wet van Ohm toepassen of de spannings-en stroom- wetten van Kirchoff.
Het spanningsverval over de weerstand R is V=I*R, over de spoel L is L*(dI/dt) en de
lekstroom door de condensator is C*(dV/dt).
De potentiaal in het punt Q is gelijk aan de potentiaal in P verminderd met het spanningsverval
over de serie-elementen R en L tussen P en Q (dit zijn de “knooppunten”), Bijgevolg geldt:

of anders geschreven :

Hierin kunnen we na deling door Δx en het daarvan laten streven naar nul zoals in de
differentiaalrekening, de partiële differentiatie toepassen t.o.v. x met als resultaat: (1):

We kunnen op dezelfde wijze te werk gaan met de stroom in knooppunt Q, die gelijk is aan de
stroom in knooppunt P, verminderd met de stroom die weglekt via de parallel condensator C [i
= C*(de/dt)], en de parallel conductantie G, zodat
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of anders geschreven:

We delen links en rechts van het gelijkheidsteken alle termen door Δx en laten opnieuw Δx
streven naar nul, om partieel te differentieren naar x, hetgeen oplevert:
(2)
Indien de spanningsvergelijking (1) nu afgeleid wordt naar x en de stroomvergelijking (2) naar
de tijd t, krijgen we als resultaat:
(3)

en

(4) of: met v als spanning in plaats van

e:

Indien we de laatste uitdrukking vervangen in de voorlaatste, geeft dit (met e’s):

waarin we ook nog de in (2) gevonden δi/δx kunnen vervangen:

Indien de term δ2i/δtδx uit (3) vervangen wordt door de δ2i/δtδx uit (4), geeft dit:

(5) en indien in (5) de δi/δx uit (2) vervangen wordt, levert dit op:

(6)
Indien we (1) differentieren naar t en (2) naar x, en daaruit de afgeleiden van de spanning e
elimineren, krijgt men als uitdrukking voor de stroom:
(7)

(6) en (7) zijn reeds een eerste mogelijke vorm van hetgeen men de ‘telegrafistenvergelijkingen’ noemt. Met v in plaats van e wordt (6):

Als men goed kijkt, kan deze uitdrukking herschikt worden als:
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We kunnen hiervoor ook een vectorvoorstelling schrijven waaruit de tijd verdwijnt, omdat de
tijd t of δt bij vectorvoorstellingen niet meegerekend wordt:

(8)
Men heeft in de techniek van de transmissielijnen in dat verband een grootheid ‘gamma’
ingevoerd, die men de voortplantings-constante van de hoogfrequente golven op de lijn
noemt.

Daardoor kan de uitdrukking (8) als volgt herschreven worden voor spanningen, en eveneens
de uitdrukking (7) voor stromen:

terwijl voor de uitdrukkingen (1) en (2) geldt:

R en G (= met de dimensie van het omgekeerde van een weerstand). Voor een coaxiale kabel
geldt:

G=

2*π*σ Siemens
1
Ohms
met σ = (ρ = resistiviteit of soortelijke weerstand in
)
b
meter
ρ
meter
ln( )
a

Omdat R en G factoren zijn die de verliezen op de lijn uitdrukken, dus een verzwakking voor
de voortlopende golf op de lijn betekenen, hoeft het ons niet te verwonderen, dat de
verzwakking α deel zal uitmaken van gamma (γ).
Na een verdere ontleding, zal blijken dat men met een vectoriële schrijfwijze, de spanning en
stroom op de lijn nog kan voorstellen door:

Een V en een I met een +teken bovenaan duiden op een golf die zich verplaatst van de
generator naar de verbruiker (=VF), en een V en een I met een – teken bovenaan duidt op een
terugkerende of weerkaatste golf (VB). Dit geval zal zich voordoen indien de lijn op het einde
niet afgesloten is op haar golfweerstand of karakteristieke impedantie. Verder zal de vectoriële
spanning de volgende algemene vorm te zullen hebben:
met
zodat spanning en stroom worden (op een lijn zonder verzwakking):
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Indien men rekening houdt met de verzwakking α op een niet verliesvrije lijn, wordt dit:

Opmerking.
Op de hoge frequenties is ω*L
R en ω*C
G . Dit is hetzelfde geval als wanneer
de verzwakking α=0 zou zijn.
Daardoor wordt de voortplantingsconstante gamma, die normaal gelijk is aan α+jβ, nog enkel
gelijk aan jβ met

β = ω* L*C

:

Algemeen toepassingsvoorbeeld.
Een homogene transmissielijn heeft de volgende primaire parameters: R= 0,1 Ω/m, G= 5*108
S/m, C= 50pF/m, L= 0,25/μH/m en de werkfrequentie ƒ= 15915 MHz. Indien de lijn op haar
uiteinde afgesloten is op haar golfweerstand Zo (dus geen weerkaatste spanningen) vraagt
men hoe groot de ingangsspanning is, indien de uitgangsspanning U2=10V.
Oplossing.

