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Transmissie – Lijnen, deel 6.
door Willy Acke ON4AW.

De balun (=onbalans naar balans aanpasser). Hoe men ertoe komt.
Bekijken we enkele uitvoeringen van de balun, die een samentrekking is van het engelse:
“balanced to unbalanced “, met andere woorden het voeden van een symmetrische antenne
via een onsymmetrische voedingslijn, of in het klaar uitgedrukt: met een coaxiale kabel.
In hetgeen volgt gaat het over korte stukken kabel met lengte s in centimeters of enkele
meters, zodat de verzwakkingsfactor



en dus ook de verzwakking

s

van het lijnstuk,

verwaarloosbaar zijn.
Uit de transmissielijn-theorie weten we reeds dat de ingangsimpedantie Zin van een lijn met
golfweerstand of karakteristieke impedantie Z0 en met lengte s, die op het einde belast wordt
met een belastingsimpedantie ZL is:

ZL*cos*(s + j*s) +j* Z0*sin(s + j*s)
Zin = Z0 *( --------------------------------------------------------Z0*cos(s + j*s) + j*ZL*sin*(s + j*s)

Hierin is



 = 2

waarin

de verzwakkingsconstante van de lijn en



de faseconstante, gelijk aan

 de golflengte in meters is van de spannings- en stroomgolf, die zich op de

lijn voortbeweegt, vertrekkend van de hoogfrequent-generator aan de ingang. Bij quasiverliesvrije lijnen, zoals korte stukken voedingslijn, mag men de termen

s

in de

vergelijkingen verwaarlozen, en wordt de uitdrukking van de ingangsimpedantie dan:

ZL*cos( s) + j*Z0*sin( s)
Zin = Z0*( -------------------------------------- )
Z0*cos(s) + j*ZL*sin( s)
Deze uitdrukking is vooral belangrijk voor toepassingen van afgestemde lijnen. Men noemt een
lijn afgestemd, wanneer ze een specifieke lengte heeft, die haar bijzondere eigenschappen
verleent, en niet-afgestemd, wanneer ze een willekeurige (lange) lengte heeft.
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Korte stukken lijn, die kleiner zijn dan een golflengte, een halve golf of een vierde golf, zullen
op de zeer hoge en ultra hoge frequenties kunnen gebruikt worden als spoel met een
berekenbare zelfinductie, of een condensator met een bepaalde capaciteit, of een afgestemde
serie-of parallelkring in resonantie. Dergelijke toepassingen vindt men onder meer in 70
centimeter apparatuur, in de kanaalkiezers van televisie-ontvangers, in zender-ontvangers in
vliegtuigen, enz.
Belangrijke bijzondere gevallen van afgestemde lijnen met een bepaalde (korte)
lengte [dit is min of meer een herhaling van deze hoger bekeken begrippen].
In het bijzonder geval, dat we een stuk lijn zouden nemen met een lengte van een kwart
golflengte, dus
dat

s= 4 wordt s= (2)() = 

en wetend uit de driehoeksmeting,

cos() =  en sin() =  word in dit bijzonder geval

, de ingangsimpedantie van dit

stuk lijn, dat een kwart golf lang is:

Zin = Z0*( jZ0 /jZL ) = (Z0)2 / ZL
waaruit men verschillende besluiten kan afleiden :
1)Bij een op het uiteinde kortgesloten stuk transmissielijn van een kwart golflengte lang, is
ZL = 0, zodat het tweede lid oneindig wordt, want (Z0)2 delen door nul, geeft Zi = oneindig.
Deze eigenschap laat een bijzonder gebruik toe van dit stuk lijn op de zeer hoge frequenties
VHF en UHF: men kan een dergelijk stuk gebruiken als isolator om een andere lijn te
ondersteunen omdat gewone isolatoren op bijvoorbeeld 3000 MHz (radarfrequentie) veel te
grote verliezen hebben. Het kortgesloten uiteinde kan dan vastgeschroefd worden op een
andere isolerende drager, bijvoorbeeld een plank of een stuk plastiek aan boord van een schip,
of zelfs op een metalen voetstuk. Dit laatste geval ligt aan de basis van het ontstaan van
golfpijpen (waveguides) in de microgolf-techniek.
2)Wanneer men kwart golf kringen uitvoert als coaxiale cilinders, bekomt men trilholten of
resonerende caviteiten, die zeer goed bruikbaar zijn in zenders en ontvangers op het
frequentiebereik van 470 tot 3000 MHz en hoger, als in-en uitgangskringen van buizen en
transistoren in eindtrappen van zenders en in ingangskringen van ontvangers.
3)Bij een op het uiteinde open stuk transmissielijn van een kwart golflengte lang, is ZL
oneindig groot, zodat (Z0)2 / ZL nul wordt, en in dit geval ziet men dus aan de ingang van de
lijn Zin = 0, dus een kortsluiting.
4) Uit de laatste formule volgt de basis-uitdrukking van de zogenaamde Q-aanpassing:

Z0 = Zin*ZL
5)

.
Wanneer men het algemeen geval bekijkt van een op het uiteinde kortgesloten lijn met

lengte s, dan vereenvoudigt, met ZL = 0, de uitdrukking van Zin tot: Zin = j*Z0*tan(

s).

Voorbeeld: bij een op het uiteinde kortgesloten stuk 600 ohm lijn, een achtste van een
golflengte lang, is de ingangsimpedantie:

Zin = j*600*tan[(2*)() = j*600*tan(/4) = j*600*ta\n(45°) = j*600
inductief

= j*L
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L = 600/= 600/2*f.

Op een frequentie van bijvoorbeeld 100 MHz (frequentie-modulatie)

wordt de zelfinductie dan ongeveer L = 100/[100*106]
Henry = 10-6 Henry of

1 H.

6) Wanneer men het algemeen geval bekijkt van een op het uiteinde open lijn (ZL is oneindig)
met lengte s, dan vereenvoudigt de uitdrukking van Zin tot: Zin= - j*Z0.*cotg(

s).

Deze gelijkheid zal vooral haar nut bewijzen bij stub-aanpassingen (stubs met open uiteinde).
De twee laatste uitdrukkingen uit 5) en 6), zijn afgebeeld in de volgende grafiek, waarbij de
streeplijnen de cotangens functie voorstellen van de lijn met open uiteinde, en de volle lijnen,
de tangens functie van de lijn met kortgesloten uiteinde, telkens met een lengte s, die hier
gegeven is als delen van een geheel aantal kwart golflengten.

Uit de grafiek leiden we af, dat stukken lijn op een bepaalde frequentie f of golflengte



werkend, zich in functie van de lengte s, zowel inductief kunnen gedragen

capacitief

(- j*X)

(+j*X)

als

waarin j de imaginaire vectoreenheid is uit de theorie van de complexe

getallen. Het is een operator die een 90 graden vooruitverschuiving invoert (+j) op de
grootheid waarmee hij vermenigvuldigd wordt, of een 90 graden achteruitverschuiving (-j).
Bij +j ijlt de spanning 90 graden voor op de stroom, bij -j ijlt de spanning 90 graden achter op
de stroom.
Voorbeeld:

E=

+j*(L)*I:

wisselstroomweerstand

in

een

spoel

L

met

reactantie

of

inductantie

of

L, ijlt de spanning 90 graden voor op de stroom.

De punten die op de x-as van de grafiek liggen, dus op de s-as, hebben nul reactantie.
Dit betekent, dat de inductieve component

+j*X

en de capacitieve component

–j*X

elkaar

opgeheven hebben. In al die punten waar de tangens- en de cotangens-functie de s-as
snijden, heerst er een toestand van serie-resonantie, d.w.z. dat enkel de kleine weerstand van
een R, L, C -seriekring nog overblijft.
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7)uit deze eigenschappen volgt ook, dat men stukken transmissielijn kan gebruiken als
trilkringen op de zeer hoge en ultra-hoge frequenties (ZHF en UHF), bijvoorbeeld op de twee
meter band rond de 150 MHz tot op radar-frequenties rond bijvoorbeeld 3000 MHz. Werkt men
met verzilverde leidingen, dan hebben deze trilkringen een zeer hoge Q- factor.
8)Een stuk lijn, of het nu een twin is, of een coaxiale kabel, met een elektrische lengte van een
halve golf, voert 180 graden fasedraaïng in, met andere woorden, is een fase-omkeerder van
de uitgangsspanning ten opzichte van de ingangsspanning . Inderdaad, de fase-term
wordt:

(2)(2)= 

radialen, hetzij 180 graden faseverschuiving, dus

een

s

omkering

Wanneer men meet vanaf de plaats van de belastingsimpedantie, ziet men elke halve
golflengte verder, de zelfde) grootte van die belastings-impedantie of –weerstand, maar wel
fase-gedraaid.
Bekijken we dit verschijnsel aan de hand van een stuk coaxiale kabel, een halve golflengte
lang:

Men kan van deze eigenschap gebruik maken, om bijvoorbeeld twee halve golf antennen, op
een onderlinge afstand van

4, in fase te voeden.

Het verbindingsstuk met lengte

2 dat een fasedraaiing van 180 graden zou invoeren, moet

een beetje gebogen worden om tussen de

4

afstand te geraken, en de twee

2

geleiders

worden gekruist of over 1 slag getorsadeerd, waardoor de 180 graden fasedraaiing ongedaan
gemaakt wordt, en de twee antennen met nul faseverschil, dus in fase kunnen gevoed worden.
De Zo van de faserende sectie, is onbelangrijk. We hebben deze mogelijkheid reeds
hogerstaand met een voorbeeldfiguur bekeken.
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Bij een 3-element daalt de voedingspunt-weerstand tot 50 ohm, bij een 4-element tot 20 ohm,
bij een 5-element, zelfs tot 10 of 5 ohm.
In deze gevallen zal het nodig zijn, samen met een balun, nog een delta-of T-aanpassing te
gebruiken. In de afbeelding hierboven, zijn zowel de balun als de delta-aanpassing bevestigd
op een dikke plastieken plaat, vastgeschroefd op de boom van de 144 MHz beam. Bij de
auteur (G1EXG) bedraagt de onderlinge afstand tussen de aansluitingspunten van de deltaarmen op de dipool-straler, 23 centimeter. Bij het afregelen van de antenne, kan men deze
onderlinge afstand wat aanpassen om de beste SGV te zoeken. Hetzelfde geldt voor lengte van
de delta armen, die hier elk centimeter groot gekozen werden.
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T-uitvoering:(herlees de details over de T-aanpassing hier boven).

