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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
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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.
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Transmissie – Lijnen, deel 4.
door Willy Acke, ON4AW.

Met coaxiale kabel of coaxiale buis.
Men kan een Q-aanpassing even goed uitvoeren met een λ/4 stuk coaxiale kabel met Zo=
{138/(εr0,5)}*log10(D/d) waarin D= de binnendiameter van de buitengeleider, en d=
buitendiameter van de binnengeleider. [grafieken hierover hogerstaand te herbekijken].
Voorbeeld: voor D/d= 2,3, is Zo= 50 ohm. Voor D/d= 3,5, is Zo= 75 ohm. In beide gevallen,
is εr= 1 genomen (toestand in de vrije, droge lucht). Als toepassing van de eigenschappen van
logarithmen, kan men ook, in het geval van droge lucht, schrijven: Zo= 138*(log[D]- log[d])
Zo zal bijvoorbeeld de Zo van een zelfgemaakte coax met D= 30 mm en d= 18 mm (buisje)
zijn: Zo= 138*(log[30]-log[18])= 30 ohm. Deze overwegingen gelden niet alleen voor de
coaxiale Q-transfo maar uiteraard ook voor de coaxiale λ/4 stub met kortgesloten uiteinde
waarvan de ingang een oneindige impedantie ziet als ‘metalen isolator’, die als isolerende
steun kan dienen voor UHF-stroomvoerende geleiders. Van beide soorten uitvoeringen (stub
en Q) volgen hieronder enkele getekende voorbeelden:

Bij een groot gedeelte van de tot nu toe gemaakte beschouwingen over voedigslijnen, is het
ook nog nodig rekening te houden met de “verkortingsfactor“ van alle lijnen met een verliezen
vertonende isolatie tussen de twee evenwijdige geleiders, zowel lintlijn, twin, als coaxiale
kabel. Minder of bijna niet, bij zogenaamde Lecherlijnen voor VHF/ZHF en UHF met metalen
buisjes en luchtisolatie daartussen, hierboven links afgebeeld.
De verkortingsfactor, velociteitsfactor, of voortplantingsfactor kv (of vf) van een
kabel of lijn.
Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat golven zich trager voortplanten op een transmissielijn,
dan in de vrije ruimte. Zo is door metingen vastgesteld, dat een signaal zich op een coaxiale
kabel met polyethyleen- isolatie voortplant met een snelheid van 0,659 x 300000 km/sec=
197700 km/sec. Voor lijnen en kabels, met een diêlektrische constante, die groter is dan 1
geldt vp < c of de snelheid op een kabel of lintlijn, fasesnelhied vp genoemd, is kleiner dan de
lichtsnelheid. c= f *λ= 3*108 meter/sec.
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De golflengte op een geïsoleerde lijn of kabel is steeds kleiner dan de golflengte in de vrije
lucht, en we zullen in hetgeen volgt aantonen dat dit vooral te wijten is aan de relatieve of
betrekkelijke constante εr van het isolatiemateriaal tussen de twee draden in een lijn of kabel.
De verhouding van de snelheid van de op de lijn voortgeplante golf tot de snelheid van de golf
in de vrije ruimte, wordt de snelheids-factor vf genoemd, (kleiner dan 1), Vermits de twee
vermelde snelheden uitgedrukt worden in meters/sec kan men de seconden in hun verhouding
wegdelen, en men verkrijgt dan een breuk met in teller en noemer een aantal meters. Dit
geeft aanleiding tot de definitie van hetgeen de "velociteitsfactor kv genoemd wordt: (in feite
gelijk aan vf) en hiermee moet de golflengte vf in de vrije lucht vermenigvuldigd worden,
teneinde de juiste golflengte op de lijn te bekomen. Maken we zelf een symmetrische
tweedraadslijn van bijvoorbeeld 450 of 600 ohm, een zogenaamde kippenladder, dan kan men

r= 1 stellen, omdat de isolerende afstandsstukken of spacers zich zo ver van elkaar bevinden,

zodat de isolatie tussen de geleiders vooral uit (droge) lucht bestaat.
Uit metingen is echter gebleken, dat een signaal zich op een coaxiale kabel met polyethyleenisolatie voortplant met een snelheid van 0,66x300000 km/sec.= 198000 km/s. De golflengte λ
is in functie van de frequentie f gedefinieerd door het verband: λ= c/f= 300000(km/s)/f=
((3.108)/f meter. Maar door de aanwezigheid van isolatie, met diëlektriciteitsconstante
verlaagt λ tot λo =

c
.
f. εr

r,

Hieruit blijkt, dat de golflengte op een geïsoleerde lijn of kabel,

steeds kleiner is dan de golflengte in de vrije lucht of ruimte. Men heeft met deze wetenschap,
een verkortingsfactor gedefinieerd:
kv= (ware voortplantingssnelheid op een lijn of kabel)/[= gedeeld door:] {300000(km/s)} als
onbenoemd getal, steeds kleiner dan 1. Wenst men bijgevolg de golflengte λo op een kabel of
lijn te kennen, dan moet de echte golflengte λ en dus bijvoorbeeld ook stukken van λ/2 of
andere afmetingen, vermenigvuldigd worden met kv waarvan de grootte bepaald is door de
soort isolatie. Zo zal op een frequentie van 300 MHz, de golflengte op een coaxiale kabel met
polystyrene isolatie niet λ= /f= 300/300= 1 meter bedragen, maar λo= kv.λ= 0,66 x 1meter=
0,66 meter of 66 cm.
Deze waarde vindt men ook uit
meter. De
capaciteit.
Kabel
RG 8 / U
RG 17/ U
RG 14/ U
RG 63/ U
RG 62/ U
RG 59/ U

r

λo =

c
=
f. εr

300/(300*

2,3 )=

1/

2,3 =

1/1,51= 0,66

van polystyrene is inderdaad 2,3.che constante εr,. of anders uitgedrukt haar

( 50 ohm)
( 50 ohm)
( 50 ohm)
( 125 ohm)
( 93 ohm)
( 75 ohm)

verkortingsfactor kv
0,67
0,66
0,66
0,67
0,67
0,659

capaciteit pF/m
98
100
98
35
46
69

De capaciteitswaarden geven een idee van de demping of verzwakking per 100 meter op 200
MHz. Voor RG 58 /U, is dit bijvoorbeeld 30 db en voor RG 17 /U, slechts 3,65 db. Voor RG 8 U,
10 db. Het is dus best, zo weinig mogelijk dunne kabels of twins met dicht bij elkaar liggende
draden te gebruiken, wegens de hoge verliezen, alhoewel bijvoorbeeld de RG 58 /U zeer
populair is in de wereld van de meettoestellen van allerlei merken. Maar het gaat dan wel over
zeer korte stukken kabel.
Soort lijn
tweedraadslijn of twin
coaxiale kabel met (bijna) luchtisolatie
coaxiale kabel met polystyrene isolatie
twin met luchtisolatie of kippenladder
twin van 300 ohm
twin van 150 ohm
twin van 75 ohm
getwiste of getorsadeerde telefoonlijn
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verkortingsfactor kv
0,85
0,975
0,66
0,985
0,82
0,77
0,71 tot 0,69
0,6
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RG 58 en RG 11 met polyethyleen isolatie
RG 62 en RG 79 met polyethyleen/lucht isolatie
RG 94 met teflon isolatie
schuimplastieken televisiekabel

0,665
0,835
0,675
0,816

Zo zal op een frequentie van 300 MHz, de golflengte op een coaxiale kabel met polystyrene
isolatie niet 1 meter bedragen, maar 66 centimeter. Deze toestand heeft verstrekkende
gevolgen, wanneer men een dergelijke kabel gebruikt bij een stub-aanpassing of als balun
voor een antenne. De vermelde kv waarden zijn slechts bij benadering juist, en de zekerste
methode, om hun waarde te bepalen, bestaat er in, ze te meten. Op de hoge frequenties, is de
serieweerstand R van de lijn, die bijdraagt tot de demping, evenredig met de vierkantswortel
uit de frequentie van de generatorspanning, die de lijn aanstuurt (huid-effect) en de
conductantie G is recht evenredig met het kwadraat van de frequentie (diëlektrische
verliezen). Wanneer het diëlektrisch midden lucht is, dan speelt de conductantie G geen rol.
Het praktisch meten van de verkortingsfactor kv van een stuk voedingskabel of -lijn.
Meetmethoden.
A) We vertrekken als voorbeeld, van een frequentie van 100 MHz of een golflengte van 3
meter in de vrije ruimte, en nemen aan dat we voor een dergelijke frequentie, over een
generator en/of griddip-meter beschikken.
2) Neem een stuk kabel of lijn, precies gelijk aan 75 centimeter, dit is een kwart golf in de
vrije ruimte. Verwijder de isolatie aan het linker uiteinde over geen grotere lengte dan een
halve tot 1 centimeter.
3) vorm aan het linker uiteinde een lusje, door de binnengeleider van de coaxiale kabel
omgebogen vast te solderen aan de buitenmantel (inductieve koppellus).
4) koppel de spoel van een grid-dip meter of van een transistor-dip meter met -het aan het
linker uiteinde gevormde koppellusje van de kabel of lijn. Verdraai de frequentie-afstemming
van de dip-meter tot de meter een scherpe terugslag vertoont en lees de frequentie af. Deze is
bv. 65 MHz. De verkortingsfactor kv is dan 65/100 of 0,65.
5) Wanneer het stuk lijn of kabel geen 75 centimeter lang is, maar een willekeurige lengte L in
meter, werkt deze beredenering en methode ook. Men dipt, leest de frequentie f af en bepaalt
daaruit de golflengte in de vrije lucht in meter: λ= 300/f (f staat in MHz).
De velociteitsfactor is dan kv= L/(λ/4).
Voorbeeld: 10 meter kabel, men meet als frequentie 5 MHz.
Dit betekent λ= 300/5= 60 meter, dus een kwart golflengte van 60/4= 15 meter, en kv=
10(meter)/15 (meter)= 0,66
B) Praktisch:
1) Neem een stuk kabel, langer dan 1,5 meter.
2) verwijder aan beide uiteinden de isolatie, sluit het rechter uiteinde kort en vorm aan het
linker uiteinde een inductieve koppellus, met een der hieronder in 3) beschreven spoeltjes.
3) wikkel drie spoeltjes met 1,2 en 3 windingen ge-emailleerde draad nummer 20 op een
potlood met 6 mm diameter, en schuif ze van het potlood. Rek de spoeltjes zo ver uit, dat elke
winding 1,6 mm van de andere verwijderd is. Laat 12 mm uiteinden aan elke kant van de
spoel waarvan de email met schuurpapier of door afkrabben met een mes of door verbranding
in een alkoholvlam verwijderd wordt.
4) soldeer een van de spoeltjes tussen de buitenmantel en de binnen-geleider van de coaxiale
kabel, en koppel opnieuw een grid-dip of transistor-dip meter met dat spoeltje. Koppel de
meterspoel zo los mogelijk met het spoeltje aan het kabeleinde, teneinde een scherpe
teruqslag van de meter mogelijk te maken. Lees de frequentie af en voedt dat signaal van de
meter via de oppik-antenne van een frequentiemeter naar binnen deze laatste, teneinde een
nauwkeuriger frequentie-bepaling mogelijk te maken.
5) herhaal de werkwijze voor elk van de drie spoeltjes.
6) teken op een stuk grafisch papier (gelijnd) de snijpunten tussen de op de horizontale as
uitgezette frequentie, en op de vertikale as het aantal windingen 1,2,3 van de spoeltjes.
Verbindt de drie gevonden punten door er een rechte of gebogen kromme door te trekken en
zoek het snijpunt van deze laatste met de frequentie-as.
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De daar gevonden frequentie stemt overeen met een spoeltje met nul windingen, hetgeen de
echte toestand is, die normaal aan de ingang van de coaxiale kabel bestaat, want daar is geen
spoeltje. De op de horizontale as afgesneden frequentie noemen we f.
7) Meet de juiste lengte L in meter van de geteste kabel. De verkortingsfactor kv uitgedrukt in
procenten is 2*f *L/3
Voorbeeld
a) kabel met lengte 1,5 meter. Dan is kv= 2*f*1,5/3 (het resultaat moet gedeeld worden door
3 om % te krijgen.) De f die in de formule staat moet wel door metingen bepaald worden.
b) kabel 1,937 meter lang Frequentie bij een spoeltje met 3 windingen:48 MHz, bij 2
windingen 49 MHz en bij 1 winding 50,5 MHz. Het snijpunt op de frequentie-as geeft f= 51,7
MHz; kv= 2*51*1,937/3= 66 % of 0,66.