De impedantie van de serietak is:

De admittantie van de paralleltak is:
In de volgende berekening is G verwaarloosd:

De voortplantingsconstante gamma is:

Omdat deze lijn afgesloten is op Zo, is ze aangepast, en dan geldt als algemene voorwaarde:

Hieruit is de ingangsspanning U1 af te leiden uit de gekende uitgangsspanning U2:

Microstrip is ook een voorbeeld van een transmissielijn, net zoals de striplijn, waarop de
voortplanting van spanningssignalen wordt gemodelleerd als een "transmissielijn" (TL) waarop
spanning en stroom zich voortplanten als golven, zoals hierboven beschreven. Microstrip wordt
gebruikt om signalen tot op microgolffrequenties over te brengen.
Transmissielijnen
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De drager van de metalen lamel is een diëlektricum met dikte T, met een geleider die door
opdamping afgezet en vakkundig neergeslagen werd als een geleidende strook met breedte W
op het grondvlak.
Een dergelijke uitvoering kan ook vervaardigd worden met een printplaat- (op één kant van
een PCB)-technologie.
Dit transmissielijnmodel kan worden gebruikt om vele soorten hoogfrequente problemen op te
lossen met: Microstrip, striplijn, coplanaire strip, golfgeleider, enz.

Alle echte TL's (Transmissielijnen) hebben één gemeenschappelijk kenmerk: de E en H
(Elektrische en magnetische) velden staan allemaal loodrecht op de voortplantingsrichting, en
worden daarom TEM genoemd, als afkorting voor ‘transversale elektrische en magnetische
velden’.
Laten we de reeds uitgevoerde berekening hernemen op een elementaire cel, met lengte Δx
van een cel of element van een transmissielijn:

Dit, teneinde het onderscheid te kunnen maken tussen een voedingslijn met verliezen en
zonder verliezen.
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Toepassing van de spanningswet of de mazenwet van Kirchoff, of de uitgebreide wet van Ohm,
geeft het volgende resultaat:

of anders gerangschikt:
(1)
Wat de stroom betreft, verkeren we in de volgende toestand:

Het hierop toepassen van de knooppuntwet van Kirchoff geeft:

of anders gerangschikt:

(2)
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Wanneer de verliesfactoren R en G niet nul verondersteld worden, zoals dat bij zeer korte
stukken lijn in oscillatoren en versterkers van UHF-toepassingen wel is, kunnen we nu beter
alle termen van de uitdrukkingen (1) en (2) delen door
Δx, en Δx laten streven naar nul, dan weten we uit de theorie van de limieten, en van de
differentiaalrekening, dat (1) en 2) dan overgaan in partiële afgeleiden van de eerste rang:

3)

4)
Teneinde de ‘telegrafisten-vergelijkingen’ te bekomen, vooral op schepen gekend met hun
transmissielijn-kennis, differentieren we nu (3) naar δx en 4) naar δt:

5)

6)
Na de uitdrukkingen (4) en (6) vervangen te hebben in (5) bekomt men de telegrafisten vergelijking voor spanning:

Men kan op een gelijkaardige wijze te werk gaan voor stroom, hetgeen leidt tot:

Wanneer we in deze twee laatste telegrafisten-vergelijkingen R= 0 en G= 0 stellen zoals in een
kortstuk lijn voor UHF-toepassingen, dan worden die uitdrukkingen:

en

Hierin is L*C= 1/v2 met v= de voortplantingssnelheid van de golven op de lijn, en dat wordt
hieronder nog eens nagegaan.
In de jaren 1700, bestudeerden de Franse wiskundigen Cauchy en d’Alembert de voortplanting
van trillingen in metalen staven (horizontaal langs een x-as liggend), en in 1747 schreef
d’Alembert een artikel over zijn bevindingen: ‘de 1-dimensionele golfvergelijking’ waarin de
wetenschappers hem tot vandaag gevolgd zijn met een golf die zich van links naar rechts in
een medium verplaatst, met een vorm A= f(x-v*t)= voorwaartse golf genoemd, die op het
einde van het medium weerkaatst wordt als A= f(x+v*t), terugkerende golf genoemd.
Hierin is v=dx/dt de snelheid waarmee de golf zich verplaatst.
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Volgens d’Alembert was:

Deze gelijkheid, door redenering gevonden, blijkt overeen te komen met het gedrag van
golven op een transmissielijn zonder de verliezen R, G en α. Laten we dat even nagaan:

Laten we deze beide uitdrukkingen differentiëren naar x:

De rechts staande termen zijn bekomen door het vervangen in de eerste gelijkheid van δI/δx
en inde tweede δV/δx:
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Vergelijken we deze twee resultaten met de oplossing van d’Alembert:

dan kan men daaruit slechts 1 besluit trekken, en dat is dat 1/v2=
L*C, of de voortplantingssnelheid op de lijn is:

Indien een spanningsgolf met frequentie f of pulsatie ω= 2*π*f zich op een lijn in een tijd t
voortplant en daardoor per lengte-eenheid een fase-achteruit-ijling (-)β ondergaat, dus per
lengte x => β*x dan schrijft men dat volgens Leonard Euler symbolisch als:
of indien men zowel de lijn aflopende (index F of +) golf naar het
einde beschouwt, en de teruggekaatste(index B of -), dan schrijft men voor stroom en
spanning:

Indien we de voorwaarts bewegende spanning delen door de voorwaarts bewegende stroom,
zullen we daaruit de golfweerstand of karakteristieke impedantie van de lijn vinden.
Laten we de telegrafisten – vergelijkingen nog op een andere manier benaderen, door de
spanningsvergelijking af te leiden naar x:

en de stroomvergelijking ook:

en daarin te vervangen:

= γ2*V(x) = (α+j*β)2*V(x) of bij een verliesvrije lijn met α= 0: = -(β)2*V(x).
Op UHF en bij een verfliesvrije lijn is α= 0, R ≪ jωL en G ≪ jωC.
Voorbeelden:
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Er blijft:

waaruit duidelijk blijkt dat:
Deze eigenschap blijkt ook te gelden als men de stroomvergelijking afleidt naar x:

Samengevat:

Men noemt deze twee, de transmissielijn –golf-vergelijkingen.
Hernemen we de voedingslijn met verliezen:

De termen tussen haakjes bevatten zowel de verliesfactoren R en G als de fase-verschuivende
elementen L en C en daarom heeft men een parameter gamma γ (= de voortplantingsconstante)
ingevoerd
die
rekening
houdt
met
een
verzwakkingsfactor
of
verzwakkingsconstante α en een faseverschuivende β die vermenigvuldigd met een lijnlengte
gelijk is aan een aantal voor-ijlende graden + β*x of na-ijlende graden -β*x.
α = Re(γ).
β= Im(γ).
Deze definitie laat ons toe de telegrafisten-vergelijking te herschrijven als:

Deze differentiaalvergelijking is een 1-dimensionale golfvergelijking, waarvan de differentiaalrekening ons zegt dat de oplossing daarvan bestaat uit de som van twee spannings-golven,
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ene die zich van de bron in de voorwaartse zin voortplant (langs de x-as) naar de verbruiker
op het einde van de lijn, en een weerkaatste die van dat uiteinde terugkeert naar de
generator.
Dit wordt als volgt uitgedrukt:

Vf of V+ is de voorwaarts lopende spanningsgolf en Vr of V- de weerkaatste of teruglopende.
Dit is ook een toepassing van de superpositiewet uit de studie van de elektronische netwerktheorema’s, hier in verband met lopende spanningsgolven. Uit de negatieve exponent van
epsilon (ε= 2,718) blijkt dat de naar de verbruiker of belasting lopende golf een exponentiële
verzwakking ondergaat, te wijten aan de R en G van de lijn.

De figuur stelt dezelfde golf voor op twee tijdstippen kort na elkaar met een deel van een
periode T er tussen.
Herschrijven we de voorwaarts lopende spanningsgolf:

of

omdat volgens Leonard Euler het reëel gedeelte van
en de φ geeft aan dat er uitwendige invloeden kunnen heersen die nog een bijkomende
faseverschuiving invoeren, en hier is de x ook nog vermenigvuldigd met β.
Als voorbeeld kunnen we bv. t= T/4 invullen met T= 1 periode als we ook nog de tijd en de
frequentie of pulsatie hierbij betrekken.
We hebben dan een combinatie van een exponentieel dalende golf (ε -αx) en een sinustrilling in
harmonisch verband.

Deze laatste uitdrukking van β is gemakkelijk aan te tonen d.m.v. hetgeen we reeds gevonden
hebben.
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β = ω* L*C maar v =

1
L*C

en deze v noemt men de fase-snelheid (vf of vp) ,een
snelheid die kleiner is op een lijn met isolatie tussen de geleiders dan in de vrije lucht, daar
heet de voortplantingssnelheid c= λ*f.

β=

ω
v

=

2*π*f
v

en indien we de v hierin vervangen door λ*f ,aangepast aan de specifieke

toestand waarin de lijn werkt, krijgen we:

β=

ω
2*π*f 2*π
=
=
v=c
λ*f
λ

Een transmissielijn bevat isolerend materiaal tussen de twee geleiders.
De voortplantingssnelheid van stroom- en spanningsgolven op de voedingslijn hangt af van de
materiële parameters: de relatieve permitiviteit en de betrekkelijke permeabiliteit van de
isolatie.

