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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
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Transmissie – Lijnen, deel 5.
door Willy Acke ON4AW.

Op het uiteinde kortgesloten lijn waarop aan de open ingang een gelijkspanningsgenerator wordt aangesloten.
Bekijken we een lijn met karakteristieke impedantie van 1000 ohm waarop een spanningsbron
van 100 V wordt aangesloten in serie met een generator-weerstand van 1000 ohm. Deze
weerstand vormt met de 1000 ohm go1fweerstand van de lijn een spanningsdeler, waardoor
slechts de helft van de spanning, dus 50 volt als golffront de lijn begint af te lopen. De
daarmee gepaard gaande stroomgolf is 100/(1000+1000)= 50/1000 ampere of 50 mA groot,
Op het einde van de lijn moet de spanning nul worden op de kortsluiting ,maar vermits de
natuur-en de fysica wetten ons leren dat er geen energie kan verdwijnen maar dat er een
energie-omzetting is, betekent dat in dit geval dat de spanning nul wordt op het kortgesloten
einde door het ontstaan van een even grote en tegenovergestelde spanning, die dus negatief
is t.o.v. de invallende spanning.
Deze spanningsgolf begint terug te lopen naar het generatoreinde, en in elk punt waar ze
voorbij komt wordt de lijn ontladen, vermits twee even grote en tegengestelde spanningen
elkaar opheffen. De spanning in elk punt van de lijn wordt dus nul.

Op het kortgesloten einde keert de stroom niet om van zin rnaar hij loopt door de kortsluiting
verder in dezelfde zin en keert dus ook terug naar de generator toe, met dezelfde polariteit.
Fysisch kan dit ingezien worden als een stroom die door de van polariteit omgekeerde
spanning voortgebracht wordt, en door terugsturing van rechts naar links terug naar de
generator toe, een tweede keer van fase omkeert, dus tenslotte in fase met de invallende
stroom komt en daarbij optelt. Dit heeft tot gevolg dat de stroom de waarde verkrijgt {(E+)/
Zo – (-E-/Zo)}= 2*(E+)/Zo. Dit betekent dat in elk punt van de lijn de stroom verdubbelt en
dat deze toestand over de ganse lengte van de lijn zal zijn opgetreden na een tijdsinterval
gelijk aan tweemaal de looptijd van de lijn, dus na een heen-en een teruglopen.
In de veronderstelling dat de tijd om de lengte over de volledige lengte te doorlopen 1
microseconde bedraagt, ziet de generator bijgevolg de stroom van 50 mA die hij.de lijn
instuurde, na twee microseconden verdubbelen tot 100 mA en de spanning is dan nul in elk
punt over geheel de lijn. Het is alsof de kortsluiting over het einde van de lijn nu verplaatst is
geworden naar de ingang van de lijn, waardoor de batterij van 100 volt een weerstand ziet van
1000 ohm, gevolgd door een kortsluiting, zodat de gelijkspanmngsbron nu een stroom levert
gelijk aan 100/1000 ampere of 100 mA.

Transmissielijnen

-4/51-

Deze toestand bestaat echter niet lang en de batterijspanning laat zich nu weer gelden en
stuurt opnieuw de stroom (E+)/Zo op de lijn, zodat de stroomgolf op de lijn nu (3*E+)/Zo groot
is. Hieruit blijkt dat een stapjesvormige stroomgolf wordt opgebouwd op de lijn.

Wanneer de generatorspanning links van de lijn zou vervangen worden door een kortsluiting
zodat over de geladen lijn nog enkel de weerstand R zou overblijven, dan zou de geladen lijn
zich gedragen als een Thevenm generator d.w.z. een e.m.k. in serie met naar karakteristleke
impedantie Zo. De spanning over de weerstand zou dan qelijk zijn aan E*R/(R+Zo).

Veronderstellen we dat R= Zo en dat de Thevenin generator vervangen wordt door een Norton
stroomgenerator, dan staan R en Zo in parallel en hun resulterende weerstand is 0,5*Zo. Door
de generator E die de ingang van de lijn voedde over R werd er een steil spanningsfront op de
lijn gestuurd met waarde 0,5*E door de spanningsdeling over de gelijke weerstanden R en Zo,
en de golfvorm keert terug naar de ingang: van de lijn, maar de stroom zal nu een dalend
stapvormig verloop vertonen, dat er anders zal uitzien naargelang R= Zo zoals hier werd
verondersteld, ofwel R>Zo of R<Zo zoals zichtbaar uit het volgend figuurtje.

In industrie heeft men met de kennis van deze principes, spaningsgeneratoren gebouwd met
een golfvorm die men kan kiezen en instellen als uitgangsspanning.
Staande golven op een ideale lijn zonder ver1iezen, met kortgesloten uiteinde.
Ideale lijn, betekent dat we betrekkelijk korte stukken lijn toepassen, praktisch zonder
verzwakking, dus met α= 0. De voortplantmgsconstante gamma (y) wordt dan zuiver
imaginair en gelijk aan j*β zodat uitdrukkingen van stroom en spanning op een lijn, met
hyperbolische functies die we in hetgeen volgt nog zullen ontdekken en berekenen, overgaan
in uitdrukkingen met gonlometrische/driehoeksmeetkundige functies zoals V= Vi*cos(β*x) j*li *Zo*sin(β*x), of wanneer men de afstand x op de x-as niet meet vanaf de bron of
generator maar vanaf het uiteinde van de lijn waar normaal een belastings-weerstand of
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andere verbruiker staat waar doorheen dan een stroom vloeit: I= Ii*cos(β*x) ± j*(Vi
/Zo)*sin(β*x) waarbij de x een s kan zijn afhankelijk van de beschouwde lengte van de lijn.
Grafische voorstelling van de fase op een kortgesloten lijn.
We bekijken opnieuw een ideale lijn zonder verliezen α= 0) met kortgesloten uiteinde.
De generator wordt links aangesloten, en de kortsluiting bevindt zich aan het rechter einde dat
we als referentie gebruiken, d.w.z. vanwaar we de afstand s beginnen te meten: (zoals x=0 op
de x-as). Op de kortsluiting is s= 0, dus β*s= 0 en daardoor vereenvoudigen de uitdrukkingen
van de spanning en de stroom op de lijn, en zijn te herleiden tot V= j*IR*sin(β*s) en I=
IR*cos(β*s). Hierin is IR de stroom door de kortsluiting, dus een plaats op het einde van de lijn
waar normaal een belasting R zou moeten staan.

De spanningen de stroomverdeling ziet er op een dergelijke lijn, waarvan het kortgesloten
uiteinde nu links voorgesteld is, uit in de onderstaande figuur de grootste stroom in de
oorsprong. Vermits de 0 links het kortgesloten einde voorstelt, is de spanning V daar nul.

Vraagstuk.
Men wenst d.m.v. een kortgesloten lijn een spoel te maken met inductieve reactantie, waarvan
de grootte op 100 MHz gelijk is aan de Zo van de lijn.
Hoe lang moet dan dit kortgesloten lijnstuk worden?
Oplossing:
|Zln|= Z0= | j*Z0*tan(β*s) |
Door beide leden van deze gelijkheid te delen door Zo, is
tan(β*s)= 1. Maar de hoek waarvan de tangens= 1, is 45 graden of π/4 radialen, zoals we
weten uit de driehoeksmeting. Dus β*s= π/4 radialen. Verder weten we uit hetgeen
voorafgaat, dat
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Hierin is μ 0 = 4*π*10-7 Henry en ε0 = 8,85*10-12 F/m.
meter

zodat

β =2*π*106*100* (4*π*8,85*10-19 ) = 2,09 radialen .
meter
β*s = π =2,09*s of s = π = π = 
4
4*β 4* 2*π 8



Op 100 MHz is de golflengte

λ = c = 300 = 3 meter zodat s = λ
f

100

8

=

3 = 0,375 m.
8

Dus iets groter dan een derde van een meter, en dat is het gezochte antwoord.

Lijn, die eindigt in een open kring.
Men kan, zoals hierboven, een studie maken, van een lijn die open is aan het uiteinde.
Daar moet de stroom dan nul zijn, zodat hij m.a.w. moet terugkeren met een faseomkering op
het uiteinde. De spanning kan over het open uiteinde blijven staan, maar omdat daar geen
verbruikersweerstand staat, is er geen energie-opslorping, en ontstaat er een weerkaatste
spanningsgolf, echter zonder faseomkering op het open einde van de lijn. Bekijken we het
verloop van de golfvormen langs de lijn op drie opeenvolgende tijdstippen:
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De weerkaatste golf telt op bij de invallende golf en stelt daarmee samen tot de resulterende
golf. Op deze manier ontstaat er zowel een resulterende spannings- als een resulterende
stroomgolf. Zoals bij de lijn met kortgesloten uiteinde, ontstaan er spannings-buiken en
spanningsknopen, alsook stroombuiken en stroomknopen. T.o.v. de toestand bij een op het
einde kortgesloten lijn, is echter het verloop der golfvormen over λ/4 naar links opgeschoven.
Dit is logisch. Inderdaad:

Beschouwen we een kortgesloten lijn en daarin een doorsnede P. Indien de sectie rechts van P
λ/4 lang is, is haar ingangsimpedantie, in P naar rechts gezien, oneindig en er kan daar geen
stroom vloeien. Bijgevolg heeft het afsnijden van de geleiders in P geen invloed op de
spanning en de stroom links van P en men bekomt het effect van een lijn met open uiteinde
door de kwartgolf' sectie te verwijderen. Men kan uit de hoger geziene stroom-en
spanningsverdeling langs een kortgesloten lijn, deze van de open lijn afleiden door gewoon λ/4
naar links op te schuiven:
Z= j*Zo*tan(β*[s-λ/4])= j*Zo*tan(β*s - π/2)= - j*Zo*cotan(β*s).
Door de opschuiving wordt tan(β*s) omgezet in tan(β*s - π/2)= - cotan(β*s). Inderdaad een stuk λ/4
afsnijden, komt neer op het -90° invoeren.
Andere werkwijze:
Indien

e +L

de invallende en

e-L

de teruggekaatste spanningsgolven op de open lijn voorstellen, dan is de

totale spanning e in elk punt van de lijn:

e = e+L*ε j*β*s + e-L*ε-j*β*s Hierin is s de afstand van elk beschouwd punt tot het open uiteinde.
+
Vermits e L = e op het open uiteinde, is de spanning:
L

e = e+L*(ε j*β*s + ε-j*β*s ) = 2*e+L*cos(β*s).
De stroom is op elke afstand s

+

i = i+L*ε j*β*s + i−L * ε-j*β*s. van het open uiteinde:

i−L * ε-j*β*s

i=

i+L*ε j*β*s

i=

i+L*{2*j*sin(β*s)}= i =

en vermits

i+L

−
= -i
L

=

e+L
Z0

is

e+L
j*2* *sin(β*s) .
Z0

zodat de grootte van e en i verlopen in functie van β*s zoals :

Zoeken we de ingangsimpedantie door e door i te delen:
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2*e+L*cos(β*s)
e
Zin = i =
= - j*Z0*cotan(β*s).
e+L
j*2* *sin(β*s)
Z0
Wanneer de cotan(β*s) positief is, vertegenwoordigt Z altijd een capacitieve reactantie.
Wanneer de cotg negatief is, is Z inductief (omdat voor de uitdrukking van Z met de cotg
reeds een –teken staat). Bijgevolg is het gedrag van de open lijn capacitief als s<λ/4 en
inductief als λ/4 <s<λ/2.

Belangrijk besluit.
Een belangrijke gevolgtrekking, die men rechtstreeks op de grafiek kan aflezen, is, dat een λ/4
lange lijn met open uiteinde zich gedraagt als een stuk lijn met kortgesloten ingang.
Een dergelijke lijn kan dus op VHF en UHF dienen om de uiteinden van twee lijnen met elkaar
te verbinden op wisselspanningsgebied, terwijl ze op gelijkspanningsgebied t.o.v. toch van
elkaar (moeten) geïsoleerd zijn.
Wanneer men dan nog de gepaste mechanische ondersteuning aanbrengt, bv. d.m.v.
kogellagers, en men geeft een gepaste vorm aan de open stukken, dan kan men de lijnen
t.o.v. elkaar laten draaien, zonder dat er mechanische trillingen optreden.
Voorbeeld: in doorsnede voorgesteld als een soort tweedraad-uitvoering, maar in feite is de
links horizontaal voorgestelde de bovenste draaiende koperen pijp van een radar aan boord
van een schip t.o.v. de onderste pijp (rechts horizontaal getekend) die stilstaat en leidt naar
de kajuit van de kapitein of marconist.

Koaxiale uitvoering:

Het meten van de karakteristieke impedantie.
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De hierboven bekomen resultaten, doen ons een middel aan de hand, om op een praktische
manier, de karakteristieke impedantie Zo te meten. De lijn met kortgesloten uiteinde, had een

= j*Z0*tan(βs) = j*Z0*tan( 360*s ).
λ
360*s ).
Deze met open uiteinde: ZO.L. = -j*Z0*cotan(βs) = -j*Z0*cotan(
λ
ingangsimpedantie: Z K.L.