De klassieke balun (4:1 of 1:4).
Bekijken we de klassieke lijnstuk-balun die Z0
asymmetrisch omzet naar 4*Z0 symmetrisch. Een
typische en veel gebruikte toepassing daarvan is het
voeden van een symmetrische gevouwen dipool
(Z0=300 Ω) met een coaxiale kabel van 75 Ω. Of die
de Z0= 50 Ω asymmetrisch van een coaxiale kabel
omzet naar 200 Ω symmetrisch. Hierbij is dunne
coaxiale kabel zoals RG-58 (50 Ω) of RG-59 (75 Ω)
sterk af te raden.

Wanneer er in het punt A ten opzichte van massa, een
spanning E staat, vindt men deze even grote spanning
terug in het punt B, maar fasegedraaid, omdat er een
stuk kabel tussen zit, een halve golflengte lang. Deze
lengte van deze halve golf moet nog wel vermenigvuldigd worden met de velociteits- of
snelheidsfactor =verkortingsfactor, bijvoorbeeld 0,66= kv of vf. Meet men de spanning tussen
de min van de buitenmantel van de coax en de plus van het punt A van zijn centergeleider, en
tussen de min van B en de plus van zijn buitenmantel, dan staan hier twee spanningen in
serie, namelijk tweemaal E, zodat tussen A en B, deze spanning verdubbeld is tot 2*E.
Maar tegelijkertijd heeft de stroom I die binnenvloeit in het punt A, zich verdeeld naar rechts,
dus naar de rechtse helft van de dipool, en over het halve golf stuk, naar B toe, de linkse helft
van de halve golf dipool of van een andere symmetrische antenne zoals een omgekeerde V.
Omdat het hier over stukken transmissielijn gaat met juist dezelfde samenstelling,
bijvoorbeeld alles 50 ohm, of alles 75 ohm, heeft de stroom zich netjes in twee gesplitst tot
I/2. Tussen A en B ziet men bijgevolg volgens de wet van Ohm, een weerstand gelijk aan
2*E/(I/2)= 4*E/I hetgeen betekent dat de golfweerstand van de oorspronkelijke
voedingskabel verviervoudigd is. Dus voedt men met 50 ohm, dan bekomt men tussen A en B,
200 ohm, en voedt men met 75 ohm, dan bekomt men tussen A en B 300 ohm. Dit laatste
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geval is zeer belangrijk in het geval men als basisantenne, een gevouwen dipool kiest, met een
stralingsweerstand gelijk aan 300 ohm.

Plaatst men er een director voor of een reflector achter, dan daalt de gevouwen-dipool
weerstand tot 200 ohm of minder, en hoeft men hem niet meer te voeden met een 75 ohm
balunkabel, maar zal een 50 ohm voedingskabel-balun een betere aanpassing geven zoals in
de volgende delta uitvoering
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Bij een 3-element daalt de voedingspunt-weerstand tot 50 ohm, bij een 4-element tot 20 ohm,
bij een 5-element, zelfs tot 10 of 5 ohm.
In deze gevallen zal het nodig zijn, samen met een balun, nog een delta-of T-aanpassing te
gebruiken. In de afbeelding hierboven, zijn zowel de balun als de delta-aanpassing bevestigd
op een dikke plastieken plaat, vastgeschroefd op de boom van de 144 MHz beam. Bij de
auteur (G1EXG) bedraagt de onderlinge afstand tussen de aansluitingspunten van de deltaarmen op de dipool-straler, 23 centimeter. Bij het afregelen van de antenne, kan men deze
onderlinge afstand wat aanpassen om de beste SGV te zoeken. Hetzelfde geldt voor lengte van
de delta armen, die hier elk centimeter groot gekozen werden.
T-uitvoering:

Vlinderantenne, gevoed via een balun.
De vlinderantenne wordt in de engels sprekende landen “Turnstile“ antenne genoemd.
Ze bestaat uit twee halve golf dipolen of gevouwen dipolen, die loodrecht op elkaar staan.
Het gebruik van gevouwen dipolen is de betere keuze omdat ze met hun 300 ohm
voedingspuntweerstand kunnen gevoed worden met een 4:1 balun.
.
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De dipolen van welke soort ook, kunnen vervaardigd worden uit aluminium of koperen buizen,
maar evengoed uit dikke draden van dezelfde metalen, die men dan eventueel kan monteren
op twee loodrecht op elkaar staande houten latten, gecreosoteerd tegen regen en slecht weer.
Men kan de dipolen ook maken met 300 ohm voedingslijn, de betere soort met grote gaten in
de polyethyleen isolatie tussen de twee geleiders. (velociteitsfactor 0,78 indien gebruikt als
voedingslijn).
Wanneer men de twee stralers in (bijna) hetzelfde horizontaal vlak opstelt, kan men er een
uitstekende omnidirectionele FM -antenne mee maken, die dus niet hoeft verdraaid te worden
met een antenne-motor.
Ook voor satelliet-communicatie is deze antenne geschikt. Man kan er dan een reflector onder
zetten die de opstraalhoek naar omhoog vergroot.
Als men de linkse uitvoering hier boven voedt met een symmetrische lintlijn, zal de aanpassing
wel juist voor de rechtse gevouwen dipool via een symmetriseur, maar of de linkse dipool juist
gevoed is, daar over kan men twijfelen omdat een asymmerische koaks rechtstreeks
aangesloten is op de twee symmetrischen klemmen.
Op dezelfde wijze ziet het volgende er goed uit, maar in feite wordt de linkse dipool verkeerd
gevoed met asymmetrisch naar symmerisch.

Daarentegen altijd juist is de volgende uitvoering met twee symmetriseurs:
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Dit is reeds een ‘kruis’-dipool, zoals hieronder vermeld, met zowel een horizontale als een
vertikale polarisatie.
Hieronder volgt nog een juist gevoede Turnstile:

Kruis-yagi.
Detail van beam:
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Stelt men de twee halve golf gevouwen dipolen niet meer horizontaal op, maar de ene
horizontaal, en de andere vertikaal loodrecht daarop, dan kan men een zogenaamde kruis-yagi
maken die circulair gepolariseerd is. Het duitse antenne-bedrijf Wisi heeft bijvoorbeeld voor de
2 meter band een dergelijke kruis-yagi op de markt gebracht. In het italiaanse Radio-Revista
nummer 4 -1995, heeft de auteur aangegeven hoe de stralers kunnen gevoed worden, zowel
met een balun-aanpassing als met een gamma-match.

Voor de hieronder voorgestelde figuur gelden de volgende lengte (L-) afmetingen: L1 en L2
zijn 50 ohm kabels, een halve golf lang op 144 MHz, dit is 68 cm (verkortingsfactor kv= 0,66 is
hier reeds inbegrepen). Dezelfde opmerking betreffende kv geldt voor de andere lengten. L5 is
een kwart golf, 34 cm lange 50 ohm coaxiaal.
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Omdat dit zeer korte stukken kabel zijn, die praktisch geen verliezen invoeren, kan men hier
een ruime gamma 50 ohm coaxiale kabels gebruiken. In het italiaans artikel wordt zowel
gewag gemaakt van RG8 als RG213. Voor de stukken met lengte L3= L4= een kwart golf of 34
cm, is een coaxiaal met Zo= 70 ohm gebruikt: RG11.Ze dienen als kwart golf transformator,
zodanig dat de 50 ohm van L5 en L1, omgezet worden in 100 ohm. (de vierkantswortel uit
50*100 of 5000, is 70,71 ohm : zie hieronder de Q-aanpassing). De twee 100 ohms aan de
uiteinden van L4 en L3 staan parallel en leveren dus 50 ohm op als perfecte aanpassing aan de
50 ohm voedingskabel L6 (RG216) met willekeurige lengte tot aan de Tx/Rx.
Commercieel voorbeeld van kruis-yagi voor 70 cm:

Lijn afgesloten op een weerstand, of op een willekeurige impedantie (kortgesloten
lijn en open lijn inbegrepen)
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Uitbreiding en herhaling van sommige reeds bekeken begrippen over Staande Golf
Verhouding en Reflectiecoëfficient op een lijn.
De grootte van de faseverschuiving β*s van de invallende golf neemt toe als ze zich naar de
belasting ZL begeeft, en daar aangekomen, keert de beweging om, en de golf loopt terug naar
de HF-generator als ZL verschillend is van Zo. Op een afstand s van de belasting is de grootte
van de invallende golf:

Ei = E+L *ε+j*β*s .

De verzwakking α wordt nul verondersteld

wanneer we werken met niet te lange lijnen of met ZHF/UHF-kringen.

E+L is de grootte van de

spanningsgolf op het belastingseinde van de lijn.
Als ZL niet gelijk is aan Zo dan treedt er altijd een weerkaatsing op de lijn op en dit is zowel bij
een op het uiteinde open of kortgesloten lijn, ais bij een afsluiting op een spoel, of een
condensator, of op een weerstand die verschillend is van Zo. Dat is ook waar indien de
belasting een combinatie is van R, L, C. In tegenstelling met de invallende golf, neemt de
grootte van de teruggekaatste of gereflecteerde golf meer af naarmate ze zich verwijdert van
de belasting na; de bron toe De teruggekaatste golf Er of

E −L

heeft inderdaad reeds een

merkelijke weg afgelegd, en wordt vanuit het belastingseinde niet meer gevoed door een
-j*β*s
−
−
generator. E r = E L *ε
. Hierin is E L de grootte van de weerkaatste golf ter plaatse
van de belasting. Op alle punten van de lijn zullen de invallende of heengaande, en de
weerkaatste golf volgens de superpositiewet samenstellen en een resulterende golf opleveren
met ogenblikkelijke waarden die maxima (=buiken) en minima (=knopen) vertonen.
De maxima ontstaan daar waar de twee samengestelde spanningen in fase zijn, en de minima
waar ze in tegenfase zijn. Aldus geldt

Emaks. = Ei + Er

en

Emin. = Ei − Er

Men noemt de staande golf verhouding SGV:

SGV = SWR =

Emaks.
=
Emin.