Lopende golven.
We beschouwen een transversale golfpuls die zich met een snelheid v langs een x-as
verplaatst. Laten we aannemen dat de vorm van de golfpuls constant blijft tijdens de
verplaatsing. Om deze voortplanting te beschrijven, beginnen we op het initiële tijdstip t= 0 in
de x-richting, dus weergegeven door een functie van x:y= f (x) op het initiële tijdstip t= 0,
bijvoorbeeld als een functie met een piek op x= 0. Op een later tijdstip t zal de golfpuls over
een afstand naar rechts verschoven zijn. De piek is verplaatst van x= 0 naar x= v*t.
De functie f(x) moet dan worden vervangen door een nieuwe functie waarin de waarde van het
argument wordt verschoven over een afstand v*t. Vandaar dat de nieuwe functie die de golf
beschrijft, van de vorm is y = f(x- v*t) op een later tijdstip t.
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Een soortgelijke redenering laat zien dat een golf die zich in de negatieve x-richting verplaatst
kan beschreven worden door een functie van de vorm y= f (x + v*t) op een later tijdstip t
ingewikkelder, maar in hetgeen voorafgaat hebben we reeds haar uitdrukking ontmoet,
+
+
namelijk: V (x,t) = Vm*cos(ω*t-β*x+φ) .

De loodrecht op elkaar staande E en H vormen ‘de vlakke golf’ die zich voortplant met c in de
ruimte en vp in lijnen en kabels. De drie samen vormen “de vector van Poynting”.
Staande golven.
Laten we nu kijken naar de superpositie van twee golven met dezelfde amplitude en
frequentie, maar met tegengestelde voortplantingsrichtingen. Als de afzonderlijke golffuncties
zijn:

y1 = A*cos(k*x-ω*t) en y2 =A*cos(k*x+ω*t)

dan is de resulterende golffunctie

y1+y2 = 2*A*cos([k*x]*[ω*t])

Dit resultaat volgt gewoon uit de regels die we kennen uit de driehoeks-meetkunde, namelijk
cos(α+β)= [cos(α)]*cos(β)]-[sin(α)]*sin(β)], opgeteld bij
cos(α-β)= [cos(α)]*cos(β)]+[sin(α)]*sin(β)]. Door de optelling vallen de sinus-termen weg.
De uitdrukking aan de rechterkant van de vergelijking y 1+y2= beschrijft een staande golf.
Deze golf reist niet naar rechts of naar links; haar pieken blijven op vaste posities liggen,
terwijl de gehele golf tegelijkertijd toeneemt en afneemt in grootte. De hele golf pulseert met
een frequentie of pulsatie ω, zoals aangegeven door de factor cos(ω*t). De volgende
afbeelding toont deze staande golf op opeenvolgende tijdstippen.
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Staande golf:

Een staande golf op opeenvolgende tijdstippen.
Elk deeltje van de golffunctie voert een eenvoudige harmonische beweging uit. Echter, in
tegenstelling tot het geval van een lopende golf, waar de amplitude van de oscillatie van elk
deeltje dezelfde is, hangt de amplitude van de oscillatie nu af van de positie. Ze heeft de
waarde A*cos(k*x). De plaatsen waar de trillings-amplitude maximaal is, worden gegeven
door k*x= 0, π,2*π, enz. Bijvoorbeeld met k= 2*π/λ wordt dit x= 0, λ/2, λ, 3*λ/2, enz.
Door een gelijkaardige redenering vindt men de plaatsen waar de amplitude op nul valt: voor
k*x= π/2, 3*π/2, enz. of x= λ/4, 3λ/4, 3*λ/4, 5*λ/4, enz.
Ter vergelijking: lopende golven:

De belangrijkste toepassing van transmissielijnen, is de energie-overbrenging van de uitgang
van de HF-trap van de zender naar de antenne, en aan de ontvangstkant, van de antenne naar
de ingangskring van de ontvanger. Wanneer men de voedingslijn niet aan de antenne aanpast,
is de vermogenoverdracht niet maximaal, zowel bij het zenden als bij het ontvangen, en
ontstaan er weerkaatste golven op de lijn. Om een maximum rendement te bekomen, moet
men deze weerkaatsingen van de HF-stroom-en-spanning voorkomen. Deze weerkaatsingen
oververhitten trouwens de eindbuis of eindtransistor(en) die door het overschrijden van hun
maksimum dissipatie kunnen stukgaan, en ze veroorzaken een hoge SGV (staande golf
verhouding) die overslag op de voedingskabel kan teweegbrengen, en een maat is voor de
Transmissielijnen
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(goede of slechte werking van het systeem. Als algemene regel geldt, dat men de SGV steeds
meet bij een gereduceerd vermogen, teneinde de eindtrap van de zender niet over te belasten
bij een aanvankelijk zeer slechte SGV.
Bekijken we de weerkaatsing, uitgedrukt in procenten, bij verschillende waarden van de
staande golf (SGV of SWR= standing wave ratio), verhoudingen, waarvan de beste waarde 1
is. (juister: 1:1 of 1/1 ).
SGV
weerkaatst vermogen in procenten:
1,2
12
1,5
20
1,7
28
2
33
2,5
43
3
50
4
60
Bij bijvoorbeeld een SGV= 2, bereikt slechts 67 procent van het HF vermogen de antenne, en
wordt daardoor eventueel nuttig uitgestraald.
Hoe komt men bijvoorbeeld aan de cijfers op de laatste lijn van deze tabel?
Bekijken we een voedingslijn met een golfweerstand Zo= 100 ohm die belast wordt aan het
uiteinde met een zuiver ohmse weerstand van ofwel 25 ohm ofwel 400 ohm. Uit de
transmissielijn-theorie, weten we dat de staande golf-verhouding SGV= Zo/ZL. Meestal is de
belastingsimpedantie ZL niet zuiver ohms, dus reactief, maar in dit gekozen geval dus wel.
De SGV= 400/100= 4 ofwel 100/25= 4. (in het quotient staat het grootste getal altijd in de
teller zodat SGV altijd groter is dan 1). Omdat de weerkaatsingskoefficient r gedefinieerd is
door: r= (ZL - Zo)/(ZL + Zo), zal hij positief zijn als ZL groter is dan Zo en negatief wanneer ZL
kleiner is dan Zo . r= (400-100)/(400+100)= 3/5= 0,6 of 60 %.

Eveneens (in absolute waarde want 25<100): r= (100-25)/(100+25)= 75/125= 3/5 . In de
beide gevallen wordt dus 60 procent van de op de lijn gestuurde stroom en spanning
weerkaatst. Wanneer de 100 ohm lijn zou aangepast zijn met een belastingsweerstand van
100 ohm, zou er volgens de wet van Ohm een stroom van 1 ampere door vloeien en de
spanning over de belasting zou 100 volt bedragen, wanneer de generator aan de ingang 100
watt zou leveren. Maar door de weerkaatste spanning van 60 volt, ontstaat nu in de
spanningsbuiken een spanning van 100+60 volt= 160 volt, en in de spanningsknopen 100-60
volt= 40 volt. Op dezelfde wijze schommelt de stroom tussen 1,6 ampere en 0,4 A.
Transmissielijnen
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Dit zijn toestanden die zonder meer schadelijk zijn voor de voedingslijn en voor het ganse
antenne-systeem, inclusief de Tx-Rx.
Ander toepassingsvoorbeeld:
Bekijken we een lijn van 75 ohm (=Zo), die een belastingsweerstand voedt van 20 ohm (=Z L),
bijvoorbeeld de voedingspunt-weerstand van een Yagi-beam, samengesteld uit een straler,
een reflector en één of twee twee directoren. Het systeem is duidelijk niet aangepast, en er
verschijnen staande golven op. De staande golf-verhouding SGV= Zo/ZL= 75/20= 3,75:1
In de volgende figuur is verondersteld, dat de lijn niet al te lang is, anders zou de grootte van
de golfvormen, naar het rechtse einde toe, verkleinen door de verzwakking op de lijn:

Het quotiënt van de waarde van de spanning (in streeplijn) door deze van de stroom (in volle
lijn) geeft aan, dat men in verschillende punten van de lijn een andere weerstand ziet, in dit
geval bij een zuiver ohmse belasting van 20 ohm. Deze toestand is allesbehalve bevorderlijk
voor de serene overdracht van de HF-energie, geleverd door de eindtrap van de zender, naar
de antenne.
Om een SGV= 1 te bekomen, of toch zo dicht mogelijk bij deze ideale waarde, is het nodig, de
golfweerstand Zo van de voedingslijn, gelijk te maken aan de stralingsweerstand Rs (in de
figuur R= ZL) genoemd) van de antenne. Dan is SGV= Zo/ZL= 1. De Rs -weerstand is niet de
ohmse verliesweerstand die men per meter of kilometer van de lijn of kabel kan meten en die
zeer klein is, enkele honderdsten of tienden van een ohm. De stralingsweerstand Rs is een
hoogfrekwent-weerstand, die ontstaat doordat de antenne HF-vermogen kan uitstralen,
geleverd door de zender. Bij een in het midden (=stroombuik) gevoede halve golf dipool,
bedraagt hij bijvoorbeeld 73 ohm in het voedingspunt, en rond de 4000 ohm op de uiteinden.
Over die 4000 ohm staat een grote HF-spanning en daarom is het nodig een goede kwaliteit
isolatoren te gebruiken aan de uiteinden van halve golf draad-antennen.
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Enkele praktische manieren om de SGV te meten of vast te stellen.

a) In

de eerste schakeling bovenaan, en de onderste schakeling links, laat een eenvoudige
diodegelijkrichter-schakeling toe, de grootte van de staande golf spanning op de lijn te
detecteren, en ook na te gaan wanneer er geen staande golven meer aanwezig zijn, dus de lijn
‘vlak’ is.

b) De tweede figuur (foto

en schema) stelt een transmissielijn-balans-indicator voor, uitgebracht
door de NewYorkse ‘Radio and Telegraph Company’. Daar ging men uit van het principe dat
een voedingslijn slechts goed werkt wanneer de stroom die vloeit door 1 der geleiders even
groot en tegengesteld is (180 graden in faze verschoven) als de stroom in de andere geleider.
De aanduider van de symmetrie, heeft dit bedrijf ondergebracht in een aluminium kastje.

