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Voorwoord

BIBLIOTHEEK
^N.V.H.R,

Evenredig met de snelle ontwikkeling die de elektronica de laatste jaren
heeft doorgemaakt, zijn ook de toepassingen van de microgolftechniek
op het gebied van de telecommunicatie toegenomen. Er is over dit onder
werp echter nog nauwelijks literatuur die aansluit op het niveau van hel
middelbaar technisch onderwijs.
Mogelijk kan dit boek hier enige verbetering in brengen en bijdragen tot
een beter begrip voor deze materie bij technici die bij hun opleiding in
het algemeen niet zo uitgebreid met dit onderwerp in aanraking zijn
gekomen.
Centraal in dit boek staat het transport van microgolfenergie en het op
wekken daarvan middels oscillatoren. Dal hierbij betrekkelijk veel
aandacht is besteed aan de 'traditionele' microgolfoscillaloren zoals hel
klystron, het magnetron en de lopendegolfbuis komt omdat tot op heden
hiervoor nog geen halfgeleiderelement is ontwikkeld dat deze onderdelen
kan vervangen.
Hoewel de eenvoudige transmissielijnen niet kunnen worden gezien als
het aangewezen transportmedium voor microgolfsignalen moet de theorie
hierover worden aanvaard als een noodzakenlijke voorbereiding voor de
microgolftechniek.
Er is hier dan ook afgezien van behandeling van de onderwerpen die speci
fiek met de toepassing van de transmissielijnen van doen hebben, zoals
lijnversterkers, simplex-en duplexschakelingen en dergelijke. Slechts de
theorie, die naar mijn mening voor de voorbereiding nodig is, heeft aan
dacht gekregen.
Een afsluiting vinden we in het onderwerp antennes als laatste schakel
tussen het transportmedium en de omgeving waarin de electromagnelische energie moet worden uitgestraald.
Ik ben mij er van bewust dat niets volmaakt is, zeker dit werk niet. Op- en
aanmerkingen zijn dan ook welkom en zullen zeker ter harte worden ge
nomen.
Verder kan ik alleen maar hopen dat dit boek tenminste aan de verwach
tingen van de lezer zal voldoen.
M. B. Immerzeel.
Ede, najaar 1979.
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1. Inleiding
Voor het transport van wisselspanning van spanningsbron naar gebrui
ker moeten andere eisen aan het transportsysteem worden gesteld dan
voor het transport van gelijkspanning. Dit komt, omdat de verbindingskabels niet alleen een aderweerstand en een lekweerstand bezitten, maar
ook een zelfinductie en een capaciteit. Hoewel deze zelfinductic en capa
citeit in principe klein zijn, worden ze groter naar gelang de kabellengte
toeneemt en krijgen ze meer invloed als de frequentie van de te transpor
teren wisselspanning toeneemt en de golflengte daarvan dus afneemt.
Bij een bepaalde verhouding tussen de lengte van de verbindingslijnen
(hoogspanningslijnen, telefoonlijnen, voedingslijnen voor antennes en
dergelijke) en de golflengte van de wisselspanning worden de zelfinductie
en de capaciteit belangrijk. Indien de lengte van een lijnverbinding zó
groot is t.o.v. de golflengte dat rekening moet worden gehouden met de
specifieke eigenschappen die de lijn dan voor wisselspanningen heeft,
spreekt men van een 'lange lijn'.
In het algemeen noemt men een lijn lang als zijn lengte gelijk is aan of
groter is dan de golflengte.
Voor wisselspanningen met een frequentie van 50 Hz is de golflengte
3- 108
50 ‘

= 6- 106m.

Lange lijnen voor 50 Hz zullen dan ook niet zo vaak voorkomen.
Bij l.f.-telefonie komen signalen voor van 3 • 103 Hz. De golflengte hier
van is:
3- 108
= 105 m.
3- 103

Telefoongesprekken over afstanden van meer dan 100 km zijn hier in
Nederland al niet ongewoon zodat bij telefoonlijnen wel degelijk met de
specifieke eigenschappen van lange lijnen rekening moet worden gehou
den. Past men bij telefoonverbindingen speciale technieken toe (draaggolftechniek) dan komen al gauw frequenties van 500 kHz voor en is een
lijn van 600 m al 'lang'. Vaak is het dan eenvoudiger (en goedkoper) om
over te gaan op een radiostraalverbinding (eventueel via satellieten).
Bij radiosignalen komen frequenties voor van 100 MHz (FM) waarvan
de golflengte 3 meter is. Bij deze signalen moet dan ook bijzondere zorg
7

worden besteed aan de verbinding tussen de zender en de zendantenne en
tussen de ontvangstantenne en de ontvanger.
Voor industriële en militaire communicatieverbindingen maakt men wel
gebruik van nog veel hogere frequenties, terwijl voor radarapparatuur
golflengten van 3 cm tot 8 mm gebruikelijk zijn. We zijn dan terechtge
komen in het 'microgolfgebied', waarbij de gebruikelijke 'galvanische'
kabelverbindingen niet meer mogelijk zijn. De energie wordt dan door
middel van elektromagnetische golven via 'golfpijpen' naar de plaats van
bestemming gebracht.
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2. Lijntransmissie
2.1. Kabelsoorten.
De kabels die worden gebruikt voor het maken van verbindingen kunnen
naar hun grondvorm worden onderscheiden in parallellenen en coaxiale
lijnen.
De parallellijn kan symmetrisch gevoed worden l.o.v. aarde (fig. 1).
Een nadeel is dat stoorvelden invloed kunnen hebben op de verbinding.
Een voordeel is de betrekkelijk goedkope constructie.
Minder goedkoop is de constructie van de xoaxiale kabel (fig. 2). Daar
hierbij de buitengeleider is geaard is de voeding asymmetrisch en hebben
stoorvelden geen invloed op de verbinding.

Fig. 2

Fig. 1

Een eenvoudige uitvoering van de parallellijn wordt verkregen als twee
geleiders op afstand worden gehouden door isolatiestukken (fig. 3).

Bij radio en tv is wel de zgn. 'lintlijn' (fig. 4) in gebruik. Hierbij kan zich
echter op de isolatie tussen de geleiders vuil afzetten dat de eigenschappen
antenne
\

Fig. 3

isolatie

Fig. 4
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nadelig zal beïnvloeden. Bij de ’buiskabel’ is dit niet mogelijk (fig. 5).
Is deze kabel opgevuld met kunststof schuim dan spreekt men van
’schuimkabel’.

Bij de afgeschermde parallellijn (fig. 6) zal men geen hinder hebben van
stoorvelden als de afscherming wordt geaard. Nadelig zijn de grote capa
citeit tussen de aders en de hogere kosten.
Bij de .hogere frequenties (100-900 MHz) zal in het algemeen het meest
de coaxiale kabel toegepast worden.

Met het toenemen van de frequentie zullen ook de verliezen in het diëlek
tricum toenemen en voor wat de vaste stoffen betreft zo groot worden
dat men moet overgaan tot lucht als diëlektricum. De binnengeleider
wordt dan in de buitengeleider gecentreerd d.m.v. bijvoorbeeld isolatieschijven. De nu verkregen lijn wordt de concentrische lijn genoemd
(fig. 7).

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

2.2. De lijnconstanten.
Voorwaarden die voor alle soorten kabels in gebruik bij lange lijnver
bindingen moet gelden, zijn:

a. Steeds dezelfde samenstelling van de aders.
b. Steeds dezelfde aderdoorsnede.

c. Steeds dezelfde onderlinge afstand van de aders.
d. Steeds dezelfde samenstelling van het diëlektricum.
e. Steeds dezelfde dikte van het diëlektricum.
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Het gevolg is, dat de waarden van de aderweerstand, de zelfinductie, de
capaciteit en de lekweerstand per lengte-eenheid van de kabel, b.v. per
meter, over de gehele lengte van de kabel constant zijn. De kabels, die
aan bovenstaande voorwaarden voldoen, noemt men 'homogene lijnen'.
De vier lijnconstanten zijn:

a. De aderweerstand, gesymboliseerd met R. uitgedrukt in ohm per meter
en geldend voor beide aders (lusweerstand per meter).
b. De geleiding als omgekeerde van de lekweerstand, gesymboliseerd
met G en uitgedrukt in Siemens per meter (Si) of mho per meter
( Amerikaans).

c. De zelfinductie, gesymboliseerd met L, uitgedrukt in henry per meter
en geldend voor beide aders.
d. De capaciteit, gesymboliseerd met C en uitgedrukt in farad per meter.
De weerstand R neemt ten gevolge van het skin-effect toe met de frequen
tie. Ook de geleiding neemt toe met de frequentie. De verliezen in het diëlektricum ontstaan niet alleen ten gevolge van de gelijkstroomlek, maar
ook door het voortdurend omkeren van de moleculen door de wissel
spanning. De zelfinductie en de capaciteit zijn frequentie-onafhankelijk.
Het is in principe mogelijk een kabel met een lengte van 1 m voor te
stellen door een aantal schakelingen, zoals in fig. 8 na elkaar te plaatsen.

L
4n

L
4n

R
4n

R

4H
R
4n

G
n

R
4n

L
4n

L
4n

Fig. 8

Nemen we daarvoor n schakelingen, dan zijn de totale waarden : R, L, C
en G. Omdat de lijnconstanten over de gehele lengte regelmatig zijn ver
deeld, is het nodig om de kabel voor te stellen door een zeer groot aantal
van deze schakelingen (n -* oo).
We zullen ons beperken door een lijn van één meter voor te stellen door
een schakeling, zoals in fig. 9.
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Fig. 10

Fig. 9

Voor een langere kabel moeten we dan net zoveel van die schakelingen na
elkaar plaatsen als het aantal meters dat de kabel lang is.
Voor het vinden van de waarden van Z, en Z2 is het nodig een meetin
strument te gebruiken waarmee impedanties bij de gewenste frequenties
gemeten kunnen worden. Meten we daarmee tussen de punten A en C in
Tig. 10 dan vinden we de waarde Zj/2. Meten we tussen de punten B en D
dan vinden we dezelfde waarde. Gemeten tussen A en B of tussen C en D
wordt een waarde gevonden die - verminderd met Z,/2 - de waarde van
Z2 oplevert. Gesteld moet worden dat zowel
als Z2 is opgebouwd uit
een bepaalde verhouding van R, G, L en C. Voor de verdere theorie maakt
het geen verschil als de kabelsectie wordt voorgesteld zoals in fig. 11.

2.3. De karakteristieke impedantie.
Om te kunnen berekenen welke spanning op het begin van een lijn ge
plaatst moet worden om een bepaalde energie te transporteren is het
noodzakelijk de ingangsimpedantie Z5 te kennen. Deze zal in het alge
meen afhankelijk zijn van zowel de uitgangsimpedantie Z, van de lijn
als van de lijnlengte. Dit zal aan de hand van een voorbeeld worden toe
gelicht. In de schakeling van fig. 11 stellen we Zj/2 op 200 Q en Z2 op 800Q
(fig. 12).

2

Zl
2

Z2

Fig. 11

12

200 n

2oon
800 n

Fig. 12

Fig. 12 stelt dus een onbelaste lijn van 1 m lengte voor (de impedanties
worden zuiver ohms verondersteld hetgeen in werkelijkheid niet juist is).
De Zj van fig. 12 noemen we de nullastimpedantie Zn. In fig. 13 is dezelfde
lijnsectie kortgesloten. De Z, hiervan wordt de kortsluitimpedantie Zk ge
noemd.
Zn = 200 + 800

1000Q

200 • 800

zk = 2ÖÖT8ÖÖ+200 = 360Q

zoon

200 n

800 n
Fig. 13

Twee meter van deze kabel moet worden voorgesteld door twee van deze
secties na elkaar geschakeld (fig. 14). De eerste sectie is dus belast met de
ingangsimpedantie van de tweede sectie en dus bij een onbelaste kabel
zoals in fig. 14 met 1000 Q. Fig. 15 geeft de schakeling.

zoon.

zoon

zoon

8oo n

zoon
öoo n

Fig. 14

zoon

zoon

^looon.
eoon
Fig. 15

I

Voor de Zn van twee meter kabel wordt gevonden: 680 Q.
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De kortsluitimpedantie voor twee meter te berekenen met de fig. 16 en
17 is Zk = 529 Q.
200H

Fig. 16

2oon

2oon.

200 n

I
8oon
I

8oon

2oon

200 n
360H

Fig. 17

Op gelijke wijze kunnen deze waarden voor grotere lijnlengten berekend
worden. De volgende tabel is voor de eerste vier meter kabel:
i

Zn

zk

0
1
2
3
4

1000
680
619
605

0
360
529
581
595

Hierin stelt / het aantal meters kabellengte voor.
Deze waarden kunnen worden uitgezet in een grafiek (fig. 18).

t'

Zn

Zo
Voor elke waarde van / geldt:
Zk < Zj < Zn.
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Fig. 18

Uit de grafiek is af te lezen dat Zn en Zk elkaar steeds meer naderen als de
lijnlengte groter wordt. Er geldt nu:
Het verschil tussen Zn en Zk nadert tot nul als de lijnlengte nadert tot
oneindig.

Definitie: de karakteristieke impedantie van een lijn is een waarde, waar
toe de ingangsimpedantie nadert als de lijnlengte nadert tot
oneindig.

De karakteristieke impedantie wordt gesymboliseerd met Zo.
Veronderstel dat op de punten C en D van de lijn in fig. 10 een oneindig
lange lijn aanwezig is (fig. 19).

c

A

oo

Zj=Z0
o

D

B

Fig. 19

De gehele lijn is uiteraard weer een oneindig lange lijn en de Z, zal die zijn
van een oneindig lange lijn, nl. Zo.
In fig. 20 is de oneindig lange lijn tussen de punten C en D vervangen
door zijn impedantie, nl. Zo. Voor de eindige lijn is de situatie daardoor
niet veranderd daar zijn belasting gelijk gebleven is. Ook nu geldt dus
Z, = ZoEigenschap: de ingangsimpedantie van een lijn, die is belast met zijn ka
rakteristieke impedantie, is gelijk aan die karakteristieke
impedantie.

c

A

200 n.

200 n

I
D

B
o-

80011

Zo

Zi=Z0
■

Fig. 20

|^600H

I

Fig. 21

Te berekenen is dat de karakteristieke impedantie van ons voorbeeld in
fig. 12 gelijk is aan 600 £1. In fig. 21 is de schakeling hiermee belast.

Zj wordt nu: Zj

(2004-600) - 800
(200 + 600)4-800

4-200 = 600 Q,

hetgeen overeenkomt met de vorengenoemde eigenschap.
In symbolentaal: Zf = Zo => Zj = Zo.
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2.4. De berekening van Zo.
Voor de schakeling van fig. 22 geldt: Zj - ZoZ0+-l
2

Zi = Z0

Z2

z; +z2
zo+ —
2

Onder één noemer brengen:
Zo • Z2 +

Zt z2
2

zo ■ Zt

+

Zo =
Z0+ -y- + Z2

2~

z.2 z,z2

+ —+
4

2

Z.
Zo+ 2~ + Z2

zo ■ z.

z0-z2+z1-z2+-^-i

+

z2
4

Zo
Zo+ y-+Z2
Beide leden met Zo4-

z^o 2 + Zp 2 Zj

z,
2

+Z2 vermenigvuldigen:
7

+ Z0 • Z2

7

= z0-z2+z1z2+-^- 1

z2

Zj2

z^o 2
Zo =

Jz,-Z2+

(1)

4

Volgens fig. 23 is de nullastimpedantie:

z.4+z,
Z1
2

Z1
2

Z1
2

T
z
Fig. 22
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(Zl=)

Zo

Zi = Zn

Z2

ï_

Fig. 23

De kortsluitimpedantie volgens fig. 24:

Z.
2

—• z
Zk

2

4

zT
T+Z2
z^ + z 2 Z, z2

Zj
2

Zj
2

2

Zk =

2

2

zi = zk

+Z2

Zj ■ Z2 +
4
Z,'k = “z

z2

T + Z2

Fig. 24
Hel product van Zn en Zk:

z,-z2 + Z^2

zn zk = v-+z
2
2

Z.

T+Z2
ZnZk

Volgens formule (1):

Zo =

Zi • Z2 +

zZ
4

Z„ Zk

(2)

Met deze formule kan de karakteristieke impedantie van ons voorbeeld
in de fig. 12 en 13 berekend worden:
Zn = 1000 Q

Zo

Zk = 360 O

71000- 360 = 7360000 = 600 Q

2.5. De dempingsconstante.
Het is aan te tonen dat de meest gunstige energie-overdracht wordt ver
kregen als de lijn belast is met zijn karakteristieke impedantie. Tenzij
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anders is vermeld, gaan we er steeds van uit dat de belastingimpedantie
Z, gelijk is aan Zo.

In fig. 25 is de ingangsspanning van de schakeling (voorstelling van een
lijn van 1 m) u0 = 60 V.

rn

200 <1

200H

Uq=60V

800 n.

60011

U1=30V

Fig. 25

Eenvoudig is te berekenen dat de uitgangsspanning 30 V is (u,). Hieruit
volgt het ingangsvermogen:

P,°

602
— = 6 W = 6000 mW.
600

=<
Zo

en het uitgangsvermogen:
u_l_2 302
= 1,5W= 1500 mW.
Pi = Zo’
Gebruikelijk is om de lijnvermogens in mW uit te drukken. De vermo
gensverhouding over 1 m is nu:
Po
6000
4.
b
P7 “ Ï5ÖÖ
Uit figuur 26 volgt dat de uitgangsspanning van 2 m lijn (u2) gelijk is aan
15 V.

152
p2 = — = 0,375 W = 375 mW.
20011

2oon • 2oon
t

80011

Fig. 26

»

i

i
i
i

Uj=30V

20011

I 8oon
I

_r

6oon.

U2=15V
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De vermogensverhouding over de tweede m:

,
P.
1500
b = —= =4
P2
375

Hiermee is gevonden dat de vermogensverhouding per m lijn constant
is (b).
In Tig. 27 is Po het vermogen aan het begin van de lijn en ?! het vermogen
aan het eind van de lijn.
p2
Po p.
b
P3
p.
P.

Zo

Po

P1

P3

P2

Pl

Fig- 27

De vermogensverhouding over twee meter:

Po
P
p»o P. = bb = b2_
-° = -°-l
P2
P>> P2
p

Over drie meter:
Po
P3

Po
= b2 • b = b3
P2 p3

In het algemeen:

P, hieruit isoleren:

p =£2
'

b'

Hierop de regels van het logarithmische rekenen toepassen:
log Pz = log Po-/- log b
Beide leden met 10 vermenigvuldigen:
10 -log P, = 10 1ogPo —/• 10 • log b.
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Met b wordt de vermogensverhouding over één meter lijn aangeduid en
is dus alleen afhankelijk van de verliezen die in de lijn optreden. De factor
10 • log b wordt de 'dempingsconstante' (a) genoemd en wordt uitgedrukt
in dB/m.
(3)

a = 10 ■ log b dB/m
10 • log P, = 10 • log Po —/ • a

(4)

Aan de factoren 10 • log Pz en 10- log Po is de eenheid dB toegekend waar
bij Pz en Po moeten worden uitgedrukt in mW. De index m kan worden
gezien als de eerste letter van het woord 'maatstaf daar men is uitgegaan
van de norm of maatstaf: '1 mW komt overeen met 0 dBn)'
Voor het voorbeeld van fig. 26:
a = 10 • log b = 10- log 4

6,0206 dB/m.