1+

Er

1−

Er

Ei

De rechte streepjes waartussen de veranderlijken staan geven

Ei

er de betekenis aan van absolute waarden, dus zonder + of – teken.

Er
Ei

<θ

Er
E= +
Ei
E

is de hoekverschuiving.

= Γ wordt de reflectie- of weerkaatsingscoëfficient op de lijn genoemd .
-

θ stelt het faseverschil voor tussen Er of E en Ei of E+. In een lijn zonder verliezen (of α = nul) is
Γ overal konstant. De staande golf verhouding kan geschreven worden onder de vorm

SGV = SWR =
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=
Emin. 1 − Γ

;

SVG =

1+Γ
1-Γ

geldt voor ZL>Zo
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Bij een op het einde open lijn is

Γ=1.; SVG

Bij een op het einde kortgesloten lijn is

= 1-Γ

1+Γ

geldt voor

ZL<Zo

Γ= - 1.

Naarmate de reflectiecoëfficient op een lijn vergroot, wordt het verschil tussen.de maxima of
buiken en de minima of knopen op de lijn, ook groter. We weten ook dat de afstand tussen
twee buiken of knopen een halve golflengte is.
Lijn afgesloten op een weerstand, of op een willekeurige impedantie (kortgesloten
lijn en open lijn inbegrepen)
Uitbreiding en herhaling van sommige reeds bekeken begrippen over Staande Golf
Verhouding en Reflectiecoëfficient op een lijn.
De grootte van de faseverschuiving β*s van de invallende golf neemt toe als ze zich naar de
belasting ZL begeeft, en daar aangekomen, keert de beweging om, en de golf loopt terug naar
de HF generator als ZL verschillend is van Zo. Op een afstand s van de belasting is de grootte
van de invallende golf:

Ei = E+L *ε+j*β*s .

De verzwakking α wordt nul verondersteld

wanneer we werken met niet te lange lijnen of met ZHF/UHF-kringen.

E+L is de grootte van de

spanningsgolf op het belastingseinde van de lijn.
Als ZL niet gelijk is aan Zo dan treedt er altijd een weerkaatsing op de lijn op en dit is zowel bij
een op het uiteinde open of kortgesloten lijn, ais bij een afsluiting op een spoel, of een
condensator, of op een weerstand die verschillend is van Zo. Dat is ook waar indien de
belasting een combinatie is van R, L, C. In tegenstelling met de invallende golf, neemt de
grootte van de teruggekaatste of gereflecteerde golf meer af naarmate ze zich verwijdert van
de belasting na; de bron toe De teruggekaatste golf Er of

E −L

heeft inderdaad reeds een

merkelijke weg afgelegd, en wordt vanuit het belastingseinde niet meer gevoed door een
generator.

Er = E −L *ε-j*β*s . Hierin is E −L

de grootte van de weerkaatste golf ter plaatse

van de belasting. Op alle punten van de lijn zullen de invallende of heengaande, en de
weerkaatste golf volgens de superpositiewet samenstellen en een resulterende golf opleveren
met ogenblikkelijke waarden die maxima (=buiken) en minima (=knopen) vertonen.
De maxima ontstaan daar waar de twee samengestelde spanningen in fase zijn, en de minima
waar ze in tegenfase zijn. Aldus geldt

Emaks. = Ei + Er

en

Emin. = Ei − Er

Men noemt de staande golf verhouding SGV:

SGV = SWR =

Emaks.
=
Emin.

1+

Er

1−

Er

Ei

De rechte streepjes waartussen de veranderlijken staan geven

Ei

er de betekenis aan van absolute waarden, dus zonder + of – teken.

Er
Ei

<θ

is de hoekverschuiving.
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Er
E= +
Ei
E

= Γ wordt de reflectie- of weerkaatsingscoëfficient op de lijn genoemd .
-

θ stelt het faseverschil voor tussen Er of E en Ei of E+. In een lijn zonder verliezen (of α = nul)
is Γ overal konstant. De staande golf verhouding kan geschreven worden onder de vorm

SGV = SWR =

Emaks. 1 + Γ
=
Emin. 1 − Γ

Bij een op het einde open lijn is

;

SVG =

Γ=1.; SVG

Bij een op het einde kortgesloten lijn is

1+Γ
1-Γ

geldt voor ZL>Zo

= 1-Γ

1+Γ

geldt voor

ZL<Zo

Γ= - 1.

Naarmate de reflectiecoëfficient op een lijn vergroot, wordt het verschil tussen.de maxima of
buiken en de minima of knopen op de lijn, ook groter. We weten ook dat de afstand tussen
twee buiken of knopen een halve golflengte is.
Algemene uitdrukking van de weerkaatsings- of reflectiecoëfficient.
Op het ogenblik dat de invallende golf naar de belasting toeloopt, bestaat de betrekking

Ei = Ii*Z0 .Op het ogenblik dat de golf de belasting bereikt, en in de veronderstelling dat de
belastings impedantie (of belastingsweerstand) ZL niet gelijk is aan Zo, wordt er over de
belasting een spanning gemeten gelijk aan EL= I*ZL. Veronderstellen we dat de invallende
stroom Ii groter is dan de stroom I doorheen de belasting, dan is Ii= I + Ir. Volgens de
knooppuntwet van Kirchoff is de som der in het belastings-knooppunt aankomende stromen
gelijk aan de som van de eruit vertrekkende stromen. Hierdoor ontstaat er een derde stroom
Ir. Deze Ir is het gedeelte van de stroom dat terugvloeit van de belasting naar de generator, de
teruggekaatste stroom waardoor eveneens een weerkaatste spanningsgolf van de belasting
naar de generator toe zal ontstaan; Er= Ir*Zo.
De reflectiecoefficient Γ geeft het gedeelte Er van Ei aan dat teruggekaatst wordt. Er= Γ* Ei. Ter
plaatse van de belasting moet de ogenblikkelijke waarde van de invallende - en de
teruggekaatste spanning, gelijk zijn aan de spanning over de belasting: Ei + Er= I*ZL= (Ii - Ir)*ZL =
ZL*(Ei/Zo - Er/Zo). Delen we het linker en rechterlid van deze uitdrukking door Ei, dan is 1 +Γ = (1Γ)*ZL/Zo
waaruit

is wordt

Γ=

Z L - Z0
. In het geval dat de belastingsimpedantie een zuiver ohmse weerstand R
Z L + Z0

Γ=

R - Z0
. Deze
R + Z0

weerkaatsingscoëfficient is positief wanneer R>Zo, of bv. in het

geval van een op het uiteinde open lijn. In het geval van een op het uiteinde kortgesloten lijn,
of wanneer R<Zo, dan wordt de weerkaatsingscoëfficient negatief, en dat zal voelbaar worden
Transmissielijnen
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in de bovenstaande uitdrukking van de staande golf verhouding die dan zal overgaan tot

SVG

= 1-Γ

1+Γ

.

De verandering van teken volgt in feite uit de herberekening van de SGV met

Er = - Γ*Ei .

Indien de weerkaatste golf terug zou aankomen bij de bron of een generator

die een inwendige weerstand Rg zou hebben,

verschillend van de Zo van de lijn, dan zal daar een nieuwe weerkaatsing ontstaan met
reflectiecoëfficient

Γ' =

R g - Z0
.
R g + Z0

Uit hetgeen hier onder volgt, zal blijken dat door de

meervoudige weerkaatsingen op het einde van de lijn, en ter plaatse van de generator, op de
lijn een grillige spanningsvorm kan opgebouwd worden, die soms op een nuttige wijze gebruikt
kan worden als trapjes-generator voor het genereren van trigger-impulsen voor bv. het in
gang zetten van radar-installaties, of voor het met bepaalde doeleinden ontsteken van
thyratrons of thyristors.
Opmerking.
Men kan de uitdrukking van de ref1lectiecoëfficient nog op een andere manier vinden.
Een spanning e+ = Ei en een stroom i+ = li = Ei/Zo bewegen vanaf de generator naar het einde
van de lijn, na het sluiten van de schakelaar. Wanneer deze golven het uiteinde bereiken, dan
is het alsof ZL plots verbonden wordt met een beginspanning e= E en i = I Deze grootheden
worden bepaald door het Norton of het Thevenin ekwivalent schema van de lijn op dat
ogenblik.

Transmissielijnen
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De parallel combinatie van Zo en de stroombron kan volgens het theorema van Thevenin
omgezet worden in Zo in serie met een spanningsbron Zo*Ei. Uit de ekwivalente schakeling kan
dan zowel de stroom doorheen de belasting als de spanning over de belasting berekend
worden. i L

Vermits

=

=

2*Ei
2*Ei *ZL
en eL =
ZL +Z0
ZL +Z0

eL = Ei +Er is Er = eL − Ei = 2* Ei * ZL − Ei =
Z L +Z0

Ei*{ 2*ZL -1 } = Ei*{ ZL − Z0 }
ZL +Z0

Z L + Z0

zodat we voor de reflectiecoëfficient

Γ= Er/Ei dezelfde waarde en uitdrukking vinden als

hierboven gevonden.
Meer over een lijn die afgesloten wordt op een ZL die verschilt van Zo.

Voor het gemak van werken met een welbepaald begin en einde van de lijn, kiezen we de
oorsprong 0 ter plaatse van de belasting, en meten de afstand s van een weerkaaatste golf
dus van rechts naar links. Bij de belasting of de verbruiker ZL bestaat dan de volgende
toestand: EL
Maar

ZL =

= E(0) = Ei (0) + Er 0).

en

E E
EL
terwijl i = r = Z0.
IL
Ii I r

I L = I(0) = Ii (0) - I r 0).

zodat

1+ Er (0)
Ei (0)
E (0) + E r (0)
ZL = i
= Z0*
Ii (0) - I r (0)
1- Ir (0)
Ii (0)
1+ Er (0)
Ei (0) 1 + 
ZL
=
=
Z0
1− 
I
(0)
r
1Ii (0)

Transmissielijnen
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Γ= Er (0) = Ir (0) . Laten we ZL = 1 + 
Ei (0) Ii (0)

Z0

1− 

overdwars uitvermenigvuldigen:

ZL*(1-Γ) = Z0*(1+Γ) of ZL - Z0 = Γ*(ZL +Z0 )

Γ=

ZL - Z0
(ZL +Z0 )

De spanningen die in deze omstandigheden gemeten wordt over de

klemmen van de verbruiker, is:

=

waaruit:

2*ZL
* E (0) .
ZL + Z0 i

EL = Ei(0)+Er (0) = (1+Γ)*Ei (0) =

Hernemen we:

Γ= Er (0)
Ei (0)

en kwadrateren we deze uitdrukking,

vervolgens de teller en noemer van het rechterlid delend door de belastingsweerstand, dan
wordt het rechterlid een quotient van het weerkaatst vermogen gedeeld door het invallend
vermogen:

Γ

2

=

Pr
Pi

Men noemt dit quotient het terugkeer-verlies, en drukt het meestal uit in decibels door

P
-10*log( r ) = -20*log(Γ)
logarithmering: R.L.(return loss)=

Pi

in decibels.