c) Dit

bevat een selektieve schakeling die bestaat uit een condensator, parallel met een spoel
met aftakkingen, die kunnen gekozen worden door een draaischakelaar. Bovendien zit er een
germanium-kristal gelijkrichterdiode in en een milliampere meter. De knoppen van twee
schakelaars op het voorpaneel, laten toe de gevoeligheid en het frekwentiebereik van het
meetinstrument in te stellen en te regelen.
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d) Twee

stand-off isolatoren bovenaan het kastje maken kontakt met de twee draden van een
symmetrische voedingslijn (of stub) via twee stevige draden voorzien van een haak of halve
lus, die men over de draden hangt. Langs de isolatoren monden deze draden uit op twee
koppelkondensatoren, aangesloten op de paralleltrilkring, die afgestemd wordt op de
frequentie van de H.F.-spanning op de voedingslijn. Met een houten handvat onderaan het
kastje, kan men dit, voortbewegend, over de lijn verschuiven. Met een potentiometer over de
afgestemde kring, regelt men de gevoeligheid van de seriedetectie-schakeling. De mA-meter
duidt de grootte van de gelijkgerichte stroom aan. Wanneer de ideale toestand zich voordoet
op de lijn, zal de mA-meter van de balans-indicator nul aanduiden. De hoogfrekwente
spanning is dan in de twee draden gelijk en tegengesteld t.o.v. de massa en de twee
spanningen heffen elkaar over de twee koppelkondensatoren op.

e) De

derde figuur met de twee ampere-meters die I1 en I2 aanduiden, dient om na te gaan of
de antenne-stralingsweerstand RA groter of kleiner is dan de golfweerstand Zo van de
voedingslijn. Indien I1>I2, is RA < Zo. Wanneer I1<I2, is RA > Zo. De kennis van deze
toestand zal ons toelaten te kiezen welk soort stub we gebruiken.

f)

In de figuur daarnaast is aangegeven hoe men meet of het antennessyteem in resonantie is op
de gewenste frekwentie. In A) gebeurt dat met twee hoogfrekwent amperemeter, opgesteld
tussen stub en voedingslijn en in B) met een griddip of transistordip-meter.
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Lijn eindigend op een kortsluiting.
Weerkaatste golven.
Bekijken we eerst, wat er gebeurt op spannings-en stroomgebied. Over de kortgesloten
klemmen, aan het uiteinde van de lijn, kan er geen spanning bestaan. De over de ingang
verbonden generator veroorzaakt een invallende en naar het einde toelopende golf E 1.
Daar zal ze dus opgeheven worden door een even grote en tegengestelde golf –E1 die met de
eerste samenstelt tot een resultante die nul is. E1 veroorzaakt door het niet gedissipeerd
worden in een R= 0 op het uiteinde, is een naar de ingang terugkerende, of gereflecteerde of
weerkaatste golf. Hieronder is de invallende en de weerkaatste golf voorgesteld op vijf
opeenvolgende tijdstippen, die elk over een achtste van een periode t.o.v. elkaar verschoven
zijn.

Telkens zal met de invallende golf, een teruggekaatste samengaan, die de spanning aan de
uitgang van de lijn nul maakt. De spanning is daar nul, maar de stroom is de grootst
mogelijke. Wanneer men de weerkaatste golf nader bekijkt, ziet men, dat het een (in streeplijn
getekende) lopende stroomgolf is, die van de uitgang terugloopt naar de ingang. Wanneer de
verliezen op de lijn nul zijn, heeft de weerkaatste golf dezelfde amplitude als de invallende.
Het tot stand komen van staande golven van stroom.
Op het kortgesloten einde van de lijn, is de stroom niet nul, want hij loopt door.
Op de volgende figuur is de stroom in de lijn op vijf verschillende tijdstippen voorgesteld, die
overeenstemmen met de ogenblikken, waarop de spanning is voorgesteld. Door de invallende
en de weerkaatste golf op elk ogenblik op te tellen, bekomt men de staande stroomgolf.
Deze verschilt van de staande spanningsgolfvorm in twee opzichten. Ten eerste is ze over een
kwart golf verplaatst, en ten tweede ziet men, dat ze niet dezelfde amplitude heeft op
hetzelfde ogenblik. D.w,z. dat de stationaire stroomgolf niet in fase is met de staande
spanningsgolf (maar 90 graden verschoven).
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Het tot stand komen van staande golven van spanning.
De kromme, die de spanningen voorstelt op een willekeurig ogenblik langs de lijn, is geen
lopende golf meer, maar de algebraïsche som van de ordinaten van de twee golven, de
invallende en de weerkaatste, gemaakt in elk punt van de lijn. Dit is hier onder voorgesteld op
de zesde rij van de figuur. Op het tijdstip 2, valt de kromme samen met de abscis, want de
spanning is overal nul. Men ziet, dat de resultante nog een sinusoïdale vorm heeft, maar ze
verplaatst zich niet meer.
Ze is stationair of stilstaand zodat ze niet meer voortloopt langs de lijn.
Bekijken we nader wat er gebeurt op gebied van spanning:
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De weerkaatste spanningsgolf is altijd vergezeld van een lopende stroomgolf. Op de lijn loopt
er bijgevolg een weerkaatste stroomgolf in de tegengestelde zin van de invallende stroomgolf.
Nemen we een willekeurig punt op de lijn. De weerkaatste stroom verloopt volgens een
golfvorm die in veel punten tegengesteld is aan de golfvorm van de invallende spanning.
Op het ogenblik 2 is de staande spanningsgolf nul, terwijl de staande stroomgolf maximum is.
De staande golven van stroom en spanning zijn dus 90° in fase verschoven, terwijl de
invallende golven van stroom en spanning in fase waren.

Dergelijke punten, die t.o.v. elkaar over afstanden λ/2 verschoven zijn, noemt men
spanningsknopen (knopen=minima). Er zijn tevens een reeks punten, eveneens over een
afstand λ/2 verschoven, waarin de stroom nul is. Dit zijn de stroomknopen. De stroomknopen
liggen over een afstand λ/4 verschoven t.o.v. de spanningsknopen.
De maxima van spanning en stroom noemt men respectievelijk spanningsbuiken en
stroombuiken. De buiken liggen halfweg tussen de knopen. De buiken en knopen blijven
steeds op dezelfde plaats liggen.

(ijkt U zelf de x-as in onderdelen van golflengten). Er loopt geen stroom doorheen de
stroomknopen. De elektrische ladingen, stapelen zich wel op in de knopen, en op deze manier
ontstaan de spanningsbuiken. Op het einde van een halve periode, keert de stroom om van
zin. Op de plaatsen waar ze van links naar rechts liepen, lopen ze nu van rechts naar links, en
omgekeerd.
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Impedantie in een willekeurig punt van een op het uiteinde kortgesloten lijn.
De impedantie in een punt, is de verhouding tussen de spanning en de stroom in dat punt
d.w.z. in het vectordiagram dat hier onder volgt= OEP/OIP. Wanneer we het diagram invullen
met de amplituden van de staande golven van stroom en spanning, zien we onmiddellijk, dat
de impedantie, die in elk punt gelijk is aan de verhouding tussen de spanning en de stroom,
verloopt volgens een tangens functie:

In het punt P” is E= 0, dus Z= 0. In de stroomknopen, is I= 0, en bijgevolg streeft Z naar
oneindig.
Knopen en buiken.
De staande golven van spanning en stroom, hebben in alle punten van de lijn niet dezelfde
grootte. Wat de spanning betreft, weet men, dat wanneer men zich langs de lijn verplaatst,
vertrekkend van de uitgang naar de ingang, de component van de spanningsgolf, die voorkomt
van de invallende golf, over een hoek β*d vooruitverschoven is t.o.v. de golf aan de uitgang.
De golf, die voortkomt van de weerkaatsing, is over dezelfde hoek β*d achteruit verschoven.
Aan de uitgang, staat de weerkaatste golf (op de kortsluiting) in fasetegenstelling (=π) met de
invallende golf. De twee componenten zijn dus onderling over een hoek (2*β*d+ π)
verschoven, waarbij de weerkaatste golf na-ijlt op de invallende golf. Dit komt daarop neer,
dat de weerkaatste spanningsgolf, de weerkaatsing is, met tekenomkering, van de invallende
golf; Deze fasehoek verandert, wanneer men zich verplaatst. Wanneer hij gelijk is aan 180°,
heeft de component, die voortkomt van de weerkaatste golf, voortdurend het tegengestelde
teken als de invallende golf, en de resultante is overal nul.
Deze toestand doet zich voor, bij d= 0, d= λ/2, d= λ, enz., waarbij d gemeten is, vanaf de
kortsluiting. Op het ogenblik dat de fasehoek (2*β*d+ π) gelijk is aan een geheel veelvoud
van 360°, dan hebben de twee componenten steeds dezelfde waarde en hetzelfde teken.
De amplitude die de resultante kan bereiken, is maximum gelijk aan het dubbele van de
amplitude van de lopende golven. Deze toestand doet zich voor bij d= λ/4, d= 3λ/4, d= 5λ/4,
enz. Wat de stroom betreft, kan men een gelijkaardige beredenering houden. De twee golven
zullen nu op het kortgesloten uiteinde een in-fase stroom opleveren. Op alle andere punten
van de lijn, zijn de invallende en weerkaatste componenten van de stroom over een hoek
2*β*d in fase verschoven, waarbij de weerkaatste golf, na-ijlt op de invallende. De resultante
is nul voor afstanden d= λ/4, d= 3λ/4, d= 5λ/4, enz. en de amplitude van de resulterende
stroom is maximum voor
d= 0, d= λ/2 , d= λ ,enz. Men stelt dus vast, dat er op de lijn punten zijn, waar de spanning
steeds nul is. Ze bevinden zich op afstanden λ/2 van elkaar en het laatste nulpunt of knoop
bevindt zich op de kortsluiting.
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Vectoriële studie van de verschijnselen op een op het uiteinde kortgesloten lijn.
In een welbepaald punt op de lijn, is de spanning en de stroom gelijk aan de som van de
invallende en de weerkaatste golf. Deze twee componenten zijn onderling verschoven over een
fasehoek (2*β*d + π) voor de spanningsgolven, en 2*β*d wat de stroomgolven betreft.
De verschillende golfvormen in een punt P kunnen dus als volgt voorgesteld worden:
Invallende spaningsgolf: Ei = E*cos(ω*t). Weerkaatste golf: Er= E*cos(ω*t-2*β*d - π).
Invallende stroomgolf: Ii = I*cos(ω*t). Weerkaatste stroomgolf: Ir= I*cos(ω*t-2*β*d).
Wanneer men de verliezen verwaarloost, zijn de amplituden gelijk. We kunnen de
verschillende componenten d.m.v. vectoren voorstellen. Hierbij kan
Ei= E*cos(ω*t) voorgesteld worden door een horizontale vector.