De totale demping over twee meter:

2 • a = 2 • 6,0206 = 12,0412 dB.
10- log 6000 = 37,78151 dBm

10- log P o

Volgens formule (4):
10 • log P, = 37,78151 - 12,0412 = 25,74031 dBm

log P, = 2,574031
P, = 374,9994 mW.
(zie de gevonden waarde voor P2 op blz. 18)

Voor gelijke impedanties is formule (4) ook uit te drukken in u, en uoP.

0 z0

p

z0

‘

z0

b- = ^
p,

Zo

u,2

u,2

Zo ook:

b' = ^
Hieruit volgt:
2

u,

20

<

b'

(5)

10 • log U/2 = 10 ■ log u O 2 -/ • 10 • log b
20 • log uz = 20 • log u 0-/ ■ 10 • log b

(6)

Deze formule is alleen bruikbaar als de spanningen over gelijke impedanties staan. Ook mag de factor ’20 • log u’ niet worden uitgedrukt
in dBnv
Veel universeel meetinstrumenten hebben een dB-schaal. De meter meet
daarbij een spanning u terwijl de schaal geijkt is voor 20- log u. Men
gaat daarbij uit van een spanning over een weerstand van 600 Q.
Bij dB metingen met dit soort meters moeten de spanningen dus steeds
over een weerstand van 600 Q staan.
Geeft de meter 0 dB aan (eigenlijk 0 dBm), dan is het vermogen 1 mW
(R = 600 Q). De spanning die daarbij hoort en waarvoor de meter dus
uitslaat is dan:

u2 = P R
u2 = 0,001 • 600

u = x/0,6 = 0,775 V.
Behalve de dB is er nog een andere eenheid waarin de demping van een
kabel uitgedrukt kan worden. Formule (5) wordt als volgt geschreven:
U0

b* =
ui

U'= bT

In u, = In u0 —/ • In b*

Hierin is in In b- ook een dempingsconstante die wordt gesymboliseerd
met a en uitgedrukt in Neper per meter.

a = In b- N/m
Voor een lengte van 1 m (/ = 1) geldt:
bi = ^
Ui

U1

Un

a = In 0 N/m

(7)

De dempingsconstante a is uit te drukken als functie van R, L, C en G.
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Wordt een aantal te verwaarlozen factoren buiten beschouwing gelaten
dan geldt bij benadering:

a

R

/C

/L

G

= 2-7l+ 2VcN/m

(8)

2.6. Pupiniseren.
De term (R/2X/C/L in formule (8) is de grootste term. Om de demping
van de kabel zo klein mogelijk te maken, moeten dus R en C worden ver
kleind en L worden vergroot. Om R en C te verkleinen moet de aderdoorsnede worden vergroot, de afstand tussen de geleiders worden ver
groot en moet een isolatie met betere diëlektrische eigenschappen worden
gekozen. Al deze punten maken de kabel duur en zijn daardoor aan
grenzen gebonden. Het ligt meer in de weg om L te vergroten.

In fig. 28 is de kromme voor (R/2)^/C/L getekend als functie van L. Ook
is de kromme voor (G/2X/L/C weergegeven. Door de twee krommen te
sommeren vindt men a als functie van L. Bij een bepaalde waarde van L is
a minimaal. Deze waarde ligt bij L = R • C/G.

oc

Fig. 28

rtRc

L

G

Het is nu de bedoeling L zodanig te vergroten dat de kleinste waarde
voor de demping wordt verkregen. Een van de methoden hiervoor is het
spiraliseren van een weekijzerendraad om de aders. Deze methode is
ontwikkeld door Krarup en heeft als voordeel dat de zelfinductie gelijke
lijk over de kabel verdeeld blijft. De kabel blijft dus de eigenschappen van
een homogene kabel behouden. Een nadeel is dat de kabels erg duur wor
den.
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Een goedkopere methode is die van Pupin. Deze plaatste op regelmatige
afstanden zelfinducties in de kabel en we) in beide aders. Het voordeel
is dat elke bestaande kabel op deze manier behandeld kan worden. Na
delig is dat de kabel niet homogeen meer is. De op één punt geconcentreer
de zelfinducties vormen met de ingangscapaciteit van de kabelsecties,
parallelkringen (fig. 29).

Fig. 29

IyvaI__ I/yyyE.

Alle signalen met een frequentie gelijk aan of groter dan de resonantie fre
quentie van de parallelkringen worden volledig gedempt zodat boven een
bepaalde frequentie geen signaaloverdracht meer kan plaatsvinden.
In fig. 30 is a de grafiek van een ongepupiniseerde kabel en b de grafiek
van een gepupiniseerdc kabel.
De frequentie f0 is de resonantiefrequenlie van de genoemde kringen.
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Fig. 30
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2.7. De faseconstante.
Bij het bepalen of een lijn ’lang' genoemd kan worden (zie de inleiding)
is er vanuit gegaan dat de snelheid van de elektrische energie langs de
lijn gelijk is aan de lichtsnelheid. Dit is in werkelijkheid niet juist. Onder
invloed van de lijnconstanten is deze snelheid lager. Ten gevolge van
wisselspanning op de lijn zal de capaciteit van de lijn zich steeds in tegen
gestelde richting via de weerstand moeten opladen, terwijl L elke stroomverandering op de lijn zal trachten tegen te gaan. Het gevolg is dat de be
weging van de energie langs de lijn zal worden vertraagd.
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Bij benadering kan de snelheid van de energie worden uitgedrukt met

v

1
.—— m/s.
JLC '

(9)

In het meest ideale geval geldt: L = p0 en C = 80.
Dit ingevuld in formule (9):

v =

1
x/Ho ’ eo

(10)

Vullen we hier de waarden van p0 = 4k 10” 7 en e0 = 8,85419 ■ 10" 12 in
dan wordt v = 2,99792- 108 m/s ofwel de lichtsnelheid.
In fig. 31 is een signaal voorgesteld met een golflengte van x meter.
De faseverschuiving over x meter is dus 2ti radialen. De faseverschuiving
per meter, aangeduid met p, is dus
2n
(H)
P —- rad/m
X

A = Xm
/\

1m

lm
Fig. 31

De faseverschuiving per meter is over de gehele lijnlengte constant. Men
noemt p dan ook de ’faseconstante’.
v
X
f

Hierin v (formule 9) substitueren:

1

f?LC
Dit in formule (11) invullen:

0=

2tc
1

= 2ti(\/LC

P = co^/LC rad/m
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(12)

2.8. De kortgesloten lijn.
Ook bij een lijn die op het eind niet op de juiste manier is belast (Zz = Zo)
zal de energie die op het begin van de lijn is geplaatst zich verplaatsen naar
het eind van de lijn met een snelheid v en daarbij ten gevolge van de ver
liezen steeds in grootte afnemen. Hierbij kunnen we er vanuit gaan dat
de stroom- en spanningsgolven in fase zijn, daar zij alleen dan een energie
kunnen vertegenwoordigen.

Deze stroom en spanningsgolven worden 'heengaande lopende-golven’
genoemd. Fig. 32 laat op de momenten a, b en c spanningsgolven zien
die op gelijke tijdstippen na elkaar zijn getekend en wel op zodanige
tijdstippen dat ze steeds 60° t.o.v. de vorige verschoven zijn.

b<

Fig. 32

Bij een verliesvrije lijn zullen we dus op elk punt van de lijn dezelfde
spanning kunnen meten voor zover er alleen maar heengaande lopendegolven op die lijn aanwezig zijn.
In het algemeen mogen we een lijn niet als verliesvrij beschouwen. Hier
door zal bij het groter worden van de afgelegde afstand de energie steeds
kleiner worden. Ze zal echter niet zonder meer kunnen verdwijnen, ook
niet als het eind van de lijn kortgesloten is. Daar aan het eind van de lijn
de energie niet kan worden geabsorbeerd zal ze, op het eind aangekomen,
de lijn weer in tegengestelde richting doorlopen. De kortsluiting van de
lijn wordt het ’reflectiepunt’ genoemd. Dat in een kortsluiting geen energie
kan worden geabsorbeerd zal duidelijk zijn als men bedenkt dat over een
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kortsluiting de spanning nul is en de grootte van de energie wordt gevonden met:

P = u- i

Er zijn nu op de lijn behalve de heengaande lopendegoiven ook terug
gaande lopendegolven aanwezig. Waren de heengaande lopende spannings- en stroomgolven t.o.v. elkaar in fase, bij de teruggaande lopende
golven is dat niet-het geval daar de reflectie onder bepaalde voorwaarden
plaatsvindt.
Daar de spanning op de kortsluiting nul is, keert, behalve de looprichting,
ook de potentiaal van de gereflecteerde golf om. In fig. 33 zijn de heen en
teruggaande spanningsgolven van een kortgesloten lijn op verschillende
momenten getekend. De heengaande lopende spanningsgolf (uh) en de
teruggaande lopende spanningsgolf (ut) kunnen niet onafhankelijk van
elkaar op de lijn bestaan. Zij gaan zich samenstellen tot de spanningsgolf
us. Deze golf wordt gevonden door de momentele waarden van uh en u( bij
elkaar op te tellen.
In fig. 33 is P het kortgesloten uiteinde van een lijn, die bij V wordt gevoed.
Bij P is dus de spanning us nul. Daar de punten P, R en T steeds X/2 t.o.v.
elkaar verschoven zijn is us op die punten altijd nul. Dit zijn de spanningsknopen op de lijn.

Op elk ander punt van de lijn zal een wisselspanning worden gemeten.
De grootste waarde, die kan worden gemeten, vinden we op de punten
Q, S en U. Ook deze punten zijn t.o.v. elkaar X/2 verschoven.
Elke tekening geeft slechts een momentopname van de spanning us.
Op het moment c zijn uh en ut in fase. Nu is us maximaal. Op het moment
precies tussen a en b in zijn uh en ut in tegenfase. De spanning us is op dit
moment nul.
Omdat de spanningsbuiken en -knopen een vaste plaats op de lijn heb
ben, spreken we van ’staandegolven'.
In fig. 34a is de heengaande stroomgolf (ih) getekend, op hetzelfde moment
als a van fig. 33. De spanning uh en de stroom ih zijn dus in fase.
Op het reflectiepunt heeft de stroom in de kortsluiting een bepaalde waar
de. Dat betekent, dat it op het reflectiepunt niet tegengesteld kan zijn aan
ih. Gaan we nu ih en it samenstellen tot is dan vinden we dat is op de punten
P, R en T maximaal is, dus dat is {X. verschoven is t.o.v. us (op de plaats van
een spanningsbuik is een stroomknoop en andersom).
Ook in de tijd is er een faseverschuiving van 90°. In fig. 34c is ih getekend
op het zelfde momentals in c vanfig. 33. Op dit moment zijn uh en ut in fase
zodat us maximaal is. De stroom ih en de stroom i, zijn echter in tegenfase
zodat is nul is.
In fig. 35 zijn is en us op het moment a van de fig. 33 en 34 getekend.
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V u

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 38
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In fig. 36 is het vectordiagrarn van de wisselspanning us en de stroom is
getekend op een bepaalde plaats op de lijn. Op deze plaats (tussen P en Q,
R en S of T en U) ijlt de stroom na en gedraagt de impedantie (u^ij zich
inductief.

Us

Fig. 36

Is

In fig. 37 is het impedantieverloop als functie van de plaats op de lijn ge
tekend. Op de punten P, R en T is de spanning nul (fig. 35) zodat uji,. ook
nul is.
Naderen we de punten Q, S en U dan nadert de stroom tot nul, zodat dan
de impedantie nadert tot oneindig. Afhankelijk van het teken van us en
is in fig. 35 moeten we de impedantie tussen P en Q, R en S en tussen Ten U
een positief teken toekennen. Tussen de andere punten moeten we de
impedantie een negatief teken toekennen.
Zoals reeds is opgemerkt, gedraagt de impedantie zich tussen P en Q,
R en S en tussen T en U inductief. Tussen de andere punten is de impedan
tie dus capacitief.
Verder gedraagt de lijn zich op de punten R en T als een seriekring in
resonantie en op de punten Q, S en U als een parallelkring in resonantie.
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2.9. De open lijn.
Voor de open lijn geldt Z, = co. Evenals bij de kortgesloten lijn wordt
er door de voedingsbron een energie op de lijn geplaatst die zich open
baart als de heengaande lopende spanning- en stroomgolf. Op het eind
van de lijn zal er wel reflectie van de energie optreden. De voorwaarden
van die reflectie zijn echter anders dan bij een kortgesloten lijn.
Aan het eind van de lijn heeft de spanning een bepaalde waarde, zodat er
bij reflectie van de spanningsgolf geen omkering van de potentiaal zal
plaatsvinden.
In Tig. 38 zijn uh, ut en us op een bepaald moment weergegeven. Op de
punten P, R en T vinden we nu een spanningsbuik en op de punten Q, S
en U een spanningsknoop. In een oneindig grote impedantie kan geen
stroom vloeien. De teruggaande stroomgolf moet op het reflectiepunt dus
omkeren van stroomrichting. Bij constructie van is zal blijken dat op de
punten P, R en T stroomknopen en op de punten Q, S en U stroombuiken
gevonden worden. Ook hier geldt: op de plaats van een spanningsbuik
is een stroomknoop en andersom.
Op de punten R en T gedraagt de lijn zich als een parallelkring in re
sonantie en op de punten Q, S en U als een seriekring in resonantie.
Tussen de punten P en Q, R en S en tussen de punten Ten U gedraagt de
lijn zich als een capaciteit. Op de andere plaatsen gedraagt de lijn zich als
een zelfinductie. Het impedantieverloop is in fig. 39 weergegeven.
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2.10. De reflectiecoëfficient.
Gesteld is, dat het voor maximale energie-overdracht noodzakelijk is dat
de belastingimpedantie de waarde van de karakteristieke impedantie
van de lijn moet hebben. Het is echter niet altijd mogelijk de juiste be-
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lastingimpedantie te gebruiken als belasting voor een lijn. Hierbij zijn
twee mogelijkheden:
a.
< Z0

b.

Z, > ZQ

a. Als Z, kleiner is dan Zo dan zal slechts een gedeelte van de aan het eind
van de lijn aanwezige energie worden opgenomen door de belasting. De
grootte van dat gedeelte hangt af van de mate waarmee Z, afwijkt van Zo.
Dit houdt in dat ook hier reflectie zal optreden, zij het dat de reflectie niet
zo volledig is als bij een kortgesloten lijn. De energie, die wordt gereflec
teerd, ondervindt echter wel de reflectie als was de lijn kortgesloten. Dat
wil zeggen dat de potentiaal van de gereflecteerde spanningsgolf op het
reflectiepunt tegengesteld is aan die van de heengaande lopendegolf. De
teruggaande lopendegolf heeft een kleinere amplitude dan de heengaande
lopendegolf. Dit houdt in dat de verhouding tussen u( en uh een maat is
voor de reflectie. De reflectiecoëfficienl ku wordt dan ook uitgedrukt als
u.

(13)

uh

Uit het voorgaande zou volgen dat

U/ = uh-u(
Daar over een kortsluiting de gereflecteerde spanning van richting ver
andert, en naar de spanningsbron toe gaat, vinden we

u, = uh + ut
Hieruit ut isoleren:

u, = uz-uh
Bij beide leden u, optellen:
2ut = iU/-uh +

u,

(14)

Voor lopende golven geldt:
Uh ~ ih ' Zo

en u, = i, • Zo

Dit invullen is (14):
2u,= u(-ihZ0 + i,-Z0
2u, = u, — Z0(ih —i,)
iz = ih —it (stroomgolf it naar de bron toe!)

2u, = u(-Z0 -i,

(15)
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Op overeenkomstige wijze is te herleiden:
2uh = U; + Zn ■ i,.

(16)

Dit invullen in formule (13)

ku =

u(~Z0 • i,
u, + Z0- i,

Teller en noemer delen door iz:
u/

*/
u,.

-Zo

+Zo

7

—is gelijk aan Zz:
ii

Z —Z
ku = —----- °
Z, + Zo

(17)

b. Als Zz groter is dan Zo zal, evenals bij het voorgaande, slechts een ge
deelte van het vermogen aan het eind van de lijn worden opger.omen
door ZrOok nu wordt de rest van de energie gereflecteerd. Deze reflectie
gedraagt zich nu echter overeenkomstig de open lijn.
De gereflecteerde spanningsgolf verandert dus niet van potentiaal.
Verder is alles in principe gelijk aan het voorafgaande geval. Ook de
formules voor ku kunnen hiervoor worden gebruikt (formule 13 en 17).
Een en ander volgt uit de formule 17. Bij Zz < Zo wordt hiermee voor ku
een negatieve waarde gevonden hetgeen betekent dat de potentiaal van
de gereflecteerde golf omkeert. Is in tegenstelling hiermee Zz > Zo dan
is ku positief en zal de gereflecteerde golf niet van potentiaal veranderen.
Op overeenkomstige wijze is ook de reflectiecoëfficient voor de lopende
stroomgolven te vinden:
ki

Zp-Z,
Z0 + Zz

(18)

Bij Zz < Zo is kj positief en vindt dus geen omkering van de gereflecteerde
stroomgolf plaats. Bij Zz > Zo is kj negatief en verandert de gereflecteerde
stroomgolf van richting.
Voor die gevallen waarbij het teken van k niet belangrijk is, volgt uit de
formules 17 en 18:
k =
32

Zp-Z,
Zq + Z,

Gegeven: een lijn met een lengte van 3 meter is belast met Z, = 400 ohm.
Eén meter van de lijn is voor te stellen door Z,/2 = 100 ohm en
Z2 = 1750 ohm. De spanning uh aan het begin van de lijn be
draagt 60 V.
Gevraagd: 1.
2.
3.
4.

De karakteristieke impedantie;
De dempingsconstante;
ut aan het eind van de lijn;
Het vermogensverlies van de heengaande golf.

Oplossing:

100 n

1.

1000

1750 0
Fig. 40

Fig. 40 geeft het vervangschema voor de eerste meter van de lijn. Met
behulp hiervan vinden we

360000
Z_ = 1850 ohm en Zk = —ohm.
"
k
1850

Zo

360000 = 600 ohm. (formule 2)

2. De dempingsconstante vinden we als we er vanuit gaan dat de lijn be
last is met zijn karakteristieke impedantie. Met welke impedantie de lijn
ook is afgesloten, de lopendegolven gedragen zich altijd alsof deze met de
karakteristieke impedantie is afgesloten. De spanning na 1 meter is
dan eenvoudig te vinden:
Uj

un
a = 20 • log —
Ui

300v
7
7
a = 20 • log 60 ■ ——
6
300

a = 20 • log 1,4
a

2,922560714 dB/m.
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3. Voor de heengaande lopende golf aan hel begin van de lijn is het vermogen:
=U_02

■

p,
0

Zo

Po = 6000 mW.
Voor de heengaande golf aan het eind van de lijn geldt volgens formule (4)

10 • log Ph = 10 • log 6000 - 3 • 2,922560714
= 37,78151-8,76768

29,01383 dBm

Ph = 796,8619 mW = 0,7968619 W.
Uh = Ph ‘ Zo

uh = 7ÖJ968619 - 600 = 21,865889 V

Met formule 17 is de reflectiecoëfficient te berekenen:
k =

400-600
400 4-600

0,2

Uit formule (13) is te herleiden:

|uj = k - |uh|

|u,| = 0,2-21,865889

4,373178 V.

4. Het vermogensverliesvan de heengaande golf op de lijn is:
P0-Ph = 6-0,7968619 = 5,2031381^

2.11. De staandegolf-verhouding.
Door een lijn te belasten met een Z, =ƒ= Zo zullen er dus, behalve heen
gaande lopendegolven, ook teruggaande lopendegolven op de lijn aan
wezig zijn. Bij onvolledige reflectie (0 < k < 1) zal u( kleiner zijn dan uh
zodat er nu geen punten op de lijn gevonden worden waar de spanning
nul is. Wel vinden we punten waar de spanning op de lijn minimaal is,
evenals punten waar de spanning maximaal is (knopen en buiken). De
spanningsbuiken vinden we daar waar umax = |uh| 4- |u,| en de spanningsknopen daar waar umin = |uh| — |uj. De staandegolf-verhouding wordt nu
als volgt gedefinieerd:
p =-----

(19)

Umin

|uh| + |u,|
p =-----------

|Uh|-|U,|
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Teller en noemer delen door |uh|
u.