Vermenigvuldigen we beiden met elkaar:

(ZK.L. )*(ZO.L. ) = (-j2 )*Z02 *[tan(βs)]*[cotan(βs)] = (+1)*(Z02 )*1 =

(ZK.L. )*(ZO.L. ) = (Z0 )2.

of

(Z0 ) = (ZK.L. )*(ZO.L. ).

Hieruit volgt, dat twee metingen volstaan om de Zo van een willekeurige lijn te meten.
Men meet eerst de ingangsimpedantie van de lijn met kortgesloten uiteinde, en vervolgens
met open uiteinde.
De karakteristieke impedantie Zo is dan gelijk aan het meetkundig gemiddelde van de twee
gemeten waarden.
Samenvattende tabel voor de open lijn.

De lijn met open uiteinde bekrachtigd met een gelijkspanning.
Veronderstellen we de volgende opstelling.

In A wordt een 100 V batterij aangesloten op een oneindig lange lijn met Zo= 1 kΩ.
In B hetzelfde geval, behalve dat een lijn wordt gebruikt met een looptijd van 1 μs, en een
afsluitweerstand van 1 kΩ. In elke kring verplaatst zich een 50 V, 50 mA golf naar de uitgang,
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rechts van de ingangsklemmen nadat de schakelaar S werd gesloten. De werking van het
lijngedeelte (B) moet identiek zijn aan de werking van de eerste 1 μs sectie van de oneindige
lijn uit (A), door de bepaling van de oneindige lijn zelf. In (B) zal de toestand zich stabiliseren
zodra de golf de afsluitweerstand bereikt. Dan staat 50 volt tussen de lijngeleiders en 50 mA
vloeien zoals mag verwacht worden met twee 1 kΩ weerstanden. De volgende schakeling stelt
dezelfde toestand voor, maar de afsluitweerstand is weggelaten:

Korte lijnen met weinig verliezen, afgesloten op de golfweerstand.
Bekijken we een gelijkspanningsbron met klemmenspanning E aan de ingang van een zeer
lange of oneindig lange lijn;
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Wanneer de schakelaar S gesloten wordt, dan plant de spanningsgolf E zich voort op de lijn, en
er gaat er tegelijkertijd een stroom mee samen die gelijk is aan de waarde van de spanning
gedeeld door de karakteristieke impedantie van de lijn.
Bekijken we nu de volgende schakeling, waarbij een batterij van 100 V in serie staat met een
weerstand van 1 kΩ aan de ingang van een oneindig lange lijn met een karakteristieke
impedantie van eveneens 1 kΩ:

In de volgende schakeling bestaat dezelfde toestand, behalve, dat de lijn slechts kort is, en op
het einde afgesloten op haar golfweerstand van 1 kΩ.

In de beide gevallen, zal de 100 volt gelijkspanningsbron een spanningsdeler zien, die bestaat
uit twee 1 kΩ weerstanden in serie, zodat er zich op de lijn een golf zal voortplanten van 50
volt bij 50 mA op het ogenblik dat de schakelaar S gesloten wordt. De twee voorgestelde
lijnen gedragen zich op juist dezelfde manier maar in het tweede geval zal de 50 volt
spanning vrij snel de rechts getekende belastingsweerstand bereiken waardoor echter niets
aan de grootte van spanning en stroom verandert (standvastige toestand) en op de oneindig
lange lijn zal dezelfde waarde van spanning en stroom blijven bestaan wegens de
spanningsdeling, maar deze spannings-en stroom-golf zullen nooit het einde bereiken,
vermits de lijn oneindig lang is. Beschikken we over een lijn met eindige lengte en verbinden
we aan het rechtereinde over de lijn een zuivere weerstand met waarde gelijk aan de
karakteristieke impedantie, dan gedraagt het systeem zich alsof de lijn zich oneindig ver naar
rechts uitstrekte. De verhouding tussen de spanning en de stroom over de afsluitweerstand
heeft immers dezelfde waarde als in elk punt van de lijn bij een naar rechts lopende golf op
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een oneindig lange lijn. Met de waarden uit de laatste figuur.is het vermogen opgenomen door
de afsluitweerstand, gelijk aan
I2*R = [(50*10-3)2 ]*(1*103) = 2500*10-3 = 2,5 watt. , dus de helft van het vermogen
dat afgeleverd wordt door de bron (100 volt over 2 kΩ) =
E2 = 1002 = 10000 = 5 watt.
De helft van het vermogen van de generator is

P=

R

2000

2000

verloren gegaan in de serieweerstand tussen de generator en de transmissielijn.
Wanneer de batterijspanning plots over de ingang van de lijn toegepast wordt, dan kunnen
niet alle punten van de lijn plotseling op het potentiaalverschil E komen.
Dit duurt integendeel een zekere tijd, bepaald door de voortplantingssnelheid

v=

1
L*C

van het steile golffront, met grootte E dat zich vanaf de batterijklemmen verplaatst naar het
einde van de lijn. L en C zijn de kleine waarden van de verdeelde parameters: zelfinductie en
capaciteit, zodat de snelheid natuurlijk zeer groot is, en de opladingstijd van de lijn in feite
uiterst kort. We weten dat bij een lijn met luchtisolatie, zelfs de snelheid c van het licht bereikt
wordt. Het spanningsgolffront is vergezeld van een zich even snel verplaatsend stroomfront
met grootte E/Zo.
De hierboven beschreven toestand wordt toegepast in impulsvormers, radar-modulatoren en
kunstlijnen, synchronisatie-impulsvormers voor televisiezenders, en dergelijke meer.
Het grootste aantal toepassingen van transmissielijnen, vindt men echter op de hoge
frequenties, en dan wordt aan de ingang geen batterij opgesteld die een gelijkspanning op de
lijn zendt maar een hoogfrequente generator. Wanneer deze generator een welbepaalde
golfvorm voortbrengt, een sinusoidale spanning of een spanning met andere vorm dan is het
deze golfvorm, die zich meestal onvervormd, en dit zeker op betrekkelijk korte verliesvrije
lijnen, voortplant. Een andere opvatting is, dat elke willekeurige golfvorm kan ontbonden
worden in een reeks van Fourier, die bestaat uit cosinusoidale en sinusoidale spanningen, die
zich ook onvervormd op de lijn voortplanten, en zich op het einde van de lijn weer
samenstellen tot de oorspronkelijke spanningsvorm.

Elke sinusoidale spanning kan voorgesteld worden door e= Em*sin β*(v*t - s).
Hierin is Em de maximum waarde van de sinusoidale spanning. β is de faseconstante die voldoet aan

β*v = ( 2*π )*(
λ

1
2*π*f
1
ω
)=(
)*(
) = *v =
λ*f
c
L*C
L*C

ω. => v deelt hier uit met c omdat

beiden in dit geval de fasevoortplantingssnelheid zijn op een lijn met isolatie tussen de twee
draden, dus met een verkortingsfactor die de c= 300 km/s verkleint terwijl een weg s werd
afgelegd. De hiermee samengaande stroom zal bij de 100 volt en Zo= 50 Ω, 2 ampere
bedragen.
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De voortschrijdende spanningsgolf e = Em* sin(β*v*t - β*s ) = Em*sin (ω*t-- β*s) zal na een tijd t een
nstroom i = (1/Zo)* Em*sin (ω*t-- β*s) voortbrengen die in dit geval de maximale waarde van 2 ampere zal
hebben.
Nog meer over Lopende golven.
Zij 0' een bewegende oorsprong, die zich met dezelfde snelheid als de golf naar rechts
beweegt. s is de afstand op de lijn, gemeten links van de zich bewegende oorsprong.
Wanneer we de golf in het punt 0' laten voorbijkomen op het tijdstip t= 0, dan is de afstand
00' gelijk aan v*t en s is gelijk aan (v*t – x).
De spanning en de' stroom zijn beiden functie van s vermits ze in dat tijdsinterval voorkomen.
e= e(v*t - s) en i= i(v*t - s). Deze uitdrukkingen geven aan, dat de stroom-en de
spanningsgolf, zich voortplanten zonder wijziging van golfvorm of van amplitude (dit laatste op
een lijn zonder verliezen).
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De algemene vergelijkingen van stroom en spanning op de lijn, kunnen als volgt geschreven
worden:

v = A*ε-β*x *f(x-vt) + B*ε+β*x *f(x+vt) .
i = C*ε-β*x *f(x-vt) + D*ε+β*x *f(x+vt) .
De

Lopende golfvorm is i = f(t- x )
v

De verzwakking komt voor in de exponent, en de faseverschuiving β of beter β*x komt tot
stand door de term tussen de haakjes, wanneer de golf zich met de snelheid v (lijn met
verliezen => c wordt vervangen door v) voortplant over de lijn.
Lopende golven op een ideale lijn.
Wanneer aan de ingang van een dergelijke lijn een sinusoidale spanning wordt toegepast,
geldt voor een lijn, die aan het einde afgesloten is op Zo (geen terugkerende golf van de
belasting naar de generator):

met

ω
v=
β

en

V(x) =

j*ω*(t- x )
v
Vs*ε

I(x)=

V(x)
Z0

v(x,t) = 2*[V(x)]*cos(ω*t-β*x) .
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Toepassingsingsvoorbeeld:
Een coaxiale kabel met lucht geisoleerd, heeft een Zo= 100 ohm en verwaarloosbare verliezen.
Links wordt er een 50 V, 5 MHz generator over aangesloten, met een inwendige impedantie
van 100 + j*200 ohm. De lijn is 60 meter lang. In het midden wordt er een 100 ohm
weerstand over aangesloten, en het rechter uiteinde is open. Bereken de grootte van de
wisselstroom op de lijn.
Oplossing.

c = 3*108

m
= f *λ = 5*106 *λ.
s

λ=

3*108
= 60 m.
5*106

Uit de hogergeziene uitdrukking over de ingangsimpedantie van een lijn, en door toepassing
van de eveneens bovenstaande uitdrukkingen van functies, volgt dat de ingangsimpedantie
van

een

verliesvrije

lijn

is:

Zin = Z0*[ ZR +j*Z0*tan(β*s) ] =>
Z0 +j*Z R *tan(β*s)

bekomen door in de oorspronkelijke uitdrukking van de ingangsimpedantie de teller en noemer
te delen door cos(β*s). Volgens de tekening van de opgave is s = λ/2 zodat

Zin

2*π λ
* )
λ 2 ]
= Z0 *[
2*π λ
Z0 +j*ZR *tan(
* )
λ 2

ZR +j*Z0 *tan(

Omdat tan(π) = 0

is het resultaat Zin = Z0.

Lijn, afgesloten op een zuivere reactantie (zoals een condensator of spoel).
Deze mogelijkheid zal geweldige perspectieven openen met toepassingen op de VHF/ZHF en
UHF banden en zelfs hogere frequenties d.m.v. afgestemde kringen en andere.
Lijn afgesloten met een condensator.
Men kan dit geval herleiden tot éen van de vorige, door een condensator op een gekozen
frequentie te vervangen door stuk lijn met gepaste lengte en met open of kortgesloten
uiteinde.
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Herinnering: voor de kortgesloten lijn geldt:

Zin = +j*Z0*tan(β*x) = (met β = 2*π ) = + j*Z0*tan( 360°*[s+d]
λ
λ
360 *[s+d'] ).
en voor de lijn met open uiteinde: Zin = -j*Z0*cotan(
λ

Toepassing.
Een coaxiale kabel met polystyreenisolatie, is 3 m20 lang. De karakteristieke impedantie Zo=
73 Ω. De lijn wordt afgesloten op een 10 pF condensator.
Hoe groot is de ingangsimpedantie, als men aan de ingang een 200 MHz sein toepast.
Waar liggen de buiken en de knopen?
Oplossing:
De golflengte in de vrije lucht is:

λ=

300
= 1,5 m of 150 cm.
200

en rekening houdende met de snelheidscoëfficient of verkortingsfactor, is de golflengte op de
kabel:150*0,66= 99 cm. De condensator vertegenwoordigt op 200 MHz een capacitantie van
12

1
10
= -j*
= -j*81 Ω.
j*ω*C
10*6,28*200*106

Hiermee komt een op het einde kortgesloten stuk lijn overeen met lengte d.