OEi is de invallende spanningsgolf,
OEr de weerkaatste spanningsgolf,
Oli de invallende stroomgolf,
Olr de weerkaatste stroomgolf. Merken we op, dat men de vectoren OEi en OIi in feite
willekeurig lang mag maken, door een bepaalde schaal te kiezen. Men kiest gewoonlijk
dezelfde schaal voor stromen en spanningen. Eens dat men dit gedaan heeft, is ook de grootte
van de andere vectoren vastgelegd. Het op deze manier werken, vergemakkelijkt sterk de
berekening van impedanties, die men kan voorstelleri op de schaal Zo.
Dat betekent, dat in een punt, waar de spanning OE is en de stroom OI, de overeenkomende
impedantie gelijk is aan [(OE/OI)*Zo]. Men kan deze beredenering op verschillende punten
van de lijn toepassen, er mee rekening houdende, dat de fasehoek ook verandert van punt tot
punt. Kent men de respectievelijke amplituden en fazen van de resulterende spanning en
stroom in een punt, dan kan men gemakkelijk de impedantie zoeken. Dit kan gebeuren onder
de vorm van een weerstand en een reactantie in serie.

De projectie van OE op OI levert de component van E op die in fase is met I, d.w.z. de
spanning welke staat over R. Bijgevolg is R= (R*I)/I= (OE’)/(OI). Anderzijds is E'E de
component van E die in kwadratuur is met I, d.w.z. de spanning over X.
Bijgevolg is X= (X*I)/I= (E’E)/(OI). De reactieve component X is inductief, wanneer I na-ijlt op
E, en capacitief, indien I voor-ijlt op E.
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Vermits we aan de vectoren E en I van de lopende golven, dezelfde amplitude hebben
toegekend, is de schaal der impedanties deze van Zo, en dat is in absolute waarde: R=
Zo*(OE’/OI) en X= Zo*(EE’/OI).
Op deze manier kan men, uitgaande van de gekende E en I, de grootte van Z vinden onder de
vorm van een seriekring:

Soms is het interessant de impedantie te kennen onder de vorm van een parallelkring met R'
en X'.

Men kan R' en X' als volgt zoeken:

De projectie van I op OE geeft in OI’ de wattstroom, d.w.z. de stroom die doorheen R' vloeit.
II' is de blindstroom d.w.z. de stroom die vloeit doorheen X'. De totale stroom is de vectorsom
van deze twee stromen. Hieruit kan men besluiten dat: R’= OE/OI’.
X’= OE/II’. X' vertegenwoordigt een spoel, wanneer de stroom na-ijlt op de spanning, en X'
is capacitief in het tegenovergestelde geval. Rekening houdend met de aangenomen
impedantieschaal, is de absolute waarde van R’= Zo*[OE/OI’] en X’= Zo*[OE/II’].
Lijn eindigend in een kortsluiting. Berekening van de impedantie Z in elk punt van de
lijn.
Eerst herhalen we enkele reeds gekende begrippen:
Wanneer een lijn wordt afgesloten op een impedantie, verschillend van Zo, zijn stroom en
spanning langs de lijn niet langer het resultaat van een enkele golf die zich beweegt van de
generator naar de belasting. De spanning en stroom in elk punt van de lijn zijn de som van
twee golven die in tegenovergestelde richtingen bewegen. Daar de spanning aan de
kortsluiting op elk ogenblik nul moet zijn, moet de gereflecteerde spanning op elk ogenblik
gelijk en tegengesteld zijn aan de invallende golf. Terwijl de weerkaatste spanningsgolf zich
naar de ingangsklemmen terug begeeft, is ze vergezeld van de teruggekaatste stroomgolf. De
verhouding tussen spanning en stroom is Zo.
De op de ingang aangesloten generator wordt verondersteld een inwendige weerstand Zo te
hebben. Daarom zal de lijn zich t.o.v. de gereflecteerde golf die aan de ingang is aangekomen,
daar gedragen als afgesloten op haar karakteristieke impedantie.
De resulterende spanning van de heengaande en teruglopende golf is op zekere tijdstippen
zoals t1 nul, en in ieder punt van de lijn gelijk aan het verschil van 2 tegengestelde
spanningen. Op een ander tijdstip t2 is ze gelijk aan tweemaal de amplitude van de invallende
golf. Men bekomt aldus een staande golf. De amplitude en de polariteit van deze golf varieert
sinusoidaal in ieder punt met de tijd. De punten van nul spanning zijn spanningsknopen.
Men vindt een analoog gedrag voor de stroom.
Wanneer de golf terugkeert van het kortsluitpunt ondergaat ze een faseverschuiving.
De invallende spanning zouden we kunnen schrijven met V+ en de belasting ZL noemen zoals
in hetgeen voorafgaat. Maar wegens het gemak van schrijven, vervangen we tijdelijk ZL door
de voetletter L, hetgeen betekent ‘ter plaatse van de verbruiker’, en de V’s vervangen we door
e’s als spanning: invallende: e+= eL*ε+(j*β*s) en de weerkaatste spanning: e-=-eL*ε-(j*β*s).
Hierbij is de belasting als oorsprong gekozen en lijn- lengten worden in plaats van d, s
genoemd. Totale spanning in elk punt van de lijn en aan de ingang is volgens de
superpositiewet: e= e+ -e-= eL*{ε+(j*β*s) -ε-(j*β*s)}.
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Het – teken voor de terugkaatsingsterm is hierin ontstaan door de fasedraaiing op de
kortsluiting. Vermits we uit de driehoeksmeting, en volgens Leonard Euler weten dat

sin(β*s) =

ε+j*β*s -ε-j*β*s
2*j

,is de zojuist berekende spanning

e = e+ -e- = 2*j*eL*sin(β*s).
Hieruit blijkt, dat de staande golven wel degelijk sinusoïden zijn, indien de invallende golf zelf
sinusoïdaal is, en de spanning e ijlt (wegens +j) 90° voor op eL.
De fase van e verandert plots 180° in elk knooppunt door de verandering van het teken van
β*s in de bovenstaande uitdrukkingen.

Voor de stromen geldt:

i+ = i L*ε +j*β*s

i − = i L*ε-j*β*s .

en

i = i L*[ ε+j*β*s +ε-j*β*s ] = 2*i L*cos(β*s) = 2* e L *cos(β*s).
Z0

We besluiten hieruit dat de stroom 90° verschoven is t.o.v. de spanning.
Op een kortgesloten lijn is de ingangsimpedantie bijgevolg:

Z= e = j*Z0*tan(β*s).
i

Dit is een uitdrukking die we reeds hogerstaand uit de telegrafisten-

vergelijkingen berekend hadden. De grafische voorstelling van deze tangens-functie is:

Een kortgesloten lijn gedraagt zich dus over haar ingangsklemmen inductief als ze korter is
dan λ/4, en capacitief als haar lengte begrepen is tussen λ/4 en λ/2.
Daar β evenredig is met de frequentie, kan men de variatie van de ingangsimpedantie
bekomen door de frequentie ofwel de fysische lengte van de lijn te veranderen.
De ingangsimpedantie is positief (inductief) voor β*s < 90°, dus s<λ/4. Alsook voor

180° < β*s < 270° of λ/4 < s < 3 *λ.
4

De ingangsimpedantie is negatief (capacitief) voor

90° < β*s < 180° of λ/4 < s < λ .
2

Alsook voor

270° < β*s < 360° of 3 *λ< s < λ.
4
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Samenvattende tabel over kortgesloten lijnstukken met een zekere lengte:
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De ingangsadmittantie is:

Y= 1 =

1
= - j*G*cot(β*s).
j*Z0*tan(β*s)

Z

Merken we nog op, dat een op het uiteinde kortgesloten lijn geen energie opslorpt, vermits de
lijn ofwel equivalent is met een bijna ideale spoel (d.w.z. zonder weerstand) of een bijna ideale
condensator, en dit volgens de lengte van het lijnstuk.
Vraagstukje.
Een tweedraadslijn is 30 cm lang en bestaat uit 2 evenwijdige buisjes met 4 cm diameter, en
waarvan de hart-tot hartlijn- afstand 5 cm bedraagt. Gemonteerd op stand-off isolatoren, dus
met luchtisolatie tussen de buisjes van deze Lecherlijn.
De frequentie van het er op toegepast sein, is 200 MHz. Hoe groot is de ingangsimpedantie,
wanneer men de uitgang kortsluit?
Oplossing:

λ = c = 300 = 1,5 m of 150 cm.
f

Z0 =

200

276
2*D
*log(
) = 276*log(10) = 276 Ω.
d
εr

Z = Z = j*Z0*tan( 360*30
) = j*Z0*tan(72°).
150
Z = j*276*3 = j*828  [inductief].
in

tan(72) = +3.

in

De waarde van de ekwivalente spoel L volgt uit:

ω*L = 828. L=

828
828
-6
=
6 = 0,66*10 Henry of 0,66 μH.
ω
6,28*200*10

Wanneer men over de ingang van de lijn een condensator soldeert, kan men op deze wijze een
trilkring maken. Welke capacitietswaarde moet men hiervoor nemen?
Uit de resonantievoorwaarde