14-

“h

P =

u.

1-

uh

Hierin is

u.

de reflectiecoëfficient k:

uh

1+k
p=l-k

(20)

In ons voorgaande rekenvoorbeeld is de slaandegolfverhouding dus:

1+0,2
p = —
= 1,5
1-0,2

2.12. Het meten van staandegolven.
In fig. 41 is het elektrisch veld getekend bij een parallellijn. Dit veld ont
staat ten gevolge van de lijnspanning. In fig. 42 is het magnetisch veld ge
tekend rond de geleiders van een parallellijn. Dit veld ontstaat door de
stroom in de geleiders.

Fig. 41

Fig. 42

Het is nu mogelijk het spanningsverloop langs de lijn te meten zonder
een galvanische verbinding met de lijn te maken. Door parallel aan elke
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ader een geleider te plaatsen wordt een capacitieve koppeling tot stand
gebracht (fig. 43).

a

Q.

)

V

Fig. 43

De hierin geïnduceerde spanning wordt door een diode gelijkgericht en
aangegeven door een draaispoelmeter. Dc uitslag van deze meter is een
maat voor de spanning op de lijn.
Ook kan het stroom verloop in een lijn worden gemeten. Hiertoe wordt
een spoel, bestaande uit één of enkele windingen, in het magnetisch veld
van de lijn gebracht (fig. 44). De in deze spoel geïnduceerde EMK wordt
gelijkgericht door een diode en aangegeven door een draaispoelmeter.
Deze meter geeft nu een uitslag die afhankelijk is van de stroom op de lijn.
De hier toegepaste koppeling is de 'inductieve koppeling'.

Fig. 44

(T

)

o

)

V

Door nu op verschillende punten van de lijn te meten, kan vastgesteld
worden of er staandegolven aanwezig zijn. Zijn er geen staandegolven
dan is de meteruitslag overal gelijk. Zijn er staandegolven dan worden
maxima en minima gevonden.
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In figuur 45 is de meteruitslag gegeven als functie van de plaats op de lijn.
De reflectiecoëfficient is 1. Nadert de reflectiecoëfficient tot 1 dan nadert
de noemer I k in de formule (20) tot 0, zodat p nadert tot oneindig.
Ook umin nadert tot nul, zodat de noemer van formule (19) ook tot nul
nadert. Bij een bepaalde waarde van umin(0 < k < 1) hanteren we een
voudig de formule (19):
Umax

P =

“min

A

U

l

Fig. 45

—► l

Daar het hier een verhoudingsgetal betreft, is het niet beslist noodzakelijk
dat de meter in fig. 43 geijkt is in volts.
Voor umax en u min kan dan ook het aantal schaaldelen worden genomen
die door de meter worden aangegeven.
Voor het bepalen van de golflengte meten we de lijnlengte op tussen twee
op elkaar volgende spanningsknopen (de plaats van de knoop is nauw
keuriger te bepalen dan de plaats van de buik). Bekend is dan de lengte van
een halve golf (fig. 45). De golflengte vinden we dan door deze waarde met
2 te vermenigvuldigen.
Als de reflectiecoëfficient 0 is(Z, = Z0)dan wordt geen spanningsverschil
op de lijn gemeten zodat umax = umin en p = 1.
De reflectiecoëfficient kan een waarde aannemen tussen 1 en 0 (maximale
en minimale reflectie). De staandegolf-verhouding kan een waarde
aannemen resp. tussen oneindig en 1.

2.13. Het bepalen van Zo.
Door gebruik te maken van de tot nu toe behandelde eigenschappen kan
de waarde van Zo worden gevonden naar aanleiding van metingen.
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Door middel van een meetbrug kan de ingangsimpedantie van een kabel
worden gemeten met open en kortgesloten uiteinde (fig. 46). De meting
moet plaatsvinden met een wisselspanningsbron van de gewenste fre
quentie. De nu gevonden waarden Zn en Zk kunnen in de formule (2)
7 —

/7

■^0 “ V^n

7

worden gesubstitueerd voor het berekenen van Zo

meetbrug
Fig. 46

Op een lijn van voldoende lengte kan een impulsgenerator en een
kathodestraaloscilloscoop worden aangesloten. De tijdbasis van de
scoop wordt gesynchroniseerd met het signaal uit de impulsgenerator.
De lijn wordt belast met een variabele weerstand. Indien Z, =/= Zo dan
zal bij voldoende smalle impuls van de generator een reflectie-impuls op
de scoop te zien zijn. De variabele weerstand kan nu zo geregeld worden
dat geen reflectie-impuls meer zichtbaar is.
In dat geval geldt: Zz = Zo

G

' Sync.
Fig. 47

De spanning die aan het begin van de lijn in fig. 48 gemeten wordt, is
afhankelijk van de spanning van de generator, de mate van reflectie
en de frequentie van het signaal. AlsiZ, =f= Zo dan ontstaan staandegolven
en kan bij een bepaalde frequentie een spanningsknoop aan het begin
van de lijn gemeten worden. Bij een andere frequentie vinden we in het
algemeen geen spanningsknoop meer aan het begin van de lijn, zodat
de V-meter dan een andere waarde aangeeft. Door de variabele weerstand
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zodanig te regelen dat bij een variërende frequentie van de generator de
V-meter een constante waarde blijft aangeven is Zo gevonden. Er zijn
dan immers geen staandegolven meer op de lijn zodat de reflectie ont
breekt.

R
G

Fig. 48

V

2.14. Aanpassing.
Het is niet altijd mogelijk om een juiste belastingimpedantie te vinden
voor een bepaalde lijn. Om nu te voorkomen dat extra verliezen ontstaan
door reflectie zal de impedantie moeten worden aangepast aan de lijn.
Impedantie-aanpassing door middel van hf-lrafo's is bij zeer hoge fre
quenties niet altijd mogelijk door de zeer grote verliezen die in de trafo's
gaan optreden.
Het is mogelijk impedantie-transformatie te bewerkstelligen door de
bijzondere eigenschappen van de open of kortgesloten lijnen te gebruiken.
Bekend is dat een open of een kortgesloten lijn met een bepaalde lengte
zich inductief of capacitief gedraagt en een impedantie heeft die tussen
0 en oneindig ligt. Door een open of een kortgesloten lijn te nemen van
de juiste lengte kunnen we een spoel of een condensator met een gewenste
waarde verkrijgen.
Daar bij lijnen met een lengte tussen 0 en X/2 elke gewenste waarde ge
vonden kan worden, zijn deze speciale lijnstukken zelden langer dan X/2.
Alleen indien bij zeer hoge frequenties de lijnstukken erg kort worden
zodat moeilijkheden met de constructie ontstaan worden grotere lengten
genomen. De lijnstukken die deze bijzondere functie hebben worden wel
’stubs’ genoemd.

Indien de capaciteit of de zelfinductie afstelbaar moet zijn, zal de lengte
van de stub gevarieerd moeten kunnen worden. Dit is het eenvoudigst
met een ’kortsluitstub’ te verwezenlijken (fig. 49).
Door de kortsluiting (brug) beweegbaar te maken kan de lengte van de
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stub worden ingesteld. Is de lengte korter dan X/4 dan zal hij zich inductief
gedragen.

J

Fig. 49

]

[

Is de lengte groter dan X/4 en kleiner dan X/2 dan zal hij zich capacitief
gedragen. Is de lengte precies 1/4 of X/2 dan spreekt men resp. van een
kwart of een half lambda stub. In het eerste geval is de impedantie onein
dig en gedraagt de stub zich als een parallelkring in resonantie. In het
tweede geval is de impedantie nul en gedraagt de stub zich als een seriekring in resonantie.

a. Seriestub aanpassing.
De grootte van de impedantie op een bepaald punt van een lijn, die met
een willekeurige impedantie is belast (Z, ± Zo) is niet alleen afhankelijk
van Z, maar ook van de plaats op de lijn.
Op bepaalde punten vinden we een impedantie waarvan het reële deel
gelijk is aan Zo. Daar mee in serie staat nog het imaginaire deel, hier ge
steld op jx. Op zo’n punt, zo dicht mogelijk bij het eind van de lijn (punten
A en B) wordt in serie met een geleider een kortsluitstub geplaatst die
zodanig afgeregeld is dat zijn ingangsimpedantie — jx is (fig. 50 en 51).
Tussen de punten C en B staat dan de impedantie Zo.
A

I
jx

ï
Fig. 50

IB

zt * z0

zo

Vanaf de voedingsbron is de lijn nu op de juiste manier belast. Alleen na
de stub zullen nog stralingsverliezen voorkomen. Het is dus noodzakelijk
de punten A en B zo dicht mogelijk bij het eind van de lijn te kiezen.
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Fig. 51

b. Paral lelstubaanpassing.

Bij een Z, ƒ Zo is het mogelijk punten op de lijn te vinden waar een admitantie Yo gelijk is aan 1/ZO.
Parallel daaraan is dan het imaginaire deel jY. Het punt dat zich het
dichtst bij het eind van de lijn bevindt, is in fig. 52 aangeduid met A en B.
Parallel aan A en B wordt een stub geplaatst die afgeregeld is op een
ingangsadmitantie van —jY. Daar voor het berekenen van de vervangadmitantie de parallel geschakelde admitanties kunnen worden opgesteld
vinden we als resultaat tussen A en B de admitantie Yo = 1/ZO.
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c. De kwart lambda-transformator.
In fig. 53 is een lijnstuk met een lengte van X/4 en een karakteristieke
impedantie van Z'o (de kwart lambda-transformator) belast met een
impedantie Z, waarvoor geldt: Z, ƒ Zq en Zz ƒ Zo. Het geheel is aan
gesloten op een lijn met een karakteristieke impedantie Zo =/= Z'o. De
ingangsimpedantie van de kwart lambda-transformator heeft nu een be-
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paalde waarde die afhankelijk is vanZz enZg. Wordt Z'o nu zo gekozen dat

Z'o = VZ^z;

(21)

dan is deze ingangsimpedantie gelijk aan Zo. De lijn is nu dus met de
juiste impedantie belast.

r

A/4

I

•Zo'

Zo

Zl*Z0'

Fig. 53

2.15. Enkele toepassingen van de stub.
a. De Lecherlijn.
Uitgaande van de formule coo = 1/^/L • C voor resonantiekringen blijkt
dat voor zeer hoge frequenties de waarde van L en van C zeer k lein moeten
zijn. Bij versterkers en oscillatoren waarbij deze kringen moeten worden
toegepast, zullen de interelektrodencapaciteiten van de actieve elementen
(bij buizen: Cag, Cak en Cgk) al een zodanige grote waarde hebben dat met
zeer kleine zelfinducties gewerkt moet worden. Het is dan niet meer mo
gelijk hiervoor gewikkelde spoelen te gebruiken.
Ook de afstemming speelt hierbij een rol. Door de relatief grote interelektrodencapaciteit is het niet mogelijk ook nog eens een draaibare afstemcondensator of een trimmer hiermee parallel te schakelen. De zelfinductie
moet dus regelbaar zijn. Dit kan echter niet met een spoelkern gebeuren
daar dan de minimum zelfinductie al een te grote waarde zou hebben.

Cag

capacitieve
koppelingen

Cag

T
0<l< A/4
Fig 54
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Fig. 55

Hier biedt een kortgesloten lijnstuk korter dan X/4 uitkomst. Door deze
direct op de betreffende elektroden aan te sluiten, wordt een zelfinductie
parallel aan de betreffende interelektrodencapaciteit (in fig. 54 is dit Cag)
geschakeld. De kring is dan afstembaar door de kortsluiting te verplaat
sen. Om te voorkomen dat de elektroden voor gelijkspanning worden
kortgesloten moet de brug van de stub capacitief gekoppeld worden met
de geleiders. De grootte van de koppelcapaciteit moet dan zodanig zijn
dat de afstemming van de kring niet teveel wordt beïnvloed.
In fig. 54 wordt een lecherlijn als zelfinductie gebruikt voor het vormen
van een anode-roosterkring; fig. 55 geeft het wisselstroomvervangschema.
b. De metalen isolator.
De eigenschap dat een kortgesloten X/4 stub een oneindig grote ingangsimpedantie heeft, maakt hem geschikt als metalen isolator. In fig. 56
worden twee starre parallclgeleiders gesteund door X/4 stubs. Deze
stubs belasten de lijn niet i.v.m. hun oneindig grote ingangsimpedantie.

A/4

Fig. 56

Deze methode van ondersteuning wordt ook zeer veel toegepast bij con
centrische lijnen. De binnengeleider wordt hierbij in de buitengeleider
gecentreerd door X/4 stubs (Tig. 57).

£
7
,/////////////' / J

l
A/4

Fig. 57

c. Hei evenharmonischenfilter
Als een kortsluitstub voor een signaal met een bepaalde frequentie f, de
lengte van X/4 heeft (fig. 58a), dan zal hij voor een signaal met een fre-
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quentie die 2 keer zo groot is (2- f,) een lengte X/2 moeten hebben (fig.
58b). Voor dit signaal is zijn ingangsimpedantie nul. Hetzelfde vinden we
voor frequenties van 4 • f,, 6 - f,, enz. Voor de evenharmonischen vormt
de stub een kortsluiting. Voor de onevenharmonischen (3 • ft, 5 • fr enz.)
heeft de stub een oneindig grote impedantie (fig. 58c).

Fig. 58

Elke kwart lambda kortsluitstub, parallel op een lijn, zal er voor zorg
dragen dat de evenharmonischen van de frequentie waarop hij is afge
stemd, worden kortgesloten; dus niet de belasting zullen bereiken.
In het algemeen zal een lijn die met stubs is uitgerust een relatief smalle
doorlaatkarakteristiek hebben, zodat dergelijke lijnen niet geschikt zijn
voor het transporteren van energieën met grote frequenlieverscheidenheid.

2.16. De Balun.
Een belangrijk voordeel van de coaxiale kabel en de concentrische lijn
ten opzichte van de parallellijn is dat door de asymmetrische voeding
het energietransport is afgeschermd voor storingen en dat de montage
minder moeilijkheden geeft. De homogeniteit van de parallellijn is name
lijk sterk afhankelijk van zijn omgeving, zodat deze niet tegen muren
e.d. geplaatst kan worden. Vele soorten belastingen vragen echter een
symmetrische voeding, zodat voorzieningen nodig zijn voor het koppelen
van een asymmetrische lijn aan een symmetrische belasting. Zo’n sym
metrische belasting zou uiteraard ook een parallellijn kunnen zijn.
Het onderdeel dat de koppeling kan bewerkstelligen noemt men wel een
balun. Dit woord is samengesteld uit de eerste letters van de woorden
balance en unbalance.
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a. De transformator.

Een balun die veel bij radio en TV wordt toegepast is er een in de vorm
van een spaartransformator (fig. 59).

4Zq

:\\\\\\xl
Fig. 59

Deze trafo heeft een transformatie-verhouding van 1 : 2 en is in het
midden geaard. Dit garandeert de symmetrische voeding van de parallellijn. De buitengeleider van de coaxiale kabel is met dit symmetriepunt
verbonden. De impedantie-verhouding is gelijk aan het kwadraat van de
transformatie-verhouding en is hier dus 1 : 4.
Deze trafo geeft dus de juiste aanpassing van de gebruikelijke 300 ohmlintlijn aan de 75 ohm-coaxiale kabel. Ook andere transformatie-verhoudingen zijn mogelijk (fig. 60).
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Fig. 60
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Het is daarbij dan wel noodzakelijk dat het aantal windingen van spoel
AB gelijk is aan dat van spoel BC. Aansluiting B moet dus steeds het sym
metriepunt zijn.
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b. De A./2 balun.
Een eigenschap van een X/2 lijnstuk is dat de faseverschuiving tussen inen uitgangsspanning en tussen in- en uitgangsstroom beide, n radialen
is zodat de verhouding u/i aan de ingang en aan dc uitgang gelijk is. De
ingangsimpedantie van een X/2 lijnstuk is dus steeds gelijk aan de uitgangsimpedantie; dit geheel onafhankelijk van dc Zo van dat lijnstuk.
Daar de potentialen van ingangs- en uitgangsspanning precies tegenge
steld zijn, is het A./2 lijnstuk geschikt om als balun gebruikt te worden. In
fig. 61 is de schakeling van de balun getekend.

z0 b-_9-,

{♦)

p

4Z0

Fig. 61

Q.

Het X/2 lijnstuk (b) is belast met Z2 = 2 • Zo. De lijn a is zowel belast met
de ingangsimpedantie van het X/2 lijnstuk Z; = 2 • Zo (ingangsimp. is
uitgangsimp.) als met Zj = 2 Z0. Dat betekent, dat Z, en
parallel
staan zodat de belasting van de lijn a gelijk is aan Zo. De impedantieverhouding is bij deze balun dus steeds 1 :4. Daar in- en uitgangsspan
ning van het lijnstuk b ten opzichte van elkaar n radialen verschoven zijn,
is punt P steeds tegengesteld van potentiaal aan dat van punt Q. Ook de
grootte van de spanning op P ten opzichte van aarde (ingangsspanning
lijnstuk b) is gelijk aan dat van punt Q (uitgangsspanning lijnstuk b) zodat
gesteld kan worden dat P en Q symmetrisch worden gevoed.

2.17. De draaibare koppeling.
De meeste antennes voor frequenties van 100 MHz en hoger hebben (al
dan niet met opzet) een sterk richteffect. Wordt zo'n antenne gebruikt
om slechts één vaste zender te ontvangen dan geeft deze richtingsgevoeligheid geen moeilijkheden. Moet dezelfde antenne op meerdere zenders
gericht kunnen worden en moet hij dus draaibaar worden uitgevoerd dan
is het signaaltransport via een vaste lijnverbinding niet meer mogelijk.
De transmissielijn moet dan worden uitgerust met een draaibare koppe
ling. Antennes voor radar zijn altijd draaibaar uitgevoerd. Hierbij past
men practisch altijd golfpijpen toe; hierover later.
Voor lagere frequenties is het mogelijk een draaibare koppeling met sleep46

ringen te gebruiken. Voor zeer hoge frequenties geeft zo’n koppeling
zeer grote verliezen en wordt een koppeling met A./4 stubs loegepast.
Constructief is het slechts mogelijk draaibare koppelingen in concen
trische lijnen te maken.
In fig. 62 is X het vaste en Y het draaibare deel van een concentrische lijn.

x
Fig. 62
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Y
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Bij hogere frequenties zal in verband met het ’skin-cffect’ de geleiding uit
sluitend via de oppervlakten van de geleiders plaatsvinden. Het is nu on
mogelijk precies op de scheidingsvlakken van het vaste en het draaibare
deel van de concentrische lijn zowel de binnenoppervlakten van de
buitengeleiders als de oppervlakten van de binnengeleiders een volledig
contact met elkaar te laten maken. In plaats van een galvanische verbin
ding maakt men gebruik van de kortsluiting die aan het begin van een
open X/4 wordt gemeten. Voor de buitengeleider zie fig. 63.
Hierin is AB een X/4 stub dat bij B open is. Bij A is dus de kortsluiting.