-j*81 = Zin = j*Z0*tan( 360 *[d] ) = j*73*tan( 360 *[d] )
λ
λ
360 *[d] ) = -81 = −1,1.
Hieruit volgt: tan(
73
λ

Dit is de tangens (als we kijken op ons rekenmachientje) van -47,6° of van 360°- 47,6°=
312,4° zodat d= (312,4)/(360)= 0,86 meter.
De 0,86 m ligt duidelijk in het gebied tussen (3*λ/4) en λ, vermits λ= 0,99 m. Daarom mag
men er nog λ/2 van aftrekken, om tot een even goede oplossing te komen, maar met een
korter lijnstuk: d= [0,86 m – 0,99/2 m]≈ 0,37 m of 37cm.
De ingangsimpedantie van de totale, capacitief belaste lijn, wordt nu:

Zin = j*Z0*tan[ 360°*(320+37) ] = j*Z0*tan(360°+3,56) =
99
= j*73*tan(25°) = j*73*0,465 = j*34Ω(inductief).
Deze inductantie is gelijkwaardig met een spoel met een zelfinductie:

L=

34
-8
6 Henry = 2,7*10 H = 0,027μH.
6,28*200*10

0m de ligging van de buiken en de knopen te bepalen van de staande golf, redeneert men op
de volledige ekwivalente lijn van 3,20 m + 0,37 m.
Op deze lijn, liggen de spanningsknopen λ/2 t.o.v. elkaar verschoven en de eerste bevindt zich
op de kortsluiting als men kijkt van rechts naar links, dus van het einde naar de oorsprong van
de lijn. λ/2= 49,5 cm, De spanningsbuiken liggen t.o.v. de knopen over λ/4 verschoven, dit is
24,75 cm. De stroombuiken liggen op dezelfde plaats als de spanningsknopen, en de
stroomknopen op dezelfde plaats als de spanningsbuiken.

Transmissielijnen

-17/51-

SP.B. = spanningsbuik SP.K. = spanningsknoop. De eerste spanningsknoop of stroombuik ligt
op 12,5 cm van het echte einde van de lijn. De ligging van de spanningsknopen verandert als
men de grootte van de afstemcondensator wijzigt
(bv. in een kanaalkiezer).
Lijn, afgesloten met een spoel.

Op dezelfde manier als hierboven, kan men de lijn, afgesloten met een spoel, herleiden tot een
lijn met open of kortgesloten uiteinde, door de spoel zelf te vervangen door een stuk open of
kortgesloten fijn met dezelfde zelfinductie.

Zin = j*Z0*tan[ 360°*(s+d) ]
λ
360°*(s+d') ]
en voor de open lijn: Zin = - j*Z0 *cotan[
.
λ
Opnieuw geldt: Voor de kortgesloten lijn:

Voorbeeld van een andere inductieve toepassing:
Bekijken we een geval dat we reeds ontmoet hebben bij de stub-aanpassing waarin
ZL = 0,5*Z0, en bijvoorbeeld s = 0,153*λ

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 = Z0*(1 + j*0,712).
0,573 + j0,410
Dit is een inductieve ingangsimpedantie.
Algemeen: Gedrag bij een niet zuiver ohmse belasting.
Dikwijls is de belasting op het uiteinde van de lijn niet zuiver ohms, maar heeft de vorm van
een complex getal
z = x + jy. Dat is ook meestal het geval in het voedingspunt van een
antenne, waar men dan geen voedingspunt-weerstand ziet, maar een voedingspuntimpedantie. Betrekt men de staande golven bij een misaanpassing op de spanningsvormen,
dan spreekt men over de VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Het is een dimensieloos getal,
en in het bovenstaand voorbeeld werd hiervan in feite reeds gebruik gemaakt, door de
verhouding te nemen van het spanningsmaximum tot het spanningsminimum van het staande
golf patroon. Uit de transmissielijn-theorie weten we reeds (hoger gezien), dat de VSWR= (1+
|Γ|)/(1-|Γ|) waarin Γ de weerkaatsings-of -reflectie-coëfficient is op de lijn. Dat hij tussen
rechte streepjes staat, betekent dat men in de uitdrukking werkt met de absolute waarde,
omdat Γ zowel positief als negatief kan uitvallen. Inderdaad, Γ hangt af van de grootte van de
belastingsimpedantie ZL ten opzichte van de waarde van de golfweerstand Zo van de
voedingslijn. Omdat Γ gedefinieerd is, als: Γ= (ZL - Zo)/(ZL + Zo), zal hij positief zijn als ZL
groter is dan Zo en negatief wanneer ZL kleiner is dan Zo .
Voorbeeld: Veronderstellen we dat een lijn of kabel met karakteristieke impedantie Zo, een
complexe belasting voedt, die gelijk is aan (2+j*1)*Zo. Dan is Γ= (2*Zo+j*Zo Zo)/(2*Zo+j*Zo+Zo)= (Zo+j*Zo)/(3*Zo+j*Zo) Delen we teller en noemer door Zo: Γ=
(1+j)/(3+j). De weerkaatsingscoëfficient is hier een complex getal met een modulus en een
hoek, die we zoeken met de klassieke formules uit de theorie van de complexe getallen. De
modulus van z= x +j*y, is de vierkantswortel uit de som der kwadraten van x en y, omdat in
de grafische voorstelling van z, x en y de zijden zijn van een rechthoekige driehoek, waarvan
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de modulus de schuine zijde is. Hier is dus |Γ|= 1 + 1 / 1 + 3 = 2 / 10 = 1,4142/3,16 =
0,4472.
VSWR = (1+ |Γ|)/ (1-|Γ|)= (1+0,4472)/(1-0,4472)= 1,4472/0,5528= 2,618, dus geen al te
goede staande golfverhouding , want de beste waarde zou 1 zijn .
Volgens de leer van de complexe getallen, is de fasehoek tussen x en j*y van z, bij een
quotiënt, gelijk aan de boog tangens van de elementen in de teller, verminderd met de boog
tangens van deze in de noemer. Hier wordt dit: bgtg(1/1)= arctan(1/1)= 45 graden en voor
de noemer bgtg(3/1)=71,56 graden, zodat de fasehoek van Γ is:
45 - 71,56= - 26,57 graden. Tenslotte kan men het terugkeer-vermogenverlies berekenen,
veroorzaakt door de weerkaatsing, meestal uitgedrukt in decibels, als Pr= -20*log10(|Γ|)= 20*log(0,4472)= -20*(-0,35)= 7 db. Er wordt hier dus heel wat vermogen nutteloos
teruggekaatst, volgens de tabel bij een VSWR van rond de 2,5, zo‘n 43 procent ,en volgens dit
voorbeeld ,met een VSWR = 2,618 , 0,4472 of 44,72 procent .
2

2

2

2

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.
Om deze verliezen te voorkomen, zal men voor de beste werking van een zend-ontvangstsysteem, verplicht zijn, gebruik te maken van één of andere vorm van aanpassings“transformator”, die tussen de voedings-lijn-of-kabel en de antenne geplaatst wordt. Uit de
netwerk-theorema’s-theorie, weten we door het “maximum-vermogen-overdracht-theorema”,
dat de antenne het grootst mogelijk vermogen van de zender zal opnemen en uitstralen,
wanneer Rs= Zo= ZL. Dit is tegelijkertijd de toestand, waarbij de SGV= Zo/ZL= 1.
De transmissielijn is dan “vlak”, hetgeen uitdrukt, dat er geen staande, maar enkel lopende
golven op bestaan.
Berekening van een 225 MHz - 400 MHz parallelplaat transmissielijn.
Voorbeeld van balansschakeling met transistoren en lijn die eindigt op een capacitieve
reactantie.

De spanningsknoop van de staande golf bevindt zich op de doorsnede BB. Om lager te kunnen
gaan in frequentie, tot 225 MHz, moet de lijn elektrisch verlengd worden. Hiertoe kan men nog
een stuk lijn aan de eerste toevoegen:
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Het gedeelte L2 moet resoneren op 400 MHz, zodat het is alsof de lijn eindigt op een
kortsluiting ter plaatse van BB. Het stuk L1 kan berekend worden uit:

XL =

Z0 *[ZT *cos(β*s) + j*Z0 *sin(β*s)]
Z0 *cos(β*s) + j*ZT *sin(β*s)

Hierin is XL de inductieve reactantie van de lijn, gezien vanuit de klemmen AA. Z0 is de
karakteristieke impedantie van de lijn in ohms, en ZT is de grootte van de belasting die het
einde van de lijn afsluit. In BB is ZT= 0 zodat

Z0 *[ j*Z0 *sin(β*s)]
= j*Z0*tan(β*s)
Z0 *cos(β*s)

XL =

β = 360°

waarin

λ

en s= de totale lengte van de lijn.

De inductieve reactantie van de lijn moet in resonantie komen met de capacitieve reactantie
van de buizen of transistoren, die bv. elk een uitgangscapaciteit van 5 pF hebben. In push-pull
of balans-opstelling, is de uitgangscapaciteit dan 2,5 pF.

XC =

1
= - j*155 ohms op 400 MHz.
j*6,28*2,5*10-12*400*106

zodat + j*155 = j*Zo*tan(β*s).
Zo is voor een parallel-plaat-transmissielijn ongeveer gelijk aan Zo =

μ*a
ε b

waarin

a de afstand is tussen de platen, en b hun hoogte. Deze benadering geldt enkel wanneer a< b
is. De afmetingen van de lijn, werden als volgt gekozen: a = 1,25 cm
en b= 1,56 cm. Zo=

μ*a
ε b

=

Z0 =

4*10-7 *( 1,25 ) = 302 Ω.
1 *10-9 1,56
36

Nu kan de lengte van de lijn berekend worden: XL= j*155= j*(302)*tan(β*s) of tan(β*s)=
0,513 waaruit we op ons rekenmachientje aflezen: β*s= 27,16°.

β=

360° 360° 4
graden
=
= *360
.
300
λ
3
meter
400

L1 = 27,16°
= 27,16° * 3 meter = 27,16 * 3 cm.
360 4
3,6 4
β
L1 = 27,16
=5,65 cm.
4,8
L2 wordt op dezelfde manier berekend als L1.
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De minimum waarde van C2 bepaalt de lengte van de lijn.
Een goed ontworpen split-stator- condensator heeft een minimum capaciteit van ongeveer 4
pF. Het lijngedeelte L2 moet met C2 resoneren op 400 MHz.
Vermits de lijn in BB kortgesloten lijkt, kan men de formule X2= j*Zo*tan(β*s) toepassen.
De spaciering van de lijn blijft constant, zodat Z= 302 Ω is.
Xc= - j*100 ohm (op 400 MHz); bijgevolg is X= + j*100 ohm.

tan(β*s) = tan(β*L) = tan(β*[L1 +L2 ])= 100 = 0,331 zodat
302

β*L=18,3. Hieruit volgt L = 18,3° * 3 = 3,62 cm.
360° 4

Lengte van de lijn.
Om te bepalen, of de lijn lang genoeg is, om op 225 MHz, zonder bijkomende belasting in
resonantie te komen met de uitgangscapaciteit van de transistor, berekent men Xin voor de
totale lengte L= 5,65 + 3,62= 9,27 cm. De ingangsreactantie moet gelijk zijn aan, of groter
dan +j*280 Ω. In de doorsnede AA is XL gelijk aan

X L =Z0*

[ZT *cos(β*s)+j*Z0*sin(β*s)]
.
[Z0*cos(β*s)+j*ZT *sin(β*s)]

Neem aan CT maximum is en zelfs streeft naar oneindig.

Dan is Xt = ZT = 0
XL = j*Zo* tan(β*s) = j*144,35 Ω in de doorsnede AA.
De lijn is fysisch niet lang genoeg en moet elektrisch belast worden. Dit is mogelijk door een
condensator CN in BB aan te brengen zoals op de figuur aangeduid. De waarde van CN is
bepaald door twee overwegingen. De waarde van de impedantie in BB moet in AA een
inductieve reactantie doen verschijnen. Deze moet even groot zijn als de uitgangs-impedantie
van de transistoren, en ook gelijk aan de impedantie van de lijn, vanuit BB naar CT gezien.
Hiervan uitgaande, kan men een parallel-resonantiekring beschouwen, waarvan de impedantie
bij resonantie, gelijk is aan de hierboven berekende waarde, en bestaat uit de impedantie van
de lijn, parallel met de reactantie van CN.

[ZBB*cos(β*s)+j*Z0*sin(β*s)]
=
[Z0*cos(β*s)+j*ZBB*sin(β*s)]
[Z *cos(15,35) + j*302*sin(15,35)]
280 = 302* BB
=
[302*cos(15,35) + j*ZBB*sin(15,35)]

Dan is

ZAA = Z0*

waaruit ZBB = + j*159,51 Ω .
Dit is de grootte van de reactantie, die nodig is in de doorsnede BB om de lijn af te stemmen
met de uitgangscapaciteit van de buizen of transistoren. De impedantie, die de lijn
vertegenwoordigt, wanneer men vanuit BB naar CT kijkt, is bepaald door de maximumwaarde
van CT. Een aannemelijke waarde voor CTmaks= 50 pF.
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De reactantie van CT is dan – j*14 Ω op 225 MHz en ZBB=

ZBB= 302*[(-j*14)*cos(10,28°) + j*302*sin(10,28°)] =

[302*cos(10,28°) + j*(-j*14)*sin(15,35°)]
ZBB = + j*40,3 Ω .