Hetgeen er overblijft van het vermogen of als maat daarvan in vergelijking met het toegepast
ingangsvermogen, wordt in de belasting, die dikwijls een (slecht aangepaste) antenne is,
gedissipeerd en uitgestraald, en men drukt deze hoeveelheid uit door:

2
2
2
PL
=1- Γ of in decibels :-10*log(1- Γ )  4,343*( Γ ) voor Γ<<1.
Pi
Een andere belangrijke betrekking, die we reeds hogerstaand gevonden hebben, is de staande
golf verhouding:

SGV = 1+ 

1−

waaruit

SGV-1 .
Γ = SGV+1

Vraagstuk.
Een lintlijn met een Zo=300 Ω loopt over een lijnlengte van 2 meter naar een belasting R=
150 Ω op het einde van de lijn. De diëlektrische constante van de isolatie tussen de twee
evenwijdige draden van de lijn is zodanig dat de snelheid van de golven op de lijn gelijk is aan
2,5*108 meter/sec. De golflengte λ is 3,15 m.
Gevraagd wordt de spanning te berekenen over de belasting, de staande golf verhouding SGV,
de reflectiecoëfficient, en de ingangsimpedantie die gezien wordt door de generator die links
op de lijn aangesloten wordt.
Oplossing.
Transmissielijnen
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Bij een belasting van 150 Ω is de weerkaatsingscoëfficient

Γ = ZL -Z0 = 150-300 = - 1
ZL +Z0

150+300

3

en de staande golf verhouding is

De ingangsimpedantie is niet langer 300 Ω maar is nu:

waarin

tan(228°)=1,11.

De generator ziet dus een capacitieve impedantie over zijn ingangsklemmen verschijnen.
Overgangsverschijnselen op voedingslijnen.
In de bespreking tot dusver hebben we aangenomen dat een transmissielijn op één enkele
frequentie werkt. In sommige praktische toepassingen, zoals in computernetwerken, kunnen
pulserende signalen via de lijn worden verstuurd. Vanuit de Fourier-analyse kan een impuls
beschouwd worden als een superpositie van golven met veel frequenties. Het verzenden van
een gepulseerd signaal op de lijn kan dus beschouwd worden als het gelijktijdig verzenden van
golven met verschillende frequenties. Zoals bij een netwerkanalyse, waarbij een
impulsgenerator of zelfs een batterij is aangesloten op een transmissielijn en wordt
ingeschakeld, duurt het enige tijd vooraleer de stroom en het volume op de lijn stabiele
waarden bereiken. Deze overgangsperiode wordt een tijdelijke (of ‘transitie-= overgangs-)
toestand genoemd. Het voorbijgaande gedrag net na het sluiten van de schakelaar (of door
blikseminslagen) wordt meestal ontleed in het frequentiegebied met de Laplace-transformatie.
Eenvoudigheidshalve behandelen we het probleem in het tijdsdomein.
Overweeg een verliesvrije lijn met lengte s en karakteristieke impedantie Zo, zoals hieronder
weergegeven.

Stel dat de lijn wordt aangestuurd door een impulsgenerator met inwendige impedantie op de
plaats z= 0, en eindigt op een zuiver resistieve belasting ZL. Op het ogenblik t= 0 dat de
schakelaar gesloten wordt, "ziet" de startstroom alleen Zg en Zo, hetgeen betekent dat de
begintoestand kan beschreven worden door de gelijkwaardige schakeling van figuur (b).
Transmissielijnen
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De startstroom is op z = 0, en t=0 gegeven door

I(0,0+ ) = I0 =

Vg
Zg +Z0

Vanuit de plaats vanwaar de gereflecteerde (wegens ZL verschillend van Zo) golf terugkeert,
kunnen we V(0, t) en V (s, t) schetsen als tijdfuncties zoals hieronder voorgesteld. Meer uitleg
over de golfvorm zal in hetgeen volgt onder de figuur gegeven worden.

Zelfde opmerkingen over de volgende voorstelling van V(s,t):

Transmissielijnen
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We merken op dat na verloop van een zekere tijd de spanningen na meerdere heen en weer
weerkaatsingen op de s-meters lange lijn, tenslotte een asymptotische waarde benaderen.

De aanvankele ingangsspanning is
Nadat de schakelaar op t=0 gesloten is, beweegt de spanning V+ = V0 en de stroom

+

I =I0 zich naar het einde van de lijn, beiden met dezelfde snelheid

v=

1 .
L*C

Vermits deze snelheid eindig is, duurt het een zekere tijd t1 = s/v vooraleer zowel de stroomals de spanningsgolf het einde van de lijn bereiken en daar een reageren met de belasting en
haar waarde in vergelijking met de grootte van Zo. Na een tijd t1 is de verbruiker bereikt, en
zowel de heengaande stroom als spanning reageren volgens de superpositiewet, wat de
invallende en weerkaatste golfvormen betreft volgens het patroon:

Hierin is de weerkaatsingscoëfficient

ΓL =

ZL - Z0
ZL + Z0

en

zijn de weerkaatste golven van spanning en stroom die
terugkeren naar de generator, terwijl deze laatste nochtans nog steeds de invallende golven
V0 en I0 de lijn opstuurt. Na een tijd t= 2*t1 hebben de gereflecteerde golven de generator
bereikt, zodat

Deze opeenvolgende toestanden leiden tenslotte tot het volgende spannings-en stroomweerkaatsingsdiagram, dat men de Brewley-weergave noemt:

Transmissielijnen
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Dit diagram toont op verschillende tijdstippen de toestand aan zowel ter plaatse van de
generator als van de belasting, en komt voort uit de opeenvolgende weerkaatsingen:

waarin de weerkaatsingscoefficient van de generator bepaald is door:

Aan de generatorzijde worden de spannings-en stroomgolven teruggekaatst naar het
belastingseinde toe onder de vorm van:

Hierbij wordt telkens een zeker vermogen opgeslorpt door zowel ZL als Rg.
Vraagstuk.
Voor de volgende transmissielijn- opstelling en uitvoering, probeer het Brewley-driehoekdiagram te zoeken.

Oplossing.
We zoeken eerst de weerkaatsingscoëfficient ter plaatse van de belasting en van de generator:

De looptijd t1 op de lijn bedraagt t1 = s/v = 100/(108) = 1 μsek.
De aanvangsspanning ter plaatse van de generator bedraagt :

Transmissielijnen
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Deze 4 volt wordt de lijn opgestuurd en de voorflank van dit impuls bereikt de belasting na een
tijd t1= 1 μsek. Een deel van die spanning, (namelijk de berekende 3/5)= 4*(3/5)= 2,4 volt
wordt teruggekaatst naar de generator en bereikt de generator na
2*t1= 2 μsek. Deze golf wordt op de inwendige weerstand van de generator teruggekaatst naar
de belastng toe, met een grootte (1/3)*2,4 =0,8 volt. Als men op dezelfde manier verder
doorrekent in dezelfde zin, wordt heel dit proces het best geillustreerd door het volgend
diagram:

Uit de waarden die men afleest uit dit driehoek-diagram, kan men het verloop schetsen van
V(0,t) en V(s,t). Deze werden hier boven reeds weergegeven, en we hernemen ze dus nu met
meer kennis van zaken:

Transmissielijnen
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Zelfde opmerkingen over de volgende voorstelling van V(s,t):

We merken nog op, dat wanneer t streeft naar oneindig: t ->∞, de spanning op de lijn streeft
naar de volgende asymptotische waarde:

De beginstroom is:

\
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Toepassingsvoorbeeld.
Construeer een Bewley-roosterdiagram, wanneer een impulsbron met grootte V volt, met een
inwendige bronweerstand van 150 Ω wordt toegepast over de ingang van een verliesvrije lijn
met een golfweerstand van 400 Ω, die afgesloten is op een weerstand R van 200 Ω. Neem aan
dat de lijn 10 km lang is.

Oplossing.
De weerkaatsingscoëfficienten
belastingsweerstand zijn:

van

de

generator

(-inwendige

weerstand)

en

van

de

en het daaruitvolgend Bewley’s driehoek-diagram:

Transmissielijnen
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Aan de ingang van de lijn is de waarde van de spanning die als invallende golf de lijn wordt
opgestuurd naar de generatorn toe:

De weerkaatste spanning aan het belastingsuiteinde is:

Dit gereflecteerd impuls van -0,24 V bereikt de bron na t seconden en wordt op de inwendige
weestand van de generator teruggekaatst naar het uiteinde van de lijn. De teruggekaatste
spanning vertrekt vanuit de bron naar de belasting met een grootte

= Γg x (-0,24 V) = -0,4545 x (-0,24 V) = 0,10908 V.
Deze gereflecteerde spanning van 0,10908 V wordt na het bereiken van de belasting daarop
ter plaatse weer teruggekaatst. Dit proces wordt voortgezet tot de cyclus na 5 x t als ver
genoeg gevorderd beschouwd wordt en aanleiding geeft tot het bovenstaande verloop.
Algemeen principe voor de opbouw van deze Brewley diagrammen:

Toepassing:
Beschouwen we de volgende lijn:
Transmissielijnen
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V = voedingspanning=

1000 V.

Rg = inwendige weerstand van de bron =
R = belastingsweerstand =

35 ohms.

700 ohms.

x = lengte van de lijn = 3000 m.
s = afstand van de waarnemer in P tot aan de bron=1000 m.
L = zelfinductie per eenheid van lijnlengte

3 μH/m.