volgt C=

ω*L =

1
ω*C

1 of (werk zelf uit=>) C = 0,96 pF.
828*ω

Opgave: als oefening, herhaalt U zelf eens de bovenstaande oplossing met dezelfde gegevens,
maar de twee buisjes van de Lecherlijn zijn geen 30 cm lang, maar 40 cm. (het antwoord is:
Zin= -j*2620 Ω (capacitief), en C= 0,3 pF).
De coaxiale kring.
Zou men op de UHF-frequenties een gewoon spoeltje met een afstemcondensator willen
gebruiken, dan zou de L/C-verhouding buitengewoon klein worden, en bijgevolg ook de Qfactor en de versterking. Bovendien zouden de parasitaire capaciteiten een goede werking
onmogelijk maken, en onstabiliteit in de hand werken. Daarom maakt men beter gebruik van
trilholten, Lecherlijnen of coaxiale kringen. Daarbij bepalen de mechanische afmetingen de
resonantiefrequentie van de kring. Er wordt gebruik gemaakt van een aan 1 zijde kortgesloten
coaxiale kringen, waarbij de doorsnede van de binnen-ader en de buitenmantel evenwel niet
cirkelvormig hoeft te zijn. Het diëlektricum bestaat uit lucht. De zelfinductie en de capaciteit
zijn gelijkmatig over de lengte van de kring verdeeld. Wordt deze kring door een
wisselspanning met een bepaalde frequentie aangestoten, zodat de bijbehorende golflengte
vier maal de lengte d of l of s bedraagt, dan treden er staande golven op, met een stroom-en
spanningsverloop over de kring, zoals voorgesteld:
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De λ:4 kring is dan in resonantie op deze frequentie. Op het kortgesloten uiteinde van de kring
is de spanning nul en de stroom maximum. Daardoor zal de impedantie op resonantie over de
kring bekeken, verlopen van nul op het kortgesloten uiteinde tot een zeer grote waarde aan
het open uiteinde (theoretisch: oneindig), Tussen deze twee uiteinden in, kan men nu
natuurlijk de impedantie kiezen, welke nodig voor het verkrijgen van een juiste aanpassing
aan een antenne-of versterkerschakeling,
Wenst men de kring af te stemmen, dan men hiertoe het kortsluitstuk verschuifbaar maken,
teneinde de lengte te verkorten en λ op resonantie aan te passen. Het is echter moeilijk de
overgangsweerstand ter plaatse van het kortsluitstuk van de coaxiale kring klein te houden,
zodat men van deze oplossing meestal afziet. Bekijkt men de kring in de doorsnede A, waar de
spanning de grootte E heeft, en de stroom de grootte I. Monteert men op deze plaats tussen
de binnengeleider en de buitenmantel een kleine condensator, zodanig in waarde gekozen dat
bij een er over staande spanning E een stroom I vloeit, dan kan men de kring juist boven A
doorzagen en het bovenste gedeelte verwijderen, want het stroom-en spanningsverloop is tot
in A hetzelfde gebleven. M.a.w. kan men de kring door het toevoegen van de condensator,
verkortingscapaciteit genoemd, mechanisch verkorten van de lengte ℓ tot ℓ '. Daarbij is de
resonantiefrequentie dezelfde gebleven, maar men kan deze nu natuurlijk wijzigen door de
condensator variabel te maken.
Toepassing.
Met een coaxiale kabel van 50 Ω of 75 Ω, het liefst met verzilverde binnengeleider, kan men
op een eenvoudige wijze een coaxiale topkring maken. Een kort stuk kabel: 6 tot 12 cm lang,
wordt op het ene uiteinde kortgesloten, en over het ander uiteinde van de kabel wordt in
parallel daarover een trimmer geschakeld, zodat er een coaxiale kring ontstaat voor UHF, met
een goede Q= factor.
Het moeilijkste probleem dat zich bij het gebruik van een dergelijke kring stelt, is de manier
waarop de energie van binnen naar buiten gekoppeld wordt, omdat men geen magnetische
koppellussen kan inbouwen en evenmin koppelsleuven. We kunnen galvanisch aftakken, door
dwars doorheen de Isolerende mantel en de afscherming, een opening te snijden, zodat de
binnenste geleider vrijkomt, waarop een stukje draad kan gesoldeerd worden, waarop de
Lecherlijn kan aangesloten worden .Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke
opstelling, bedoeld als UHF oscillator in een TV-kanaalkiezer, zodat er een mengtrap en een MF
versterker op volgt, maar wij kunnen deze laatsten weglaten voor het uitvoeren van metingen
,en enkel de oscillator bouwen en gebruiken:
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Wegens de grote Q-factor van een dergelijke keten, start de oscillator gemakkelijk, zodat men
in de meeste gevallen zelfs de terugkoppelcondensator van 1 pF mag weglaten, wanneer het
een diode als menger. Van de collector uit, wordt de oscillatorspanning toegevoerd naar de
menger, via een condensator, die bestaat uit twee geïsoleerde, samengevlochten draadjes.
Door de diodemenging, ontstaat dan de middenfrequentie, die gepiekt wordt over de primaire
van de MF transfo. De massaverbindingen in de schakeling, worden best allemaal samengelegd
naar een gemeenschappelijk punt. Verlengt men de coaxiale kring van de oscillator tot zowat
15 cm, dan trilt de oscillator op ongeveer de halve frequentie.
De koppeling van de antennespanning, naar de emitter, gebeurt capacitief. Omdat de
koppeling zeer los is (0,5 pF), is het nodig, nog een bijkomstige koppelcondensator van 1 pF
aan te brengen, opdat de capaciteitsverhouding, die door de antennekoppeling verstoord is,
weer optimaal zou worden.
Bijzonder geval.
Uit het hogerstaand impedantiediagram, is reeds gebleken, dat de ingangsimpedantie van een
op het einde kortgesloten lijn oneindig is.
Inderdaad:

Z=Z

in

= j*Z0 *tan(

360°*[λ/4]
)=j*Z0 *tan(90°)=> 
λ

.

Dit brengt met zich mee, dat een dergelijke lijn, parallel-geplaatst met een andere, de normale
werking van deze laatste niet verstoort. Het uiteinde van de λ/4 lijn mag dus ook met de
massa of aarde verbonden worden, zodat een stub kan dienen als steunisolator. Men spreekt
dan over een isolerende "stub".

Opdat deze laatste over de transmissielijn, waarover hij komt, een zo groot mogelijke
impedantie zou vertonen, moet zijn Q- factor zeer groot zijn. Hiervoor is een mechanisch
stevige en verliesvrije opstelling nodig, en een afmeting die werkelijk precies gelijk is aan een
kwart golf op de gekozen, vaste werkfrequentie. Een afwijking van deze frequentie zal een
nadelig capacitief of inductief gedrag van de stub veroorzaken. Om dit te voorkomen, maakt
men de stub soms een oneven aantal λ/4 lang. Door zijn grotere lengte, worden eventueel
weerkaatste golven gedempt. Een veel gebruikte methode, om de frequentie-gevoeligheid van
de stub te verminderen, of een grotere breedbandigheid te bekomen, bestaat er in, in de lijn
λ/2 secties op te nemen, met een kleinere Zo dan de rest van de opstelling. Een stub wordt
dan aangesloten in het midden van elke toegevoegde sectie.
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Met deze werkwijze mag de frequentie tot 15% afwijken van de resonantiefrequentie, zonder
ernstig verlies van het rendement van de metalen isolator. In hetgeen volgt komen we
uitvoeriger terug op stubs en hoe ze toe te passen.
Nog meer toepassingen van vooral λ/4 op het einde kortgesloten lijnstukken.
De bazooka. (1:1 aanpasser)

Een metalen pijp met een binnendiameter D vormt met de metalen afscherming met
buitendiameter d van de coaxiale voedingskabel, die er concentrisch binnenin zit, een kwart
golf-coaxiaal, waarvan het onderste einde kortgesloten is. Het punt cc’ van de buitenste
cilinder bevindt zich op aardpotentiaal. Tussen de punten cc’ en bb’ of tussen b en c (hier
onder rechts)) bestaat volgens de eigenschap van de op het uiteinde kortgesloten kwart
golflijn, een oneindige impedantie.
Daardoor is, met cc’ op aardpotentiaal, bb’ daarvan geïsoleerd. Met b geïsoleerd t.o.v. de
aarde of grond, waarmee c onderaan verbonden kan zijn, vloeit er tussen b en c geen stroom.
Met bb’ volkomen geïsoleerd van cc’, mag tussen de punten a en b een symmetrische
belasting, geïsoleerd van de aarde, aangesloten worden.

De impedantie-transformatie-verhouding is 1/1, dus 75 ohm asymmetrisch naar 75 ohm
symmetrisch (ideaal om een dipool te voeden), of 50 ohm naar 50 ohm, enz., want stroom en
spanning op het systeem blijven ongewijzigd dezelfde.
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Omdat het geheel in de lucht opgesteld is met tussen a en bb’ luchtisolatie, is de
verkortingsfactor kv hier 0,95, zodat de lengte van de bazooka 0,95*λ/4 is.
In
feite mag
het
bazooka-gedeelte
zelf
een
willekeurige golfweerstand
Zo=
(138/ εr ).log10(D/d) hebben, hier: Zo= 138.log(D/d) ohm. Als vuistregel laat men meestal
gelden dat de binnendiameter D van de buitengeleider, drie-tot viermaal groter is dan de
buitendiameter d van de binnengeleider. Dat hoeft echter niet noodzakelijk strikt aangehouden
worden, en in het volgend voorbeeld van een bazooka-aanpassing voor een ZL-special (reeds
in 1937 uitgevonden door de antennespecialist W8JK [nu: silent key]), is gewoon, een metalen
gaine, de metaalgaas-buitenmantel van een stuk 0,95*λ/4 coaxiaal, over de isolerende
buitenmantel van een 50 ohm voedings-coaxiaal geschoven, waarbij de twee afschermingen
onderaan aan elkaar gesoldeerd zijn.

Bij uitzondering zal men de bazooka-gaine over de voedingskabel schuiven in de shack zelf,
vlak bij de uitgang van de zender. Nochtans is deze oplossing niet aan te raden, en ze wordt
zelden toegepast, enkel in het zeer speciaal geval dat de zender een symmetrische uitgang zou
hebben.
Nog twee andere 50 ohm naar 50 ohm (of 75 naar 75 ohm) transformatoren zijn voorgesteld.
We herkennen in deze uitvoeringen de toepassing van de principewerking van zowel de
bazooka als de balun.

De trombone. (1:1 aanpasser)
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Deze aanpassing, ook soms bazooka genoemd, hetgeen verwarring kan scheppen met de hier
bovenstaande oorspronkelijke bazooka, ontleent haar benaming aan haar vorm, die doet
denken aan een daarop gelijkend muziekinstrument met dezelfde naam.
In een eerste uitvoering wordt een stuk voedingskabel van drie vierden golflengte lang (maal
kv) parallel met de voedingskabel gemonteerd.

De faserende coax met lengte 3λ/4 (=λ/4 in serie met een fasedraaiend stuk λ/2) wordt echter
meestal λ/4 lang gekozen, en van hetzelfde type als de voedingskabel. Het stuk kabel wordt
als transformator parallel geplaatst met het antenne-uiteinde van de voedingskabel, en met de
binnengeleider op het beneden-einde, kortgesloten naar de afscherming. Daardoor staat
parallel met de antenneklemmen, een oneindige impedantie, die de symmetrie bovenaan niet
verstoort, en ook geen impedantie-verandering van de voedingskabel naar de belasting
(=antenne) veroorzaakt. De parallel aangebrachte λ/4 -sectie moet ervoor zorgen dat de HFstroom op de buitenafscherming van de voedingskabel, opgeheven wordt en niet straalt.
De spanningen op de twee antenneklemmen zijn t.o.v. de aarde, gelijk in grootte, maar
tegengesteld in fase. Elk van deze spanningen doet een stroom vloeien in de afscherming van
de coaxiale kabels. Door het feit dat de hoogfrequente stromen op het symmetrisch kwart golf
paar, gelijk zijn en tegengesteld, heffen ze elkaar op, waardoor ook geen stroom vloeit op de
buitenafscherming van de rest van de voedingskabel.
De opheffing gebeurt des te meer, omdat de onderzijden van de afschermingen met elkaar
verbonden zijn, zodat de stroom die naar boven vloeit via de voedingskabel, in dit soort lus
dan naar beneden vloeit in in de kwart golf sectie, even groot en tegengesteld.

Tussen de isolerende buitenmantel van de twee kabels, kan men een afstand van 1 tot 2 cm
aanhouden, alhoewel dat niet strikt noodzakelijk is. Men kan ze ook gewoon zijde aan zijde
tegen elkaar tapen met een goede kwaliteit weerbestendige plakband die niet loskomt in de
regen.
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Varianten.

1) Uitvoering

met massieve draad of volle, niet holle koperen pijp, met verschuifbare
kortsluiting. Het parallel aangebracht kwart golf-stuk mag ook een metalen pijp zijn met de
diameter van de voedings-coaxiaal, en dan moet men deze kwart golf niet
vermenigvuldigen met de verkortingsfactor van meestal 0,66, maar voor een pijp in de
omringende lucht opgesteld, wordt de kv= 0,95, dus langer. De twee armen van de kwart
golflijn, worden gevormd door de buiten-afschermingen a en b van de coaxiale kabels.
De verplaatsbare kortsluiting van de kwart golf transformator laat toe, een juiste λ/4 in te
stellen op de gekozen centerfrequentie van de antenne, en deze te verschuiven om de beste
SGV te bekomen. De geleidende oppervlakken c en a van de voedingskabel staan in
parallel met de zeer hoge impedantie van de kwart golflijn, zodat zonder meer een
symmetrische antenne kan bevestigd worden aan de punten A en B. Er treedt geen
impedantie-verandering op, zodat de antenne dezelfde stralingsweerstand mag hebben als
de Zo van de voedingskabel. Dit is interessant wanneer men met een 50 ohm kabel een
dipool wil voeden die voorafgegaan is door een director en/of gevolgd door een reflector,
waardoor zijn oorspronkelijke stralingsweerstand daalt tot 50 ohm.