De capacitieve reactantie XN die als belasting over BB moet verschijnen, om de reactantie in +
j*159,5 ohms te transformeren is:

+ j*159,5 Ω =

(-j*X N )*(j*40,3)
(-j*X N +j*40,3)

waaruit

X N = - j*153,8 Ω op 225 MHz

waaruit CN= 13 pF.
De transmissielijn is nu met haar verschillende afstem- en belastingscondensatoren volledig
berekend, en heeft het uitzicht:

Hieraan zal bij een praktische uitvoering maar weinig meer hoeven veranderd te worden.
De Gamma- en de Omega-aanpassing als toepassing van een lijn die eindigt op een
condensator.
De gamma-aanpassing.

Dit is de eenvoudigste methode om d.m.v. een RG 8-U coaxiale kabel, een zelfgemaakte beam
te voeden. Deze kabel is waterdicht, afgeschermd en heeft bij niet al te grote lengte, kleine
verliezen. De buitenmantel straalt niet, als men hem vastsoldeert of klemt aan het midden van
de antennestaaf, die zelf elektrisch geleidend mag verbonden worden met een metalen drager,
hetgeen leidt tot een sterke mechanische vereenvoudiging bij de constructie van een beam.
Enkele praktische overwegingen bij het voeden.
Van zodra een antenne met een griddip-meter afgestemd was op 14150 kHz, veranderde de
resonantiefrequentie van de straler verschillende honderden kilohertz, zodra er een T aanpassing [uitleg over T volgt hieronder =>gamma is een soort halve T] werd aangebracht.
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Het was niet mogelijk, door de kortsluitklemmen van de T-stukken te verschuiven, in het
voedingspunt een 50 ohm resistieve voedingsweerstand te bekomen. Door de lengte van de Tbuisjes zo goed mogelijk in te stellen, was 1,75 tot 2, de beste bekomen SGV, maar tijdens de
regeling van de kortsluitbeugels, bleef men in het voedingspunt een reactantie zien. Deze kon
men wel opheffen door de antennestaaf minstens 30 centimeters groter te maken, en dan wel
enkel aan de zijde waarop een halve T was aangesloten in het geval van voeding via een
coaxiale kabel, en aan beide zijden bij toepassing van een volledige dubbele T, gevoed door
een symmetrische twin. De betere methode, om de reactantie in het voedingspunt op te
heffen, bestond er in een condensator in serie met de halve T-staaf op te nemen. Aldus
ontstond de klassieke gamma-aanpassing. Na een correcte afregeling, ziet de coaxiale
voedingslijn dan een resistieve belasting en de enkelvoudige dipool (of de beam waarin hij de
rol van straler speelt) wordt dan niet meer verstemd door het aanbrengen van de halve T - of
gamma-staaf.
Afmetingen van de gamma -staaf.

1) hoe langer, des te groter is de impedantie, gezien aan het voedings-uiteinde.
2) hoe langer, des te geringer is de benodigde capaciteitswaarde van de

resonerende

seriecondensator.

3) hoe

groter de afstand tussen de gamma-staaf en de antennebuis, des te groter is de
impedantie, gezien in het voedingspunt van de gamma.
Deze afstand, gemeten van centerlijn tot centerlijn, bedraagt 12 cm op de 10 meter band,
15 cm op de 15 m band en 17,5 cm op 20 m. Neemt men kleinere tussenafstanden, dan zal de
gamma-staaf bijzonder lang moeten gemaakt worden. Voor de vernoemde spacieringen, zijn
de beste lengten van de gamma-staaf 60 cm op 10 m, 90 cm op 15 m, en 1m20 op 20 m,
telkens in het geval van een 50 ohm coaxiale voedingskabel.
Men begint met een grotere lengte dan de aangegeven waarden, en eens dat de verschuifbare
kortsluitklem in koper of aluminium op de plaats aangebracht is, die de kleinste SGV oplevert,
zaagt men het nog uitstekend stuk van de gamma-buis af met een ijzerzaag. Alle schroeven,
gebruikt voor de kortsluitklemmen, en voor het vastzetten van telescopische in elkaar
schuifbare aluminium buizen, zijn uit niet korroderend materiaal of uit geel koper of brons.
Men kan zelfs de gamma-buis telescopisch maken, bijvoorbeeld uit twee of drie
ineenschuifbare buisjes bij een 20 m beam. Dit laat ook een soepele instelling toe van de
lengte van de gamma-match. De diameter van de gamma-staaf is onbelangrijk. De instelling
van de capaciteitswaarde van de seriecondensator, laat namelijk toe, alle variaties in de
diameter van de gamma-buis op te vangen. De condensator mag een klein regelbaar
condensatortje zijn van 200 pF, uit een ontvanger. Op de 14 MHz -band zal de in te stellen
capaciteitswaarde ongeveer 150 pF bedragen en op de hogere frequenties, zal deze waarde
merkelijk lager uitvallen.
Een van de armaturen wordt gesoldeerd aan de centergeleider van de coaxiale voedingskabel,
waarvan de gevlochten buitenmantel goed elektrisch contact makend, bevestigd is aan het
midden van de antennestaaf, en de andere armatuur van de gamma-condensator zit vast aan
het voedingseinde van de gamma-buis.
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In de lus 1,2,3,4, vloeit er een HF stroom, die een e.m.k. induceert in het antennegedeelte
1,2, dat uiteraard gekoppeld is met de rest van deze straler. Zolang de delen 1,2 en 3,4
redelijk dicht bij elkaar staan, werken ze zoals een transmissielijn, en gaat er geen parasitaire
straling uit van deze aanpassingssectie. De lengte van de gamma-sectie bedraagt gewoonlijk
1/10 tot 1/16 van een golflengte, en de afstand tussen de gamma-buis en de straler, 1/30 tot
1/60 van een golflengte. De maximale waarde in picoFarad van de seriecondensator wordt
geschat op 7 maal de golflengte in meter. Voor een 20-meter antenne, ligt deze waarde dus
rond de 140 pF.
Een op het uiteinde kortgesloten transmissielijn, korter dan een kwart golflengte (de lus
1,2,3,4), gedraagt zich inductief. De impedantie, gemeten in het voedingspunt, kan
bijvoorbeeld 73+j42 ohm bedragen, of 68 + j33 ohm, enz. Plaatst men een director voor de
straler en een reflector erachter, beiden op een afstand van 0,2 golflengten van de straler, dan
worden de gemeten waarden bijvoorbeeld 26+j60 ohm of 30 + j40 ohm, maar alle vier de
aangehaalde waarden zijn inductief.
Om deze inductieve reactantie op te heffen, wordt de condensator ermee in serie geplaatst als
capacitieve reactantie. Het is best de condensator te voorzien van een in picoFarad geijkt
schaaltje (bijvoorbeeld 10 pF tot 200 pF). Nadat de inductieve reactantie opgeheven is door de
capacitieve, zijn weerstanden tussen de 10 ohm en de 300 ohm, met de gamma aanpasbaar.
Van zodra de zenderuitgang een weerstandsbelasting ziet, slaat de HF-amperemeter tussen
zijn uitgang en de voedingskabel, merkbaar uit, aangevend dat de antenne nu goed stroom
opneemt. In het optimaal geval is de SGV= 1. Dan zal ook de ontvangstkwaliteit het best zijn
na het omschakelen van zenden naar ontvangen d.m.v. een coaxiaal relais of met een
keramische schakelaar (bij zelfbouw). De S-meter slaat uit boven de S9.
Afregeling.
De regelingen gebeuren op de straler alleen, d.w.z. zonder reflector en direcor(en).
1)met de griddip-oscillator (GDO) stelt men de antenne in op de gekozen center-frequentie
door de telescopisch inschuifbare buizen van de dipool in lengte bij te regelen. De spoel van de
GDO wordt daartoe gekoppeld met een enkele spoelwinding die aangebracht is tussen de twee
middelste uiteinden van de dipool, die voor die gelegenheid in het midden twee gesplitst is.
Verschuif de in elkaar passende buizen-secties van de dipool tot de GDO een resonantieterugslag vertoont.
Wanneer de antenne te laag tegen de grond staat, op bijvoorbeeld slechts 3 meter boven de
grond, zal de aangeduide resonantiefrequentie lager zijn, dan wanneer de dipool, of achteraf,
na het erbij voegen van de parasitaire elementen, dus de beam waarvan hij deel uitmaakt,
rust op de nok van een dak, of bovenaan een lange houten ladder vastgemaakt is.
2) Herstel de juiste toestand, door de twee dipoolstukken weer goed geleidend met elkaar te
verbinden via een sterk stuk aluminium buis met iets grotere diameter, en zet alles goed
elektrisch geleidend vast met geelkoperen parker-schroeven.
Bevestig nu de gamma-buis. Zet de gamma-condensator stevig mechanisch vast. De dipool
wordt elektrisch geaard op de metalen “boom”, de drager van de elementen van de beam.
Stel de gamma-condensator in op zijn maximum capaciteit. Sluit pas nu de RG-8U coxiaal aan,
en verbindt zijn centergeleider en buitenmantel, respectievelijk goed elektrisch geleidend, met
het gevoed uiteinde van de gamma-staaf en het midden van de dipool. RG-8U polyfoam coax
heeft minder verliezen dan de dunnere RG58/U.
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3)Omdat de frequentie-ijking van een GDO niet zeer precies is, en de
de terugslag te gering
wegens de kleine Q-factor van de gamma, wordt de GDO nu vervangen door een antennescope, of beter door een Bird-wattmeter die geschakeld wordt tussen de centergeleider van
de voedende coaxiaal en de gamma-condensator. Wanneer een tweede persoon dan in de
shack, de antenne voedt met verminderd zendvermogen op de centerfrequentie van de
antenne, bijvoorbeeld 21200 kHz op de 15 m band, kan de persoon ter plaatse van de
antenne, de antenne-afmetingen bijregelen voor maximale meteruitslag van de Bird. Het is
best via een gsm met elkaar in verbinding te blijven, zodat het zendvermogen op een waarde
ingesteld wordt, die de Bird nog juist voldoende doet uitslaan.
4)de uitslag van de Bird-wattmeter, wordt vergroot door de capaciteit van de gammacondensator te verminderen vanaf 200 pF tot een kleinere waarde. Zo ligt bijvoorbeeld de
capaciteitswaarde van de gamma condensator op 75 tot 100 pF op de nog niet vermelde
frequentie van 50 MHz bij een gamma-buis-lengte van 25 cm, en 25 tot 50 pF op 145 MHz bij
een gamma-buis-lengte van slechts 10 cm.
Nu wordt de kortsluitbeugel van de gamma-buis verschoven tot de
S.G.V. zo dicht mogelijk
tot 1 nadert. Het is best een S.G.V.-meter tussen de Bird en de coax te schakelen, dus zo dicht
mogelijk tegen de antenne, om reeds hoger verklaarde redenen. In het ander geval leest de
persoon in de shack de S.G.V. af, en meldt de stand via de gsm bij nadering tot 1, naarmate
de regeling ter plaatse van de antenne vordert. Het toegepast vermogen moet natuurlijk
voldoende groot zijn om een redelijke uitslag van de S.G.V. -meter te zien. Bij een te klein
toegepast vermogen, slaat hij helemaal niet uit.
Het komt in feite daarop neer, dat men best 1 parameter tijdens de frequentieregeling
constant houdt, terwijl de rest van de regelingen uitgevoerd wordt.
5)wanneer de gamma-condensator nog eens geregeld is, voor een nog kleinere S.G.V., wordt
zijn capaciteit gemeten met een draagbare digitale capaciteitsmeter, en hij wordt vervangen
door een vaste condensator die samengesteld is uit een aantal parallel-gesoldeerde
keramische condensatoren die toelaten de juiste capaciteitswaarde te bereiken.
6)vergroot geleidelijk het vermogen van de zender, naarmate de S.G.V. dichter tot 1 nadert,
teneinde de gevoeligheid van de aflezingen te vergroten. Herhaal eventueel de regelingen, tot
de S.W.R., zelfs bij 100 watt toegepast vermogen, zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld 1,1.
Deze S.G.V.-waarde zal nog verlagen, wanneer men de beam op zijn definitieve hoogte
bovenop een mast gemonteerd heeft.
Praktisch:
De condensator wordt in een waterdicht plastieken doosje ondergebracht (in een metalen mag
ook, met doorvoerisolatoren, en vastgeschroefd op de boom) en de telescopische buizen
geboord en met zelftappende geelkoperen schroeven elektrisch goed geleidend met elkaar
verbonden. Het is aan te raden de buitenkant van een buis met kleinere diameter en de
binnenkant van een buis met grotere diameter, vooraf in te smeren met de groene, elektrisch
geleidende antenne-pasta van de Duitse antenne-bouwer Hirschmann. Alle gaten van de
buizen van de beam worden met compound dichtgegoten om ze waterdicht te maken en het
fluiten in de wind te voorkomen.
Transmissielijnen
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Ook hetgeen nog overblijft van de vernikkelde gevlochten buitenmantel van de coax, na hem
aan de boom vastgesoldeerd of vastgeklemd te hebben, wordt met compound overgoten tegen
oxideren. Meestal zal men een 15-tal centimeter van de isolatie weggenomen hebben.