A/4

X

Fig. 63
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A/4

Fig. 64

Daar op elk punt van de buitengeleider een X/4 moet worden geplaatst,
komt het geheel er als twee tegenovergeplaatste flenzen uit te zien. De
practische uitvoering is weergegeven in fig. 64.
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De verbinding van de binnengeleiders geschiedt overeenkomstig. De
X/4 stub DE is bij E open (fig. 65).
A/4

1D

X

Fig. 65

Y

De volledige koppeling is in fig. 66 weergegeven.
Het gehele systeem van concentrische lijnen is veelal gevuld met droge
lucht en moet daarom afgesloten worden van de buitenlucht. Daarvoor is
een extra X/4 stub aangebracht (BC) die bij C kortgesloten is en daardoor
bij B een oneindig grote impedantie heeft. Er kan nu bij B een isolerende,
slijtvaste afdichting gemaakt worden.

x

Fig. 66
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3. Golfpijpen
3.1. Inleiding.
De vraag, welke vorm een telecommunicatieverbinding zal hebben (b.v.
een lijnverbinding of een radioverbinding), is veelal van economische
factoren afhankelijk. Enige punten hiervan zijn:
het aantal kanalen waaruit de verbinding moet bestaan;
de lengte van de verbinding;
de moeilijkheden die bij het leggen van kabel te verwachten zijn;
de mogelijkheden van de verbindingsvorm zoals de maximaal te over
bruggen afstand en het maximale aantal kanalen.

De mogelijkheden van een radioverbinding hangen sterk af van de fre
quentie van de draaggolf. Hoe groter deze frequentie is des te groter zijn
vaak ook de mogelijkheden, als voorbeeld de bandbreedte. Is de relatieve
bandbreedte van bepaalde apparatuur 0,1 % dan zal bij een draaggolffrequentie van 10 MHz de absolute bandbreedte 10 kHz bedragen. Bij
een draaggolffrequentie van 1 GHz is de absolute bandbreedte dan 1 MHz
en dus veel groter.
Ook biedt een hogere frequentie de mogelijkheid om de uitgestraalde
energie eenvoudig samen te stellen tot zeer smalle - direct op de ontvangst
antenne gerichte - bundels. Het voordeel hiervan is o.a. dat minder zendenergie nodig is voor de verbinding. Bij deze zgn. 'straalverbindingen'
mag dan echter geen obstakel tussen het zendende en het ontvangende
station aanwezig zijn, zodat in het gunstigste geval de verbinding niet
langer kan zijn dan de kromming van de aarde toelaat.
Er wordt op het ogenblik veel radio-apparatuur toegepast die met zeer
hoge frequenties werkt. Vooral de mogelijkheid tot bundelen speelt hierbij
een rol. Een bekende toepassing op dit gebied is de radar. Voor het op
wekken en het versterken van signalen met deze hoge frequenties zijn ech
ter speciaal hiervoor ontwikkelde actieve elementen nodig (zie later).
Ook voor het transport van de energie van zender naar antenne en van
antenne naar ontvanger dienen bijzondere middelen te worden aange
wend. De gebruikelijke parallellenen, coaxiale kabels en concentrische
lijnen geven voor deze frequenties veel te veel verliezen. Een oplossing is
gevonden in het transport van energie d.m.v. elektromagnetische velden
in 'golfpijpen'. Deze golfpijpen moeten dan inwendig van een goed ge
leidend oppervlak zijn voorzien.
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De golfpijpen hebben de volgende voordelen t.o.v. coaxiale kabels van
gelijke afmeting en werkend op dezelfde frequentie:

a.
b.
c.
d.
e.

geen stralingsverliezen.
minder diëlektrische verliezen.
minder koperverliezen.
grotere vermogenscapaciteit.
eenvoudiger constructie.

De grootte van de dwarsdoorsnede van de golfpijp bepaalt de laagste
frequentie die nog kan worden doorgelaten. Dat betekent dat voor lagere
frequenties de afmetingen van de golfpijp groot moeten zijn. Voor bepaal
de'lagere' frequenties vallen de afmetingen dan ook zo groot uit dat moet
worden overgegaan op het toepassen van transmissielijnen. Golfpijpen
worden gebruikt voor signalen met frequenties van 3- 109 Hz en hoger
(10 cm, 3 cm en 8 mm golven). De vorm van de doorsnede van de golfpijp
is meestal rechthoekig of rond (fig. 67).

Fig. 67

3.2. Enige begrippen uit de trillingsleer.
Alvorens over te kunnen gaan op de theorie van de golfpijpen is het nodig
enige begrippen uit de trillingsleer te kennen.

a. De voortplantingsrichting.
Dit is de richting waarin de trilling zich voortplant. Verandert de samen
stelling van de materie waarin de trilling wordt veroorzaakt niet, dan is
de voortplantingsrichting lineair van de bron af (bij elektromagnetische
trillingen wordt de bron ook wel ’straler’ genoemd).
b. Golfbeweging.
Dit is een algemene uitdrukking voor de beweging van de deeltjes van de
materie die een trilling ondergaan, zonder iets te zeggen van de grootte
en de richting van de uitwijking. Deeltjes die een trillende beweging uit
voeren, hebben steeds een uitwijking t.o.v. een vaste plaats. Als ze weer
tot rust gekomen zijn, is hun plaats dus weer die van vóór de trilling.
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c. De transversale golfbeweging.
Bij de transversale golfbeweging is de uitwijking van de trilling steeds
loodrecht op de voortplantingsrichting. Vergelijk hiermee b.v. het golven
van het oppervlakte van een waterplas die in beroering is gebracht.
De richting van de uitwijking wordt de polarisatierichting genoemd. In
fig. 68 is een horizontaal en in fig. 69 een vertikaal gepolariseerde trilling
getekend. Deze trillingen zijn 'lineair' gepolariseerd.

rtflN... /W....
N1F NUF w
Fig. 68

Fig. 69

Er is ook een circulaire polarisatie mogelijk. De materiedeeltjes maken
hierbij een cirkelvormige beweging t.o.v. hun rustpositie. De vorm van de
trilling is die van een draaiende spiraal.
d. De longitudinale golfbeweging.
Bij de longitudinale golfbeweging is de uitwijking van de trilling in of
tegengesteld aan de voortplantingsrichting. Deze trillingsbeweging wordt
verkregen als men het begin van een spiraalveer in axiale richting be
weegt (fig. 70).

Fig. 70
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e. Het golffront.
Een golffront wordt gevormd door de meetkundige plaats van de trillende
punten die alle dezelfde fase hebben. Bij de golfbeweging in water door een
steen b.v. worden dus cirkelvormige golffronten verkregen. Het golf
front dat samenvalt met een positief maximum van de golfbeweging is
een positief golffront. Een golffront dat samenvalt met een negatief maxi
mum van de golfbeweging is een negatief golffront. De golffronten staan
altijd loodrecht op hun voortplantingsrichting.

3.3. De transversale elektromagnetische golf.
In fig. 71 is het elektrisch veld van een parallellijn getekend. De voort-
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plantingsrichting van de energie is Z. Uit de tekening volgt dat het elek
trisch veld E steeds loodrecht op de voortplantingsrichting staat.

Fig. 71

In fig. 72 is de stroom op de doorsnede AB van de parallellijn getekend.
Uit de tekening blijkt dat ook het magnetisch veld loodrecht op de be
wegingsrichting staat.
De vectorvoorslelling geeft de stand van E en H t.o.v. Z aan.

H

doorsnede A-B
Fig. 72

doorsnede C-D
Fig. 73

In fig. 73 is de doorsnede op CD getekend. De vectorvoorstelling van E
en H op dit punt is in principe gelijk aan die in fig. 72. De elektromag
netische golf van een parallellijn is dus een transversale elektromagne
tische golf. De aanduiding hiervan is TEM.

3.4. De longitudinale elektromagnetische golf.
Van een longitudinale elektromagnetische golf is sprake als één van de
twee velden (het elektrische of het magnetische) een component heeft
in de voortplantingsrichting.
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In fig. 74 is een situatie geschetst waarbij het elektrisch veld een compo
nent heeft in de voortplantingsrichting. De doorsnede AB is in fig. 75
getekend. Het magnetisch veld staat hierbij loodrecht op de voortplanlingsrichting. Het getekende veld wordt daarom een TM-veld genoemd
(transversaal-magnetisch).

doorsnede A-B
Fig. 74

Fig. 75

Er is ook een situatie denkbaar waarbij het magnetisch veld een compo
nent heeft in de voortplantingsrichting. Omdat het E- en het H-veld
altijd loodrecht op elkaar staan, heeft het E-veld geen component in de
voortplantingsrichting. Een dergelijk veld wordt dan ook een TE-veld
genoemd (transversaal-elektrisch).

3.5. De randvoorwaarden.
In fig. 76 is de doorsnede van een geleider met een positieve elektrische
lading getekend. Hiervan is bekend dat de krachtlijnen van het elektrisch
veld steeds loodrecht het oppervlak van de geleider uittreden. Bij een nenatieve lading zullen de krachtlijnen loodrecht het geleidende vlak bin
nentreden.

Fig. 76

De richting loodrecht op een vlak wordt de normaalrichting genoemd. De
richting evenwijdig aan het vlak de tangentiële richting. In verband hier
mee wordt een elektrisch veld loodrecht op een vlak aangegeven met En
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en evenwijdig aan dat vlak met E,. Volgens het bovenstaande geldt nu als
randvoorwaarde:

E

En en E, = 0.

Een elektrisch veld wordt bij het verplaatsen van energieën altijd verge
zeld door een magnetisch veld, dat loodrecht op het elektrisch veld staat.
Dit houdt in dat bij een geleidend oppervlak het magnetisch veld hier aan
evenwijdig loopt (fig. 77).

Fig. 77

Voor het magnetisch veld zijn dus de randvoorwaarde:

H = H, en Hn = 0.
Bij het transporteren van energieën door middel van elektromagnetische
golven dient steeds aan de randvoorwaarden voldaan te worden, anders
zal energietransport niet mogelijk zijn.
Uit figuur 78 blijkt dat energietransport met TEM-golven tussen twee
evenwijdige, geleidende vlakken heel goed mogelijk is, mits de voortplantingsrichting evenwijdig aan die vlakken is. Voor zowel het E- als het
H-veld wordt nl. aan de randvoorwaarden voldaan.

z
Fig. 78

Zijn echter vier geleidende vlakken twee aan twee loodrecht op elkaar
geplaatst zodat een koker is gevormd, dan is er geen voortplantingsrich54

ting te vinden, waarbij voor alle vier de vlakken aan de randvoorwaarden
wordt voldaan (fig. 79). Transport van TEM-golven door een rechthoe
kige pijp of koker is dus niet mogelijk (dit geldt overigens voor elke
pijp of koker, van welke vorm dan ook).

Fig. 79

3.6. Reflectie op een geleidend vlak.
Reflectie van TEM-golven op een geleidend vlak kan slechts plaats
vinden als de voortplantingsrichting niet evenwijdig aan dat vlak is.
Bij de beschouwing van de reflectie van een TEM-golfbeweging gaan we
er van uit dat bij een positief golffront het elektrisch veld naar achteren
gericht is (fig. 80) en bij een negatief golffront naar voren (fig. 81).
Een positief golffront wordt met een getrokken lijn en een negatief golf
front wordt met een stippellijn aangegeven.

H

Z
Fig. 80

Z
Fig. 81

In fig. 82 is een positief golffront getekend dat onder een hoek
invalt
op het geleidend vlak V.
De bewegingsrichting Zj bevindt zich in het vlak van de tekening.
De reflectie op V zal nu zodanig zijn dat de hoek tussen het gereflecteerde
golffront en het vlak V (ar) gelijk is aan as (hoek van inval is gelijk aan de
hoek van reflectie).
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Op het punt R (reflectiepunt) zou het E-veld evenwijdig zijn met het vlak
V. Dit is in tegenspraak met de randvoorwaarden.
De reflectie is nu zodanig dat hel gereflecteerde golffront een negatief
golffront is.

R

Fig. 82

V

In punt R zijn de E-velden dus tegengesteld aan elkaar zodat het resul
terende E-veld daar ter plaatse nul is.
In fig. 83 zijn de veclorvoorstellingen van de invallende en gereflecteerde
golven getekend. Fig. 84 laat de samenstelling van H, en Hr zien. Het re
sulterende H-veld (Ht) is volgens dit diagram evenwijdig aan V en voldoet
dus, evenals het E-veld in dit punt, aan de randvoorwaarden.

Hi

Zi
Fig. 83

Hj

Hr
Fig. 84

In fig. 85 zijn een aantal positieve en negatieve invallende en gereflecteerde
golffronten geschetst. Ter hoogte van de lijnen als a2, a3 enz. (de tekening
is naar boven toe uit te breiden) vinden we punten waar de velden elkaar
versterken. Het resulterende E-veld is op deze punten dus maximaal.

t>3
a3
b2
a2
b1
a1
Fig. 85
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Ter hoogte van de lijnen bp b2 enz. vinden we punten waar de E-velden
elkaar tegenwerken. Op deze hoogten zou dus een geleidend vlak aan
gebracht kunnen worden omdat daar dezelfde situatie is als op vlak V
en dus aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Een gedeelte van fig. 85
is in fig. 86 vergroot weergegeven. Punt P is een positief maximum en punt
Q een negatief maximum.

Zr

t>1

P.

a1

Zi

ar

Fig. 86

V

R

Voor punt R is gevonden dat het E-veld daar ter plaatse nul is, terwijl het
H-veld daar evenwijdig aan V is. Hetzelfde geldt ook voor punt S, het
H-veld is echter precies tegengesteld aan dat in punt R. Nagegaan dient
te worden hoe de richtingen van de magnetische velden in de punten
P en Q zijn. In fig. 87 zijn Zs en Zr de voortplantingsrichtingen van de
golffronten in P, en H, en Hr de daarbijbehorende vectoren van de mag
netische velden. De samenstelling van H, en Hr leert ons dat het H-veld
in P naar boven is gericht.

Zr
Hj

Hr

Hr

Hj

Fig. 87

Hr

Hr
Fig. 88

In fig. 88 is de situatie geschetst voor punt Q. In dit punt is het magnetische
veld naar beneden gericht. Het resulterende E- en H-veld bij reflectie is in
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fig. 89 weergegeven. Hierin is de plaats van een positief maximum van het
E-veld met kruisjes en de plaats van een negatief maximum met puntjes
weergegeven.

Zr JaaaoCT
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....
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-

z

X rvvyIy

X xx[

V

Fig. 89

Het uiteindelijke resultaat is dat de invallende TEM-golfbeweging heeft
moeten plaats maken voor een golfbeweging waarvan de voortplantings
richting Z evenwijdig is aan het geleidende vlak V (samenstelling van Z,
en Zr). met E-velden die steeds loodrecht op de voortplantingsrichting
staan en H-velden die een component hebben in de voortplantings
richting. De resulterende golfbeweging is dus een longitudinale golf
beweging en kan worden aangeduid met TE.

3.7. De golfbeweging in een golfpijp.
Uit het voorgaande is gebleken dat een TEM-golfbeweging tussen twee
evenwijdige vlakken mogelijk is, mits de voortplantingsrichting even
wijdig aan die vlakken is.
Is de golfbeweging echter niet evenwijdig aan die vlakken dan treedt re
flectie op en ontstaat er een TE golfbeweging waarvan de voortbeweging
ook weer evenwijdig aan die vlakken is.
Gebleken is ook dat een TEM-golfbeweging in een golfpijp niet mogelijk
is. Dit is wel het geval met een TE-golfbeweging.
Plaatsen we ter hoogte van bj in fig. 89 een geleidend vlak evenwijdig
aan vlak V en hier loodrecht op nog twee vlakken (voor- en achtervlak)
dan wordt een golfpijp zoals in fig. 90 verkregen.
In fig. 90a is het E-veld en in fig. 90b het H-veld in de pijp geschetst. Be
kend is reeds, dat voor zowel het ondervlak (vlak V) als het bovenvlak
aan de randvoorwaarden is voldaan. In de fig. 90a en b is te zien dat het
E-veld het voor en het achtervlak loodrecht in- en uittreedt terwijl het
H-veld steeds evenwijdig is met deze vlakken. Ook voor wat betreft de
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voor- en achtervlakken wordt dus aan de randvoorwaarden voldaan
zodat het mogelijk is in een golfpijp een longitudinale TE-golfbeweging te
veroorzaken.

a

Z
Z

E-veld

b

H-veld
vlak-V
Fig. 90b

Fig. 90a

In de fig. 90a zijn de twee binnenafmetingen van de pijp aangegeven met
a en met b. Zou de b afmeting twee maal zo groot gemaakt zijn dan was
het bovenvlak samengevallen met b2 in fig. 89 en ontstaat een situatie
zoals in fig. 91.

*•

i

i
■

i
i

! i!

ii i

Fig. 91

De veldvorm in fig. 90 noemt men deTE01-modeen die in fig. 91 deTE02mode.
In het algemeen wordt een veldvorm aangegeven met TMmn- of TEmn-mo-
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de. De index m geeft aan hoeveel veldveranderingen zich in de a afmeting
van de golfpijp bevinden en de index n geeft aan hoeveel van deze ver
anderingen in de b afmeting aanwezig zijn. In het algemeen wordt de
rechthoekige golfpijp steeds voor de TE01-mode gemaakt.

3.8. Het verband tussen de fase- en de groepssnelheid.
In fig. 92 is een aantal golffronten in een golfpijp getekend. De afstand tus
sen twee opeenvolgende invallende golffronten is gelijk aan de halve golf
lengte van het invallende signaal (X/2). De afstand tussen een positief
maximum (P) en een negatief maximum van hel E-veld (Q) van de longi
tudinale golf wordt de halve ’fasegolflengte' genoemd (Xf/2).
De fasegolflengte is bij gelijkblijvende X afhankelijk van de pijpbreedte b.