In deze twee figuren speelt alleen de buitenmantel van het rechtse stuk coaxiale kabel een rol.
Al deze kwart golf transformatoren zou men kunnen verwijten dat ze in bandbreedte beperkt
zijn en slechts goed werken op een enkele frequentie, namelijk deze waarvoor ze ontworpen
zijn.
Transmissielijnen

-28/44-

Maar in de praktijk valt dat erg mee en al de besproken aanpassers blijken bruikbaar te zijn
voor alle frequenties die gelegen zijn in een frequentieband waarvoor de lengten a en b liggen
tussen λ/3 en λ/6, dat is ongeveer een frequentieverhouding van 1:2.
Wel moet men bij een frequentie-verandering van bijvoorbeeld 100 kHz, de zender wel
opnieuw afregelen voor maximum uitgangsvermogen, of het ontvangstgedeelte bijregelen voor
de beste ontvangst. Een nadeel van al deze aanpassers is, dat bij een lagere frequentie (zoals
op de 80 m,40 m en 20 m band), de stukken a en b lang worden, maar dat bezwaar wordt
grotendeels opgeheven door de daarvoor gebruikte coaxiale kabels dan op die plaats
cirkelvormig op te rollen. (cirkeldiameter ongeveer 30 cm).
2) De afscherming van de toegevoegde kwart golf sectie, is onderaan niet verbonden met de
afscherming van de voedingskabel. (figuur links boven). Wanneer men de binnen-en
buitengeleider van de kwart golf parallel plaatst met de antenneklemmen, blijft de
bovenstaande redenering gelden. De λ/4 -sectie met kortgesloten uiteinde vertegenwoordigt
nog steeds een oneindige impedantie over de antenne, dus geen symmetrie-verstoring.
Nog een toepassing van de op het einde kortgesloten lijn:
De haarspeld-aanpassing, ook inducto-match, of Beta-aanpassing genoemd.
De haarspeld-aanpassing vindt men in de Hi-Gain TH6DXX, in de Hi-Gain DB-1015, in de
Butternut HF2V en HF6V antennen en in de Duitse Hirschmann-fabrikaten. Soms bedraagt de
zelfinductie van de haarspeld of een haar vervangende kleine spoel, gewikkeld op lucht en
ondergebracht in een beschermende plastieken houder, 0,6 tot 0,7 µH.
Beneden de resonantie-frequentie, gedraagt een antenne zich capacitief (fysisch te kort) en
boven de resonantie-frequentie, inductief (fysisch te lang). Gebruiken we een dipool als straler
in een vijf-of zes-element yagi, met parasitaire elementen die dicht bij elkaar en dicht bij de
dipool staan, dan daalt de voedingspunt-weerstand tot 6 of 8 ohm, bij een 2 tot 4-element tot
40 of 10 ohm. Men kan de dipool of een andere symmetrische antenne dan voeden met een
delta-of T-aanpassing, of een gamma-of omega-aanpassing. Ongeveer de helft van alle
gamma-aanpassingen zijn ook een toepassing van een op het einde kortgesloten lijn.
Een andere oplossing bestaat er in de asymmetrische antenne in twee gelijke delen te splitsen,
geïsoleerd opgesteld op de boom. Men kan in de twee buishelften een plexiglas-of teflon buis
schuiven met iets kleinere diameter, teneinde de twee helften in elkaars verlengde te
verbinden, en ze bovendien op isolatoren monteren. Wanneer men tenslotte, bijvoorbeeld een
dipool enkele procenten kleiner maakt dan 0,95λ/2, wordt zijn ekwivalent schema, een
condensator in serie met een weerstand. Men kan een spoel bestaande uit 1 winding, daarmee
parallel schakelen, teneinde het geheel in resonantie te brengen op de gewenste resonantiefrequentie in de gekozen band. Hetzelfde resultaat bekomt men door het kortsluitstuk van een
haarspeld te verschuiven om de zelfinductie in te stellen op de gewenste waarde.
De lage waarde van de stralingsweerstand RA blijft dan als enige zuiver ohmse belasting over.

De grafiek geeft de zelfinductie aan voor een bepaalde haarspeld-lengte in centimeters.
Merken we op dat deze zelfinductie klein zal zijn, vaak rond de 3 microhenry of minder.
Ook de antenneweerstand speelt een rol, dat is dan de wisselstroomweerstand gemeten met
een HF-impedantie-meetbrug, niet de gewone ohmse weerstand die minder dan 0,1 ohm zal
bedragen.
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Bij een weerstand van bijvoorbeeld 27,5 ohm, zal er een haarspeld(-spoel) nodig zijn van 0,6
µH, een zelfinductie-waarde die kan gemeten worden met een digitale RLC-meter.
Voor een gemeten 12 ohm antenneweerstand, is een 0,32 µH haarspeld nodig, en wanneer we
kijken naar de grafiek, stemt dit overeen met een haarspeld-lengte van 20 cm (bijvoorbeeld
gemaakt met twee draden nummer 8 op een onderlinge afstand van 5 cm. Een goede regel is
dat men draden neemt met een diameter van minstens 2,5 mm, of dunne koperen buisjes.
Indien de haarspeld vervaardigd wordt uit buisjes met 1,2 cm diameter, gespacieerd over 4
cm, dan is de Zo daarvan 300 ohm. Voor een dipool-straler voor de 20 meter band, is de
vereiste lengte van de haarspeld 32 tot 44,5 cm.
Deze afmetingen kunnen nogal wat variëren, en het beste is, in een praktische toepassing met
een te grote lengte te beginnen.

Zo vertelde Willy Everaert, ON4WM ons lang geleden, dat de haarspeld op zijn Hi-Gain beam,
op 14175 kHz, 61 cm lang was met 3 cm onderlinge afstand tussen de twee geleiders. Op het
niet kortgesloten einde verbreedde de haarspeld tot 22 cm. In Communications Quarterly,
zomer 1994, berekent T. Cefalo WA1SPI, een haarspeld die op 14175 kHz ,50 cm lang is.
Ze bestaat uit koperen of aluminium buisjes met 6 mm diameter op een hartlijn tot hartlijn
afstand van 4 cm. De gemeten antenneweerstand van zijn 3-element yagi bedraagt 22 ohm
resistief in serie met een capacitieve reactantie van (-j)24,8 ohm. Als zelfinductie-waarde van
de haarspeld, berekent hij 0,5 µH, en hij baseert zich daarvoor op de hoger geziene
uitdrukking van een op het uiteinde kortgesloten stuk lijn: j.XL= j.Zo.tg λ.s. waaruit s (in
meter)= ([(3*108)*kv]/2.λ.f)*tan-1(XL / Zo))
In het Duitse CQ-DL vinden we dan weer een tabel met de volgende waarden:
frequentie in kHz
28500
24900
21200
18100
14200
10150
7050
3650
1850
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haarspeld-lengte in centimeters
16
18
22
25
32
45
64
126
249
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Omdat corrosief zout en zure dampen in de lucht het metaal van een haarspeld kunnen
aantasten, kan men in sommige gevallen overwegen, deze te vervangen door een kleine spoel
uit dikke draad in een waterdicht plastieken doosje. Aan de oppervlakte van het metaal van de
spoel zullen wel enkele hoogfrequent verliezen optreden door huid-effect. Daartegenover staat
dan weer als voordeel van een spoel, dat ook de twee verbindingspunten van het kortsluitstuk
van een haarspeld, mettertijd een verlies zullen invoeren door de toename van de
contactweerstand door de chemische soep van de omringende (vervuilde) lucht.
Meestal bestaat de spoel slechts uit 1 winding met zelfinductie L en wordt in de vorm van een
lus, over de antenneklemmen aangebracht. De bedoeling is daarbij, dat L zo gekozen wordt,
dat de totale antenne-impedantie zo dicht mogelijk nadert tot de Zo van de voedingslijn.
Nooit een coaxiale kabel rechtstreeks over een haarspeld aansluiten, zoals de hier
bovenstaande figuur rechts, uit een QST-nummer voorstelt.
De afbeeldingen in de volgende figuur tonen onder meer een beta-match bij een 20 meter HiGain antenne.

Merken we hierbij op, dat bij het voeden van het geheel, antenne + haarspeld, de principes
voor het correct voeden van de antenne, nog steeds moeten aangehouden worden, en bij al
deze uitvoeringen een symmetriseur (balun, bazooka of trombone) gebruikt is tussen de 50
ohm coaxiale voedingskabel en de straler. Men zal daarbij rekening moeten houden met de
totale configuratie van de beam, zodat bij een yagi met een aantal parasitaire elementen, geen
1 naar 4 impedantietransformator kan gebruikt worden, zoals de gewone balun, omdat de
voedingspunt-weerstand van de straler te klein is, zoals hierboven reeds toegelicht.
Dit nadeel kan opgeheven worden, door een dipool-straler te vervangen door een gevouwen
dipool met een oorspronkelijke stralingsweerstand van 300 ohm.
De (symmetrische) haarspeld staat rechtstreeks parallel met de twee helften van de
symmetrische antenne, en omdat het juiste midden van de haarspeldlus op nul potentiaal
staat, mag dit neutraal punt aan de metalen boom vastgeschroefd worden om de mechanische
stevigheid van de uitvoering te verzekeren.
Om een zo groot mogelijke bandbreedte te bekomen, kiest men voor de straler van een beam,
het best duraluminium buizen met een zo groot mogelijke diameter, of vervangt men de dipool
door een gevouwen dipool, enkele procenten korter dan een halve golf op de gekozen centerresonantie-frequentie, zodat men zeker is, dat de antenne zonder de haarspeld, zich capacitief
zal gedragen. Na de montage van het geheel, voedt men de antenne met een gereduceerd HF
-vermogen, en verschuift men de telescopische buizen van de twee antenne-helften telkens
evenveel tot de SGV -meter het minimum aangeeft. Het verschuifbaar kortsluitstuk op het
einde van de twee haarspeld-draden of -buizen, dient dan om de waarde van de zelfinductie bij
te regelen, en zodanig in te stellen, dat de SGV -uitslag nog verkleind wordt, zo dicht mogelijk
tegen de waarde 1.
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Kruis-dipool:

Deze figuur stelt een straler-opstelling voor van de Franse Tonna 9 en 10 kruisdipool voor
144 MHz. (uit Radio Rivista 4-95).
Hierin zijn niet alleen haarspelden, maar ook bazooka’s gebruikt voor de correcte aanpassing.
De L-afmetingen zijn: L1= (kv*)λ/2= 68 ohm 50 ohm RG216 of zelfs RG8 voor dergelijke
korte stukken. L2= (kv*)λ/2+bazooka= 68+29,8 cm= 97,8 cm zelfde soort kabel. L3= L4=
(kv*)λ/4= 34 cm RG11 75 ohm kabel.
Haarspeld, gebruikt in een 144 Mhz yagi:
Wat de volgende 5-element twee meter beam betreft van K1BQT, heeft deze aluminium
buisjes van 1,5 tot 2 cm diameter gebruikt en een haarspeld uit dikke aluminium draad, 8 cm
lang met 2,5 cm spaciering tussen de twee geleiders. Hij voedt het geheel met een 1:1
trombone, bazooka of balun.