Afstemmen voor de beste resultaten.
De reflector is normaal 5 procent langer dan de actieve straler, en de director 4 procent korter
dan deze laatste. Elke bijkomende director is 4 procent korter dan de vorige. Bij de afregeling
van deze parasitaire elementen, zal men een compromis moeten sluiten tussen de beste
voorwaartse straling, en de beste voor/achterwaarts-verhouding. Men kan best te werk gaan in
twee stappen om uit de antenne de laatste db te halen:

1) Afregeling voor de beste voorwaartse straling.

Een veldsterktemeter wordt op minstens twee volledige golflengten voor de antenne geplaatst,
in een centerlijn loodrecht op de voorste director. De veldsterktemeter is verbonden met ofwel
een korte horizontale dipool, gemonteerd op een houten stok die men best tegen een boom of
een ladder vastschroeft tijdens de aflezingen, ofwel met een vertikale staafantenne die ook wel
kan dienen, wanneer men het eenvoudig wil houden.

Op de straler in de beam wordt vervolgens een verkleind HF-vermogen toegepast, juist genoeg
om de veldsterktemeter half te doen uitslaan, en de meter wordt afgelezen terwijl een tweede
persoon opeenvolgend eerst de director bijregelt die het dichtst bij de straler staat, voor de
grootste meteruitslag, en vervolgens de eventueel aanwezige andere director(en).

Transmissielijnen

-26/51-

Wanneer geen tweede persoon als hulp in de buurt is, kan men ook zelf de afregeling
uitvoeren terwijl men met een verrekijker naar de meteruitslag kijkt. Wie zich ooit een
bewakingscamera met bijbehorende monitor aangeschaft heeft voor een paar duizend frank,
kan de cameralens op de meter richten en op de monitor de uitslag van de meter volgen.

2) Afstemmen voor de beste voor/achterwaarts-verhouding.

Hiervoor gaat men zoals hierboven te werk, maar dan wel met de beam 180 graden gedraaid,
dus de reflector naar de veldsterktemeter gericht.
De lengte van de reflector wordt zodanig bijgesteld, dat de veldsterktemeter een minimum
uitslag vertoont. Vervolgens kan men eventueel ook nog eens de lengte van de hoofddirector
bijregelen tot de veldsterktemeter praktisch nul uitwijking aangeeft. Men zal daarbij vaststellen
dat de speling op de juiste lengte van de director veel groter is dan dit bij de reflector het
geval is. Logisch, want het is vooral de reflector die bij deze regeling de grootste invloed heeft.
Men kan natuurlijk ook de director onaangeroerd laten met zijn afmeting die het beste
resultaat gaf tijdens de vorige regeling.
Tenzij dat de lengte van de parasitaire elementen drastisch gewijzigd werd, mag er geen
betekenisvolle verandering zijn opgetreden in de S.G.V. die ter plaatse van de zender werd
afgelezen. Om de eindbuizen of eindtransistoren van de zender te sparen tijdens de afregeling,
kan men hem instellen op CW-uitzending, en met een lange draad tussen zender en
afstemplaats, de seinsleutel ingedrukt houden op het ogenblik dat men werkelijk met de
metingen en afstellingen begint of er mee bezig is.
Zelfbouw van een weersbestendige gamma-condensator.
Sommigen onder ons, zullen er tegenop zien, om dat regelbaar condensatortje op een
degelijke en weersbestendige manier te monteren.
Vroeg of laat zullen de platen van de condensator zich daar hoog boven in de mast, door
corrosie, bedekken met een wit poeder van aluminium-oxide. Dit is geen drama. Uit de
bovenstaande beschrijvingen, is reeds gebleken dat men de regelbare condensator, die
ingesteld werd op de juiste waarde, kon vervangen door een aantal parallel gesoldeerde micaof -keramische condensatoren met dezelfde capaciteitswaarde. Vooral voor degenen die
geslaagd zijn in het examen voor een hogere licentie, 500 watt of 1 kilowatt, is er een
alternatief: de coaxiale condensator. Om deze te kunnen maken, met de juiste
capaciteitswaarde, moet men wel eerst, de laatst ingestelde capaciteit van het regelbaar
condensatortje gemeten hebben met een digitale capaciteitsmeter. De kabel is goedkoper dan
een regelbare condensator, gemakkelijker verkrijgbaar in de handel en is door de dikke
buitenmantel-isolatie goed bestand tegen regen en weersomstandigheden.
Afhankelijk van het gebruikte type, heeft een coaxiaal een eigen capaciteit per lopende meter
van 97,35 pF bij een RG-8U (50 Ohm), 67,65 pF bij RG-11U (75 Ohm), 94,05 pF bij RG-58U
(dunne uitvoering van de RG-8U), en 70,95 pF bij RG-59U.
De gamma-condensator capaciteit bedraagt tussen de 100 pF tot 200 pF op 20 meter, 120 pF
tot 75 pF op 15 meter en 80 pF tot 50 pF op 10 m, afhankelijk van de afstand tussen de
hartlijnen van de straler en de gamma-buis. Rekent men deze waarden om, dan vindt men dat
voor een 10 meter beam, ongeveer 50 centimeter RG-8U kabel nodig is als gammacondensator. Hiertoe wordt 5 cm tot 10 cm buitenmantel -isolatie weggenomen, en in het
midden van deze afstand, wordt de afscherming in twee gesneden, uitgevlochten en dan
zorgvuldig tot twee afzonderlijke strengen samengedraaid. De aldus twee bekomen
aansluitdraden, worden nu vastgesoldeerd aan stevige koperen vernikkelde klemmen, die
geschroefd worden aan respectievelijk het voedingseinde van de gamma-buis en het midden
van de straler.
De volgende figuur toont de bevestigingsmanier.
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In feite kan de gamma-condensator bestaan uit het verlengde van de voedende coaxiale kabel,
zoals de afbeelding het aantoont. Merk hierbij op, dat er geen enkele verbinding gemaakt
wordt naar de centergeleider van de coax. Het kortsluitstuk van de gamma-staaf -of buis,
wordt nu zodanig verplaatst, dat men de laagste S.G.V. afleest op de centrale werk-frequentie.
Vervolgens wordt het vrije uiteinde van de oorspronkelijk te lang gekozen gamma-coax,
centimeter per centimeter afgesneden of mooi afgezaagd met een ijzerzaag (zendvermogen
even uitschakelen), waarbij het kortsluitstuk opnieuw verschoven wordt, en dit tot men een
S.G.V.= 1 vindt, want met deze herhaalde stappen, is een zo gunstige waarde werkelijk
instelbaar. Alles wat van de coax nog vrij aan de lucht blootgesteld is, wordt vervolgens met
tegen weersomstandigheden bestande compound, verzegeld. Het vrije uiteinde van de coax
wordt als laatste bewerking, opgerold en met regenbestendig plastieklint mooi vastgekleefd
aan de “boom“.
Een inschuifbaar type coaxiale gamma-condensator.
Men kan een mechanisch sterke gamma-condensator vervaardigen, door binnenin een
aluminium buis met een diameter van 1,5 cm tot 2 cm, een stuk 50 ohm RG-8U kabel te
schuiven. Op de 20 m band, is de benodigde lengte van het geheel 1,5 meter, en voor 15 m en
10 m beams, minder dan 90 cm.
De afstand d tussen de straler en de gamma-buis moet tenminste 7,5 cm bedragen, anders zal
de gamma-match te lang worden.
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De kortsluitbeugel B wordt geklemd rond het midden van de straler en de pin van de coaxiale
connector C (waarop achteraf de connector van de voedingskabel geschroefd wordt), ligt naar
de centergeleider van het stuk coax in de gamma-buis. De kortsluitbeugel D is verschuifbaar
om de beste S.G.V. te kunnen instellen. Wanneer men D verschuift, verschuift de buis A mee,
maar de coax die er binnenin zit, niet. Op deze wijze verandert de capaciteit van de
buisvormige condensator.
Het kan wel nodig zijn met verschillende lengten coax die in de gamma- buis geschoven wordt,
te experimenteren, teneinde de laagste S.G.V. te bekomen. Teneinde een al te omslachtige
procedure te voorkomen, kan men een sleuf in de gamma-buis slijpen met de slijpschijf (op de
figuur enkel voorgesteld door een gaatje), en met de kleine draagbare boormachine, de
centergeleider in de RG-8U onderbreken door hem van rechts naar links gaande, op
verschillende plaatsen door te boren. Dat men daarbij de afscherming van de coax ook raakt,
dwars doorheen de dikke buitenmantel -isolatie van de coax, is niet erg. Er zit voldoende
schuimisolatie of polystyrene tussen beiden, zodat ze geen kortsluiting maken. Achteraf wordt
de sleuf met waterafstotend compound gevuld. Alle regelingen gebeuren weer met de beam zo
hoog mogelijk opgesteld, bijvoorbeeld liggend op de nok van een dak, en met gereduceerd
zendvermogen.

2) een

mooie alternatieve oplossing bestaat er in, twee in elkaar verschuifbare aluminium
buizen te gebruiken, gescheiden door twee teflon plugs. De binnenste buis kan glijden
doorheen de boring met de juiste diameter, in de plugs. Voor het maken van deze laatsten,
is een beetje mechanisch werk nodig, maar degenen onder ons die een klein draaibankje
hebben, of dit bij een buurman mogen gebruiken, vergt dit weinig tijd en behendigheid.

3)

In de volgende figuur zien we nog een andere mogelijke oplossing, waarbij de
vervangen zijn door krimpkous, rond het binnenste buisje aangebracht. De
gedeeltelijk de manier weer, waarop 2 elementen met gamma-aanpassingen in
gevoed worden. (zie een volgend hoofdstuk in dit tijdschrift over het in fase
antennen ).
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De hoogfrequente spanning over deze buisvormige condensatoren, is laag, zodat men niet
hoeft te vrezen voor overslag.
3-band werking van een dipool met traps, gevoed via drie gamma-aanpassingen.
De afmetingen voor een werking op 10 m, 15 m en 20 m, zijn op de volgende figuur vermeld:

Tijdens de afregeling moet de antenne, reeds wel of niet gemonteerd tussen de parasitaire
elementen van de beam, minstens 4 meter boven de begane grond staan, bijvoorbeeld
bovenop een houten ladder. Men begint met de afregeling van de 20 m gamma. De 15 m en
10 m gamma-matches zijn op dat ogenblik nog niet gemonteerd.
Plaats een S.G.V.-meter tussen de coax en de aansluitzijde van de gamma-staaf. Verschuif de
kortsluitbeugel op het ander einde, tot de S.G.V. minimaal is. Bevestig nu de 15 m gamma en
ga op dezelfde manier te werk. Tenslotte idem met de 10 m gamma. De drie gammaaanpassingen zijn van het hierboven beschreven type. Wanneer men de kortsluitbeugels
verschuift, verschuift de inwendige ingeschoven buis met de kleinste diameter mee, zodat
telkens de waarde van de gamma-condensator verandert. De gevoede uiteinden van de
gamma’ s rusten op een stand-off isolator, die zelf geschroefd is op een sterk metalen plaatje
dat bevestigd is aan de “boom”.
Tenslotte worden deze drie uiteinden goed elektrisch geleidend samengevoegd en verbonden
met de binnenste geleider van de voedings-coaxiale kabel.
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Gamma-match met de condensator op het uiteinde v.d. gamma-staaf:
Dit is een variante, waarbij de resonantie-condensator zich op een ongewone plaats bevindt,
d.w.z. daar waar normaal de verschuifbare kortsluitbeugel zit. Op deze wijze werkt de
condensator ook nog als afstands-spacer. Aan de andere kant zit er een porseleinen isolator,
en het is daar dat de binnengeleider van de coaxiale voedingskabel met de gamma-staaf - of buis verbonden wordt. ON5MB, Marcel, heeft met deze opvatting een vijf element beam
ontworpen:

De gamma-match toegepast op een John Kraus antenne.
De literatuur waarop we ons baseren om de volgende informatie neer te schrijven, spreekt
over de HB9CV - antenne of over de “Swiss quad”.
We herhalen dat het de amerikaanse universiteits-professor en zendamateur John Kraus is, die
deze antenne uitgedacht heeft, en niemand anders. Dat daar dus artikels over gepubliceerd
worden in diverse tijdschriften met de aankondiging dat het gaat over de HB9CV-antenne, is
een uitdrukking van misprijzen en miskenning t.o.v. de ware uitvinder. Zelfs in het RadioAmateur Handbook, sectie 9 en 10 wordt deze misleiding zwart op wit afgedrukt.