C = capaciteit per eenheid lijnlengte = 30 pF/m.
Men vraagt het verloop van de spanning in het punt P na het sluiten van S.

Oplossing.
a) Berekening van

Z0 =

L
3*10-6
=
= 105 = 315 Ω.
-12
C
30*10

b) Voortplantingssnelheid v:

v=

1
1
1
109
=
=
=
=
90
L*C
(3*10-6 )*(30*10-12 ) 10-9 90

= 105,48 km/sek.= 105,48 m/μsek.
c)Waarde van de rechtstreekse spanningsgolf.
Vermits de bron een inwendige weerstand Rg heeft, komt deze in serie met de
ingangsimpedantie van de bron. Het vervangschema van de ingang van de lijn wordt dus dit
van de figuur zodat we nu kunnen schrijven:
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Directe spanningsgolf
d)Waarde van de in de belasting weerkaatste golf:
Weerkaatsingscoëfficient:

Bijgevolg is de weerkaatste spanning:

Er = 900*0,375 = 336 volt.
e)Waarde van de in de bron weerkaatste golf:

Weerkaatsingscoëfficient=

waaruit

 '=

R g -Z0 35-315
=
= - 0,8.
R g +Z0 35+315

E'r = -0,8*336 = -269 volt.

f). Verloop van de spanning in P.
Zetten we het verloop van de spanning in P uit in functie van de tijd.

Transmissielijnen
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Tijd, nodig voor de directe golf om zich van de bron naar het punt P te begeven:

Dus 10 μsek. na het sluiten van S bereikt de directe spanningsgolf het punt P.
De tijd die nodig is om de weerkaatste golf in P te zien verschijnen bedraagt

De

tijd

die

nodig

is

opdat

de

negatieve

in

de

bron

weerkaatste

golf

P

zal

bereiken

bedraagt

t'' = 2*1000 = 20 μsek.
100
Besluiten.
Men ziet dus dat het toepassen van een gelijkspanning aan de ingang van een lijn een aantal
achtereenvolgende weerkaatsingen aan de twee uiteinden tot gevolg heeft. We stellen vast dat
deze weerkaatsingen in amplitude verminderen, en na een zekere tijd zullen uitsterven.
We krijgen dus op de lijn een overgangsverschijnsel dat tenslotte eindigt op een
regimetoestand, zoals we bijvoorbeeld ook waarnemen in een trillingskring waarop een
gelijkspanning wordt toegepast onder de vorm van een rechthoek-impuls, de zogenaamde
eenheids-stap. Het resultaat is in dat geval eveneens een uitstervende gedempte trilling.
Indien in het voorbeeld de regimetoestand bereikt is, en bij verwaarlozing van de ohmse
weerstand van de lijn, bereikt de stroom als waarde:

De spanning over de klemmen van de belasting bedraagt dan:

U =1,36 x 700

= 952 V.

Lijn met open uiteinde, met een gelijkspanning toegepast op haar ingang.
De bron ziet aanvankelijk de karakteristieke impedantie van de lijn zodat de generator een
stroom- en spanningsgolf op de lijn stuurt op dezelfde wijze alsof de lijn oneindig lang zou zijn.
Maar die golven zullen na een tijd wel de oneindige weerstand R=∞ van het open uiteinde
ontmoeten. Bijgevolg is de weerkaatsingscoëfficient:

Z
Z
1- 0
1- 0
R-Z0
R =
 = +1.
Γ=
=
Z0
Z0
R+Z0
1+
1+
R

We zien dat de spanningsgolf en zonder verandering van teken weerkaatst wordt aan het
uiteinde van de lijn. Wanneer dus bijvoorbeeld 70 volt aankomt aan het uiteinde en zonder
fasedraaiing terugkeert, is de weerkaatste golf 140 volt groot. Men mag niet uit het oog
verliezen dat de weerkaatste golf nogmaals zal weerkaatsen op de inwendige weerstand van
de generator, en deze keer met een negatieve Γ zodat de amplitude van de naar het einde
gereflecteerde golf zal afnemen. De overspanning van 140 V in dit voorbeeld bestaat dus
slechts korttijdelijk en verzwakt gedurende de verschillende reflecties. Eens dat de
regimetoestand bereikt is betekent dit dat de spanning aan het uiteinde van de lijn gelijk
geworden is aan de bronspanning. (105 V voor het onderstaande voorbeeld). Hieronder staat
het verloop van de spanning, op een lijn, open aan haar uiteinde, lang 300 m, met
karakteristieke impedantie 400 ohm, voortplantingssnelheid 150000 km/sec. en gevoed door
een bron van 105 V met inwendige weerstand Rg=200 ohm. Aan het uiteinde ziet men op het
scherm van de oscilloscoop de volgende spanningen in functie van de tijd.
Toegepaste spanning:

Weerkaatsing op het einde met Γ =1 =>140 V.
Transmissielijnen

-30/51-

Weerkaatsing aan bron:

Γ' =

R g -Z0
200-400
1
=
=R g +Z0 200+400
3

Een praktische tijddomein-reflectometer.
Een tijddomein-reflectometer (TDR) is een eenvoudig maar krachtig werktuig dat gebruikt
wordt om er transmissielijnen mee te evalueren. Bij gebruik, samen met een oscilloscoop
levert een TDR kenmerkende impedantie- golfvormen af (bij open kabel-onderbrekingen,
kortsluitingen, knikken in de lijn, enzovoort) in transmissielijnen. Commercieel geproduceerde
TDR's kosten elk honderden tot duizenden euro’s, maar elke OM kan de hier beschreven TDR
voor veel minder aan zijn/haar meetinstrumenten toevoegen. Dit materiaal is gebaseerd op
een ouder QST artikel door Tom King, KD5HM (A Practical Time-Domain Reflectometer).
Hoe werkt een TDR.

Een eenvoudige TDR bestaat uit een blokgolfgenerator en een oscilloscoop. De generator
stuurt een reeks gelijkstroom-impulsen doorheen een te testen transmissielijn en met de
oscilloscoop kan men de invallende en gereflecteerde golven van de pulsen observeren
(wanneer de scoop gesynchroniseerd is met de impulsen).
Een kleine analyse van de KSO-schermweergave vertelt de aard en ligging of plaats van
eventuele impedantieveranderingen langs de lijn.
De aard van een impedantiestoring wordt geïdentificeerd door het patroon ervan te vergelijken
met deze in de volgende figuur.

Transmissielijnen
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Karakteristieke TDR-patronen voor verschillende belastingen. De plaats van de belasting kan
berekend worden op basis van de looptijd, t, die wordt afgelezen op het oscilloscoopscherm
(alleen voor zuiver resistieve belastingen; waarden van reactieve verbruikers kunnen niet
eenvoudig worden berekend)
De patronen zijn gebaseerd op het feit dat de gereflecteerde golf van een storing wordt
bepaald door de grootte van de invallende golf en de reflectiecoëfficiënt van de storing. (De
getoonde patronen negeren verliezen; werkelijke patronen kunnen enigszins afwijken van de
getoonde patronen.)
Antenne- en transmissielijn-metingen.
Hier volgt de schakeling van de zelf te bouwen TDR.

Transmissielijnen
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Schema van de tijddomein-reflectometer.

U1 is een CMOS 555 timer.

Alle decimale waarden van capaciteit staan in microfarads (μF); andere zijn gegeven in
picofarads (pF); weerstanden zijn aangeduid in ohm; k= 1000, M= 1000000.
Alle weerstanden zijn 1 W, 5% tolerantie. De volledige schakeling trekt 10 tot 25 mA stroom..
Bouw.
Een etspatroon voor de TDR is hier onder weergegeven. De TDR is ontworpen voor een 10 cm
x 7,5 cm x 2,5 cm behuizing (binnenmaten).

Let bij het bouwen van de TDR op de constructiewaarschuwingen in de tekst. Een SPSTtuimelschakelaar kan ook dienen als S1. Twee constructie-details zijn belangrijk.
Gebruik enkel een MPS3646 voor Q1! Dit type is gekozen vanwege zijn goede prestaties in
deze schakeling. Ten tweede, om de TDR nauwkeurige metingen te laten uitvoeren en
afleveren, wordt de kabel aangesloten op J1 (tussen de TDR en de oscilloscoop) en mag geen
impedantie-misaanpassingen in de schakeling introduceren. Daarom: enkel 50 ohm= Zo
kabels testen. Gebruik voor het stuk meetkabel naar de verikale ingang van de KSO geen
gewone coax, maar kies oscilloscoop-sondekabel uit een afbraak-oscilloscoop, waar bv. de
testkop nog aan vast zit. Sondekabel heeft speciale eigenschappen tegen het ongewenst
genereren van stoorspanningen. Monteer een gepaste connector bij J1, en sluit een
scoopsonde hierop aan voor het testen van te onderzoeken kabels met de TDR. R5 en C2
vormen een compensatienetwerk om zich aan te passen aan de eigenschappen van de
sondekabel.
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De TDR is ontworpen om te werken met een gelijk-voedingsspanning tussen 3 en 9V. Twee Ccellen (in serie van 3V kunnen reeds zorgen voor een voeding omdat de schakeling slechts 10
tot 25 watt trekt. De cellen gaan daardoor ongeveer 200 bedrijfsuren mee. U1 is ontworpen
om te werken met voedingsspanningen die zo laag zijn als 2,25 tot 2,5 volt.
Als men de TDR wenst te gebruiken in transmissielijn-systemen met een andere
karakteristieke impedantie dan 50 ohm, verandert men best de waarde van RL zodat deze zo
goed mogelijk overeenkomt met de systeem impedantie.