Af/2

b

R

Fig. 92

In fig. 93 is de situatie geschetst voor een smallere golfpijp dan in fig. 92.
Dit houdt in dat bij een smallere golfpijp en bij gelijke golflengte van het
invallende signaal de ruit PSQR ook smaller wordt zodat de punten P
en Q verder uit elkaar komen te liggen en de invalshoek a kleiner wordt.
Ook de invalshoek van het signaal is dus afhankelijk van de pijpbreedte.
Is de pijpbreedte gelijk aan de halve golflengte van het invallende signaal
dan zal geen energievoortplanting meer kunnen plaatsvinden. De hoek a

Af/2

b

P

oc
Fig. 93
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zou dan nul moeten zijn en de golffronten zouden zich verticaal in de pijp
op en neer moeten bewegen. Er is dan geen verplaatsing meer in de lengte
richting van de pijp. Ook als de pijpbreedte kleiner is dan X/2 zal geen
energievoortplanting kunnen plaatsvinden. De kritische golflengte van
een signaal is die golflengte waarbij net geen energievoortplanting kan
plaatsvinden, dus:
2b

(22)

b

\a:

u

Fig. 94

s

Voor het bepalen van Xf als functie van X en b is in fig. 94 een aantal
hulplijnen getrokken. Volgens dit fig.:
q = Xf/4
P = b/2
t = X/2
In driehoek PRU geldt:

sin 2oc =

t
r
t

2 sin a cos a = r

(23)

In driehoek PRT:

sin a =

P
r

q
cos a = r

Dit invullen is formule 23:

2pq _ t
?pq
—> .t = ----r2 - r
r
4p2q2
t2 = ' r2
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In driehoek PRT geldt:
r2 = p2 + q2

4p2q2

t2

P2 + q2 "

t2p2 + t2q2 = 4p2q2 —►
4p2q2 —t2q2 = t2p2 -»

q2(4p2 —t2) = t2p2 t2P2

q2

4p2 —t2

q = Xf/4 t == X/2

\2/’6 =

p = b/2

X2/4 x b2/4
4b2/4 —X2/4

Beide leden met 16 vermenigvuldigen:
X2b2

V

2

Teller en noemer delen door b2:

v= — X/ 2X
1-

2 —*

\2b

(24)

Deze formule bevestigt het voorgaande, nl. dat als b kleiner wordt dan
wordt Xf groter (fig. 92 en 93).
Aangenomen kan worden dat de snelheid van het invallende signaal ge
lijk is aan de lichtsnelheid, zodat
c
X=
(25)
f
en overeenkomstig:

x _Ï£
f
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waarin vf de fasesnelheid is. Hier formule 24 in substitueren:
X

vf _

r ’ VF?\2b/
Volgens formule 25:

c
f

vr

x V ""

f

2b/

(26)

Zoals reeds gesteld is, hebben de invallende en de gereflecteerde golf
fronten in de pijp een voortplantingssnelheid gelijk aan c. Daar deze golf
fronten zich zig-zagsgewijs door de pijp verplaatsen, zal dc werkelijke
energiesnelheid in lengterichting door de pijp kleiner zijn. Stel dat het
invallende positieve golffront van fig. 94 zich over een afstand van X/2
heeft verplaatst dan hebben alle punten van dat golffront zich over een
afstand verplaatst die gelijk is aan de afstand PU. In fig. 95 zijn de snel
heden vf en c met vectoren weergegeven.
S

yg

P,

—I—

Q

b

(X

Fig. 95

C

R

Daar X en v rechtevenredig met elkaar zijn, kan de vectorlengte voor c
gelijk aan X/2 en kan de vectorlengte van vf gelijk aan Xf/2 genomen wor
den. De projectie van de vector voor c op de lijn PQ geeft de lengte van
de vector vg, die de energiesnelheid van het signaal in de golfpijp weergeeft
(groepssnelheid).
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Uit de fig. volgt:

vr : c = c : vg —►
e2 = vf • vg

(27)

Hieruit vg isoleren:

c2
Ve=vr

Hier formule 26 in substitueren:

v8 =

1

(28)

vg

Stel hierin X = 2b (kritische golflengte). Gevonden wordt nu dat vg nul
is. Stel X > 2b. Vg wordt nu imaginair.
Het reeds eerder gestelde, dat geen energie met een golflengte gelijk aan of
groter dan 2b door een golfpijp kan worden getransporteerd, is hiermee
aangetoond.

3.9. De golfpijpafmetingen.

b

Q

Fig. 96

Uiteraard zullen in verband met de kosten de afmetingen van de golfpijp
zo klein mogelijk gehouden worden. Een gegeven is dat de b-afmeting
(fig. 96) groter moet zijn dan X/2 in verband met de kritische golflengte.
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Ten aanzien van de vermogenscapaciteit echter zal de afmeting b een be
paalde waarde moeten hebben. Een grotere waarde dan b = X heeft echter
geen zin. Het ontstaan van een TE02-mode in een golfpijp geeft geen gro
tere vermogenscapaciteit dan bij een TE01-mode. Voor de pijphoogte
geldt dus:
X/2 < b

Gebleken is dat de gunstigste afmeting gelijk is aan :

b = 1/2X
De grootte van de a-afmeting is afhankelijk van de maximum spanning
die tussen de twee tegenover elkaar liggende wanden te verwachten is
en de doorslagspanning van het in de pijp aanwezige gas. Soms wordt wel
een gas in de pijp gebracht dat een grotere doorslagvastheid heeft dan
lucht. Een veel toegepaste waarde is:

a = b/2

In elk geval is de a-afmeting kleiner dan de halve golflengte van het in
vallende signaal. Het gevolg is dat de golfpijp slechts signalen kan trans
porteren die zodanig gepolariseerd zijn dat het elektrisch veld loodrecht
op de b-afmeting staat (fig. 90).
Door in formule 24 b =
te substitueren kan de fasegolflengte Xf
gevonden worden:
X
X
Xf
= V2K
x/
1
”
1
2

zodat:
2b
Bij de gestelde afmeting van b is dus de veldvorm in de golfpijp een vier
kant (fig. 97).

"Ixx
*

Jxx
Fig. 97

XX

Xx|lx

:«• X
X

XX

b
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3.10. Veldvormen in een ronde golfpijp.
Een voordeel van de ronde golfpijp is, dat bij het inbrengen van het sig
naal niet gelet behoeft te worden op de polarisatierichting. Dit betekent
echter ook dat verandering van de polarisatierichting van hel signaal in
de golfpijp mogelijk is (dit in tegenstelling met rechthoekige golfpijpen)
hetgeen moeilijkheden met het uitkoppelen kan geven daar hierbij de
polarisatierichting steeds van belang is.
In fig.98 is het H-veld en in fig. 99 is het E-veld van een TE ! j golfbeweging
in een ronde golfpijp weergegeven.
E-veld

H-veld

Fig. 99

Fig. 98

Ronde golfpijpen worden veel gebruikt als koppeling tussen een draaibaar
en een vast gedeelte van een golfpijpensysteem (b.v. draaibare antenne).
Hierbij geeft echter het uitkoppelen van het signaal bij een TE, , golfbe
weging moeilijkheden. Slechts in twee standen is nl. de polarisatierichting
van de trilling juist in verband met de stand van het uit te koppelen ele
ment. Dit uitkoppelelement is echter aan het draaibare gedeelte bevestigd
en kan dus elke willekeurige stand innemen t.o.v. de polarisatierichting
van het signaal. Een oplossing hiervoor is de TM01 golfbeweging.
In fig. 100 is het E-veld en in fig. 101 het H-veld hiervan getekend. Door de
cirkelvormige polarisatie is het uitkoppelen van het signaal bij elke stand
van het losse deel mogelijk.
H-veld
E-veld

* ztz.
4I
Fig. 100
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Fig. 101

3.11. De wandstromen in een golfpijp.
De elektromagnetische golfbeweging in een golfpijp is slechts mogelijk
als er spanningen en stromen aanwezig zijn. De spanningen bevinden zich
tussen de twee tegenover elkaar liggende wanden met de b-afmeting en
zijn maximaal op de plaatsen waar het E-veld maximaal is.
De stromen vinden we in de wand van de golfpijp en hebben hun oor
sprong in het verplaatsen van de elektrische ladingen. Deze ladingen zijn
het sterkst op de plaatsen waar de E-velden het sterkst zijn, zodat de
stromen gericht zijn van en naar het midden van de wanden met de b-af
meting.

Fig. 102

In fig. 102 zijn de wandstromen van een rechthoekige golfpijp met een
TE01 golfbeweging getekend. De stroomrichtingen dienen uiteraard
overeen te komen met de richting van de H-velden in de pijp. Daar het
veld zich binnen in de pijp bevindt, zal, onder invloed van het 'skineffect’,
de stroom zich in het binnenoppervlak van de golfpijp bevinden. Dit
oppervlak zal dan ook een zo klein mogelijke weerstand moeten hebben,
d.w.z. het moet een materiaal zijn met een groot geleidingsvermogen
terwijl het oppervlak zeer glad moet zijn afgewerkt.

3.12. Staandegolven.
Geheel in overeenstemming met de transmissielijnen is er bij de golf
pijpen sprake van een karakteristieke impedantie of golfweerstand. Is
een golfpijpensysteem op een bepaald punt niet met deze impedantie be
last dan zal reflectie optreden waardoor er staandegolven in het systeem
aanwezig zullen zijn.
De wijze van reflectie is identiek aan die van transmissielijnen. Volledige
reflectie zal optreden bij open golfpijpen en bij golfpijpen die zijn afge
sloten met een geleidend vlak. Bij de open golfpijp reflecteert het H-veld
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Model 6010A en ‘Slotted’ sekties 6011/10 en 6011/A

in tegenfase en het E-veld reflecteert in fase. Vergelijk hiermee de open
transmissielijn. Bij de gesloten golfpijp reflecteert het E-veld in tegenfase
en het H-veld in fase. Dit is dus identiek aan de kortgesloten transmissie
lijn.
De grootte van de golfweerstand Zg kan worden berekend met
E
Z‘=H

(29)

waarin E de sterkte van het elektrische veld en H de sterkte van het
magnetisch veld weergeeft.
Hieruit is te herleiden dat
(30)
Deze formule is ook te noteren als
'g
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Daarpo = 4nl0 7 en e0 = 8,85419 • 10 12 vinden we
z--377^
Wanneer als medium lucht of vacuum wordt gebruikt, is de golfweerstand dus steeds 377 ohm.

3.13. Hulpstukken.
In het algemeen is het niet mogelijk om de energie in een rechte lijn van
de zender naar de antenne te transporteren. Om elke vorm van de transmissieweg mogelijk te maken, is een aantal hulpstukken ontwikkeld.
In fig. 103 zijn twee bochten getekend.

Fig. 103
E plane bocht model 6025

■■W
Wavequide wrong 602113
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Het gevaar bij bochten (evenals bij de andere hulpstukken) is dat reflec
ties kunnen optreden. Om de kans hiertoe te verkleinen, dient de straal R
van de bocht groot genomen te worden (in de praktijk R > 2X). In de
bocht worden het E- en/of het H-veld vervormd, wat volgens formule (29)
invloed heeft op de golfweerstand. Evenals bij transmissielijnen heeft
een golfpijp met een lengte van X/2 een transformatie-verhouding van
1:1. Om de aanpassing te verkrijgen van de golfpijpen vóór en na de
bocht moet de lengte van de bocht (d in fig. 103) k • X/2 zijn, waarin
k = 1,2, 3, 4, ....

In fig. 104 zijn twee hoeken getekend. Op de overgangen van pijp naar
hoek ontstaan inductieve impedanties die elkaar opheffen als d = k • X/4
waarin k = 1,3, 5, 7,....

Fig. 104

Een hulpstuk om de polarisatierichting van het signaal te veranderen is
de wrong (fig. 105).
Een polarisatieverandering van 90° zal dan moeten plaatsvinden over een
afstand van meerdere golflengten daar anders de optredende reflecties
te sterk zijn (d).

Fig. 105

Voor het aansluiten van beweegbare delen van een golfpijpensysteem dan
wel voor het maken van een tijdelijke verbinding met meetinstrumenten
kunnen 'flexibele golfpijpen’ worden toegepast. Deze zijn opgebouwd
uit metalen segmenten die door een rubberen mantel bijeen worden ge
houden (fig. 106).
De verliezen van een flexibele golfpijp zijn groter dan die van een gewone

70

golfpijp zodat de toepassing daarvan zoveel mogelijk beperkt wordt. Bij
metingen dient uiteraard met deze verliezen rekening gehouden te wor
den.

flens

rubber mantel

o

S

C>

\metalen
segmenten

Fig. 106

3.14. Het koppelen van golfpijpdelen en hulpstukken.

Het is niet mogelijk een golfpijpensysteem uit één geheel te maken, dat
wil zeggen dat een aantal pijpstukken en hulpstukken met elkaar moeten
worden gekoppeld. Een moeilijkheid daarbij is dat de binncnoppervlakten van de afzonderlijke delen zonder overgangsweersland contact met
elkaar moeten maken en ook dat de afmetingen van de golfpijpen ter
plaatse van de koppeling niet mogen veranderen, e.e.a. om reflecties te
voorkomen.
Daar de wandstromen zich in een zeer dunne oppervlaktelaag bevinden,
is het zonder overgangsweersland koppelen door de pijpdelen 'scherp'
tegen elkaar te plaatsen niet mogelijk. Een oplossing is gevonden
in het gebruiken van de eigenschappen van een X/4 golfpijp, die geheel
overeenstemmen met die van een k/4 parallellijn.

ƒ

a
Fig. 107

b

In fig. 107 is een zg. ’smoorspoelkoppeling' getekend van een rechthoekige
golfpijp. De pijpdelen zijn hierbij voorzien van flenzen die X/4 buiten de
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golfpijp steken. Door de flenzen van de twee delen tegenover elkaar te
plaatsen, wordt een A./4 stub gevormd die aan het eind open is. De im
pedantie aan het eind is dus oneindig groot (theoretisch) zodat aan het
begin van de stub (bij het binnenoppervlak van de pijpdelen) de impe
dantie nul is.
De binnenoppervlakten van de pijpdelen zijn dus elektrisch gekoppeld.
In de praktijk zal aan het eind van de flens echter straling optreden zodat
de impedantie daar in werkelijkheid niet oneindig is en dus ook de kop
peling van de binnenoppervlakten niet volledig is.
Een verbeterde koppeling is geschetst in fig. 108 (verbeterde smoorspoelkoppeling of choke-koppeling).

A/4
gleuf

Fig. 108

rubberring

ruimte voor rubberring

De A./4 slub is hierbij verlengd door een groef tot een X/2 stub, die aan het
eind is kortgesloten. Hierdoor zal aan het begin van de stub ook een kort
sluiting gevonden worden. De groef is cirkelvormig uitgevoerd, zodat
de stublengte alléén in het midden van de golfpijp precies X/2 is. Op deze
plaats is deze afmeting dan ook het belangrijkst daar hier het elektrisch
veld het sterkst is (TE01-mode).
Door middel van een rubberen ring kan een luchtdichte afdichting ge
maakt worden. Deze afdichting is nodig daar het golfpijpensysteem ge
vuld kan zijn met een speciaal gas om een grotere doorslagvastheid te
krijgen, dan wel gevuld is met droge lucht om corrosie tegen te gaan.
De getekende koppelingen kunnen ook gebruikt worden bij ronde golf
pijpen. De koppeling kan dan ook uitgevoerd worden als een draaibare
koppeling. De gebruikte golfvorin moet dan wel de TM 01-mode zijn
(fig. 109).
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Fig. 109
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3.15. Aanpassingen.
Ook bij golfpijpen is het mogelijk om belastingen die niet de juiste impe
dantie hebben, aan te passen aan het golfpijpensysleem. Geheel in over
eenstemming met transmissielijnen is er een seriestub (fig. 110) en een
parallelslub (fig. 111). De seriestub beïnvloedt in hoofdzaak hel E-veld
en de parallelstub beïnvloedt in hoofdzaak het H-veld.
'seriestub

instelbaar
kortsluitplaatje

seriestub

‘J

t

Eres

Fig. 110

C

a
Fig. 111

nwo
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instelbaar
kortsluit plaatje
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Zowel de plaats van de stub ten opzichte van de plaats van de belasting
(c) als de lengte van de stub (d) is hierbij afhankelijk van de grootte van de
belastingimpedantie.
De specifieke vorm van de golfpijp maakt het mogelijk om ook op een
andere manier aanpassing te verkrijgen. In fig. 112 is de lange staafaan
passer weergegeven. Deze vormt een galvanische verbinding tussen de
twee brede wanden van de golfpijp. De staaf is echter geen kortsluiting
voor de spanningen die in deze wanden aanwezig zijn. De h.f.-stromen
die door de staaf gaan vloeien, veroorzaken hierin nl. een EMK van zelfinductie. De lange staafaanpasser is dan ook als een zuivere spoel te be
schouwen.
De korte staafaanpasser van fig. 113 steekt slechts gedeeltelijk in de golf
pijp. De bovenkant van de staaf vormt met de tegenoverliggende wand een
capaciteit. Samen met de zelfinductie van de staaf wordt een serickring
gevormd.
Door de korte staafaanpasser uit te voeren als een schroef (fig. 114) is de
lengte van de staaf en daarmee de grootte van de capaciteit en gelijktijdig
de grootte van de zelfinductie te regelen.

staafaanpasser
(lang)

Fig. 112

staafaanpasser
(kort)

Fig. 113

schroef aanposser

Fig. 114

Een andere mogelijkheid voor aanpassing biedt de ’lris-aanpasser’.
In fig. 115 is op een bepaalde plaats in een golfpijp de a-afmeting door
middel van twee schotjes verkleind. Hiermee wordt in hoofdzaak het
E-veld beïnvloed.
In fig. 116 is op gelijke wijze de b-afmeting verkleind. Nu wordt in hoofd
zaak het H-veld beïnvloed. Door deze twee methoden te combineren
ontstaat het 'Resonantie Iris’ of 'Resonantie venster’ dat zich als een
parallelkring gedraagt (fig. 117).
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capacitieve iris

induktieve iris

resonantievenster

L
Fig. 115

Fig. 116

rc
r

Fig. 117

3.16. Verzwakkers en fasedraaiers.
In bepaalde gevallen komt het voor dat ongewenste energieën in een
golfpijp moeten worden geabsorbeerd. Dit kan b.v. zijn op plaatsen
waar een golfpijp moet worden afgedicht zonder dat er reflecties mogen
optreden. Hiertoe wordt er op de plaats waar de absorptie moet op
treden een weerstandmateriaal aangebracht waarin de energie wordt
omgezet in warmte. Als het om grotere energieën gaat, zal de golfpijp
daar ter plaatse dan ook gekoeld moeten worden. Deze zg. 'verzwakkers'
worden ook wel toegepast als kunstantenne ('dummy load'), die bij me
tingen dan op de plaats van een antenne worden aangebracht om uit
straling van energie tijdens de meting te voorkomen.
In fig. 118 zijn een paar verzwakkers getekend. De vorm van de ver-

0
dempingsmateriaal

Fig. 118
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zwakkers is steeds zo gekozen dat er geen reflectie aan het begin van de
verzwakker kan optreden. Het materiaal is daartoe vaak afgeschuind,
zodat de aankomende lopende golven niet in één keer tegen een vlak
van weerstandsmateriaal aankomen.

Behalve deze vaste verzwakkers zijn er ook die regelbaar zijn.
In fig. 119 is een regelbare verzwakker getekend, waarbij een plaatje
weerstandmateriaal meer of minder in het midden van de golfpijp ge
plaatst kan worden met een stelschroef. In het midden van de golfpijp
geplaatst, is de verzwakking het grootst. Door een schaalverdeling op de
stelschroef te maken, kan door middel van een tabel die het verband
weergeeft tussen de mate van verzwakking en de schaalverdeling, een
nauwkeurige instelling geschieden.

Fig. 119

Geheel in overeenstemming met formule 12 kan de faseconstante voor de
golfpijpen worden geschreven als

P = co^/LC rad/m

waarin bij vacuüm of luchtisolatie voor L
en voor C e0 mag worden
genomen. Voor bepaalde situaties kan het nuttig zijn om de fasecon
stante te vergroten. Dit bereikt men door een plaatje van een diëlektrisch
materiaal in de golfpijp te brengen. De constructie van deze ’fasedraaiers’ (al of niet instelbaar) is verder gelijk aan die van de verzwakkers.