Het voordeel van een haarspeld oplossing in vergelijking met andere aanpassings-methoden, is
dat ze met de antenne vrij laag tegen de grond staand, kan geregeld worden. Plaats de
(beam-)antenne zodanig dat de reflector op de grond rust, en de voorste director naar boven
gericht is.
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Op een tweebenige houten ladder, goed stabiel opgesteld, wordt de antenne nu enkele
treden boven het grondniveau opgetild en met een (nylon) koord vastgemaakt.
Een SGV-meter wordt geschakeld tussen de balun naar de haarpin en de coaxiale
voedingskabel. Een gereduceerd hoogfrequent vermogen van de zender, wordt op het geheel
toegepast en het kortsluitstuk van de haarpin geregeld voor een minimale SGV.
Dan wordt de lengte van de telescopische straler aan weerszijden van het voedingspunt
gewijzigd tot de SGV-meter een nog kleinere waarde aangeeft. Zo verandert men afwisselend
en opeenvolgend de positie van de haarspeld-kortsluiting en de lengte van de straler, tot de
SGV= 1. Natuurlijk vraagt dit wat geduld, maar het is beter zo, dan hoog in een boom te
bengelen en daar de afregelingen te proberen uit te voeren. Wanneer het niet zou lukken een
SGV= 1 te bekomen, vervangt men de haarspeld door een 20 centimeter langere, en
herbegint.
Het te lang gedeelte kan na een juiste instelling van de kortsluiting, achteraf met een
ijzerzaag verwijderd worden.
Nog eens kort samengevat: Enkele bijzondere gevallen.
1)Bij een op het uiteinde kortgesloten lijn is R= 0, d.w.z dat Er= - Ei of E+= - EDe twee golven hebben dezelfde amplitude maar zijn tegengesteld in fase (waardoor ze elkaar
op het einde van de lijn opheffen).
2) Bij een op het uiteinde open lijn is R= ZL oneindig en door in de uitdrukking van de
reflectiecoëfficient Γ dan teller en noemer door R te delen en R te laten streven naar oneindig,
vinden we dat Γ= +1. Dit betekent dat Er= Ei en dat deze twee golven ter plaatse van de'
belasting in fase optellen, en dan terugkeren naar de bron toe.
3) bij een lijn afgesloten op een R = Zo wordt de teller van Γ gelijk aan nul zodat de
reflectiecoëfficient nul is bij een lijn die afgesloten is op haar golfweerstand of karakteristieke
impedantie. Op een dergelijke lijn bestaan er geen weerkaatste golven en zijn er ook geen
staande golven.
Het verschil tussen maxima en minima van de resulterende spanningsgolf op een lijn wordt
des te meer uitgesproken, naarmate de reflectiecoëfficient (=Emax./Emin.) vergroot.
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4) De reflectiecoëfficient

laat toe de grootte van de weerkaatste golf te berekenen en ook de

EL = Ei +Er = Ei*(1+Γ) =
2*R*Ei
Z -Zo
Ei*(1+ L
) = Ei*(1+ R-Zo ) =
.
ZL +Zo
R+Zo
R+Zo

grootte van de spanning over de belasting:

5)Hieruit blijkt, dat wanneer R<Zo de spanning over de klemmen van de belasting, kleiner is
dan de spanning van de invallende golf. Dit geval ligt tussen een lijn met kortgesloten uiteinde
en een lijn afgesloten op een weerstand die gelijk is aan de karakteristieke impedantie Zo.
6) EL < Ei en Er is verschoven over 180 graden aan de uitgang van de lijn en over een hoek
(2*β*s + π) in een punt op een afstand s van de uitgang van de lijn. Men zegt dat er een
gedeeltelijke weerkaatsing bestaat, met een tekenwijziging voor de spanning, en zonder
wijziging van teken voor de stroom.
7)Wanneer daarentegen R>Zo, dan ligt dit geval tussen dat van een op het uiteinde open lijn
[spanning= (2*Ei ) ], en een lijn afgesloten op haar karakteristieke impedantie Zo, hetgeen
betekent dat de spanning over de belasting groter zal zijn dan de amplitude van de invallende
golf E i .
8) EL > Ei

en

Er

is in fase verschoven t.o.v.

Ei

over een hoek nul ter plaatse van de

belasting, en over een hoek 2*β*s in een punt op een afstand s van de belasting.
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Nogmaals: de λ/2 lijn.
Een stuk lijn, of het nu een twin is, of een coaxiale kabel, met een elektrische lengte van een
halve golf, voert 180 graden fasedraaiïng in, met andere woorden, is een fase-omkeerder van
de uitgangsspanning ten opzichte van de ingangsspanning. Inderdaad, de fase-term β*s wordt

β*s = β*(λ/2) = ( 2*π )*(λ/2) = π
λ

radialen, hetzij 180 graden faseverschuiving, dus een omkering. Wanneer men meet vanaf de
plaats van de belastingsimpedantie, ziet men elke halve golflengte verder, de grootte van die
belastings-impedantie of –weerstand. Men kan van deze eigenschap gebruik maken, om
bijvoorbeeld twee halve golf antennen, op een onderlinge afstand van λ4, in fase te voeden
.Het verbindingsstuk met lengte λ/2 dat een fasedraaiing van 180 graden zou invoeren, moet
een beetje gebogen worden om tussen de λ/4 onderlinge afstand tussen de twee horizontaal
boven elkaar geplaatste antennen te geraken, en de twee λ/2 geleiders worden gekruist of
over 1 slag getorsadeerd, waardoor de 180 graden fasedraaiing ongedaan gemaakt wordt, en
de twee antennen met nul faseverschil, dus in fase kunnen gevoed worden. De Zo van de
faserende sectie, is onbelangrijk.

Enkele beschouwingen over ‘stubs’.
Het onderwerp ‘stubs’ komt terug ter sprake, nadat we ‘Het diagram van Smith’ zullen
toegelicht hebben.
Een kort stuk voedingslijn als filter.
Van zodra een op het einde kortgesloten λ/4 lijn (hier ‘stub’ genoemd), parallel geplaatst
wordt met een hoogfrequent-voerende twinlijn of coaxiale kabel, heeft hij alleen een
oneindige impedantie op de resonantie-frequentie en een frequntiebereik van ongeveer 3
decibel daarnaast, maar kan ook als filter dienen om alle andere, vooral harmonische
frequenties, op de lijn of kabel kort te sluiten. Inderdaad, op de tweede harmonische gedraagt
de stub zich als een λ/2 lijn, en uit de eigenschap van deze laatste als 1:1 transfo met faseomkering, blijkt dat hij de kortsluiting op zijn einde doorgeeft naar de voedingslijn, waarmee
hij parallel geschakeld is. Dat einde is volgens dezelfde beredenering een kortsluiting voor de
vierde, zesde, achtste, enz. even harmonischen. Wanneer een breed frequentiebereik
aanwezig is kan men dit filter-effect versterken, door meerdere dergelijke λ/4 stubs over een
groot gedeelte van de lijn aan te sluiten, met telkens een halve golf van het gewenst signaal,
tussenafstand. De stub mag niet werken als kortsluiting voor oneven harmonischen, want dan
zou ook de grondfrequentie of fundamentele, kortgesloten worden. Dit zou het geval zijn
wanneer men de op het uiteinde kortgesloten stub geen kwart golf maar een halve golf lang
zou maken. Wenst men toch oneven harmonischen kort te sluiten, bijvoorbeeld de derde, dan
is dat toch mogelijk, door een λ4 stub met kortgesloten uiteinde op een enigszins andere
manier over de voedingslijn parallel te schakelen:
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Twee derden van λ/4 geven λ/6, hetgeen een halve golf is voor de derde harmonische 3*f van
de grondfrequentie f. Anderzijds levert een derde deel van λ/4, λ/12 op, dit is een kwart
golflengte op 3*f. Men sluit hier dus de kwart golf stub over de voedingslijn aan op een
tussenpunt, zodanig dat het bovenste open gedeelte met een lengte AB= λ/12 zich capacitief
(-jX) gedraagt en het onderste kortgesloten gedeelte met lengte BC= λ/6 zich inductief (+jX)
gedraagt. Inderdaad, deze reactanties lezen we af uit de grafiek die samengaat met de
opmerkingen, gemaakt hierboven.

De reactanties +jX en -jX heffen elkaar op, zodat ze op de derde harmonische 3*f, een
kortsluiting vormen over de voedingslijn waarmee ze parallel staan.
In de volgende figuur is een kwart golf stub toegepast als onderdrukker van even
harmonischen aan de ingang van een televisie-ontvanger. Een weerstand R (25 ohm of
kleiner), waarvan men de waarde zelf zoekt voor de beste beeldkwaliteit, verkleint de Q-factor
van de stub waardoor het filter breedbandiger wordt. Ook wordt een eventuele interferentie
minder verzwakt. Deze soort onderdrukker is niet nodig bij televisie-ontvangst, in het geval
dat een storing in microvolt per meter veel kleiner is dan de veldsterkte op het gewenste te
ontvangen kanaal.
Impedantie-aanpassing met stubs.
Van zodra de lengte van een antenne (-straler), of de centerfrequentie waarop hij werkt,
gewijzigd wordt naast de resonantiefrequentie, wordt de antenne reactief en de voedingslijn
ziet Z= R ± jX. Met een balun, bazooka, trombone, gamma-, omega,... aanpassing kan men
maken dat de Zo van de voedingslijn de weerstand R ziet als R= Zo. Maar dan blijft nog de
reactantie ± jX over, en die wil men opheffen door een even grote en tegengestelde jX.
Dit kan gebeuren met een stub.
Stubs zijn een nuttige aanvulling op de eigenschappen van korte stukken lijn. De volgende
afbeeldingen tonen een paar toepassingen van de kwart golf transformator en van de klassieke
balun die daarop aangesloten wordt.
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Bekijken we opnieuw een kwart golf transmissielijn met kortgesloten uiteinde.
Op de frequentie waarop ze is afgestemd, gedraagt ze zich als een paralleltrilkring, waarvan
een zekere zelfinductie in resonantie is met een zekere capaciteitswaarde. We weten dat op de
resonantiefrequentie, de impedantie van een paralleltrilkring zeer hoog is, en in feite resistief
vermits de inductieve en capacitieve component elkaar opheffen. Wegens dit gedrag als
zuivere weerstand, zijn de spanning en de stroom in fase op dit stuk λ/4 lijn.
Dit betekent dat men op elk punt waar men zou op aftakken, door er een andere lijn op aan te
sluiten, deze laatste een zuivere weerstand zal zien. Natuurlijk met een weerstandswaarde die
verandert van nul op het kortgesloten einde, tot oneindig op het open einde.
In de kortsluiting is de stroom I het grootst en de spanning U nul. Op het open einde is de
stroom nul en de spanning maximum. Langs de totale lengte van het kwart golf stuk kan men
dus volgens de wet van Ohm, telkens de verhouding van E/I maken, hetgeen een oneindige
reeks van nuttige weerstandswaarden oplevert.
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De stub.
Een stub is een open of kortgesloten stuk voedingslijn met welbepaalde korte lengte, parallel
geplaatst met de transmissielijn in een punt P niet ver van de belasting ZL, met de bedoeling
alle staande golven tussen P en ZL op te heffen, door een tegengestelde reactantie in te
voeren, die van ZL een zuiver resistieve belasting maakt. Die reactantie kan zowel capacitief
als inductief zijn, en op het eerste zicht zou men bijvoorbeeld ook een condensator of spoel
kunnen gebruiken voor hetzelfde doel.