Korte beschrijving van de schakeling.
De reflectometer bestaat uit een CMOS 555-timer die opgesteld is als een astabiele
multivibrator, gevolgd door een MPS3646 transistor die werkt als een 15 ns-stijgtijd
bufferversterker. De timer levert een blokgolf af van 71 kHz, die wordt toegepast via de
connector J2 op de transmissielijn onder test terwijl de oscilloscoop is aangesloten op J1.
Wat de werking van de schakeling betreft, berust de bepaling van de plaats van een storing op
de kabel, op een berekening met een eenvoudige evenredige methode: de reis van het
ingangsimpuls op de kabel doet er een zekere tijd over tot de storing. Om deze te bereiken is
een tijd nodig die af te lezen is van het oscilloscoop-scherm. Men leest deze tijd af en
vermenigvuldigt deze met de snelheid van de radiogolf (de lichtsnelheid aangepast aan de
verkortingsfactor vf of fv van de transmissielijn, typisch tussen 0,66 en 0,88. Dit product,
gedeeld door 2 geeft de afstand van de kabelingang tot de storing.
De TDR ijken en gebruiken.
Vrijwel elke scope=KSO met een bandbreedte van minimaal 10 MHz zou prima moeten
werken met de TDR, maar voor het testen van korte kabels zorgt een KSO met een bereik van
50 MHz voor veel nauwkeuriger metingen. Om de TDR te ijken, sluit de TEST-connector, J2,
van de TDR af met een 51 ohm weerstand, en verbindt de vertikale ingang van de KSO over
J1. Schakel de TDR in en pas de scope-tijdbasis zo aan, dat er één periode van een blokgolf
cyclus op het scherm van de KSO verschijnt en dit scherm zo volledig mogelijk vult (zonder de
tijdbasis te ijken).
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Regel C2 bij om de grootste amplitude en het scherpste beeld te verkrijgen van de
waargenomen golfvorm. Dat is alles wat er nodig is voor het kalibratieproces.
Om de TDR te gebruiken, sluit de te testen kabel aan op J2, en de vertikale ingang van de KSO
op J1. Indien de nu waargenomen golfvorm verschilt van de golfvorm die tijdens de ijking
werd waargenomen, dan is er een impedantievariatie in de te testen kabelbelasting
opgetreden. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kabel een onderbreking vertoont op een
bepaalde plaats, zodat in dat geval de open kring aldaar natuurlijk een veel hogere weerstand
vertoont als open lijn dan de 50 ohm= Zo van de kabel. Bekijk de hier boven aangegeven
golfvorm -patronen om de soort fout op de kabel te evalueren.
Regel C2 opnieuw bij om een betere golfvorm te verkrijgen. De tijdbasis vd. KSO is dan bv.
ingesteld op 0,01 microseconden per zijde van het hokjespatroon met vierkantjes waarmee het
scherm is onderverdeeld. Om de lengte tot de fout op de geteste kabel te bepalen, lees de
tijdsduur af waarover het 50 Ω impuls wordt afgebeeld op het KSO-scherm door het aantal
vakjes van bijvoorbeeld 0,01 μs te tellen, waarover de afgebeelde impuls is gespreid, bv.
totaal= 0,046 μs. Door de fabrikant opgegeven verkortingsfactor (vf) van de kabel is bv. 0,8
want ook daarmee moet rekening gehouden worden bij de berekening van de afstand tot de
fout in de kabel. Die afstand wordt dan gevonden door de totale gekende lengte van de kabel
te vermenigvuldigen met 0,8 en met 0,046 gedeeld door 2 = aantal meters.
Een tweede voorbeeld wordt hieronder getoond met een andere vorm van impuls op het
scherm van de KSO. Het betreft een 50 Ω coaxiale kabel met goede kwaliteit die een 432 MHz
antenne voedt:

.
Laatste opmerkingen
Deze eenvoudige TDR kan niet gebruikt worden om de impedantie van een antenne mee te
meten, noch om het kabelverlies in decibels of nepers op een bepaalde frequentie te meten.
Daarentegen heeft tijdens twee jaar gebruik, deze betrouwbare TDR nooit gefaald bij het
lokaliseren van een transmissielijnprobleem. De overgrote meerderheid van transmissielijnproblemen is het gevolg van een onjuiste kabelinstallatie, of connectoren die door slechte
weersomstandigheden in wind en vooral vochtigheid, hitte-en vrieskoude, het na enige tijd
laten afweten.
Beperkingen.
Het kan moeilijk zijn om verstoringen te interpreteren die smalbandig van aard zijn
bijvoorbeeld afgestemd op 432 MHz of andere VHF/UHF-frequenties. Vanwege de beperkingen
zijn TDR's het meest geschikt voor het opsporen van fouten in gewone HF of gelijkstroomcontinue systemen die een constante impedantie van de generator naar de belasting
handhaven. Gelukkig zijn de meeste amateurstations ideale onderwerpen voor een TDRanalyse, die gemakkelijk antennekabels en connectoren laat controleren op kortsluiting en
open onderbrekingen, en de positie van dergelijke fouten vrij nauwkeurig laat lokaliseren.

Transmissielijnen

-35/51-

Opgeloste herhalingsoefeningen over transmissielijnen.
Hieronder volgen een eerste reeks van een aantal vraagstukjes in verband met hetgeen reeds
over transmissielijnen bekeken werd in het voorafgaande. Aangeraden wordt deze niet te
moeilijke opgaven zelf ook eens te proberen oplossen, en pas daarna de oplossingen te
bekijken.
Voorbeeld 1: We onderzoeken een kabel met een verzwakking van 3,5 dB/km en een
faseconstante van 0,28 radialen/km. Indien 3 volt HF-spanning wordt toegepast op de ingang
van deze lijn en er op verstuurd wordt naar het uiteinde, hoe groot is dan de spanning op een
punt dat 10 km verder ligt langs de lijn, wanneer de lijn wordt afgesloten op haar
karakteristieke impedantie?
Oplossing: Eg = 3 V, α = 3,5 dB/km, β = 0,28 radialen/km. Vermogen-eenheden zijn: 1 Neper
= 8,686 dB.
-3,5 dB/km = -3,5/8,686 Neper/km => α= - 0,4029 Neper/km.
Met x= 10 km, zal de spanning Ex 10 km verder gedaald zijn, vertrekkend van de
generatorspanning 3 V= Eg tot een waarde die met een exponentieel verloop tot lager zal

Ex = Eg*ε
= Eg*ε -β*x.
gedaald zijn:
Vullen we hierin de waarden in van de veranderlijken die we reeds kennen, zoals x = 10 km en
de verzwakking α= - 0,4029 Neper/km, en wat de fase-naijling betreft, is 1 radiaal = 57,3
graden.
-γ*x

-α*x

Ex = 3*ε-0,4029*10-0,28x 10 rad.=0,05337-2,8 rad.
Ex = 0,05337 volt-160,44. Dit is de spanning op een punt 10 km langs de lijn, zodat

er maar weinig meer overblijft van de 3 V ingangsspanning.

Voorbeeld 2. Een generator van 1 V, 1 kHz levert een gering vermogen aan een 100 km lange
open draadlijn, een met moeite tot stand gebrachte twin dus, die afgesloten is op het einde
met een 200 ohm weerstand. De lijnparameters zijn: R= 10 Ω/km. L= 3,8 mH/km, G= 1 x 106 mho per km, C= 0,0085 μF/km.
Bereken de ingangsimpedantie, de reflectiecoëfficiënt, het ingangsvermogen, het uitgangsvermogen en het transmissie-rendement.
Oplossing: de karakteristieke impedantie is gegeven door

.
De voortplantingskonstante gamma is:

.
De verzwakking α =
en de faseconstante β:
Reflecties zijn bepaald door:
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Tenslotte is

Voorbeeld 3.
Herinnering aan
de
eigenschappen van
drie speciale
a) Speciaal geval 1: de belasting op het einde van de lijn is een open kring.

gevallen.

SGV=∞
b) Speciaal geval 2: kortsluitbelasting:

SGV
c) Algemeen geval:

=

∞

Besluit: in alle gevallen van de toepassing van kabels en lijnen, ligt de SGV altijd tussen 1 en
oneindig (∞).
Voorbeeld 4.
Zoek de ingangsimpedantie van een transmissielijn (Zo= 50 Ω) met een lengte van λ/8, die
belast is met een impedantie ZL= 50 + j*50 Ω?
Oplossing.
Invoergegevens: Zo=50 Ω, ZL= 50 + j*50 Ω, s= 0,125*λ.
Uitvoergegevens: ZL= 50 + j*50 Ω,

Zin = Z0 * ZL + j*Z0*tan(β*s) = 100 -j*50 Ω.
Z0 + j*ZL *tan(β*s)

Hoe komt men daaraan, na het invoeren van de gegeven waarden en van β*s=
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β*s = ( 2*π )* λ = π of 45° en tan(45°) =1.
λ

8

4

Zin = Z0 * ZL + j*Z0*tan(β*s) = 50* (5+j*5)+ j*5 =
Z0 + j*ZL*tan(β*s)

5+ j*(5*j*5)

(na delen van teller en noemer door 10) wordt Zin =

= 50* (5 + j*10) = 250 + j*500 = -j*(250 + j*500) = (100 -j*50) Ω.
5
5+ j*5 - 5
j*5
5)Een microgolfsignaal met een frequentie van f= 1 GHz verplaatst zich op een transmissielijn
met Zo= 50 Ω en eindigt op een belasting van ZL= 20 Ω. Zoek de waarden van Zmax. en
Zmin en hun plaats op de transmissielijn.
Oplossing:
Invoergegevens: Zo= 50 Ω, ZL= 20 Ω, f= 1 GHz. => ZL < Z0
Uitvoer gegevens:
=

VSWR = SGV =

(20-50)(20+50)=

-30/70=

-0,429

1+ΓL 1+0,429
=
= 2,5.
1-ΓL 1-0,429

Omdat ZL reëel is, dus een weerstand of een impedantie zonder reactantie, is Zmin= de
belasting= 20 Ω. We weten uit hetgeen voorafgaat over staande golven, dat een maximum ligt
op een kwart golf (λ/4) van een minimum. Via die kwart golf aanduiding komen we terecht bij
de kwart golf Q-aanpassing, ook reeds bekeken, en mogen we dus de formule daarvan
gebruiken:

Zmax. = [(Z0 )2 ]/Zmin.. = 2500/20 = 125 .