3.17. Het aanstoten van golfpijpen.
Onder het 'aanstoten’ van golfpijpen verstaat men de manier waarop het
microgolfsignaal in de golfpijp gebracht wordt. Op dezelfde manier kan
overigens het signaal aan de belastingzijde ook weer uit het golfpijpen
systeem worden gehaald. Men spreekt daarom ook wel van het ’in- of
uitkoppelen’ van golfpijpen.
Dit in- of uitkoppelen van de energie geschiedt dan door een koppeling
van een concentrische lijn met een golfpijp, een coaxiale geleider met een
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golfpijp, maar ook wel door het koppelen van twee golfpijpen onderling.
In het algemeen zijn twee methoden van koppelen mogelijk, nl. elektrisch
en magnetisch.
In fig. 120 is een elektrische koppeling getekend. Het betreft hier een
koppeling tussen coaxiale kabel of een concentrische lijn met een golf
pijp. Het koppelend element is hier een kleine antenne, ook wel 'sonde'
of 'probe' genaamd. Deze antenne is in principe een verlenging van de
binnengeleider van de concentrische lijn en wordt steeds op een plaats
aangebracht waar het maximum van het elektrisch veld in de golfpijp
verwacht kan worden en wel parallel aan dit veld. Voor de TE01-mode
is de sonde daartoe geplaatst in het midden van de golfpijp op een af
stand van Xf/4 van de achterwand. In deze richting vinden we dan een
2/4 stub die op de plaats van de sonde een oneindig hoge impedantie
heeft. In de richting van de achterwand kan daardoor geen energie worden
uitgestraald zodat de energie zich in lengterichting van de golfpijp zal
gaan verplaatsen.
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Fig. 120

Belangrijk bij een koppeling is dat de concentrische lijn op de juiste
wijze is belast, hetgeen met de koppeling in fig. 120 niet te verwachten is.
Beter is dan ook de koppeling zoals die in fig. 121 is weergegeven. De
binnengeleider van de concentrische lijn loopt hierbij geheel door de
golfpijp heen tot in een regelbare stub en is dus als een lange staafaanpasser te beschouwen.

verplaatsbare kortsluitzuigers
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golfpijp

Fig. 121
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Hiervan is bekend dat deze zich inductief gedraagt. Om toch aanpassing
te verkrijgen, kan door middel van kortsluitzuigers zowel de plaats van
de sonde t.o.v. de achterwand (ZJ) als de lengte van de stub (Z-II)
worden ingesteld. Deze combinatie maakt het mogelijk de juiste aan
passing te vinden voor de concentrische lijn.
Een overeenkomstige methode van aanpassing is die waarbij, behalve
de beweegbare achterwand, de lengte van de sonde in de pijp wordt
geregeld. De binnengeleider van de excentrische lijn steekt daarbij slechts
gedeeltelijk in de golfpijp en is dus te beschouwen als een korte staafaanpasser.
In plaats van de stand van de verplaatsbare kortsluitzuiger in de stub van
fig. 121 is het nu de lengte van de sonde die mede de aanpassing van de
concentrische lijn zal bepalen.
De plaats van een sonde voor het veroorzaken van een TEj, golfbeweging
in een ronde golfpijp is weergegeven is fig. 122. Fig. 123 geeft de plaats
van de sonde voor het veroorzaken van een TM()1 golfbeweging. Ook
hierbij dient de plaats van de sonde steeds die te zijn waar hel maximum
van het E-veld verwacht kan worden.

Af/4
TE11
Fig. 122

TM01
Fig. 123

Een elektrische koppeling tussen twee golfpijpen kan worden verkregen
door een niet te groot rond venster (’Slot’) in de wanden tussen de golf
pijpen aan te brengen. Fig. 124 geeft de constructie en Tig. 125 schetst
de velden rond de koppeling. Het slot mag niet te groot zijn daar de
wandstromen in de golfpijp nog voldoende langs het venster moeten
kunnen stromen.
Bij het slot in fig. 126 is het niet meer mogelijk dat de wandstromen niet
verstoord zijn. Door het onderbreken van deze stromen zal een poten
tiaalverschil over het slot ontstaan met een bijbehorend elektrisch veld.
Rond het venster gaat nu de verschuivingsstroom i lopen die een magne
tisch veld ’H’ veroorzaakt. In fig. 127 zijn de velden rond deze magnetische
koppeling geschetst. Opgemerkt dient te worden dat de velden links
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van het slot tegengesteld zijn aan die van de elektrische koppeling van
fig. 125 (ook links van het slot) terwijl de velden rechts naast het slot
juist gelijkgericht zijn met de overeenkomstige velden van de elektrische
koppeling. De breedte van het slot mag niet te groot zijn daar anders
ook elektrische koppeling ontstaat.

H'
• E'

E1 Q=O

elektr. koppeling
Fig. 124

Fig. 125
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i
magnetische koppeling
Fig. 126

Fig. 127

In fig. 128 is de koppeling tussen een coaxiale lijn en een golfpijp tol
stand gebracht door middel van een koppellus. Deze lus wordt dan op
die plaats aangebracht waar verwacht kan worden dat het magnetisch
veld het sterkst is.
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De koppellus wordt dan loodrecht op dat veld geplaatst zodat hij door
dat veld doorlopen wordt. De mate van koppeling bij deze magnetische
koppeling kan worden geregeld door de stand van de koppellus t.o.v.
het veld te veranderen.
Het koppelen van twee golfpijpen die draaibaar t.o.v. elkaar moeten zijn,
kan gebeuren met een tussenstuk. In fig. 129 is als tussenstuk een concen
trische lijn genomen. De koppeling van de lijn aan beide zijden met de
golfpijpen is gebeurd door de binnengeleider van de lijn als sonde door
te laten lopen in de golfpijpen. In de concentrische lijn is hier een draai
bare koppeling aangebracht.
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Een tweede mogelijkheid is om tussen de twee rechthoekige golfpijpen
een ronde golfpijp te plaatsen met daarin een draaibare koppeling. De
ronde golfpijp wordt daarbij rechtstreeks op de rechthoekige golfpijp
geplaatst (fig. 130).

A/4 kraag
■ JE01<=
Fig. 130
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Door deze haakse koppeling kan het elektrisch veld in de rechthoekige
golfpijp zich voortzetten in de ronde golfpijp zodat hierin een TM01
mode ontstaat. Dit is een voorwaarde voor een dergelijke draaibare kop
peling tussen twee rechthoekige golfpijpen, daar dan bij elke stand van de
twee golfpijpen de polarisatierichting van hel uil te koppelen signaal
juist is.
3.18. Richtingskoppelingen.

Een bijzondere functie in hel golfpijpensysteem hebben de richlingskoppelingen. In fig. 131 is een richlingskoppeling getekend die als doel
heeft het uitkoppelen van een gedeelte van het signaal van zender naar
antenne met een meetsonde. De bedoeling is dat alléén het signaal van
zender naar antenne wordt gemeten en niet de eventueel optredende
teruggaande golven van antenne naar zender, ontslaan door reflectie
bij de antenne.

zender
Af/4

dummy
laad
Fig. 131

Af/4

antenne

De eigenlijke richtingskoppeling wordt gevormd door de vensters A
en B die op een afstand van Xf/4 van elkaar geplaatst zijn. Voor de
werking maakt het geen verschil of de koppeling elektrisch dan wel
magnetisch is.
Van een signaal van de zender zal een gedeelte door venster A gaan en
daar de lopendegolven E, en E2 veroorzaken (fig. 132). Een ander
gedeelte zal door venster B gaan en daar de lopendegolven E3 en E4
doen ontstaan. De signalen E2 en E4 hebben dezelfde richting en hebben
ook dezelfde weg afgelegd. Bij B (en verder) zijn ze dus in fase en zullen
ze elkaar versterken. Ook de signalen Ej en E3 hebben dezelfde richting.
Bij A heeft signaal E3 echter een langere weg afgelegd en wel zoveel
langer dat het bij A juist in tegenfase is met Er Het gevolg is dat E3
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en E, elkaar zullen opheffen (de koppelingen van A en B zijn even sterk
zodat E3 = EJ. Een (klein) gedeelte van de zendenergie komt dus op
de meetsonde en kan als norm gebruikt worden voor de grootte van de
zendenergie.
Een retourgolf van de antenne gedraagt zich in omgekeerde richting
overeenkomstig. Een gedeelte hiervan gaat ook door de koppelingen
heen en wordt door de dummy load geabsorbeerd. Dit signaal kan de
meting dus niet beïnvloeden.
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Fig. 132

Was de voorgaande richtingskoppeling bestemd voor het uitkoppelen
van een meetsignaal, de Short Slot Hybrid (SSH) van fig. 133 is bestemd
voor het uitkoppelen van grotere energieën in een bepaalde richting.
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De twee golfpijpen van fig. 133 zijn met de smalle wanden tegen elkaar
geplaatst en in deze wanden is een vrij groot slot gemaakt. Daar op
deze plaats geen elektrisch veld aanwezig is kan de koppeling alléén
maar magnetisch zijn. Het slot is nu zodanig geconstrueerd dat de
volgende kenmerken optreden:
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In aansluiting B ontstaat geen signaal.
Het signaal in aansluiting C is even groot als dat in aansluiting D (de toe
gevoerde energie in aansluiting A wordt in twee even grote delen verdeeld).
Het signaal in aansluiting C is precies 90° voorijlend op het signaal in
aansluiting D.
Een toepassing van de SSH is die van 'signaalverdeler’. In fig. 134 zijn twee
SSH's toegepast met een vaste en een variabele fasedraaier. Tussen aanaansluiting 2 en aansluiting 3 bevindt zich de vaste fasedraaier. Deze
geeft dezelfde fasedraaiing als de variabele fasedraaier in de nulstand.
Gesteld kan worden dat daardoor de minimum fasedraaiing van de varia
bele fasedraaier wordt gecompenseerd.
De fasedraaiing tussen de aansluitingen 1 en 4 is nu te regelen over een
bereik van 180°. De ingang van de gehele schakeling wordt gevormd
door de aansluiting 1. Een signaal dat hierin binnenkomt zal zich door
SSH] splitsen in E] en E2 (90°). Aan het begin van SSH2 vinden we dan
de signalen E2(90°) en E3(<p). Hierin is cp afhankelijk van de stand van
de variabele fasedraaier. Hierbij is dus de minimum fasedraaiing die in
beide golfpijpdelen ontstaat buiten beschouwing gelaten, daar alléén
de fase van de signalen aan het begin van SSH2 ten opzichte van elkaar
belangrijk is.
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De signalen moeten nu SSH2 passeren. E2 (90°) verdeelt zich in E6(90°)
en E7(180°). Het signaal E3(<p) verdeelt zich in E5((p) en E4(90°+.(p).
Beschouwen we het geval dat cp = 0° dan vinden we in aansluiting 3E4
(90°) en E6(90°). Deze signalen versterken elkaar. In aansluiting 4 vinden
we E5(0°) en E7(180°). Deze signalen zijn in tegenfase en óók even groot,
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zodat ze elkaar opheffen. Resulterend zien we het signaal dat in aan
sluiting 1 is ingebracht in zijn geheel uit aansluiting 3 komen terwijl geen
signaal gevonden wordt in aansluiting 4.
Als de variabele fasedraaier zo is ingesteld dat <p = 180° dan zijn de sig
nalen in aansluiting 3:
Eo(900) en E4(270°). Ook deze signalen zijn even groot en heffen elkaar
op. In aansluiting 4 zijn de signalen E5(180°) en E7(180°). Het resultaat
is nu juist tegengesteld aan het voorafgaande geval, nl. de energie die
in aansluiting 1 is ingebracht gaat in zijn geheel naar aansluiting 4, terwijl
in aansluiting 3 geen energie gevonden wordt. Duidelijk zal zijn dat voor
waarden 0° < (p < 180° de energie in aansluiting 1 verdeeld zal worden
over de aansluitingen 3 en 4 in een verhouding die afhankelijk is van de
stand van de variabele fasedraaier.

In fig. 135 zijn twee signaalverdelers en een SSH gebruikt voor het voeden
van 4 antennes met ieder een gelijk signaal afkomstig uit één zender. De
eerste verdeler heeft een verhouding van 1 : 3. De toegevoerde energie P
wordt dus verdeeld in {P en ^P. De tweede verdeler heeft een verhouding
van 1:2 zodat de energie ^P wordt verdeeld in |P en |P. In de daarop vol
gende SSH wordt de energie |P met een verhouding 1 : 1 verdeeld in |P
en |P. Elke antenne krijgt dus een gelijke energiehoeveelheid. De fasen
van de signalen voor de antennes zullen ten opzichte van elkaar echter
niet gelijk zijn. Om dit te corrigeren kan zonodig vóór de antennes een
fasedraaier geplaatst worden.
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3.19. T-koppelingen.
Een T-koppeling zou ook omschreven kunnen worden als een splitsing in
het golfpijpensysteem. Ook deze koppelingen kunnen weer elektrisch
dan wel magnetisch zijn. De in fig. 136 getekende elektrische T-koppeling
heeft een overeenkomst met de seriestub van fig. 110.
In fig. 136 wordt in aansluiting 1 een signaal gebracht.
De veldverdeling rond de koppeling is zodanig dat op gelijke afstand van
de koppeling in de aansluitingen 2 en 3 signalen worden verkregen die
ten opzichte van elkaar in tegenfase zijn.
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Zijn de golfweerstanden van de aansluitingen 2 en 3 gelijk dan zullen de
signalen hierin even groot zijn. Omgekeerd kan de koppeling ook werken.
Plaatsen we twee signalen op de aansluitingen 2 en 3 die elkaar in tegen
fase bij de koppeling ontmoeten dan zal de som van de signalen in aan
sluiting 1 te vinden zijn. Ontmoeten de signalen echter elkaar in fase dan
zal het verschil van de twee signalen in aansluiting 1 gevonden worden.
Zijn beide signalen dan ook nog even groot dan zullen ze elkaar bij de kop
peling opheffen.
De magnetische T-koppeling is weergegeven in fig. 137. Een overeenkomst
wordt gevonden in de parallelstub in fig. 111. In fig. 137 is op aansluiting
4 een signaal geplaatst. De verdeling op de koppeling is zodanig dat bij
gelijke impedanties in de aansluitingen 2 en 3 op gelijke afstanden van de
koppeling twee gelijke signalen worden gevonden die ten opzichte van
elkaar in fase zijn. Ook nü werkt de koppeling omgekeerd. Twee signalen
die op de aansluitingen 2 en 3 worden ingebracht en die elkaar op de
koppeling in fase ontmoeten, geven een somsignaal in de aansluiting 4.
Ontmoeten ze elkaar in tegenfase bij de koppeling dan geven ze een
verschilsignaal in aansluiting 4. Merk op dat dit tegengesteld is aan de
werking van de E-koppeling.

Fig. 137

Een combinatie van de E- en de H-koppeling is weergegeven in fig. 137a.
Een koppeling bij deze ’magic-T’ tussen de aansluitingen 1 en 4 is niet
aanwezig.

Fig. 137a

De polarisatierichting van de signalen in deze aansluitingen is t.o.v. elkaar
nl. precies 180°verschoven. Wordterzowelopaansluiting 1 alsopaansluiting 4 een signaal aangesloten dan hangt het van de fase van de signalen af
hoe de signaalverdeling in de aansluitingen 2 en 3 zal zijn. Zijn de signalen
zodanig dat ze in aansluiting 2 twee signalen in fase veroorzaken dan vin
den we hierin een som- en in aansluiting 3 een verschilsignaal. Ook is het
mogelijk in aansluiting 2 een verschil- en in aansluiting 3 een somsignaal
te doen ontstaan. Ook nu is de werking weer omkeerbaar. Plaatsen we op
de aansluitingen 2 en 3 signalen die elkaar bij de koppeling in fase ont
moeten dan gaat er een somsignaal naar aansluiting 4 (H-koppeling) en
een verschilsignaal naar aansluiting 1. Ontmoeten de signalen elkaar in
tegenfase dan gaat er een verschilsignaal naar aansluiting 4 en een somsig
naal naar aansluiting 1. De magic-T-koppeling wordt voornamelijk toe
gepast in impedantiemeetbruggen, vergelijkingsschakelingen en balansmengtrappen.

3.20. De belastingisolator.
Zoals reeds is vermeld, is het mogelijk om lopende golven in golfpijpen
te voorkomen door niet correcte belastingimpedanties te corrigeren met
diverse aanpassers.
Deze aanpassers hebben alle echter het nadeel dat ze sterk frequentieafhankelijk zijn. In golfpijpensystemen waarin signalen van verschillende
frequenties aanwezig zijn, hebben ze dus geen of misschien wel een ver
keerde werking.
In het algemeen wordt de zender voor het microgolfgebied alléén ge86

De uniline of
belast ingisola tor

vormd door een oscillator. Indien in het hierop aangesloten golfpijpen
systeem staandegolven aanwezig zijn, zal deze oscillator door een varië
rende impedantie worden belast hetgeen een variërende oscillatiefrequentie kan opleveren. Staandegolven dienen dus zoveel mogelijk voor
komen te worden. Voor systemen die met verschillende frequenties werken
geeft de belastingisolator of'uniline' een oplossing.
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magnetisch veld
Hr» / 4 //
H
ferrietstaven

permanente
magneet
Fig. 138

In fig. 138 is de constructie van de uniline geschetst. Een permanente
magneet geeft over een gedeelte van een golfpijp een sterk magnetisch
veld. De krachtlijnen zijn evenwijdig aan de a-afmeting van de golfpijp
en het centrum van het veld bevindt zich uit het midden van de pijp. In
het magnetisch veld zijn één of twee ferrieten geplaatst. De eigenschap
van het geheel is nu dat lopendegolven in één bepaalde richting door
de uniline een grote demping ondervinden, terwijl de lopendegolven
in de tegenovergestelde richting nagenoeg geen demping ondervinden.
Er is dus van een doorlaat- en van een sperrichting sprake. In doorlaat-
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richting is de demping kleiner dan 0,4 dB en in sperrichting groter dan
20 dB.
Door direct na de oscillator in het golfpijpensysteem een uniline te plaat
sen, waarvan de doorlaatrichting uiteraard de richting is waarin de zendenergie zich voortplant, wordt voorkomen dat de teruggaande lopendegolven de oscillator kunnen bereiken en de oscillatorfrequentie kunnen
beïnvloeden.
De verklaring van de richtinggevoeligheid van het ferriet voor het microgolfsignaal vinden we in het gedrag van de elektronen in dat materiaal.
Elke elektron kan beschouwd worden als een massa die met een grote
snelheid om zijn eigen as draait. Door deze grote draaisnelheid de zgn.
'spinbeweging’-en zijn eigen massa kan het elektron dan ook beschouwd
worden als een tol. Een bekende eigenschap van een sneldraaicnde tol
is wel dat hij steeds zijn stand t.o.v. een punt in de ruimte zal trachten te
handhaven.
Een tweede eigenschap isde’precessiewerking' van de tol. De oorzaak van
deze beweging is dat elk moment dat wordt uitgeoefend op de as van de
tol wordt vervangen door een ander moment waarvan de richting lood
recht staat op de oorspronkelijke.
In fig. 139 werken op de as van een sneldraaiende tol de krachten Fj en F,
die samen een koppel vormen. Door de precessiewerking zullen deze
krachten vervangen worden door F\ en F2 waarvan de werklijnen t.o.v.
resp. F, en F2 90° verdraaid zijn in dezelfde richting als de draairichting
van de tol. Het gevolg is, dat de tol zal gaan kantelen in een vlak dat lood
recht staat op het vlak door F, en F2 (fig. 140).
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Fig. 139

Fig. 140

Het draaien van het elektron om zijn as heeft ook nog tot gevolg dat een
magnetisch veld ontstaat, zoals elke ladingsbeweging een magnetisch
veld veroorzaakt.
De richting van dat magnetisch veld is gelijk aan de draaiingsas (fig. 141).
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Hierdoor kan d.m.v. een uitwendig aan te brengen elektrisch veld invloed
op het elektron uitgeoefend worden. In fig. 142 is Ho het uiteindig aan
gelegde veld, terwijl de tol een scheve stand t.o.v. Ho heeft.
Door de invloed die de velden op elkaar hebben, zal een moment op de
tol werken, zoals dat ook zou ontstaan door het koppel F, — F, in hel
vlak door H en Ho (H is het 'eigen veld’ van de tol).
De precessiekrachtcn werken nu steeds loodrecht op dit vlak, zodat het
gaat draaien om een lijn evenwijdig aan Ho en door het middelpunt van
de lol. De krachten F, en F2 werken nl. in het vlak, de prccessiekrachten
werken loodrecht hierop en doen de tol kantelen. De as van de tol en
daarmee het veld H kantelt, zodat hel vlak gaat draaien. Omdat Ho niet
van stand verandert, zal het vlak draaien om een lijn evenwijdig aan Ho.
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Fig. 143

De as van de tol gaat daardoor een kegel beschrijven (fig. 143). Deze
kegelvormige beweging van de tol zou onbeperkt door kunnen gaan ware
het niet dat in het materiaal waarvan het elektron deel uitmaakt, verliezen
optreden. Daardoor wordt de uitwijking van de tol steeds kleiner totdat
zijn as evenwijdig is met Ho. Het aantal keren per seconde dat de tol de
kegelbaan doorloopt wordt de precessiefrequentie genoemd (f0), die kan
worden uitgedrukt in
fo — MoïHo Hz.,

waarin Ho de sterkte van het aangelegde veld in A/m is en p0 de permea
biliteit voor vacuum
f0 = 2 - n- 10"7yHo Hz.
Hierin wordt 2 • n • 10" 7y de gyromagnetische constante genoemd waarbij
y%28 109
We vinden nu
f0 = 2-n- 10’7 •28- 109 Ho Hz.
f0 = 1,76- 104 HoHz.
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In fig. 144 wordt een uitwendig aangelegd veld H, gevormd door een con
stant veld Ho met loodrecht daarop een draaiend veld Hw. Indien de
cirkelfrequentie van Hw gelijk is aan de precessiefrequentie van de tol en
Hw in de juiste richting draait (vergelijk hiermee de fig. 142 en 143), dan
zal de tolas steeds dezelfde kegel beschrijven.
Men spreekt nu van 'ferromagnetische resonantie’. De verliezen die nu in
het materiaal optreden, moeten gecompenseerd worden door de energie
uit het veld Hw. Het veld Ho is onveranderlijk en kan dus geen energie
leveren.