1) 10 meter twee element beam: Men kan hiervoor sterke plastieken waterpijp gebruiken met
een diameter van minstens 2 centimeter.
De verdere afmetingen en enkele constructie-details volgen hieronder:
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Verschillende secties kunnen aan elkaar gelijmd worden met epoxy-cement. Een verbinding
houdt beter wanneer de buitenkant van de binnenbuis en de binnenkant van de buitenbuis ruw
gemaakt worden met schuurpapier en een vijl. Wanneer de delen ingesmeerd zijn met lijm en
op de juiste lengte afgezaagd, boort men een klein gaatje in de ineengeschoven delen en
schroeft er een parkervijs door om het geheel op zijn plaats te houden. Vervolgens kunnen Uklemmen van auto-onderdelen of van grote TV-antennen dienen om de elementen vast te
schroeven op de drager.
De totale lengte van de twee gamma secties en de zelfgemaakte lijn met plastieken
afstandsstukken die ze verbinden, bedraagt 2,7 meter. De lengte van elke gamma-staaf kan
bv. 60 cm bedragen, zoals reeds hoger vermeld voor de 10 m band. Dan blijft er nog 1,5 m
over om de twee onderling te verbinden over de tussenafstand van 105 cm tussen de twee
elementen. Maar deze verbinding verloopt schuin, zoals op de figuur.
Een en ander is dus te meten en te schikken bij de praktische uitvoering en de 60 cm is geen
vaste waarde en aanpasbaar. Alle geleiders die tot het gamma-gedeelte behoren kunnen zowel
uit blanke als geïsoleerde koperdraad bestaan. De afregeling gebeurt zoals hierboven
beschreven in de paragraaf“ afregelen voor de beste resultaten “.
2 meter uitvoering
H. Lambeck uit Groningen beschrijft in het Electron-nummer van 1950 een 2 meter versie.
Bij hem bestaan de twee stralers, het tussenstuk en de drager uit aluminium met vierkante
doorsnede, en met 6 mm wanddikte. De gamma-staaf is 6 mm dikke messingdraad.
De afstand tussen de straler en de gamma, is 3,2 mm wanneer hij voedt met 72 ohm coaxiale
kabel, maar moet groter zijn voor een 50 ohm kabel.
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De voorgestelde trimmer van 5 pF tot 30 pF dient om de antenne te kunnen afstemmen op de
zendfrequentie. De kleinste S.G.V. wordt hier niet alleen bekomen door de kortsluitstukken op
het einde van elke gamma-sectie te verschuiven, maar wordt ook beïnvloed door de
capaciteitswaarde van de trimmer. Deze trimmer laat toe een duidelijk minimum van de S.G.V.
in te stellen, dichtbij de waarde 1. De antenne wordt afgeregeld terwijl ze op de nok van een
dak ligt of in open veld, boven op een hoge houten ladder bevestigd. Wanneer de hierboven
besproken procedure gevolgd wordt, kan men een versterking van 8 db bekomen en een
voor/achterwaarts -verhouding van 20 db. Op de zijkant van deze beam wordt dan niets
ontvangen en op de voorkant komen de signalen normaal binnen met S9 + 10 db.

3) 2 meter, vier elements-uitvoering.

R. Hailiez, ON1KZT, gebruikt voor zijn 2 meter beam met 4 elementen, aluminium buizen met
10 mm diameter, op een drager met vierkante doorsnede van 20x20 mm. Hij plaatst een
gamma-condensator van ongeveer 10 pF (regelbaar) in een beschermend plastieken doosje,
tussen de centergeleider van de voedingskabel en de ingang van de gamma-staaf op het
tweede element.

Door goed af te regelen is de S.G.V. over de ganse band kleiner dan 1,3.
De bestreken bandbreedte bedraagt 1 MHz. Dit segment kan men zelf kiezen in het
frequentiegedeelte waarop men het liefst werkt in de 2 meter band.
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De directiviteit van deze antenne is zo groot, dat men reeds met 10 watt, afstanden van meer
dan 200 kilometer overbrugt.
Tenslotte bekijken we de algemene uitvoering, voorgesteld door PI4VLI:

De Omega-match.
Bij de Omega-match is de aanpassingsstaaf tot de helft korter dan bij een gamma-match.
De regeling van de impedantie-verhouding t.o.v. de Zo van de coaxiale kabel, gebeurt hier niet
door verschuiving van de kortsluitende klem, maar door de capaciteitswaarde van een
condensator C2 te wijzigen.

Op het open einde van de staaf, gebeurt dit in een punt met hoge impedantie. De benaderde
waarden van C2 zijn 20 pF voor de 10 m band,25 pF op 15 m, 30 pF op 20 m en 50 pF op 40
m.
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Eens dat de waarde voor de gunstigste S.G.V. gevonden is, kan men zoals bij de gamma
aanpassing, de capaciteit van de regelbare condensator C2 meten met een digitale capaciteitsmeter, en C2 vervangen door parallelgeschakelde mica-condensatoren of een keramische
trimmer, instelbaar met een schroevendraaier of vaststelbaar met een blokkeringsmoer .

Noch de Omega, noch de gamma, kunnen gebruikt worden om een zich capacitief gedragende
antenne aan te passen. De condensator C1 dient zoals bij de gamma, om de inductieve
component op te heffen van de aanpassingsstaaf die een op het uiteinde kortgesloten
transmissielijn vertegenwoordigt, korter dan een kwart golflengte, dus inductief.
Deze spoel vormt met de seriecondensator C1 een serie-resonant systeem, waarvan de Qfactor verlaagt, wanneer men de aanpassings-staaf of-buis, dikker maakt.
Dan vergroot de bandbreedte en de verliezen verkleinen. Men kan eventueel een stuk
coaxkabel gebruiken als condensator, zoals dat bij de gamma-aanpassing het geval was.
Het spanningsverloop daarop is niet constant, maar de spanning is het hoogst op de uiteinden.
Hoe langer dit stuk kabel, hoe meer warmte het uitstraalt, dit voor degenen die de antenne
willen voeden met 1 kW of meer, na het behalen van een licentie daarvoor.
In een dergelijk geval is het ook aan te raden, geen te kleine regelbare condensatoren te
gebruiken, teneinde vonkenoverslag te vermijden.
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Men kan dergelijke condensatoren ook instellen met stappenmotoren, wanneer de beam reeds
vrij hoog opgesteld is op een kantelmast. Dergelijke stappenmotoren kunnen op 6V
gelijkspanning werken, en gestuurd worden door een controller printplaat, die men ofwel uit
een oude printer haalt of probeert te vinden in bv. een Tandy-winkel. (zoals er bv. nog een is
te Merksem : toestand einde 2006 ).Tussen de as van de motor en de as van de regelbare
condensator zit er een isolerend keramisch of plastieken koppelstukje. De motoras verdraait
1,8 graden per stap, en dit is een voldoende fijne resolutie om de condensatoren nauwkeurig
te kunnen afstemmen. Het geheel kan in een plastieken doos ondergebracht worden, met een
regenwerende tape dichtgeplakt. Natuurlijk zijn er enkele controle-draden nodig vanuit de
shack, zodat men deze oplossing goed moet overwegen, vooraleer men er aan begint.

Referenties, geraadpleegde werken.

1) Two toter: lightweight portable beam for 2 meters, door E. Laird Campbell, W1CUT, uit QST
juli 1971.

2) The gamma match, door H.H. Washburn, W3MTE, uit QST september 1949.
3) A cheap and easy gamma match capacitor, door John Brosnahan K0UTX, uit

73 Magazine

october 1967.

4) A durable new gamma match door John A. Attaway K4ELB, uit 73 Magazine mei 1968.
5) An examination of the gamma match, door D.J. Healey III, W3PG,
ex-W3HE , in QST april 1969.
6) http://www.w8ji.com/omega_and_gamma_matching.htm

7) http://www.k4ro.net/tcg/pix/40boom.html
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8) Gamma match, uit QST september 1966, QST december 1970,

QST januari 1973, en uit The Short Wave Magazine februari 1980.

9) Réalisation

HB9CV 4 éléments, door R. Hailiez, ON1KZT, te Taintignies, uit oud nummer

CQ-UBA.

Een stabiele HB9CV antenne, door H. Lambeck, Groningen, uit oud nummer van
Electronica van de VERON.

10)

11) Swiss quad, uit Radio-Amateur Handbook sectie 9-10.
12) HB9CV uit www.pi4vli.net.
De T en de Delta - aanpassing, als toepassing van een op het uiteinde kortgesloten
lijn.
I. De Delta-aanpassing.
Van veel antennen (behalve o.a. de vertikale), is het basis-element een symmetrische straler,
zoals een dipool, een gevouwen dipool of een variante daarop. Dat betekent, dat wanneer men
een dergelijk symmetrisch element rechtstreeks voedt met een coaxiale kabel, de helft van de
antenne niet straalt, want er staat geen symmetrische stroomverdeling op. Wie zijn antenne of
beam op een dergelijke wijze voedt, en zegt: “ik kan toch goed zenden en ontvangen”, is
volledig verkeerd bezig, want kan de werking van zijn/haar antenne-installatie met een
belangrijke factor verbeteren door tussen de coaxiale kabel en de straler een symmetriseur te
plaatsen. Vandaag hebben we het over de T en de Delta (= Δ) - aanpassing uit een reeks van
onder andere de Ω, T, Q -aanpassingen (“match“), en de coaxiale en ferriet-kern – baluns.
Voorbeeld van een de Delta – aanpassing:

Zonder enige twijfel is de delta, de oudste vorm van aanpassing. Men vindt ze reeds terug,
besproken in tijdschrift-artikels van 1935 en vroeger. Het is de tijd, waarin men antennes
voedde met symmetrische lijnen, maar ook vandaag is dit nog goed mogelijk, via een
antenne-afstemmer die ook een symmetrische uitgang heeft, meestal 300 ohm of 70 ohm, of
langs een 450 ohm of 600 ohm zelfgemaakte “kippenladder“.
De delta-aanpassing werkt volgens het principe van de “tapered-line”, een twin-transmissielijn,
waarvan men de afstand tussen de twee geleiders, geleidelijk opvoert, waardoor de
karakteristieke impedantie of golfweerstand, aan de uiteinden gemeten, vergroot.
Maar alles welbeschouwd, eindigt de voedingslijn hier bovenaan op een soort kortsluiting.
Δ-Eigenschappen: grote bandbreedte, kleine verliezen, een goede aanpassing tussen twee
reële impedanties, veel eenvoudiger dan een stub-aanpassing. (dit principe wordt ook
toegepast in radar-en microgolf-systemen, maar dan met “loodgieters-werk”).
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Zo kan men bijvoorbeeld een 450 ohm belasting voeden met een 300 ohm lijn:

2)
Wanneer een voedingslijn met karakteristieke impedantie Zo aangesloten wordt op een
belastingsimpedantie Z, dan ontstaat er een mis-aanpassing die een staande-golf-verhouding
SGV tot gevolg heeft, gelijk aan SGV= Z/Zo. De daarbij horende weerkaatsings-coëfficient
isΓ= (Z-Zo)/(Z+Zo) in de veronderstelling dat Z>Zo. De staande golf verhouding is ook gelijk
aan de verhouding tussen de spanning in een spanningsbuik op de lijn en een spanningsknoop:
SGV= Emax./Emin en Γ= (SGV-1)/(SGV + 1).
Bekijken we als praktisch voorbeeld een vrij gematigde staande golf verhouding van 1,5=
SGV. Voeren we dit getal in de uitdrukking van (1,5-1)/(1,5+1)= Γ= 0,5/2,5= 0,2.
Men rekent graag met decibels, waarbij Γ(dB)= 20*log(Γ)= 20*log(0,2)= 20*(-0,6989)= -14
dB (afgerond).
-14= 10*log(P2/P1) waarin P2 het weerkaatst vermogen is, of volgens een eenvoudige
eigenschap van de logarithmen: 14= 10*log(P1/P2), waaruit 1,4= log(P1/P2) en 1,4*log(10)=
log(P1/P2) of 101,4= P1/P2= 25,12. Dit betekent dat P2= 25*P2 of P2= P1/25 hetgeen er op
duidt dat 1/25 of 4 procent van het vermogen P1 dat door de zender via de voedingslijn naar
de antenne gestuwd werd, teruggekaatst wordt en niet uitgezonden.
Dat valt dus nog mee, maar wanneer de SGV ver boven de 1,5 klimt, staat men voor een
ernstig probleem in verband met de oververhitting van de transistoren of de buizen in de
eindtrap, om nog niet te spreken over het overvonken of overslaan van hoogfrequent op de
voedingslijn-of kabel.
Teneinde de ongewenste straling van lijnen zo gering mogelijk te houden, is men indertijd
begonnen, de 70 ohm- lijn te kruisen of te torsaderen, het zogenaamd “twisted pair “.
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De stoorspanningen die op een dergelijke voedingslijn vallen, worden opgeheven. Het ging
over een “niet resonerende “voeding, hetgeen betekent dat de feeder een willekeurige lengte
mocht hebben.
Men kan de delta ook voeden via een eenvoudige antenne-aanpasser:

Wensen we een halve golf dipool te voeden, dan weten we, dat de voedingspuntweerstand in
het midden ligt rond de 70 ohm, sommigen berekenen 72 ohm, anderen 73 ohm, vaak
afgerond tot 75 ohm. Men is een dergelijke dipool beginnen voeden met een delta-aanpassing,
omdat deze het voordeel heeft, dat de draad of de buis in het midden niet hoeft onderbroken
te worden, hetgeen erg interessant is op mechanisch gebied, en voor de rechtstreekse
bevestiging op een metalen drager of masttop. (spanningsknoop in het midden en spanningsmaxima op de uiteinden). Vanuit het midden van de straler, naar de uiteinden toe, vergroot de
stralingsweerstand van de antenne. Het moet dus mogelijk zijn, op een gelijke afstand van het
midden, twee punten te vinden, waartussen de weerstand gelijk is aan 70 ohm, 300 ohm, 450
ohm of 600 0hm. De 600 ohm weerstand kan men bekomen met een kippenladder die
gemaakt is met twee evenwijdige draden van 1 mm diameter op een onderlinge afstand 10
cm, volgens de uitdrukking:
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Z0 =

276
D
*log( 1 )
εr
2 *d

met d= de diameter van de 2 evenwijdige geleiders en D= de

onderlinge hart-tot-hart-afstand tussen de twee geleiders.
Dit wordt dan met εr= 1 in droge lucht: Zo= 276*log(100/0,5)= 276*log(200)= 276*(2,3)= 635 ohm.
In werkelijkheid zitten er pvc-of andere isolerende afstandsisolatoren op regelmatige afstanden
tussen de twee geleiders, zodat εr niet gelijk is aan 1, maar iets groter, waardoor deze 635
ohm nog moet gedeeld worden door de vierkantswortel uit een getal, iets groter dan 1, zodat
de Zo tot 600 ohm herleid wordt. Ofwel kan men een 300 ohm televisie-twin uitrekken tot een
trapeziumvorm of een driehoeksvorm.

Wat de afmetingen betreft, worden de grootten A en B (met L= 0,95/2) in de volgende figuur
berekend uit:
B = (4440 tot 4510 cm)/f met f in MHz en
A = (3450 tot 3750 cm)/f
waarbij B ruw geschat 25 procent groter is dan A.
De “tot” aanduidingen, wijzen er op, dat men de aansluitpunten van de voedingslijn, enigszins
t.o.v. het midden van de straler kan verschuiven, tot men ter plaatse van de
zender/ontvanger, de laagste waarde van de SGV meet.
Berekenen we als voorbeeld, de afmetingen A en B voor een 40 meter dipool en een 20 meter
dipool. Als centerfrequentie kiezen we 7,075 MHz voor de 40 meter band en 14,2 MHz voor de
20 m band. Voor A en B kiezen we de afgeronde waarden A= 3500/f cm en B= 4500/f cm.
Dit geeft op de 40 m band A= 3500/7,075 = 495 cm of 4,95 m en B= 4500/7,075= 636 cm of
6,36 m. Dit zijn toch vrij grote afmetingen om in de praktijk te realiseren. Op 20 m wordt dit
A= 3500/14,2= 246 cm of 2,46 m en B= 4500/14,2= 317 cm of 3,17 m, ook nogal groot.
Dit wijst er op, dat de delta-aanpassing beter geschikt is voor antennen die op een niet te lage
frequentie werken. Bekijken we een USA-commerciele 2-element-beam met straler en reflector
voor 60 MHz, dan vinden we voor de afmeting B: 4500/60= 75 cm of 75/2,5= 30 duim, op de
figuur aangeduid: (1 duim is ongeveer 2,5 cm). A= 24 duim of 60 cm, en dit zijn dus zeer
aanvaardbare waarden voor een praktische verwezenlijking.

De afstand tussen de reflector en de straler is aangegeven als 48 duim, dat is 48.2,5= 120 cm,
en vermits dit een 5 meter antenne is (60 MHz stemt overeen met een golflengte van 5 m), is
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die onderlinge afstand 120/500= 0,24 golflengten, hetgeen een normale afstand is (tussen de
0,15 en 0,25 golflengten) tussen een straler en een reflector.
Indien men een voedingslijn gebruikt met een golfweerstand die kleiner is dan 600 ohm, dan
moeten de aansluitpunten van de feeder dichter naar het midden van de straler verschoven
worden. Wanneer men voedt men een 300 ohm lintlijn, dan worden de afmetingen A= 2100/f
cm en B= 2552/f cm. Opnieuw geldt, dat men de beste aansluitpunten zal moeten zoeken door
deze te verschuiven tot de SGV minimaal is. Voedt men met een 70 ohm twin, dan zullen de
waarden van A en B nog kleiner uitvallen.
Men kan volgens deze methode ook voeden met twee coaxiale kabels:

De afscherming of de buitenmantel van de kabel(s) mag daarbij aan het midden van de straler
gesoldeerd of goed elektrisch geleidend vastgemaakt worden. Merken we tenslotte op, dat de
delta-aanpassing, door haar eenvoud, toegepast geworden is in militaire zendinstallaties,
werkend met verschillende kilowatts hoogfrequent.
II) De T- aanpassing.
Zoals bij de delta-aanpassing, is het bij de T-aanpassing niet nodig, de straler of het gevoede
element van de antenne, dikwijls een dipool, die men in het midden zal onderbreken.
Op mechanisch gebied is “het niet nodig” een groot voordeel voor de bevestiging op een
drager, de “boom”. De volledige metalen structuur kan geaard worden, om statische ladingen
te laten afvloeien (ook een blikseminslag) waardoor de statische ruis afneemt in de ontvanger.

In de volgende figuur zijn voorbeelden van uitvoering weergegeven, waarbij een T-stuk
verstevigd is door een porseleinen stuk, waarvan de twee porseleinen uiteinden met gepaste
diameter, geschoven worden in de twee T-buisjes, en daarin vastgezet met twee
spanklemmen, nadat een zaagsnede in de buisjes gemaakt is, om ze wat open te sperren.
Een ebonieten of polyester staafje voldoet ook. Merken we op, dat hierdoor een condensator
met kleine capaciteit tussen de twee T-stukken wordt ingevoerd.
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Omdat de T-aanpassing alleen zin heeft bij een straler die bestaat uit een buis (en dus niet bij
een draad-antenne), hebben we het hier over een ononderbroken buis met vrij grote diameter,
waaraan een tweede, kortere buis is toegevoegd met ofwel dezelfde, maar vaak een kleinere
diameter, en met een onderbreking in het midden. Verschuift men de twee metalen geleidende
klemmen verder weg van de voedingspunten A en B, dan stijgt de weerstand tussen deze twee
punten. De weerstand van een in het midden geopende dipool ligt, zoals reeds vermeld, tussen
de 70 en de 75 ohm (ook afhankelijk van de hoogte boven de aarde) en is op de uiteinden
gestegen is een 2400 ohm, indien geen T-aanpassing gebruikt wordt. Wie niet veel plaats
heeft, kan de antenne, eventueel in geplooide vorm, onder het dak van een zolder opstellen.

Enkele eenvoudige beams, gevoed met een T-aanpassing.
De voedingspuntweerstand kan bij een T-aanpassing, in het geval van buizen met dezelfde
diameter, niet stijgen boven de 300 ohm, omdat wanneer men de klemmen tot op het einde
van een halve golf dipool verschuift, men een gevouwen dipool verkrijgt met een
voedingspuntweerstand van 300 ohm. (= vier maal 75 ohm). Heeft de stralerbuis een grotere
diameter dan de T-buis, dan kan men wel boven de 300 ohm uitkomen. Het vergroten van de
diameter van de straler t.o.v. deze van de T-aanpassing kan nodig blijken wanneer men een
director en/of reflector toevoegt aan de opstelling, waardoor de voedingspuntweerstand tussen
A en B daalt. Stelde men de afstand tussen de spanklemmen zodanig in, dat de
voedingsweerstand 75 ohm was voor het voeden met een symmetrische 75 ohm twin, dan
daalt deze weerstand tot 20 á 25 ohm zodra men er een director of reflector aan toevoegt in
het geval van een 2-element beam, tot 8 á 12 ohm bij een 3-element-uitvoering en tot 5 á 7
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ohm bij een vier-element-uitvoering. Bij een zorgvuldige constructie bedraagt de winst over
een dipool bij 2 elementen, 3 dB, bij 3 elementen 6 dB en bij vier elementen 7 tot 9 dB.

In sommige commerciele uitvoeringen van een twee-element beam, gebruikt men aluminium
buizen met 1,25 cm (een halve duim) diameter. De T-aanpassing kan ook gebruikt worden bij
zogenaamde HB9CV - antennen, en bij in fase gevoede (“stacked”= boven elkaar geplaatst en
gevoed) antennen. Wat de benaming “HB9CV-antenne” betreft, merken we op dat de
Amerikaanse antenne-specialist, universiteits-professor John Kraus, deze antenne reeds
ontworpen had, toen HB9CV nog een korte broek droeg. Men kan dus veronderstellen dat (de
ondertussen overleden) John Kraus (W6SAI), hier onrecht aangedaan wordt, telkens men in
tijdschrift-artikels deze antenne opvoert als de “Swiss HB9CV“.

Wij zouden de ganse structuur, op een voldoende hoge frequentie, (zodat de afmetingen
redelijk blijven), kunnen maken met rood koperen buizen met grotere diameter, en deze met
de laspost en koolstaven waartussen we een vlamboog trekken, met geel koper aan elkaar
kunnen braseren.PA0LBS beschrijft in Electron van 1950 een uitvoering, waarin hij koperen
buizen gebruikt met koperen tussenstukken, die zowel geschroefd als gesoldeerd kunnen
worden. Hij heeft hiermee een 4-element-beam gemaakt voor de twee meter band, met de
volgende afmetingen: straler 982 mm, reflector 1032 mm, eerste director 931 mm en tweede
director 922 mm. Algemeen kan men voor een vier-element beam, de volgende algemene
afmetingen aanhouden, waarbij gesteld wordt dat men dan tot 11 dB winst boven een dipool
kan verkrijgen:
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Wat de linkse uitvoering betreft, kan de 414 mm nog vermeerderd of verminderd worden door
de verschuiving van de twee kortsluitbeugels om de beste SGV te bekomen. Voeding: met een
300 ohm lintlijn. Afstand tussen de buitenmantels van de straler en de T: 50 mm. Afstand
tussen de straler en de reflector= 0,2*λ= 414 mm.
Afstand tussen de straler en de director = 0,15*λ= 310 mm.
Varianten.
Bij een T-aanpassing vormen de T staven samen met de straler-buis, een op het uiteinde
kortgesloten lijn, die korter is dan een vierde golflengte, en we weten uit de transmissielijntheorie, dat een dergelijke lijn zich inductief gedraagt volgens de uitdrukkingen:

Zin = j*Z0 *tan(β*s)

waarin Zin

de ingangsimpedantie is, gezien tussen de twee

beschouwde klemmen, Zo de karakteristieke impedantie van het lijn –systeem en

β = 2*π
λ

gelijk is aan de faseconstante op de transmissielijn.
Stellen we als voorbeeld Zo= 300 Ω en de lengte van een T-aanpassingsstuk gelijk aan een
achtste van een golflengte: s= λ/8, dan wordt de impedantie of reactantie gezien tussen de
twee aansluitpunten A en B van de T-aanpassing

β*s = 2*π * λ = π en
λ 8 4
Zin = j*Z0*tan( π ) = j*300*1 = + j*300 Ω , dus duidelijk inductief.
4

met

Teneinde een dergelijke inductieve component op te heffen, zijn er twee mogelijkheden:
1)men maakt de straler 5 tot 10 procent korter dan de 0,95 halve golflengten die hij normaal
lang is. Vermits hij zich vanuit het middelpunt van de dipoolbuis, waar ook het middelpunt van
de T-aanpassing is, gedraagt als een open kwart golf transmissielijn, weten we uit de
transmissielijn-theorie, dat een dergelijke lijn zich capacitief gedraagt. De verschuiving van de
klemmen van de T aanpassing zal er dan kunnen voor zorgen dat inductieve en capacitieve
component elkaar opheffen.
2)Men kan in serie met elke staaf van de T, een condensator schakelen, om de inductieve
reactantie op te heffen. Bij deze uitvoering gaat men in feite over naar een soort dubbele
gamma-match. Het komt er daarbij op aan, door de regeling van de waarde van deze
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condensatoren, ter plaatse van de zender, de hoogfrequente stroom die de voedingslijn naar
binnen vloeit, zo hoog mogelijk te krijgen en de SGV zo laag mogelijk. Men kan de
condensatoren ook vervangen door een stuk open voedingslijn, korter dan een kwart golf, of
een stuk kortgesloten voedingslijn, langer dan een kwart en korter dan een halve golf.
We baseren ons hier opnieuw over de eigenschappen van dergelijke stukken transmissielijn.
Zoals op de onderstaande figuur, kan dit capacitief stuk voedingslijn bekomen worden door de
bestaande symmetrische voedingslijn, enkele tientallen centimeters te verlengen.