300 = 0,3 m. λ = 0,3 = 0,075 m of 7,5 cm.
λ = fc = 1000
4 4

Opmerking: Zmax. en Zmin. hadden ook verkregen kunnen worden door de volgende
techniek: Zmax.= Zo * VSWR= 0 x 2,5 = 125 Ω.
Zmin = Zo/ VSWR = 50/2,5= 20 Ω.
Meer over TDR.
De Tijd Domein Reflectometrie (TDR) is een techniek die wordt gebruikt om de plaats van
fouten in transmissielijnen en coaxkabels te detecteren. De TDR Reflectometer zendt een
gepulseerd laagspanningssignaal door de ter onderzoeken transmissielijn en controleert ze (de
kabel of lijn) op eventuele weerkaatsingen als gevolg van een ontdekte verkeerde impedantie,
die verschilt van Zo. Als er geen impedantie-misaanpassing waargenomen wordt over de
gehele lijn, zullen er geen weerkaatsingen optreden Indien echter een discontinuïteit
opgemerkt wordt in een bepaald punt van de voedingslijn, wordt een deel van het gepulseerde
signaal teruggekaatst naar de ingang van de TDR. Door de tijd en voortplantingssnelheid van
het ontvangen impuls te meten, kan de TDR de exacte plaats van de fout en de aard van de
fout berekenen wanneer het een open kring, kortsluiting of verkeerde, niet verwachte en
verschillend van Zo impedantie betreft.
Plaatsbepaling van een kabelstoring.
Een van de belangrijkste eigenschappen van een tijddomeinreflectometer is dat deze storingen
binnen een kabel kan lokaliseren. Ook waar kabels onder de grond begraven liggen, of diep
onder water in een zee of meer afgerold werden, kunnen eventuele storingen worden
gelokaliseerd en kunnen de vereiste gaten worden gegraven, of in zee gedoken om het gebied
te zoeken waar het kabelprobleem is opgetreden. Afstand (D) = v p*(T/2) waarin D = afstand
in meters vanaf het generator ingangsbegin van de lijn tot de plaats van de storing langs de
lijn naar de verbruiker toe.
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vp = (fase-)voortplantingssnelheid in meters per seconde, T= doorlooptijd vanaf het TRDmeetpunt tot aan de fout (Z=verschillend van Zo) in seconden. De soort misaanpassing kan
opgespoord worden aan de hand van

Z -Z
Γ = Er = L 0 ,
Ei
ZL +Z0

waarin

Γ = reflectiecoëfficiënt,

Er= het gereflecteerd impulsspanningsniveau, Ei= het ingangspulsspanningsniveau, ZL= de
belastingsimpedantie in ohms, Zo= de lijnimpedantie in ohms.
Voorbeelden van typische
waargenomen door een TDR:

impedantieveranderingen

die

optreden

in

kabels,

Tijddomeinreflectometers worden veel in elk gebied waar lange of ontoegankelijke
kabellengtes moeten worden getest of die fouten vertonen. Maar veel andere toepassingen
liggen binnen het bereik van elke TDR, in hetgeen volgt vermeld.
Bouw uw eigen tijd domein reflectometer (uit: ‘’doe het zelf circuits’, 08 oktober 2015
door Benjamin Crabtree). Bouw uw eigen TDR met een kathodestraal oscilloscoop KSO, en een
signaalgenerator, om problemen met lange kabels en impedantie-foutievelijke aanpassingen,
op te lossen.
Het basisprincipe is dat we een kort impuls in een kabel sturen en een visualisatie-instrument
gebruiken om de terugkaatsing te onderzoeken. Wanneer een signaal op een kabel valt, loopt
het signaal niet onmiddellijk naar het einde van de kabel. Om te beginnen is de eindige
lichtsnelheid (c=299.792.458 m /s) de bovengrens, maar zullen we deze snelheid niet eens
halen; de reden is dat de constanten van relatieve permittiviteit en permeabiliteit voor het
diëlektricum van onze kabel de transmissiesnelheid of fasesnelheid, vp, zullen vertragen. Het
Transmissielijnen

-39/51-

signaal zal nog steeds met een aanzienlijk deel van de lichtsnelheid reizen, maar de waarde
van de fasesnelheid wordt gedefinieerd als

De tijd die nodig is voordat het invallend signaal de belasting bereikt, kan worden berekend als
t = (lengte van de kabel)/vp. We kunnen dus een vertraging verwachten in het weerkaatste
signaal.
TDR's zijn duur, maar gelukkig kan een eenvoudige uitvoering opgesteld worden met een
signaalgenerator en een oscilloscoop. Naast deze twee toestellen heeft men een stel BNCconnectoren nodig, en natuurlijk een kabel om deze te testen. Men kan een potentiometer
gebruiken aan het einde van de kabel als regelbare R L, alhoewel deze een beetje ruis
introduceert. Soms is het nuttig een belasting van 50, 75 en 100 ohm op het einde van 3 korte
stukken kabel te voorzien, als belasting met geijkte standaard waarden.
Een van de gemakkelijkst beschikbare kabels is een stuk coaxkabel. Coaxiale kabel bestaat al
lang, maar de fabrikaten zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Elke coaxkabel heeft
een karakteristieke impedantie die mede wordt bepaald door de diameter van de kern van de
kabel en het beoogde gebruik; ze zullen variëren van 30 ohm tot bv. 93 ohm, waarbij 30 ohm
de hoogste belastingscapaciteit heeft en 77 ohm de minste signaaldemping. 50 Ohm is een
veel voorkomende impedantie van de coaxkabel, omdat het een compromis is tussen
belastbaarheid en signaalverlies.
Voor de volgende test dient een vrij lang stuk coaxkabel gebruiken, waarvan nog niet gezegd
wordt hoelang het is, of wat de karakteristieke impedantie ervan is - dat is waarvoor we hier
zijn om dat te vinden! De fabrikant geeft als relatieve permittiviteit 1,2 [= diëlektrische
constante εr]. Voor alle coaxiale diëlektrica ligt de relatieve permeabiliteit
we kunnen aannemen dat

μr zo dicht bij 1 dat

μr =1 voor onze doeleinden geschikt is. Het vervangen van de εr en

μr waarden in de vergelijking

vp =

c
εr*μ r

levert een fasesnelheid op van vp= 273671,8197 km /s

hetgeen betekent dat het signaal zich voortplant met ongeveer 91,29 % van de lichtsnelheid.
Dit percentage is de verkortingsfactor vf of fv van de kabel.
.

Sluit de signaalgenerator aan op de oscilloscoop met een T-connector en de kortst mogelijke
kabel, dit helpt om fouten te minimaliseren en de T met het mogelijk om de te onderzoeken
coaxiale kabel aan te sluiten - in de volgende afbeelding te zien als een witte kabel.
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Nadat het ene uiteinde van de coaxkabel op de T-connector is aangesloten, wordt het andere
uiteinde opengelaten omdat deze eerste test een lijn met open uiteinde betreft. Deze open
verbruiker test levert een goede weergave van vertragingstijd en reflectiecoëfficiënt op.
De frequentie waarop de signaalgenerator ingesteld wordt is niet belangrijk, maar de proef lukt
het best als het op de lijn gestuurd impuls een hele snelle stijgtijd heeft. Met de
signaalgenerator aangesloten, en de tijdbasis van de KSO gepast ingesteld, zou de volgende
afbeelding op het scherm moeten zichtbaar worden:

Hier zien we de invallende golf als onderste trede met de gereflecteerde golf als bovenste
trede. Omdat er een eindige doorlooptijd in de lijn mee gemoeid is, zal de ingangsimpedantie
aanvankelijk lijken op de karakteristieke impedantie van de lijn, dus de lijn lijkt oneindig lang
te zijn, totdat het impuls de kans heeft gehad om de kabel volledig te doorlopen en terug te
kaatsen naar de ingang. Het impuls start met een grootte V 0/2 omdat het verwacht dat de
ingangsimpedantie en belasting op elkaar zullen afgestemd zijn, waardoor een spanningsdeler
ontstaat.
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In het geval van een open uiteinde wordt het gehele signaal teruggekaatst naar de generator,
zoals te zien is aan de hand van de vergelijking voor de reflectiecoëfficiënt = +1 voor een
oneindig grote belasting. Na terugkaatsing springt het signaal terug naar V 0, in dit geval
ongeveer 4,5 tot 5 volt. Nader bekeken (V0=Vg):

De afbeelding laat zien dat de voorflank van het impuls zich op positie x zal bevinden en dat het
gereflecteerde signaal wordt opgeteld bij het invallende signaal omdat de reflectiecoëfficiënt positief is.
Het signaal wordt niet een tweede keer gereflecteerd omdat het wordt beëindigd door de uitgangsimpedantie
= Zo gekozen van de generator. Met de cursors van de scope kunnen we de vertraging meten; als
alternatief, als we het open uiteinde van de kabel aansluiten op kanaal 2 van de KSO (nog steeds in wezen
een open kring), kunnen we de KSO de vertraging voor ons laten meten, wat een nauwkeuriger resultaat
geeft. De onderstaande afbeelding toont een vertraging van 111-112 nanosec.. Voor onze berekeningen
gebruiken we 111,5 nanosec. als gemiddelde.
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Met onze vorige waarde voor vp kunnen we nu de lengte van onze kabel berekenen: vp=
273671, 8197 km/s of 91,29 % van de lichtsnelheid, en de langte van de kabel, doorlopen in
115, ns= 111,5 nanosec. x 273671819 m/sec.= 30 km.
Inderdaad, dit is een 30 meter lange coaxkabel en onze werkwijze laat zien dat deze techniek
zeer nauwkeurig kan zijn. Indien de Rg van de signaalgenerator niet dezelfde weerstand heeft
als de karakteristieke impedantie van de kabe; in ons gemeten dan zien we iets anders - zie de
kleine derde stap op het spoor. Dat vertelt ons dat de generatorimpedantie niet overeenkomt
met de karakteristieke impedantie Zo. In dit geval had de generator een uitgangsimpedantie
van 50 ohm, maar de resultaten vertellen ons dat deze (geteste witte) coaxkabel geen 50
ohm= Zo kan zijn, maar waarschijnlijk een 75 ohm exemplaar.
Kortsluiting configuratie:
Het uiteinde van de kabel wordt kortgesloten door op het uiteinde de metalen buitenmantel te
verbinden met een kort stukje gesoldeerde koperdraad met de binnengeleider. De resultaten
zouden er ongeveer zo uit moeten zien als hieronder:
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Het op de kabel gestuurde impuls wordt na voortplanting op de kabel, bij het bereiken van het
uiteinde, door de kortsluitng geannuleerd. Dit kan in het echte leven moeilijk te demonstreren
zijn omdat elektronische apparaten (inclusief signaalgeneratoren) niet van een kortsluiting
houden. Bekijken we, wat er werkelijk gebeurt:(V 0=Vg).