Fig. 144

ls de cirkelfrequentie van Hw niet gelijk aan de precessiefrequentie dan
zal de as van de tol evenwijdig Ho blijven en zal aan Hw dan ook geen
energie onttrokken worden. Dit is ook het geval als de draairichting van
Hw tegengesteld is. In fig. 145 is de grafiek van de verzwakking als functie
van de frequentie van Hw gegeven. Onder verzwakking wordt hier ver
staan de energie-opname door het ferriet.

“t
—iFig. 145

f0

f

Bij de belastingisolator wordt het veld Ho door de permanente magneet
geleverd van een zodanige sterkte, dat ferromagnetische resonantie kan
optreden met het signaal in de golfpijp. Het draaiend veld Hw wordt
verkregen door het ferrietmateriaal uit het midden van de golfpijp te
plaatsen (fig. 146). De draairichting van dat veld is afhankelijk van de signaalrichting in de golfpijp, zodat een signaal dat in een bepaalde richting
door de golfgeleider gaat, energie moet leveren aan de ferriet en dus ge
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dempt wordt, terwijl het signaal, dat in tegenovergestelde richting de
golfpijp doorloopt, geen energie aan het ferricl moet afstaan.

z—

fl

t

Hw

Hw

Hw

Hw

Fig. 146

3.21. Het YIG-filter.
Een andere toepassing van de ferromagnetische resonantie vinden we in
het YIG-filter. De naam van het filter is ontleend aan de samenstelling
van de toegepaste ferriet, nl. Yttrium Iron - Garnet.
Het YIG-filter is opgebouwd uit een ruimte, waarin door twee lood
recht op elkaar aangebrachte aansluitingen energie gebracht kan worden,
b.v. zoals dat in fig. 147 gedaan is d.m.v. twee loops. Tussen de loops be
vindt zich dan het ferrietmatcriaal. Een uitwendig aangebracht veld Ho
zorgt ervoor, dat ferromagnetische resonantie kan optreden op de juiste
filterfrequentie. Wordt op één van de twee aansluitingen ('in') een signaal
geplaatst met een frequentie o/igclijk aan de filterfrequentie, dan treedt
geen resonantie op. Er wordt in de tweede loop geen spanning geïnduceerd
door zijn loodrechte stand t.o.v. de ingang zodat de impedantie tussen
'in' en 'uil' oneindig groot is.

Ho
YIG

in

uit

Fig. 147

Heeft het ingangssignaal een frequentie gelijk aan de filterfrequentie
dan treedt ferromagnetische resonantie op. Dit komt, omdat elk wisselveld te beschouwen is als zijnde opgebouwd uit twee draaivelden.
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In fig. 148 is een draaiveld met de grootte |H over dc hoek col t.o.v. de
X-as verdraaid.
Uit de figuur volgt:

HxI = |H cos cot

H iji = |H • sin cot
Voor een hiermee synchroon, even groot, maar tegengesteld draaiend
magnetisch veld geldt:

Hx2 = |H • cos (— cot)
Hij2 =

■ sin (-tot)

Treden beide velden tegelijkertijd op dan is de samenstelling:

HX = 1H • cos cot + |H • cos (— cot)
Hjjij = |H sin cot + |H • sin (— cot)
cos ( — cot) = cos cot

Fig. 148

Y

H/2

sin ( — cot) = —sin cot

Hx = |H • cos cot + |H cos cot
Hü

X

= |H • sin cot —|H • sin cot

Hieruit volgt:
Hx = H • cos cot en Hjj

0

De samenstelling van de twee draaivelden levert dus een wisselveld op
met de cirkelfrequentie cd en de amplitude H. Vectorieel is dit weerge
geven in fig. 149, waarin twee draaivelden bij verschillende waarden van
cot zijn getekend.
H/2

H/2

*x_H/2

^t3

<CJt1

Jtotl

V

^H/2
Fig. 149

H/2

~^t3

H/2

De samenstelling van twee even grote, synchroon draaiende velden met
een tegengestelde draairichting levert dus een wisselveld op.
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Omgekeerd geldt dan ook dat een wisselveld kan worden ontbonden in
twee even grote, synchroon draaiende velden met tegengestelde draai
richtingen.
Een wisselveld dat in de ruimte van het YIG-filter wordt veroorzaakt door
de ingangsloop kan dus in deze twee draaivelden worden ontbonden.
Is de frequentie van dit wisselveld gelijk aan de precessiefrequentie van
het ferriet, dan zullen de tollen in het ferriet door het draaiveldcomponent
dat de juiste draairichting heeft in resonantie komen en een kegel gaan
beschrijven. Door deze precessie ontstaat een draaiveld H w, waardoor een
spanning in de uitgangsloop wordt geïnduceerd. Er is dus alleen een uit
gangssignaal als het ingangssignaal de juiste, door de sterkte van Ho be
paalde frequentie heeft.
Behalve de verliezen in het ferriet moet door het ingangssignaal ook nog
het vermogen worden geleverd dat aan de uitgang wordt afgenomen. Het
uitgekoppelde vermogen dempt nl. de precessiebeweging van de tollen.

3.22. De circulator.

Gesteld is dus, dat een h.f.-draaiveld met een verkeerde draairichting of
een frequentie die afwijkt van de ferromagnetische resonantie frequentie,
in een ferriet dat onder invloed staat van een Ho, geen demping onder
vindt. Het ferriet heeft echter wel invloed op de faseverschuiving die zal
optreden t.g.v. de looptijd van het signaal door het ferriet. De mate van
deze invloed is afhankelijk van de draairichting van hel veld.
In fig. 150 passeert een verticaal gepolariseerde elektromagnetische
golfbeweging een ferriet staaf, die niet onder invloed van een Ho staat.
E

Fig. 150

Hw

Het wisselveld Hw beweegt zich dus in een horizontaal vlak. Op een
zeker tijdstip is een bepaald golffront aan het begin van de staaf en een
ander golffront aan het eind van de staaf. Door de looptijd langs het ferriet
is er een faseverschil tussen de golffronten. Het veld Hw is weer te ontbin
den in twee draaivelden. Door het ontbreken van Ho is de stand van de
tollen in het ferriet willekeurig en oefenen ze dus op beide draaivelden
gelijke invloed uit. Fig. 151 laat zien, dat Hw bij het verlaten van het ferriet
zich ook in het horizontale vlak beweegt.
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Fig. 151

Er wordt nu evenals in fig. 144 loodrecht op Hw een veld Ho aangebracht
(Tig. 152). De sterkte van Ho is zodanig, dat geen ferromagnetische reso
nantie kan optreden en dus de draaivelden niet worden gedempt.

Fig. 152

De assen van de tollen zijn nu alle in dezelfde richting gekomen, waardoor
hun invloed op de looptijd en dus ook op de faseverschuiving van een
links draaiend veld anders is dan op een rechts draaiend veld. In fig. 153
is de faseverschuiving van het linksom draaiende veld kleiner en die van
het rechtsom draaiende veld groter dan die in fig. 151.

Hw

11

f1

Hw

f2

A
Fig. 153

f2

Hel gevolg is, dat bij het eind van het ferriet Hw zich niet meer in het hori
zontale vlak beweegt en er dus een verdraaiing van de polarisatierichting
heeft plaatsgevonden.
Deze polarisatiedraaiing is onafhankelijk van de richting waarin de
energie zich voortplant, doch uitsluitend afhankelijk van de richting van
Ho. Omdat geen resonantie kan ontstaan, zal praktisch geen demping van
het signaal plaatsvinden. Deze eigenschap van het ferrietmateriaal is be
nut bij de circulator.
Het ferriet moet dan wel geplaatst zijn in een ruimte die het draaien van de
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polarisatierichting van de energie toestaal. Hiervoor is de ronde golfpijp
het meest geschikt In fig. 154 zijn twee rechthoekige golfpijpen aange
sloten op een ronde golfpijp waarin zich een ferriet bevindt. Een magneet
om de pijp zorgt voor een axiaal magnetisch veld. Een signaal aan de in
gang (heengaande lopende golf) ondervindt van hel absorplieplaatje bij
de aansluiting met de ronde golfpijp geen demping daar hel E-veld hier
loodrecht op staal. Door het ferriet wordt het signaal nu 45° gedraaid. De
rechthoekige golfpijp en hel ferrielplaatje aan de uitgang zijn ook 45°
verdraaid in dezelfde richting.
De polarisatierichting van hel signaal is dus voor de uitgang geheel juist
en hel signaal zal normaal worden uilgekoppcld.
In de normale richting van ingang naar uitgang zal hel signaal dus geen
of nagenoeg geen demping ondervinden. In tegenovergestelde richting
echter zal hel signaal door de verdraaiing een polarisatierichting krijgen
die loodrecht op de rechthoekige ingangsgolfpijp staal. Dil signaal zal nu
niet kunnen worden uitgckoppeld. Om reflectie te voorkomen, zijn de
absorptieplaatjes aangebrachl. Een signaal dal niet kan worden uitge
koppeld wordt hierdoor geabsorbeerd.
Wordt deze circulalor direct na de oscillalor in een golfpijpensysleem ge
plaatst dan is het effect gelijk aan die bij de uniline: de heengaande golven
ondervinden geen noemenswaardige demping terwijl de teruggaande lopendegolven de oscillalor niet kunnen bereiken.

uitgang

45‘

ingang

ferriet met
rotatierichting

absorbtieplaatjes
Fig. 154

permanent magneet

Het is niet altijd noodzakelijk een uitwendig magnetisch veld aan te
brengen. Er zijn ook ferrieten die zelf een zeer sterk inwendig magne
tisch veld bezitten. Uiteraard dient dit veld dan axiaal gericht te zijn.
In dat geval kan alléén met het ferriet volstaan worden en wordt de uit
wendige magneet weggelaten. Een dergelijk ferriet is toegepast bij de cir-
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culator in fig. 155. Door de verdraaiing van de polarisaticrichting zijn de
volgende koppelingen hiermee mogelijk:
in heengaande richting van aansluiting 1 naar aansluiting 2 en van aan
sluiting 3 naar aansluiting 4.
in teruggaande richting van aansluiting 2 naar aansluiting 3 en van aan
sluiting 4 naar aansluiting 1.
Andere koppelingen zijn niet mogelijk.
Fig. 155

ferriet
45*rotatie in
aangegeven
richting

deze armen staan
loodrecht op elkaar
en 45* gedraaid tav.
de armen 1 en 3

Een overzicht van de mogelijkheden is weergegeven in fig. 156. Hier zijn
een zender, antenne, ontvanger en een kunstbelasting aangesloten op
deze circulator.
De circulator werkt nu als een golfpijpschakelaar die er voor zorgt dat
de energieën in de juiste richting worden geleid.
De circulator wordt ook wel als een doos uitgevoerd (fig. 157). Het ferriet
is hierbij in het centrum van de doos geplaatst terwijl aan drie of vier
spruitstukken de golfpijpen gekoppeld kunnen worden. Er zijn dus ook
circulators voor drie richtingen.

belasting

R
zender

1

3

2

antenne
Fig. 156
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ontvanger

9

o

Fig. 157

3.22. Trilholten.
Evenals bij transmissielijnen is het mogelijk om met golfpijpen trillingskringen samen te stellen.
Een golfpijp die aan één zijde volledig is afgesloten met een reflecterende
wand zal een ingangsimpedantie hebben die afhankelijk is van de lengte
van die golfpijp en van de frequentie van het signaal. Wordt de frequentie
zodanig gekozen dat de lengte van de pijp gelijk is aan een kwart van de
fase golflengte dan is de ingangsimpedantie oneindig groot en is de pijp te
beschouwen als een kwart-lambda stub. Een dergelijke stub is echter min
der geschikt voor het toepassen als afgestemde kring (parallelkring),
omdat aan het open uiteinde straling zal optreden waardoor de verliezen
te groot worden.
Deze straling kan voorkomen worden door twee kwart-lambdastubs met
de open kanten tegen elkaar te plaatsen.

De nu verkregen ruimte wordt een trilholte genoemd en is geschetst
in fig. 158. De totale lengte van de trilholte is nu gelijk aan een halve
fasegolflengte. Wordt de afmeting b van het golfpijpgedeelte waaruit de
trilholte is opgebouwd gelijk genomen aan 1^/21, dan is deze afmeting
gelijk aan de lengte van de trilholte (fig. 97) en is de vorm van de trilholte
gelijk aan die van een vierkante doos.
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Fig. 158

ingang

Aan de wanden van de holte zal het E-veld steeds nul zijn, terwijl het
H-veld nu juist daar het sterkst is. In fig. 159 is het verloop van de velden
getekend voor een TE01 mode. Geheel in overeenstemming hiermee is
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de plaats van de koppellus en van de sonde in fig. 158 bepaald. De trilholte
zal op elke frequentie kunnen trillen waarvan de velden aan de randvoor
waarden voldoen.
E

H

Af/2

\
koppelsonde

Fig. 159

Er is dus ook resonantie mogelijk op een frequentie die een hogere har
monische is. De vorm van de holte hoeft overigens niet die van een doos
te zijn. Ook een cilindervormige holte laat het ontstaan van een E- en een
H-veld toe en kan dus als resonantiekring gebruikt worden (fig. 160).
\\\\\\\V\

11
xkx
X
x
X

X
X
X

E

E

£

Fig. 160
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Fig. 161

Het afregelen van de trilholte kan zowel capacitief als inductief geschie
den. In fig. 161 wordt door het verkleinen van de afstand a (beweegbaar
deksel of membraamsysteem) het elektrisch veld beïnvloed. De afstelling
is hier dus capacitief. In fig. 162 wordt door middel van stelschroeven het
magnetisch veld beïnvloed. De afstemming is hier dus inductief.
Een andere vorm van een trilholte is terug te brengen naar het principe
van de korte staafaanpasser. In fig. 163 is de trilholte geschetst. De
frequentie waarop de trilholte resoneert is bij benadering te bepalen
door aan te nemen dat de capaciteit gevormd wordt door het boven
deksel en de bovenkant van de staaf terwijl de staaf zelf een spoel vormt
met één winding. Voor de capaciteit geldt dan de formule:
c = SrEpA,
/1
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Fig. 162

Fig. 163

Hierin is Aj het oppervlak van de staaf en /( de afstand tussen de staaf
en het bovendeksel (fig. 164). In geval van lucht als diëlektricum:
E0*l

C =
Voor de zelfinductie vinden we:

L =

MrP*oA2
'2

Hierin is A2 het oppervlak ABCD en /2 de gemiddelde lengte van de
krachtlijnen Zgcm.
In het geval van lucht als diëlektricum:
L =
l2

B

A

h
8

H

D C
Opp. ABCD=A2

Opp. binnengeleiden = A-|

Fig. 164

De formules voor L en C kunnen in de algemene formule voor de resonantiefrequentie van een kring gesubstitueerd worden:
Ü)o —

(ÜQ =

LC
^==
'eoA,HoA2

IJ2
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Na enige herleiding:

Z.G

1

coo

a,a2

V£oBo
“o

a,a2

Uit deze formule blijkt dat de resonantiefrequentie geheel afhankelijk
is van de afmetingen van de trilholte. Het regelen van deze frequentie
kan overigens geheel overeenkomstig fig. 161 en fig. 162 geschieden.
De Q-factor van de trilholte kan overeenkomstig die voor LC-kringen
berekend worden met:

Q =

fo

B

In orde van grootte:
fo = 10'° Hz (3 cm. golven)

B = 0.5 x 106 Hz.

1O10
Q = ---------XX = 20000
0.5 x 106
-------

-
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4. Elektronenbuizen
in microgolfsystemen
4.1. Inleiding.
Het frcquentiegebied, dat in het algemeen als het 'microgolfgebied' wordt
beschouwd, wordt begrensd door de frequenties 3 • 108 Hz (100 cm) en
375 • 108 Hz (3 mm.). Hogere frequenties vinden in het algemeen geen toe
passing bij de actieve elementen die in dit deel zullen worden behandeld.
Hoewel enkele halfgeleiderelementen voor het microgolfgebied zijn ont
wikkeld, worden op dit moment nog in hoofdzaak hoog-vacuüm elek
tronenbuizen toegepast als versterker, oscillator of als frequentievermenigvuldiger. De halfgeleiderelementen voor het microgolfgebied vinden
hun toepassing als hulposcillator of in mengschakelingen.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, moeten de actieve microgolfelemenlen
aan bepaalde constructie-eisen voldoen. De constructie, zoals die gebrui
kelijk is bij de laag- en hoogfrequentbuizen, kan om de volgende redenen
niet toegepast worden:

a. De zelfinductie in de toevoerleidingen.
Zouden de elektrodenverbindingen zoals gebruikelijk via een buisvoetje
worden aangesloten, dan gaan die verbindingen, gezien de kleine golf
lengte van het signaal, zich gedragen als lecherlijnen en verkrijgen daar
door een zeer grote zelfinductie. Noodzakelijk is het daarom ze bij de
aansluiting op de elektroden ter plaatse door de buiswand uit te voeren en
wel op een zodanige wijze, dat ze als een onderdeel beschouwd kunnen
worden van een uitwendig aangebracht lecherlijnsysteem. Verder dienen
roosters en dergelijke niet gespiraliseerd te worden.

b. De buiscapaciteiten.
De parasitaire buiscapaciteiten vormen tezamen met bovengenoemde
zelfinducties afgestemde kringen. Bij een te grote waarde van deze buis
capaciteiten en zelfinducties hebben deze kringen een resonantiefrequentie die lager is dan de frequentie van het afgestemde signaal, zodat het
niet meer mogelijk is door middel van uitwendig aangebrachte reactanties af te stemmen op de signaalfrequentie.
Door de elektrodenafstand zo groot mogelijk te maken en de oppervlakte
van de elektroden zo klein mogelijk, kunnen de buiscapaciteiten zo klein
mogelijk gehouden worden. Het klein maken van de elektrodenopper
vlakte is echter niet onbeperkt mogelijk, o.a. in verband met het vermogen
dat door de elektroden moet kunnen worden gedissipeerd.
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c. De diëlektrische verliezen.
De diëlektrische verliezen ontstaan in het isolatiemateriaal van de wand
van de buis en zullen in het algemeen groter worden met het toenemen
van de frequentie. Is daarbij voor de wand van de buis glas gebruikt, dan
zullen deze verliezen extra hoog zijn.
De diëlektrische verliezen van glas nemen nl. toe met de temperatuur
daarvan, zodat door de hoogfrequente verhitting van het glas een wissel
werking ontstaat, die de verliezen ontoelaatbaar hoog maakt. Een oplos
sing is gevonden in het koelen van het glas, dan wel het toepassen van een
ander diëlektricum (steatiet).

d. De looptijd.
Een nadeel dat zich alléén maar bij buizen voor zeer hoge frequenties
voordoet, ontstaat door de tijd die de elektronen na het passeren van
het stuurrooster nodig hebben om de anode te bereiken. Door deze zgn.
'Looptijd’ komen de elektronen met een andere informatie op de anode
aan, dan op dat moment op het rooster aanwezig is.
Stel, een elektron moet van stuurrooster tot anode een afstand van 0,5
cm. afleggen en een potentiaal U van 235 V overbruggen (fig. 165). De
looptijd tj laat zich dan met

__ *235V
,

t, = s

pnT
VU e

berekenen.