Bekijken we het geval van een inductieve belasting op 14200 kHz, die men zou willen opheffen
met een 150 pF condensator, bijvoorbeeld parallel over de voedingslijn geplaatst op 0,04
golflengten van de antenneklemmen.
De effectieve waarde van de spanning E over de klemmen van een condensator is de
vierkantswortel uit het product van het op de lijn gestuurd hoogfrequent vermogen W,
bijvoorbeeld 200 watt en de Zo van de lijn, bijvoorbeeld 300 ohm.
Dit geeft 200*300 = 245 volt effectief, maar in piekspanning uitgedrukt moet dit getal nog
vermenigvuldigd worden met 1,41 en wordt dan: 345 volt.
Deze spanning kan overslag veroorzaken tussen de platen van een vaste condensator of
tussen de beweegbare platen van een regelbare condensator, en zeker wanneer het er op
toegepast vermogen groter is dan de 200 watt, gekozen in het voorbeeld.
Dat zal niet gebeuren bij een voedingslijn met voldoende afstand tussen de twee geleiders
(bijvoorbeeld: draden nummer 14 met een spaciering van 15 cm), en daarom gebruikt men
algemeen stukken transmissielijn.
Alhoewel men zowel stubs met open als met kortgesloten uiteinde kan gebruiken, geeft men
vaak de voorkeur aan de kortgesloten uitvoering omdat die gemakkelijker afregelbaar is en
minder straalt.
Bekijken we hiervan een voorbeeld:
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Men wenst de staande golven op te heffen op het lijnstuk L dat zich in dit voorbeeld capacitief
gedraagt. Er wordt verondersteld dat ook de belasting ZL zich capacitief, ofwel zuiver ohms
gedraagt, hetgeen in het ekwivalent schema dat daaronder staat, aangegeven wordt door R=
Zo.
De kortgesloten stub, aangesloten in het punt P, wordt korter gemaakt dan een kwart golf,
waardoor hij zich inductief gedraagt. Door het kortsluitstuk te verschuiven kan men maken dat
de inductieve reactantie van de stub, de capacitieve reactantie zal opheffen.
In het gelijkwaardig schema staan ze parallel en vormen ze een parallel-trilkring in resonantie
waarvan we weten dat zijn impedantie dan een zuiver ohmse weerstand wordt met hoge
waarde. Deze staat parallel met de belasting R=Zo zodat praktisch alleen deze overblijft, want
in een parallelschakeling bepaalt de kleinste weerstand de uiteindelijke waarde.
Men kan niet alleen s regelen, maar door de stub in het punt P te verschuiven, ook de beste
waarde zoeken van de lengte L, waardoor het reactief gedeelte van de gezamenlijke opstelling
opgeheven wordt, en men enkel een weerstand overhoudt als belasting. Bij een stub met open
uiteinde, kan men de twee geleiders van de stub het best uitvoeren met telescopische buisjes
en door het uit- of inschuiven daarvan de reactantie daarvan instellen volgens de
hogergeziene: -X= -Zo. cotg(360*s/λ), tegengesteld aan de op te heffen reactantie X.
Door achtereenvolgens of afwisselend de lengten s en L bij te regelen, kan men het systeem
zowel met kortgesloten als met open stub, steeds correct aanpassen. Men kan met dezelfde
methode redeneren met admittanties. Men geeft aan de stub een zodanige lengte, dat een op
het uiteinde kortgesloten stub een ingangssusceptantie Bi heeft, gelijk in grootte, maar met
tegengesteld teken aan de susceptantie-component jB van de admittantie Y van het niet
aangepast lijnstuk L.
Herinneren we eraan dat een admittantie Y= G + jB (G= g= conductantie en B= s=
sucsceptantie [of y= g + js]), het omgekeerde is van een impedantie Z= R + jX.
Het plusteken in deze uitdrukkingen kan ook een minteken worden, afhankelijk van het
inductief of kapacitief zijn van de reactanties of susceptanties.
Andere stub-toepassingen.
1)Men kan met een stub, bijvoorbeeld een 20 meter dipool ook laten werken op 15 meter, of
een 15 meter dipool op 10 meter, zodat degenen die slechts ruimte hebben om 1 antenne te
spannen, toch op twee banden kunnen werken. Het gaat hier om gevallen van enkelvoudige,
dus geen dubbele stub-aanpassing
Of op UHF of microgolf gebied:
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Vermelden we terloops een mooie toepassing van de dubbele stub aanpassing:
De twee dioden hieronder kunnen een kortsluiting vervangen, wanneer men op hun kathode
een negatieve voorspanning V toepast ten opzichte van de massa-aansluiting. Wanneer men V
voldoende positief maakt, dan staan de dioden gesperd, en krijgen de twee stubs een open
uiteinde.

Tenslotte bekijken we hoe men een stub, een halve golflengte lang kan maken op de gekozen
frequentie, met een antenne-analyzer of SWR-analyzer. Gekende merken hiervan zijn de
MFJ259B, MFJ269, SWR-121, BR200, Daiwa ZM30 en 3011 SWR one. Ze kosten rond de 250
euro en wie een goedkoper leveringsadres kent, mag het aan alle OM’s melden, waarvoor onze
dank. Elke analyzer die een reactantie weergeeft, is bruikbaar.
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Stem het toestel af op de laagste frequentie, waarop de reactantie X minimaal wordt.
Sla geen acht op de hoge SWR-waarde. Op deze frequentie werkt de op het uiteinde
kortgesloten lijn of coax, als een halve golf stub. De frequentie is dus het dubbele van de
ontwerp-frequentie, bv. in de 40 m of 20 m band. Begin altijd met een te lang stuk lijn of
kabel en knip er 2 cm per 2 cm af tot het verkort overblijvend gedeelte tweemaal de gewenste
frequentie aangeeft. Op de 40 m band is dat bijvoorbeeld 14100 kKz voor een 7050 kHz stub.
Welk soort stub, hoe opgesteld?
Indien de antenne-stralingsweerstand bij antenne-installaties, groter is dan de Zo van de lijn,
gebruikt men een inductieve kwart golf stub met kortgesloten uiteinde. Wanneer de antennestralingsweerstand kleiner is dan de lijn-impedantie Zo, gebruikt men een capacitieve kwart
golf stub met open uiteinde.
‘Kwart golf‘ word dan gebruikt in de zin van “iets kleiner dan.” om reden van de
verkortingsfactor.

1) ZL < Zo. Wanneer de antenne-impedantie zuiver resistief is, dus een weerstand RA= ZL dan
gebruikt men de opstelling A). Wanneer de antenne een reactieve component bevat, zijn de
stubs van de figuur B) aangewezen. Ze zijn langer of korter dan een kwart golf, naargelang de
reactieve component van de antenne capacitief of inductief is.

2) ZL

> Zo. Men gebruikt de opstellingen van de figuur C). De antenne wordt gevoed in een
punt waar de spanning maximum is (buik) en de stroom minimum (knoop). Dit gebeurt
bijvoorbeeld typisch bij
het op het uiteinde voeden van draad-antennen zoals de Zepp of eventueel de Beverage en
andere. (zoals de derde figuur hier onder).

3)
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Typische werkwijze om een stub met kortgesloten uiteinde af te regelen.

1) Maak de voedingslijn los.
2) Verwijder het kortsluitstuk

en vervang het door een hoogfrequent thermokoppel-meter of
andere geschikte hoogfrequente amperemeter.

3) Bekrachtig de antenne door ze in het stralingsveld te plaatsen van een andere antenne, die
resoneert op dezelfde frequentie.

4) Verschuif de kortsluitende amperemeter over de stub, tot hij de grootste uitslag vertoont.
5) Verwijder de hulpantenne die ter bekrachtiging diende.
6) Verwijder de amperemeter en vervang hem op juist dezelfde plaats door het kortsluitstuk.
7) Bevestig de voedingslijn aan de stub en bekrachtig ze aan het zender-ontvanger uiteinde
met een gereduceerd hoogfrequent vermogen.

8) Verschuif

de voedingslijn over de stub tot de er mee in serie geschakelde SGV-meter
minimum aanduidt of tot een tweede persoon ter plaatse van de zender met een gsm of
walkie-talkie of smart-phone aangeeft dat de SGV gedaald is tot de beste waarde of tot 1:1.

Transmissielijnen

-42/44-

.
Stub-berekening, zonder gebruik te maken van het diagram van Smith.
Bekijken we een voorbeeld waarin ZL een zuivere weerstand is, en ZL verschillend is van Z 0.
We berekenen eerst de ingangsimpedantie.
Kiezen we ZL= 0,5*Z0 en s= λ/4
Dan is Zi = (Z0)2/ ZL= 2*Z0

Bekijken we nu een ingewikkelder geval, waarin ZL= 0,5*Z0 en bijvoorbeeld s=
0,153*
Vermits  = , is s= ()*0,153= 6,28*0,153= 0,96 radialen
of 55 graden want 1 radiaal= (180/3,14) graden= 57,3 graden.
cos(55°) = 0,573 en sin(55°) = 0,819
Zi wordt: 0,5*Z0*cos(55°) + j*Z0*sin(55°)
Z0*cos (55°) + j*0,5*Z0* sin(55°)
of
( 0,287 + j0,819 )*Z0
( 0,573 + j0,410)
= Z0*(1 + j.0,712)
Dit is een inductieve ingangsimpedantie, waarop bijvoorbeeld een voedingslijn met
karakteristieke impedantie Z0 zou moeten op aangesloten worden, maar om dit mogelijk te
maken, moet er een (capacitieve) aanpassingsreactantie van -j.0,712 aan dit systeem
toegevoegd worden, bijvoorbeeld in serie. Nochtans is het gemakkelijker in transmissielijnopstellingen, shunt-elementen te gebruiken, maar van zodra men parallel-schakelingen
gebruikt, werkt men meestal met admittanties.
Illustreren we dit met een ander voorbeeld, waarin

ZL = 0,5*Z0 en s = 0,098*
s =( )*(0,098*) =0,614 rad. of 35,2°
cos (35,2°) = 0,816 en sin( 35,2°) = 0,576
Zi = Z0*{[0,5*Z0]* cos (35,2°) + j*Z0*sin (35.2°)}
{ Z0*cos(35.2°) + j*[0,5*Z0]* sin(35.2°)}
= Z0*(0,498+j0,352)/0,748 = Z0*(0,666 + j0,471).
De ingangsadmittantie
Yi= 1/Zi= 1/{Z0*(0,666 + j*0,471)}= Y0*(1- j*0,707) mhos of
Siemens. De inductieve susceptantie -j*0,707 moet dus opgeheven worden door een even
grote en tegengestelde +j*0,707 capacitieve susceptantie.
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We stellen vast dat deze aanpassing tegelijkertijd ook voldoet aan de vereisten van een Qaanpassing. Inderdaad, het middelste stuk, de Q, moet gelijk zijn aan de vierkantswortel uit
het product van de twee andere impedanties, namelijk:

ZQ = Zin *Z L = (1*Z0 )*(0,5*Z0 = 0,707*Z0.

en dat is inderdaad ook zo.

Wanneer we teruggrijpen naar de formule van de op het uiteinde open lijn: Zi= - j*cotg(s)
en van de op het uiteinde kortgesloten lijn: Zi= j*tg(s), dan vinden we, dat een stuk open
lijn met lengte s= 0,348* hier voldoet.
De oplossing is hieronder grafisch voorgesteld:

Een op het uiteinde kortgesloten stuk lijn met lengte s + 0,098* is in dit geval ook mogelijk
als stub.

Vervolgd in deel 5.
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