Deze c wordt meestal de fasesnelheid genoemd en vervangen door vp waarbij c0 de
lichtsnelheid in vacuüm is, dat betekent 300000 km/sec.

We hebben ons in hetgeen voorafgaat vooral ingelaten met de spanning op een lijn, maar
laten we nu ook meer aandacht besteden aan de stroom.
Daarvoor grijpen we terug naar de algemene spanningsvergelijking:

waaruit:

Na het uitvoeren van de differentiaal aan de rechterzijde, dus het differentieren naar x, van de
term tussen de ronde haakjes, bekomen we:

Vervolgens vervangen we daarin de hoger gevonden definitie van gamma:

Deze vervanging levert als resultaat:

Aan de rechterkant zien we de vierkantswortel van een quotiënt dat alle vier de elementen van
een cel van een equivalente voedingslijn bevat.
De term waarmee de spanning vermenigvuldigd wordt, kan alleen maar de dimensie van 1/Zo
hebben, hetgeen dan de stroom links oplevert volgens de wet van Ohm. Daarom definiëert
men de karakteristieke lijnimpedantie Zoals de omgekeerde waarde van deze term.
Daar zitten dan alle vier de kenmerkende parameters van een verlieslatende lijn in, maar in
een zeer kort lijnstuk voor UHF-toepassingen zijn R en G praktisch= 0 en dan herleidt Zo zich
tot een eenvoudiger vorm. => Lijn met verliezen:
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Verliesvrije lijn of zeer kort stuk lijn:
De reflectie-coefficient of weerkaatsingscoefficient Γ (Griekse hoofdletter gamma,
soms vervangen door r).
We hebben reeds vastgesteld dat we alle activiteiten op een transmissielijn kunnen uitdrukken
in termen van twee transmissielijngolven, een heengaande golf en een teruggekaatste.
Deze laatste bestaat niet altijd, namelijk wanneer de lijn op de juiste manier afgesloten is met
een (aan-) gepaste belasting, gelijk aan Zo. Maar dat aangepast geval gaan we hier niet
beschouwen, en voorlopig bekijken we bovendien enkel een lijn zonder verliezen, dus met α=
0. Dit is algemeen genoeg voor schakelingen die we bouwen voor de UHF en VHF/ZHF
ontwerpen.

We definiëren in dit verband, met de voorgestelde toestand, een nieuwe parameter= de
reflectiecoëfficiënt r(x) of Γ(x), als de verhouding tussen de twee grootheden, hierboven met
een pijl aangeduid:

of vollediger geschreven:

Voor x = 0, dus in de oorsprong van waaruit de heengaande golf vertrekt, is

en alhoewel we op dit ogenblik nog niet veel weten over de grootte,
kunnen we nu reeds vaststellen dat Γ(x) in bepaalde omstandigheden de waarde 1 zal kunnen
aannemen.
Herinneren we er tenslotte aan, vermits hier enkel de faseconstante β in beschouwing
genomen werd, dat β uitgedrukt wordt in radialen per eenheidslengte, meestal per meter,
zoals in β= 2*π/λ (reeds hier boven gevonden), en de fasesnelheid was vp =

gevonden door de λ in λ*f te vervangen door 2*π/β.
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Beëindiging van een transmissielijn, door afsluiting op een weerstand op het einde.

Omdat de redenering dan gemakkelijker te volgen is, werd de oorsprong van de lijn x= 0
gekozen ter plaatse van de belasting ZL. We gaan er eveneens van uit dat de bronnen en dus
ook de golfvormen op de lijn sinusvormig zijn, en bovendien geldt hier de superpositiewet uit
de elektronische netwerk-theorema’s, d.w.z. dat de heengaande golf op elk punt van de lijn
optelt bij de teruggekaatste golf.

Indien men de toestand ter plaatse van de verbruiker beschouwt, dus met x= 0, dan worden
de exponentiële termen alle vier= 1, want ε tot de macht nul, is= 1.

Indien men deze spanning ter plaatse van de belasting deelt door deze stroom doorheen de
belasting, bekomt men niet alleen een quotient, maar volgens de wet van Ohm ook de ohmse
waarde van de belasting:

Indien men hieruit met een eenvoudige algebraische uitvermenigvuldiging de verhouding
afleidt, bekomt men tenslotte deze verhouding die gedefiniëerd wordt
als de spanningsreflectiecoëfficiënt ter plaatse van de belasting (x= 0):
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Hierbij valt op te merken dat deze ΓL dikwijls een complex getal zal zijn omdat de belasting Z L
(bv. een antenne afgestemd naast resonantie) meestal zelf ook een complexe impedantie
heeft.
In elk geval hebben we nu reeds een interessant middel gevonden om voor heel wat
ingewikkelde voedingslijn-problemen en hun verbruiker een oplossing te vinden.
We hebben in hetgeen voorafgaat reeds opgemerkt dat de weerkaatste golf in de literatuur
terug te vinden is met indexen zoals – of r (van retour) of b (van back= teruglopend of
terugkerend). Zo vindt men de ΓL ook onder de vorm:

waarin de index F of f of + nog altijd staat voor heenlopend (Forward) naar de belasting.
De spanningsreflectiecoëfficiënt wordt daarbij ook soms aangeduid door rho (ϱ= de Griekse r),
dus gedefinieerd als de complexe amplitude van de terugkerende spanningsgolf, gedeeld door
de complexe amplitude van de voorwaarts lopende of zich naar de belasting verplaatsende
spanningsgolf:

Staande golven en de staande golf verhouding SGV.
Een weerkaatsing op een voedingslijn heeft tot gevolg dat daarop zogenaamde staande golven
ontstaan met een golfvorm die volgens de superpositiewet de algebraische som is van de
heengaande en de terugkerende golf in elk punt van de lijn. De Voltage Standing Wave Ratio
(VSWR) is een gemeten maat van de verhouding tussen de maximale spanning en de minimale
spanning op de lijn. We zullen in hetgeen volgt VSWR meestal vervangen door SGV.

Door teller en noemer te delen door VF kan de VSWR
reflectiecoëfficiënt ϱL.

worden vermeld in termen van de

Bij een volledige weerkaatsing op de lijn is de terugkerende golf even groot en tegengesteld
aan de invallende golf, dus is het quotient van beiden= 1= ϱ en de noemer (1 - ϱL) van de
uitdrukking is nul zodat de SGV oneindig groot is, een toestand die niet aan te raden is bv. bij
het voeden van een antenne. Wanneer er helemaal geen weerkaatsing optreedt, zoals bij een
goed afgesloten en aangepaste lijn, zijn de breuken VB/VF nul en de SGV= 1/1= 1= VSWR.
Nuttiger kan de reflectiecoëfficiënt worden vermeld in functie van de VSWR (die kan worden
gemeten):

Toepassing op een lijn met open uiteinde.
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Op de lijn met open uiteinde, of met kortgesloten einde, of belast met Zo of ZL, enz. wordt
uitvoerig teruggekomen in hetgeen volgt, dus hetgeen we nu bekijken is onvolledig over een lijn
met open uiteinde, en slechts een korte toelichting daarover.
Hernemen we:

Door de spanning te delen door de stroom, daarbij V0+ buiten haakjes afzonderend, en daarna
Leonard Euler toepassend met εjx= cos(x) [wat het reëel gedeelte betreft], bekomen we:

met als quotient voor een lijn met lengte ℓ:

waarvan de ingangsimpedantie zuiver reactief blijkt te zijn, hetgeen betekent:

Voor een lijn met open uiteinde is ZL = ∞ zodat ΓL = 1

Verliesvrije lijn met lengte

Transmissielijnen
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Laten we de ingangsimpedantie van deze lijn bepalen. De ingangsimpedantie is eenvoudig de
lijnimpedantie, gezien aan het begin (x= -

) van de transmissielijn, d.w.z

Daarbij is Zin noch gelijk aan de belastingsimpedantie ZL, noch aan de karakteristieke
impedantie Z0.
Om precies te bepalen wat Zin is, moeten we eerst de spanning en stroom bepalen aan het
begin van de transmissielijn.

Daarom is door de toepassing van de wet van Ohm:

We kunnen Zin expliciet schrijven in functie van de belasting Z L met behulp van het eerder
bepaalde verband tussen beiden:

Door deze twee laatste uitdrukkingen te combineren, krijgen we:

Herinneren we daarbij aan de vergelijkingen van Leonard Euler:

Met behulp van de relaties van Euler kunnen we de ingangsimpedantie schrijven na de
uitwerking van de termen tussen haakjes waarbij +j*sinusen opgeheven worden door –
j*sinusen:
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en door teller en noemer te delen door cos(β*

) blijft er:

.
Laten we deze uitdrukking testen met de formule die we hier juist boven gevonden hebben
voor een lijn met open uiteinde, dus: oneindig= ZL= ∞.
We delen alle termen van teller en noemer door ZL en laten deze waarde streven naar
oneindig, dan blijft er niet veel meer over, want breuken met in de noemer oneindig
verdwijnen en in de noemer deelt de term met ZL/ZL uit:
Zin= Z0*{(1+0)/[(0+j*tan(β* )]=Z0/{j*tan(β* )}= - j*Z0/[tan(β* )]= - j*Z0*cotg(β* ).
Dit is juist hetzelfde resultaat als hetgene dat we hierboven gevonden hadden voor een
voedingslijn met open uiteinde met die lengte.
In plaats van de berekening van Zo te gebruiken, kan men uit het volgend nomogram de
afmetingen aflezen die men kan toepassen om zelf een ladderlijn te maken met een bepaalde
karakteristieke impedantie.
We hebben vanuit Zo= 150 Ω een schuine streep getrokken naar de twee buitenste schalen
met de afmetingen en hebben als mogelijke oplossing voor het zelf maken van bv. een150 Ω
Lecherlijn met twee evenwijdige koperen buisjes gevonden: centerlijn tot centerlijn afstand=
2,5 cm met buisjes van ongeveer 14 mm diameter.
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Dit nomogram werd getekend door Jim Kyle in het februari nummer 1962 van Electronics
World.
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De fractionele bandbreedte van een Q –aanpassing.
De bijpassende bandbreedte is smal, d.w.z. slechts een deel of een fractie van hetgeen men bij
andere aanpassingsmethoden zou kunnen verwachten (bv. bij een transfo met spoelen
gewikkeld op een ferrietkern). Daarom spreekt men over een “fractionele” bandbreedte.
Bovendien
verkrijgt
men
slechts
een
perfecte
aanpassing
op
precies
de
frequentie waarop de lengte van de overeenkomende transmissielijn gelijk is een kwart
golflengte. De golflengte staat in verband met de frequentie volgens de betrekking:

λ=

vp
1
=
f
f * L*C

waarin vp de fase-voortplantingssnelheid van de golf is.

Stel bijvoorbeeld dat vp= c (c= de snelheid van het licht in het luchtledige). Dan bekijken we
als voorbeeld: één golflengte op 1 GHz is 30 cm (λ = 0,3 m), terwijl één golflengte op 3 GHz
gelijk is aan 10 cm (λ= 0,1 m). Als gevolg hiervan, is een transmissielijnlengte s= 7,5 cm
gelijk aan een kwart golflengte voor een signaal, juist op 1 GHz. Bijgevolg vertegenwoordigt
een kwartgolf transformator een perfecte aanpassing (Γin= 0) op één en slechts één
signaalfrequentie.
Naarmate de signaalfrequentie (d.w.z. ook de golflengte) verandert, wordt de elektrische
lengte van de overeenkomende transmissielijn gewijzigd. De lengte zal niet langer een kwart
golflengte zijn, en dus zullen we het niet meer kunnen hebben over een perfecte aanpassing.
We zien wel dat hoe dichter ZL of RL in waarde nadert tot de karakteristieke impedantie Zo, des
te breder [onderste kromme] de bandbreedte van de kwart- golflengte- transformator wordt.

Afbeelding:
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transformator met één sectie met verschillende misaanpassingen van de grootte van de
belasting t.o.v. Zo.
Het is bewezen dat de bandbreedte kan vergroot worden door 1 enkele Q –sectie te splitsen en
te vervangen door meerdere opeenvolgende verschillende Q-secties (typisch 3) om dezelfde
aanpassing te verwezenlijken.
De
kwart-golf
transformator
bandbreedte
hangt
af
van
de
verhouding

ZL *Z 0

in die mate dat de bandbreedte zal toenemen naarmate de waarde van Z L deze van

ZL -Z 0 |
Zo benadert vanuit beide richtingen; hetzij Z L >Zo of ZL <Zo. Dit wordt aangetoond in de
grafiek hier boven en ook in deze hier onder:

ZL= 100 Ω resulteert in dezelfde bandbreedte kromme als wanneer Z L= 25 Ω, omdat in beide
gevallen de parameter gegeven in de uitdrukking

ZL *Z 0

dezelfde waarde heeft in de beide gevallen (bijvoorbeeld.

ZL -Z 0 |

2 ).

Evenzo resulteert ZL= 150 Ω in dezelfde bandbreedtekromme
en ZL= 75 Ω levert dezelfde bandbreedtekromme als ZL= 37,5 Ω., enz.

als

ZL=

16,67

Ω

Een uitdrukking voor de fractionele bandbreedte van een Q-transformator met een enkele
sectie werd in geen al te eenvoudige vorm reeds als volgt afgeleid:

waarin Γm de maximale reflectiecoëfficiënt is die we kunnen aanvaarden als een "goede"
aanpassing.
We kunnen uit deze
(Δf/fo)=.....vergelijking
zien dat de fractionele bandbreedte
van de Q-transformator toeneemt naarmate de grootte van Zo door ZL benaderd wordt zoals
reeds vermeld. Voor een waarde van | Γm |= 0,1, is de fractionele bandbreedte van de Qtransfo weergegeven in de volgende korte tabel voor verschillende belastingen.
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Belasting/Verbruiker
ZL = 150 Ω of 16,67 Ω
ZL = 100 Ω of 25 Ω
ZL = 75 Ω of 37,5 Ω

fractionele bandbreedte (%)
22
36
66

Over het algemeen kan men stellen dat Q-transfo ’s een bredere fractionele
bandbreedte bieden dan overeenkomende stub netwerken voor dezelfde belasting.
Voorbeeld over de Q-transfo-bandbreedte.
Probleem:
Ontwerp een Q-transfo om een belasting van 10 Ω aan te passen aan een 50 Ω transmissielijn.
Bepaal de fractionele bandbreedte van deze aanpassing als we de VSWR nastreven voor een
goede SGV die kleiner is dan 1,6:1.
Oplossing.
We zoeken de karakteristieke impedantie Zo met de Q-transfo formule:

Z0 = Zin *ZL = 50*10 = 22,36 Ω
Een VSWR van komt overeen met een reflectiecoëfficiënt-grootte van:

Γm =

VSWR-1
1,6-1
=
= 0,231.
VSWR+1 1,6+1

De fractionele bandbreedte kan nu worden berekend met de vermelde vergelijking:

Δf = 0,342.
f0

De fractionele bandbreedte van deze Q- transformator is daarom 34,2%
De Q-aanpassing. Voorbeelden.
1) We beginnen met na te gaan hoe men soms met eenvoudige oplossingen een lijn kan
maken om er een moeilijk te vinden karakteristieke impedantie mee te maken voor een λ/4 Q:
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2)Nomogram-voorbeeld: 73 ohm naar 200 ohm:

3)Voorbeeld: Men wenst een dipool-antenne met een stralingsweerstand van 75 ohm te
voeden met een zelfgemaakte, verliesvrije kippenladder van 300 ohm. Men kan een dergelijke
lijn maken, volgens de gekende uitdrukking uit de transmissielijn-theorie:

Zo = (276/

εr

).log10(2D/d)

ohm.

Voor een gegeven verhouding D/d, kan men de Zo ook aflezen uit éen van de twee
hogerstaande grafieken. Maar berekenen we als toepassing, de Zo van twee metalen geleiders
van 1 mm diameter, gescheiden door een hart-in hartlijn van 6 cm. We nemen aan, dat we
weinig isolerende spacers gebruiken tussen de draden, dan is de diëlectriciteitsconstante
ook

r

en

εr gelijk aan 1, en wordt Zo= 276.log(12/1)= 276.(1,08)= 300 ohm. De golfweerstand

van het stuk kwart-golf lijn, dat we tussen deze 300 ohm voedingslijn plaatsen en de 75 ohm
belasting, is volgens de eigenschap van een kwart golf (Q-) transformator:
Zi= (Z0)2 / ZL= (Z0)2 / R. R= RA= Rs= de antenne stralingsweerstand.:
Zo=
(300.75)= 150 ohm
Opnieuw kan men met de bovenstaande uitdrukking van Zo, zelf een lijn maken met 150 ohm
golfweerstand, en dan vindt men dat de onderlinge hart-in hart afstand van de twee geleiders,
slechts 0,7 cm mag bedragen. Men kan voor dat stuk, daarom misschien beter een 150 ohm
twin kopen in de handel.
Het aanpassingsschema is nu geworden:

Transmissielijnen

-38/41-

4)Omdat de voortplantingssnelheid op de kwart golflijn kleiner is dan in de vrije ruimte, moet
men de lengten nog vermenigvuldigen met kv, gelegen tussen de 0,8 en de 0,66, afhankelijk
van de soort lijn.
Hoe groter het verschil tussen de waarde van de belastingsweerstand en de golfweerstand van
de voedingslijn, des te moeilijker wordt het om met een enkel stuk kwart golf transformator,
deze aan elkaar aan te passen. Bij grote verschillen, gebruikt men dan twee op elkaar
aansluitende kwart golf transformatoren, bij een voedingslijn van 600 ohm naar een dipool van
73 ohm, bijvoorbeeld een eerste van 600 naar 205 (geeft 350 ohm), en een tweede van 205
naar 73 ohm (geeft 122 ohm). Een rechtstreekse transformatie van 600 naar 73 ohm, zou de
vierkantswortel uit het product van deze beiden opleveren, d.w.z. een kwart golf transformator
met Zo= 210 ohm. Men zou een dergelijke aanpasser zelf kunnen maken met een
symmetrische lijn samengesteld uit aluminium of koperen buisjes van 1,25 centimeter op een
hart-in hart afstand van 3,6 cm, waartussen isolerende afstandsstukken.
Inderdaad, 276.log(2*3,6/1,25)= 276*log(5,76)= 276*0,76= 210 ohm.
Indien men zou overgaan van 600 ohm naar 300 ohm en van 300 ohm naar 70 ohm, worden
de golfweerstanden van de twee achter elkaar geplaatste kwart golf transformatoren,
respectievelijk 425 ohm en 150 ohm.
5)Wanneer men een Q-aanpassing wil toepassen bij een dipool van bijvoorbeeld een tweeelement beam met straler en director of reflector, zal de voedingspuntweerstand al snel dalen
tot bijvoorbeeld 20 ohm. Voedt men met een 300 ohm lintlijn, of met een coaxkabel en balun
naar 200 of 300 ohm, dan krijgt de Q-sectie een lagere waarde, namelijk 63 ohm van 20 naar
200 ohm, of 78 ohm van 20 naar 300 ohm.
Hier onder zijn nog andere voorbeelden uitgewerkt en de Zo - (of ZQ-) waarden van de Qsecties berekend.
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6)Ander praktisch toepassingsvoorbeeld van een Q-aanpassing.
In het punt A is een generator aangesloten, die een e.m.k. levert van 10 volt bij een inwendige
weerstand van 100 ohm. In C en D zijn er belastingsweerstanden aangesloten van
respectievelijk 200 ohm en 50 ohm, zoals op de volgende figuur is weergegeven:

Gevraagd:
a.Hoe groot is de ingangsimpedantie van de kabel in A en hoe groot is het door de generator
aan deze ingangs-impedantie geleverde vermogen?
b. Bereken de spanningen over de weerstanden in C en D.
c. Hoe groot zijn de lengten van de drie kabelstukken, als de frequentie van de generator 100
MHz is, en de voortplantingssnelheid in de kabels 2.108 m/sec bedraagt?
Oplossing.
a) De ingangsimpedantie van het kabelstuk B-D, dat een halve golflengte lang is, is gelijk aan
de afsluitimpedantie, in dit geval een weerstand van 50 ohm.
Het kabelstuk B-C is een kwart golflengte lang en afgesloten met een weerstand van 200 ohm.
De ingangsimpedantie is in dit geval ook een weerstand en wel met een grootte van Z032/200=
1002/200= 50 ohm. Het kabelstuk A-B is dus afgesloten met de parallelschakeling van 2
weerstanden van 50 ohm, dit is 25 ohm.
De ingangsimpedantie bij A is nu Z012/25= 502/25= 100 ohm. Het vermogen dat de generator
aan deze weerstand levert is 102/(4 x 100)= 1/4 watt.
b.) Daar het kabelstuk A-B afgesloten is met twee parallel-geschakelde gelijke weerstanden,
zal het genoemde vermogen in gelijke delen worden toegevoerd aan de takken B-C en B-D. In
de afsluitweerstanden in C en D zal dus een vermogen van 1/8 watt worden gedissipeerd. De
spanningen daar ter plaatse volgen dus uit UC2/200=1/8, dus UC = 5 volt, en UD2/50= 1/8, dus
UD=2,5 volt.
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c.) De voortplantingssnelheid v, de golflengte  en frequentie f zijn gekoppeld door de
vergelijking v= f.

Hieruit volgt voor de golflengte = v/f = 2.10 /10 = 2 meter.
De kabelstukken A-B, B-C en B-D hebben dus respectievelijk een lengte van 0,5 m, 0,5 m en 1
m.
8

8

Gradueel variërende lijnen.
In professionele toepassingen gebruikt men gradueel variërende lijnen of ‘tapered lines’.
Dit zijn transmissielijnen, waarvan de karakteristieke impedantie geleidelijk varieert van het
ene tot het andere uiteinde. Bij een geleidelijk veranderende coniciteit, zal een golf die zich
verplaatst over het gedeelte met veranderende diameter, zijn verhouding van spanning tot
stroom gewijzigd zien. Dit stemt overeen met een verandering van de karakteristieke
impedantie of golfweerstand. Dit is dus bij wijze van spreken een variante op een Qaanpassing in verschillende kleine stapjes. Een ‘tapered’ sectie zorgt voor een bijna volmaakte
impedantie-transformatie De lijn of kabel die instaat voor een dergelijke omzetting kan
vervaardigd worden door de afstand tussen de geleiders te veranderen in het geval van een
symmetrische tweedraads-voedingslijn of door de diameter van de binnen- en/of buitengeleider te wijzigen in het geval van een concentrische lijn.

Bij de tweedraads-uitvoerig vinden we een overeenkomst met de aanpassing van een
voedingslijn met bepaalde Zo aan de 600 of 800 ohm van een ruitantenne of rhombic.
Vaak verloopt de geleidelijke overgang volgens een exponentieel profiel.
Een andere benadering bestaat er in, een rechtlijnige overgang te gebruiken over een lengte
van verschillende golflengten. Tenslotte kan men de overgang van de ene naar de andere
impedantie bekomen door in te werken op de diameter van de geleiders (conische en coaxiale
uitvoering).

Vervolg in deel 4.
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