Wanneer de impulsgolf begint te lopen, blijkt de ingangsimpedantie Z 0 te zijn, en heeft het
impuls een amplitude van V0/2, maar de kortsluitbelasting heeft een reflectiecoëfficiënt van -1
wat het effect heeft van het omkeren van het weerkaatste signaal, en het fase-annuleren van
de rest van de invallende golf voor altijd, waarna deze opstelling zich in een stabiele toestand
bevindt, waarbij alle spanningen nul zijn.
Belasting ZL=75 Ω
We sluiten een belasting van 75 ohm aan, terwijl we weten dat het meetsysteem ingericht
werd om vooral te werken met een kabel-karakteristieke impedantie van 50 Ω.
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Het spoor is een zuiver impuls met een grootte van V0/2, hetgeen ons vertelt dat als men de lijn met 75 ohm
afsluit, er geen weerkaatsingen optreden, dus we weten nu dat deze kabel een 30 meter lange 75 ohm
coaxiale kabel is, hetgeen betekent dat hij hoogstwaarschijnlijk ontworpen is voor kabeltelevisie-installaties.
Zelfs indien de inwendige weerstand van de generator Rg = 50 ohm, (hieronder staat nog Zo op de plaats
van Rg) heeft dat geen enkel belang, want vermits niets terugkeert van de
ZL=75 ohm, zal er geen bijkomende reflectie ontstaan op de 50 ohm =Rg, verschillend van 75 ohm.

We sluiten als voorbeeld een belasting van 93 ohm aan op het einde van de kabel en de KSO geeft dan het
volgende weer:
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Het beeldscherm laat zien dat er een kleine misaanpassing optreedt hebben, maar hoe groot?
Vermits we karakteristieke impedantie van de lijn kennen, kunnen we de reflectiecoëfficiënt
voor een willekeurige belasting berekenen.

Dus ongeveer 10,7% van de invallende golf wordt niet geabsorbeerd door de belasting als gevolg van de
verkeerde belasting, en verschijnt op de KSO als een reflectie die ons aangeeft dat de belasting te groot is,
zoals veroorzaakt door de positieve polariteit van de reflectiecoëfficiënt. Als we vervolgens de belasting van
50 Ohm aansluiten, kunnen we een voorbeeld zien van een te kleine belasting tegenover de 75 ohm Zo..Bij
een te kleine belasting, zal de reflectiecoëfficiënt negatief zijn.

Deze uitdrukking zegt ons dat 20% van de golf door de negatieve fase wordt geannuleerd,
zoals aangegeven door het negatieve teken. Dergelijke omstandigheden van niet -aanpassing
kunnen ernstige signaalverslechtering veroorzaken.
Hewlett –Packard, en de toepassing van haar oscilloscopen (KSO’s) voor de Tijd
Domein Reflectometer bemonstering.
Reflectiedometrie in het tijddomein is al lang een gewaardeerde methode om de impedantie en
integriteit van voedingslijnen, kabels en hun lengtes te bepalen. Een tijddomeinreflectometer
(tdr) is een bemonsteringsoscilloscoop met een ingebouwde of plug-in stapgenerator.
(‘bemonsteren’ of ‘sampling’ is het op regelmatige tijdstippen nemen van steekproeven).
De generator injecteert een stap met een zeer korte stijgtijd - in de orde van grootte van 50
picoseconden - in de kabel die wordt getest via een interne weerstand. De weerstand is
meestal 50 ohm zoals de karakteristieke impedantie Z0 van de tdr. De golfvorm op de
verbinding tussen het uiteinde van deze weerstand en de geteste kabel, wordt weergegeven op
het beeldscherm van de bemonsteringsoscilloscoop.

Transmissielijnen

-46/51-

Deze golfvorm toont de eerste stap plus eventuele weerkaatsingen op de geteste lijn, die
worden veroorzaakt door discontinuïteiten in de kabel. Om de waarnemingen gemakkelijker te
interpreteren, is het tdr-scherm vertikaal gekalibreerd in een niet-dimensionale eenheid die we
kennen als de reflectiecoëfficiënt (Γ), en horizontaal in meter.
De foto die nu volgt en de enkele lijnen uitleg daaronder, komen uit de ‘Application note’ door
en voor HP-apparatuur. Verder in de tekst vinden we ter vergelijking een gelijkaardige
toelichting door Tektronix en de oscilloscopen van die firma, alsook idem door Philips
(Eindhoven).
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De reflectiecoëfficiënt van de vertikale schaal is een variabele die de weerkaatste spanning die
wordt waargenomen bij de kabel-tdr-overgang in betrekking brengt met een schaal die gelijk
is aan +1 voor een lijn met open uiteinde, en - 1 voor een lijn eindigend op een kortsluiting.
Een 50 ohm kabel zonder breuken of kortsluitingen produceert een Γ van 0. In het algemeen
wordt de impedantie Z van een kabel gegeven door de vergelijking: Z=Z0*(1+ Γ)/(1-Γ).
Wat de horizontale schaal betreft, wordt de tijdsduur tussen het starten van het in de kabel
gestuurde impuls, en het waarnemen van een reflectie gemeten. Deze waarde wordt
gehalveerd, en is dan evenredig met de afstand van de generatoringang van de lijn tot het
punt in de kabel van waaruit de reflectie afkomstig is. De horizontale schaal op het
oscilloscoopscherm kan geijkt worden in meters. Samengevat is het tdr-scherm vertikaal geijkt
in een niet-dimensionale eenheid die de reflectiecoëfficiënt (p) vertegenwoordigt, en
horizontaal in aantal meters. De voortplantingsvertraging, van het op de kabel gestuurd impuls
ligt typisch tussen 4,5 en 6 nanoseconden/meter, afhankelijk van het diëlektricum van de
kabel.
Tijd
Domein
Reflectometrie
(TDR)
met
de
experimenteerdidactische
opleidingsbouwdozen van Philips (Eindhoven). => [ON4AW was mederedacteur van
‘Philips Technisch Tijdschrift’ onder de leiding van ir. Gradstein]:
TDR kan worden gebruikt om de eigenschappen van een transmissielijn b.v. een coaxiale kabel
te bestuderen. Wanneer een spanningsstap, Vi wordt toegepast op een lijn, ziet de bron (de
generator) op het eerste ogenblik alleen de karakteristieke impedantie Z 0 van de lijn.
Na een korte tijd bereikt de voorflank van het impuls het uiteinde van de lijn, d.w.z. de
belasting ZL. Als ZL verschilt van Z0 stelt het systeem een verkeerde combinatie vast, waardoor
een deel van het naar binnen gestuurde signaal terugkaatst naar de bron. De weerkaatste
spanning Vr wordt bepaald door

De snelheid van een signaal in een coaxkabel met kleine verliezen, is van de grootteorde van
0,7*c waarbij c de lichtsnelheid is= 3x108 m/s. Uitgaande van een kabellengte van L m, duurt
het 2*L/ 0,7*c seconden voordat het signaal als een reflectie teruggekeerd is naar de bron.
Het weerkaatste signaal "vertelt" de generator welk type impedantie aan het belastingsuiteinde
kan worden verwacht. Als de bronimpedantie afwijkt van de karakteristieke impedantie, zullen
Transmissielijnen

-48/51-

er nog meer reflecties optreden voordat de generator zich aanpast aan zijn stationaire
toestand en waarde.
Laboratorium-Oefening 1. TDR-meting: Test opstelling.
Benodigde apparatuur:
1 impulsgenerator PM 5705 ;1 oscilloscoop PM 3232
1 weerstand 50 ohm ;1 BNC T-stuk
Meetkabel, lengte > 10 m, 50 ohm, coaxiale kabel.
2 weerstanden van 50 ohm.
1 condensator 15 nF.
1 spoel met zelfinductie 0,1 mH.
Aansluitkabels, 50 ohm, coaxiaal.

Sluit de impulsgenerator en de oscilloscoop aan zoals afgebeeld.
De uitgangsimpedantie van de impulsgenerator is 50 ohm, maar wanneer de
uitgangstransistor van de generator is ingeschakeld, wordt de impedantie verlaagd. Om een
permanente impedantie van 50 ohm te garanderen, hetgeen vooral belangrijk is bij TDRmetingen, wordt een extra weerstand van 50 ohm in serie aangesloten met de ‘impuls-uit’ uitgang. De aansluiting van de oscilloscoop moet hoogohmig zijn (verzwakking 100 x) om
hinderlijke beînvloeding van het meetsysteem te voorkomen. Omdat de vertraging van de
coaxkabel ongeveer 5 ns/m bedraagt, moet de lengte van de meetkabel bovendien best langer
zijn dan10 m. In verband met de volgende oscillogrammen -figuren was de meetkabel 50 m.
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Om deze resultaten te bekomen, stel de oscilloscoop als volgt in:
Amplitude 5 V; Tijd/cm= 0,2 μs;
Duur 5 μs; Amplitude 20 mV/cm.
Herhalingstijd (tijdbasisfrequentie) =10 μs;
Inwendige belasting = 50 ohm.
Laboratorium meting 2.
Meet de weerkaatsingen, veroorzaakt door een Z L = RC-afsluiting van 50 ohm in parallel met
een condensator van 15 nF.

Bovenste spoor: RC afsluitring van de lijn.
Ondeerste spoor: RL afsluiting. [=>hier onder].
Laboratorium metingn 3.
Beëindig de lijn met een RL-netwerk, 50 ohm in serie met 0,1 mH.
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4) Testen van een coaxkabel RG58C/U.

Meet de weerkaatsingen wanneer de lijn wordt afgesloten met een weerstand van 50 ohm.
Vergelijk vervolgens met het resultaat dat wordt verkregen wanneer het uiteinde van de lijn is
kortgesloten. Sluit het uiteinde vervolgens af met twee in serie geschakelde weerstanden van
50 ohm. Het resultaat werd reeds hier boven (rechts) weergegeven, en deze oefening was dus
een herhaling met een andere opstelling.

Vervolg in deel 7.
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