Het stralingsverlies van een T-sectie is kleiner dan dit van een delta-aanpassing.
Men dient er echter rekening mee te houden dat de T -aanpassing deel uitmaakt van het
stralend gedeelte en geen deel is van de niet-resonerende voedingslijn.
Men kan de afmetingen van de T-aanpassing zodanig instellen dat men in het voedingspunt
200 ohm meet. Vervolgens kan men in dat punt een 4:1 balun aanbrengen, die dan toelaat
heel deze symmetrische opstelling te voeden met een 50 ohm coaxiale kabel.
Men kan de T ook voeden met een dubbele coaxiaal onder 1 enkele afschermende mantel, of
wanneer men een dergelijke coax niet heeft, met twee parallel naast elkaar samengenomen
coaxiaals. (deze opmerking werd hierboven ook reeds gemaakt voor het voeden van een deltaaanpassing).
Kiest men voor de buis van de straler en de T-buisjes, verschillende diameters, dan zal de
stroom die aan de voedingsklemmen naar binnen vloeit, zich tussen de straler en de T,
verdelen op een manier, die afhangt van hun diameters, en ook van de onderlinge afstand
tussen de straler en de T. Ook de ingangsweerstand wordt beïnvloed door de verhouding van
de diameters. Voor de juiste (logarithmische) formules, bekijken we achteraf de
eigenschappen van gevouwen dipolen.

De buitenmantels (linkse figuur), dus de metalen vlechtwerk-afschermingen, worden op
verschillende plaatsen gesoldeerd en vooral bovenaan en onderaan deze voedingskabel.
Gebruikt men twee 50 ohm kabels, dan is de samengestelde golfweerstand 100 ohm, in het
geval van twee 75 ohm kabels, 150 ohm. De coaxen staan niet parallel zoals men op het
eerste zicht zou kunnen denken, maar ze staan via de voedingsspoel in serie.
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De twee binnengeleiders worden aangesloten op de uitgang van een antenne-tuner die 100,
150 of 300 symmetrische uitgangen heeft, naast de gewone coaxiale uitgang van 50 en
eventueel 75. De samengenomen afschermingen van de kabels worden naar de massa gelegd.
Waarom al deze moeite? Omdat men dan een symmetrische voedingslijn heeft, met de tegen
storingen afschermende voordelen van een coaxiale kabel. De afmetingen van een tweeelement beam voor FM, gevoed door een dergelijke symmetrische 150 dubbele (dubbel: niet
goed zichtbaar op de rechtse figuur) coax op een centerfrequentie van 97 MHz, is in de rechtse
figuur hierboven afgebeeld.
Voorbeelden van een yagi, waarbij de T gevoed wordt door een coaxiale kabel, (niet dubbel,
maar enkelvoudig), met coaxiale balun:

Nazorg en afregeling van een zelfgemaakte beam.
Wie een constructie met aluminium buizen heeft gemaakt, doet er goed aan deze na afwerking
in te strijken met een corrosie-voorkomend middel, anders wordt de aluminium na verloop van
tijd bedekt met een wit poeder, het aluminium-oxide Al2O3.Verschillende producten worden
daarvoor aangeraden zoals bespuiten met blanke Tectyl, instrijken met Stenyl Wash Primer
van de firma Trimetal (na de buizen ontvet te hebben met trichloorethyleen), de uiteinden en
de geschroefde verbindingen verzegelen met Bostik B compound, verven met rode menie en
boven deze laag een film van zilverachtige aluminium-verf. Sommigen gebruiken geen verf,
maar omwikkelen de aluminium-buizen met waterbestendige isoleerband. Gebruikt men hout
als drager, dan kan men om het even welke houtsoort instrijken met carboleum.
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De afregeling van alle 2-tot 5-elementen yagi’s kan tenslotte op de klassieke manier gebeuren.
Men gebruikt daarvoor een draagbare dipool op de frequentie van de te optimaliseren antenne,
gekoppeld aan een micro-amperemeter van hoogstens 500 mA via een diode-detector, en gaat
daarmee op minstens 3 golflengten (teneinde enkel het verre veld van de antenne aan bod te
laten komen, zonder de storende invloed van het dichte veld) van de antenne zich voorlopig
opstellen. Een tweede persoon regelt dan de afmetingen van de beam (met verlaagd
vermogen op de gewenste centerfrequentie, gevoed door de zender) af tot de microamperemeter de grootste uitwijking vertoont.
Daarna gaat het erom de antenne zo hoog mogelijk op te stellen boven de aarde, het liefst een
aantal kwart-golflengten of nog beter een aantal halve golflengten op de centerfrequentie van
de gekozen band. Wie de mogelijkheid daartoe heeft, installeert ook best een bliksemafleider
in de top van de draagmast, met een goede kabelverbinding naar beneden en vastgesoldeerd
(of gebraseerd met geel koper: dit is beter) aan een diep in de grond (in het grondwater)
ingegraven koperen of desnoods ijzeren plaat.
Het afregelen van een beam met aanpassings-sectie.
Het komt er bij de afregeling van een beam vooral op aan de beste voorwaartse straling te
bekomen, alsook de beste voor/achterwaarts-verhouding. De optimale waarde van
tegelijkertijd beide instellingen, is echter niet bereikbaar.
De voorwaartse straling is hoofdzakelijk bepaald door de onderlinge afstand tussen de
elementen (straler, director, reflector bij een 3 element), en de goede werking of rendement
van het gevoede element, de straler. De voor/achterwaarts-verhouding hangt vooral af van de
lengte van de director(en) en van de reflector.
Het rechtstreeks op een coaxiale kabel aansluiten van een symmetrische straler heeft geen
zin. Men verprutst de antenne-installatie: zonder balun is alle gedane moeite voor niets, zelfs
wanneer men enkele ondermaatse DX-verbindingen zou kunnen maken, die in het niets
verzinken ten opzichte van de bekomen resultaten met een antenne, gevoed via een
symmetriseur.
Meetopstelling.
Nadat de mechanisch afgewerkte beam bovenop een rotor-motor is opgesteld, komt het er op
aan de antenne op de juiste wijze aan te passen aan de voedingslijn. Deze afregeling gebeurt
het best, met de beam zo hoog mogelijk boven de aarde opgesteld, ver verwijderd van
metalen voorwerpen en van andere antennen.
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Men regelt de tussenafstanden tussen de elementen af voor de kleinste Staande-GolfVerhouding SGV (of SWR= Standing Wave Ratio), waarbij de SGV-meter zo dicht mogelijk bij
de antenne opgesteld wordt, dus niet op het uiteinde van de voedingslijn die bij de zender
uitkomt. Wanneer de transmissielijn merkbare verliezen heeft, zal de SGV-meter een onjuiste
aanduiding geven, en wel in die zin dat de SGV er beter zal uitzien dan bij het voedingspunt
van de antenne zelf. Men kan, terwijl men dichtbij de antenne staat (op een ladder, op de nok
van een dak, enz.) de antenne afregelen, terwijl men de uitslag van de SGV-meter in de gaten
houdt (door de operator-afregelaar zelf of door een helper in de shack met draagbare
telefoon), om hem zo dicht mogelijk tegen de uitlezing SGV=1 te krijgen.

Het is best, alle verbindingen van de proefopstelling te solderen. Verbindingen met pluggen
zullen eventueel weerkaatsingen en verliezen invoeren. Probeer trouwens pluggen te
vermijden door voldoende lange, ononderbroken voedingslijnen te gebruiken.
Hoe minder verbindingsstukken tussen antenne en zender/ontvanger, des te beter.
Gebruikt men een coaxiale kabel met karakteristieke impedantie Zo= 50 ohm aan de zendzijde
en een balun-of gamma-aanpassing ter plaatse van de antenne, dan is het best aan de
zendkant, tussen zender en SGV-meter bij de antenne, nog een laagdoorlaatfilter aan te
brengen, om alle harmonischen van de zender te onderdrukken. Deze zouden valse aflezingen
veroorzaken.
De meeste moderne transceivers zijn vandaag wel voorzien van een dergelijk ingebouwd
laagdoorlaatfilter.
Het regelen van een halve delta-of halve T- aanpassings-sectie.
De meeste beams voedt men met de gamma-aanpassing, alhoewel de halve delta-aanpassing
volgens de volgende figuur, het voordeel heeft, een veel eenvoudiger constructie te zijn dan de
gamma.

De afmetingen A en B op de figuur, zijn benaderde waarden, als vertrekpunt. Men controleert
eerst de centerfrequentie van de antennestaaf, de straler, door hem voorlopig in het midden te
openen en daar met een korte metalen draadlus te koppelen met de spoel van een griddip of
transistor-dip-meter. Bij een telescopische uitvoering kan men de afmetingen van de
aluminium buizen eventueel bijstellen tot de meter de gewenste frequentie aangeeft.
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Dan verbindt men de twee antennehelften weer stevig mechanisch en elektrisch met elkaar en
men regelt de afmetingen A en B tot men de kleinste SGV bekomt. Dit zal geduld vragen,
maar zal een eenvoudige, soliede en goed werkende aanpassing tussen de voedingskabel en
de symmetrische straler opleveren. Voor de coaxiaal, waarvan het uiteinde de halve delta
voedt, geldt zoals altijd, dat zijn lengte bij voorkeur een aantal halve golflengten bedraagt
(vermenigvuldigd met de verkortingsfactor vf) op de centerfrequentie van de straler.
Bekijken we eerst nog de stroom-en spanningsverdeling op een halve golf dipool die
afzonderlijk kan opgesteld worden, maar meestal dien als straler in een yagi-beam:

a)In het midden van de gevoede antenne staat er maximale stroom-en minimale spanning.
Naar de uiteinden toe stijgt de spanning en daalt de stroom. De impedantie op de uiteinden is
dus groot (groter dan 2000 ohm). In het geopende midden van de dipool, met
stralingsweerstand van rond de 73 ohm, kan deze dus het best met een symmetrische
voedingslijn van 73 ohm gevoed worden. Dan zijn de beide helften van de dipool “warm” in het
voedingspunt, dat dan natuurlijk niet kan geaard worden, door de dipool in het midden vast te
schroeven op een metalen draagstaaf. De straler moet dus gedragen worden door isolatoren
en daarbij kunnen zich in de loop van de tijd nogal wat mechanische sterkte-problemen
voordoen in regen en wind. Daarom is de halve T mechanisch sterker.
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Voegt men aan de straler een reflector en minstens 1 director toe, dan daalt de
voedingspuntweerstand tot lage waarden, tussen de 20 ohm en de 10 ohm.
Van dan af aan is er een aanpassingssectie nodig. De straler mag dan wel een doorlopende,
niet meer onderbroken aluminium of koperen buis zijn die men in het midden op de metalen
boom kan aarden. Deze oplossing is aan te raden, omdat anders de SGV door omringende
metalen voorwerpen en zelfs door handeffect, nadelig beïnvloed wordt. Ook worden
circulatiestromen vermeden tussen de aanpassings- en de straler-staaf.
Wanneer men een symmetrische voedingslijn gebruikt en geen coaxiale, heeft dit het grote
voordeel dat een dergelijke lijn niet straalt, waardoor het stralings-diagram van de totale
antenne, niet vervormd wordt. Dit voordeel blijft behouden met de halve T-aanpassing, gevoed
via een coaxiale kabel.
Voorbeeld: de 10 meter beam van W3MTE.

Impedanties tussen de 10 ohm en de 300 ohm kunnen aldus aangepast worden.
Opdat de lengte van de halve T-staaf niet te groot zou moeten gekozen worden, is het aan te
raden, de volgende afstanden, gemeten vanaf de centerlijn van de T-staaf tot de centerlijn van
de stralerbuis, aan te houden: 10 cm op de 10 m band; 15 cm op de 15 m band; 17,5 cm op
de 20 m band. Voor deze tussenafstanden, zijn de lengten van de halve T staaf dan ongeveer
55 cm op 10 m, 90 cm op 15 m en 1,2 m op 20 m, telkens gevoed met een 50 ohm coaxiale
kabel. Indien men met een zuivere T zou voeden, dus niet met een halve, en met een 300
ohm symmetrische lintlijn, zou elke helft van de T-staaf 50% langer moeten gekozen worden,
dan de hier gegeven lengten. De diameter van de T-buis is hier onbelangrijk. Men kan hem
zowel gelijk kiezen, als kleiner dan de diameter van de straler.
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