0,5 cm

Fig. 165

Hierin is m de massa van het elektron en e zijn lading.
m = 9,1 x 10'31 Kg e = 16x 1O"20 C.
Voor de looptijd wordt nu gevonden

/2x9,l x 10-31
t, = 0,5 x 10" 2 >ƒ 235 x 16 x 1O~30 % 10"9

S.

Voor 1 • f-signalen heeft deze looptijd geen invloed. Bij 1000 Hz. op het
rooster (ting = 10~3 s) geldt:

t, = 10~6

Xting

Bij signalen van 10.000 MHz (X = 3 cm) echter geldt:
t/ = 10 X ^ng
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(ting = 10 10 s), zodat gedurende de looptijd van een elektron van stuurrooster naar anode er reeds tien volledige trillingen op het rooster hebben
plaatsgehad, waardoor het elektron met een heel andere informatie op
de anode aankomt dan op dat moment op het stuurrooster aanwezig is.
Er zijn twee mogelijkheden om de looptijd te verkorten.
Ten eerste kan de elektrodcnafstand worden verkleind. Hierdoor wordt
echter de betreffende buiscapaciteit groter en neemt de kans op spanningsoverslag toe. Ten tweede kan de anodespanning worden vergroot. Ook
al in verband met de spanningsoverslag zijn hieraan beperkingen te
stellen.
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er nogal wat tegenstrijdige punten, die
het onmogelijk maken de actieve microgolfelementen te construeren,
overeenkomstig de laag- en hoogfrequentbuizen. De meeste actieve micro
golfelementen wijken dan ook - voor wat betreft de werking en de con
structie hiervan sterk af.
4.2. De triode als microgolfversterkerbuis.

Bij versterkers en oscillatoren voor signalen uit het microgolfgebied
zal men geen penthoden aantreffen. In verband met de plaats die het
scherm- en hel keerrooster innemen zal de looptijdafstand tussen stuur
rooster en anode veel te groot zijn. Ook door de slechte signaal/ruisverhouding kunnen geen penthoden toegepast worden. De zogenaamde
'geïnduceerde roosterruis’ is nl. sterk frequentieafhankelijk. De elektronenstroom in de buis vertoont altijd onregelmatigheden in ruimteladingsdichtheid. Door de zelfinductiewerking van de roosters worden door de
onregelmatigheden spanningen in de roosters geïnduceerd, die vrijwel het
gehele frequentiespectrum vertegenwoordigen. Door de invloed, die de
roosters op de anodestroom hebben, zal deze ruis als extra informatie aan
het anodesignaal worden toegevoegd.
Zoals reeds is opgemerkt roepen de invloeden van de zelfinductie, capa
citeit, diëlektrische verliezen en looptijd tegenstrijdigheden op. Bij de
constructie van trioden voor het microgolfgebied heeft men dan ook com
promissen moeten zoeken.
In fig. 166 ziet men de constructie van een buis, waarbij de elektroden
aansluitingen direct door de buiswand naar buiten zijn uitgevoerd.
Dit is ook met de buis in fig. 167 het geval.
De stuurrooster- en de anode-aansluitingen zijn echter dubbelvoudig
uitgevoerd. In de schakeling worden de betreffende aansluitingen parallel
geschakeld, zodat door het parallel komen te staan van de zelfinducties
de rooster- en de anodezelfinductie met de helft worden verminderd (fig.
168).
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Ook is de vorm van het rooster niet meer spiraalvormig, maar doosvor
mig. Het verlaten van de bekende spiraalvorm heeft, zoals reeds is ver
meld, een belangrijke vermindering van de inductiviteit tot gevolg.
In fig. 169 is de zgn. ’Micro-pup’-triode afgebeeld. Het rooster is ook hier
doosvormig uitgevoerd. De anode is van koelribben voorzien.
Bij de ’schijftriode’, ook wel 'Vuurtorenbuis’ genoemd, zijn de elektroden
zeer dicht bij elkaar geplaatst. De elektroden zijn vlak uitgevoerd en
worden rondom gevoed door middel van schijven (fig. 170). In plaats van
twee aansluitingen per elektrode, zoals in fig. 167, zijn de schijven te
beschouwen als een zeer groot aantal aansluitmogelijkheden, parallel
wel te verstaan. De vorm die de triode nu heeft gekregen, maakt het moge
lijk hem direct in de constructie van concentrische lijnen op te nemen, die
als instelbare stubs zijn uitgevoerd.
In fig. 171 is een schijftriode opgenomen in een systeem van concentrische
stubs. Hier is een aantal geleiders concentrisch geplaatst, zodat de buiten
geleider van de middelste stub gelijk dient als binnen-geleider van de
volgende.
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De kathode heeft twee aansluitingen, één ringvormige aansluiting, die
capacitief gekoppeld is en één via de pennen in de buisvoet die direct ge
koppeld is. De eerstgenoemde aansluiting is verbonden met de buitenste
geleider van het systeem en is verbonden met massa. Het voordeel hiervan
is dal straling hiermee wordt voorkomen. Bij de getekende schakelingen
dient de kathode-aansluiting in de buisvoet ook met massa te worden ver
bonden. De instelling van de buis wordt verkregen met Rg en Cg (zie ge
lijkstroom vervangingsschema). De anodespanning wordt aangesloten
via de binnengeleider van de meest binnenste stub. Deze stub wordt inge
steld op 1/4, zodat op de punten P en Q een oneindig grote impedantie
gevonden wordt. De punten P en Q vormen de ingang van een stub met
een lengte gelijk aan X, die aan de andere zijde is aangesloten tussen de
anode en het rooster. Deze stub transformeert de impedantie tussen P en
Q met een verhouding van 1 : 1 als anoderoosterimpedantie. Tussen roos
ter en kathode bevindt zich de buitenste stub van het systeem. Om
kortsluiting van de gelijkspanning tussen rooster en kathode te voor
komen, is de kortsluitbrug van deze stub capacitief uitgevoerd. Voor de
gebruikelijke frequenties waarop het systeem is ingesteld, is deze capaci
teit voldoende groot om van een kortsluiting te kunnen spreken. Worden
de anodestub en de rooster-kathodestub zo ingesteld dat ze zich inductief
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gedragen, dan kan een vervangschema, zoals in fig. 171 worden getekend
(h • f vervangschema). In samenwerking met Cak wordt dan een driepuntsoscillator verkregen. Is een sterkere terug-koppeling noodzakelijk,
dan kan deze verkregen worden met een sonde tussen de anode-roosteren de'rooster-kathode-stub.
In fig. 172 is een schijftriode opgenomen in een systeem van twee trilholtes.
Fig. 173 geeft het wisselstroomschema weer. Hierin stelt Lj de impedantie
van de trilholte tussen anode en rooster voor en L2 de impedantie van de
trilholte tussen rooster en kathode. CH C2 en C5 zijn condensatoren van
een betrekkelijk grote waarde (koppelcondensatoren). C3 en C4 zijn twee
trimmers die direct in de trilholten zijn geplaatst en wel zó, dat ze in
hoofdzaak het E-veld daarin beïnvloeden. Ze staan daarmee parallel aan
de zelfinductie van de betreffende trilholte, zodat met de trimmer de re106

sonantiefrequentie van de betreffende kring kan worden ingesteld. L3
en L4 zijn de terugkoppellussen, die van de schakeling een oscillator ma
ken.
Het is ook mogelijk om de schijftriode als versterkerbuis te gebruiken.
Uiteraard dient dan de terugkoppeling achterwege te blijven.
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Een latere uitvoering van de schijftriode is te zien in fig. 174. Ook deze
triode wordt direct in een trilholtesysteem opgenomen. Het voordeel van
deze constructie is dat de anode zich beter laat koelen, zodat grotere ver
mogens kunnen worden bereikt (fig. 175). Om het aantal contacten te ver
minderen is één van de twee gloeidraadaansluitingen met de kathode ver
bonden.
De triode is bruikbaar tot frequenties van 4 • 109 Hz. Bij hogere frequen
ties is het vooral de looptijd die verdere toepassing onmogelijk maakt. Dit
is dan ook de reden dat men gezocht heeft naar actieve elementen, waarbij
die looptijd geen nadeel meer is, maar juist essentieel is voor de werking
van dat element. De buizen die hieruit ontwikkeld zijn, noemt men dan
ook wel ’Looptijdbuizen’ en wijken v.w.b. constructie en werking in be
langrijke mate af van de traditioneleversterkerbuizen. Als looptijdbuizen
kunnen worden genoemd de klystrons (het inhaal- en het reflexklystron),
de lopendegolfbuis en het magnetron.
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4.3. Het inhaalklystron.
Voor de constructie van het inhaalklystron beschouwen we fig. 176. Een
indirect verhitte kathode en een versnellingsrooster zijn zodanig gecon
strueerd, dat een betrekkelijk smalle elektronenbundel wordt veroor
zaakt. Na het passeren van het versnellingsrooster mogen de elektronen
geen versnelling of vertraging meer ondervinden tengevolge van een elek
trisch veld, afkomstig van een gelijkspanning.
Hiertoe worden alle metalen delen die zich verder nog in de buis bevinden
op dezelfde gelijkspanningspotentiaal gebracht als het versnellingsroos
ter. De elektronenbundel zal voorbij het versnellingsrooster door een
ruimte gaan, die is omgeven door twee trilholten.
Elke trilholte is verbonden met twee roosters. De eerste twee roosters
(gx en g2) vormen een paar en worden de groeperingsroosters genoemd.
Ook de volgende twee roosters vormen een paar (g3 en g4). Zij worden de
vangroosters genoemd. Tussen de roosterparen is een ruimte, die bekend
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staat als de inhaalruimte. Na het passeren van de roosters worden de
elektronen opgevangen door de collector, waarna ze via de uitwendig
aangesloten voedingsbron weer naar de kathode kunnen terugkeren
(de collector, de trilholten en het versnellingsrooster zijn met elkaar door
verbonden).
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diafragma

^94

1^3/

uitgang

ingang

inhaal ruimte

^trilholten

92-

9r

elektronenstraal
versnellingsrooster

kathode

gloei spanning

Fig. 1 76

Door middel van een koppellus (zie Ingang' fig. 176) wordt een signaal
gebracht in de trilholte die is verbonden met de groeperingsroosters.
Hierdoor zal een EM-veld in de trilholte ontstaan. Het elektrisch veld
hiervan vinden we in hoofdzaak tussen de roosters (deze vormen de capa
citeit, zie theorie trilholten). Dit elektrisch veld nu zal, afhankelijk van
zijn richting, de elektronen uit de elektronenbundel als ze de roosters
passeren versnellen of vertragen. In fig. 177 is het moment geschetst waar
op de elektronen een versnelling krijgen en in fig. 178 op het moment
waarop dat ze een vertraging ondervinden. Voorbij de groeperingsroos 
ters zullen er dus in de bundel elektronen aanwezig zijn, die een grotere
snelheid hebben dan hun aanvangssnelheid, elektronen die een lagere
versnelling

Fig. 177

vertraging

Fig. 178
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snelheid hebben dan hun aanvangssnelheid en elektronen waarvan de
snelheid niet veranderd is. Deze laatsten zijn de roosters nl. gepasseerd
op het moment dat de spanning tussen de roosters omkeert van richting en
dus nul is. In de ruimte voorbij de groeperingsroosters zullen dus de snel
lere elektronen de langzamere elektronen gaan inhalen. Op de plaats waar
de snellere elektronen de langzamere hebben ingehaald vinden we een
groter aantal elektronen dan elders. Door het inhalen worden de elek
tronen dus gegroepeerd, vandaar de naam: 'groeperingsroosters' en
Tnhaalruimte’.
In fig. 179 is een s-t diagram getekend. Op een zeker tijdstip t vertrekt
er een aantal elektronen met twee verschillende snelheden. Grafiek a geldt
voor de elektronen met de lagere snelheid en grafiek b voor de elektronen
met de hogere snelheid. Op een zeker tijdstip t0 zijn alle elektronen even
lang onderweg. De snellere hebben echter een grotere afstand afgelegd
(sb) dan de tragere (sa). De hoek a tussen de grafiek en de t-as heeft direct
betrekking op de snelheid.
Hoe groter de hoek des te groter de snelheid. In fig. 180 is een v-t diagram
weergegeven. De grafiek b geeft een grotere snelheid aan dan grafiek a.
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Een dergelijke grafiek is ook te tekenen voor de elektronen die de groeperingsroosters zijn gepasseerd. In fig. 181 is in C de spanning op de groeperingsroosters weergegeven (ug2) als functie van de tijd. Op de tijdstippen
0, T/2, 3T/2 enz. ondervinden de elektronen bij het passeren van de roos
ters geen versnelling en is hun snelheid gelijk aan de aanvangssnelheid
(v0) die ze hebben gekregen na het passeren van het versnellingsrooster.
Op de tijdstippen T/4, 5T/4 enz. is de spanning op g2 positief t.o.v. g! en
ondergaan de elektronen dus een versnelling. Na het passeren van de
groeperingsroosters hebben deze elektronen dan een snelheid v0 + Av.
De elektronen die op de tijdstippen -T/4, 3T/4, 7T/4 enz. passeren,
ondervinden een vertraging en krijgen een snelheid v0-Av. Fig. 181B
geeft het v-t diagram. Uit deze grafiek volgt dat de verandering van de
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aanvangssnelheid v0 geheel in overeenstemming is met de spanning op
de groeperingsroosters. Het s-t diagram is getekend in fig. 181A. Dit
diagram wordt wel het 'Applegate'-diagram voor het inhaalklystron
genoemd. In de grafiek geven de lijnen sn s2, s3 en sc verschillende af
standen in de inhaalruimte weer; s0 is de plaats van g2. De lijnen die onder
de hoek p staan t.o.v. de t-as, geven de baan van de elektronen aan die
niet versneld of vertraagd worden en dus de snelheid v0 behouden. De
lijnen die onder de hoek a staan, hebben de grootste vertraging onder
vonden en de lijnen die onder de hoek y staan de grootste versnelling.
Uit de grafiek volgt, dat de elektronen die g2 zijn gepasseerd tussen de
tijdstippen — T/4 en T/4, zich allemaal op hetzelfde tijdstip op de afstand
sc bevinden, zodat op die plaats en op dat tijdstip zich een elektronen
concentratie bevindt. Hetzelfde zien we gebeuren met de elektronen die
tussen de tijdstippen 3T/4 en 5T/4 g2 passeren. Uit de grafiek volgt ook,
dat de concentraties in sc elkaar opvolgen met een tijdsverschil dat gelijk
is aan de periodetijd van het signaal op de groeperingsroosters.
Op de afstanden s,, s2 en s3 heeft zich reeds enige concentratie van elek
tronen voorgedaan. Deze concentratie is dan wel minder sterk dan in sc,
maar neemt toe na gelang de gekozen plaats dichter bij sc is. Voorbij sc
nemen de concentraties weer af. Eén en ander is ook af te lezen uit de
stroomdichtheidsdiagrammen in fig. 182.
De stroomdichtheid (I). is in deze grafieken uitgezet als functie van de
tijd. Van boven naar beneden in de tekening is de stroomdichtheid af te
lezen op verschillende plaatsen van de inhaalruimte. De bovenste grafiek
(A) geeft de stroomdichtheid ter plaatse van g2 (afstand s0 fig. 181). De
stroomdichtheid is hier op elk tijdstip gelijk. De grafiek B geeft de stroom
dichtheid op de plaats sP Er zijn nu al onregelmatigheden te herkennen
die wijzen op het vormen van elektronenconcentraties. De volgende gra
fieken geven steeds hogere pieken aan in de stroomdichtheid. Deze pieken
zijn het grootst in de grafiek voor de plaats sc (E). Grafiek F is voor een
grotere afstand dan sc, we zien hieruit dat de pieken minder hoog zijn en
dat tevens de top van de pieken sterk is ingedeukt.
De bedoeling is nu dat op de plaats sc van de inhaalruimte zich de vangroosters g3 en g4 bevinden. Tijdens het passeren van een elektronencon
centratie zal een spanning geïnduceerd worden in de roosters, waardoor
de daarbij behorende trilholte zal worden aangestoten. Door een koppellus te plaatsen in de trilholte kan het nu verkregen signaal worden uit
gekoppeld (zie'uitgang’ in fig. 176). Door de elektronenbundel zal energie
aan de vangroosters worden afgegeven, indien de concentraties de vangroosters passeren op het moment dat g4 neg. is t.o.v. g3. De elektronen
worden dan afgeremd en verliezen daardoor energie (het arbeidsvermo
gen van beweging neemt af).
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We kunnen nu het volgende vaststellen:

a. Door het signaal op de groeperingsroosters wordt gedurende een halve
periode energie afgegeven aan de elektronenbundel, omdat de elektronen
dan versneld worden. Gedurende de volgende halve periode wordt echter
weer energie uit de elektronenbundel opgenomen, omdat de elektronen
dan vertraagd worden.
Aan de ingang zal dus slechts zeer weinig energie moeten worden toege
voerd.

b. Gedurende een kort moment van de negatieve halve periode van het
uitgangssignaal zal energie worden onttrokken aan de elektronenbundel.
Gedurende de positieve halve periode is de stroomdichtheid op de plaats
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van de vangroosters zeer gering en zal dus slechts zeer weinig energie aan
de elektronenbundel kunnen worden afgestaan. Omdat gedurende de
negatieve halve periode veel meer elektronen langs het vangrooster gaan
dan gedurende de positieve halve periode wordt in het algemeen energie
afgestaan aan het signaal op de vangroosters.

Samengevat kan dus gesteld worden dat de buis zal versterken. De energie
die aan de uitgang wordt afgenomen, zal worden geleverd door de elek
tronenbundel. Hoe meer energie aan de uitgang wordt ontnomen des te
kleiner zal de eindsnelheid zijn waarmee de elektronen de collector zullen
treffen. De restenergie zal door de collector moeten worden gedissipeerd
zodat het in vele gevallen noodzakelijk kan zijn de collector te koelen. Om
verschijnselen van secundaire emissie op de collector en daarmee het
terugvallen van elektronen op de trilholten te voorkomen, kan de collec
tor eventueel een positieve spanning t.o.v. de trilholten worden gegeven.
Trilholten en collector zijn in dat geval dus niet met elkaar doorverbon
den.
Om de schakeling tegen straling af te schermen worden de trilholten
meestal geaard. T.o.v. aarde moet dus op de kathode een negatieve en op
de collector eventueel een positieve gelijkspanning worden aangesloten.
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Door een terugkoppeling toe te passen tussen de twee trilholten kan het
klystron als oscillator worden gebruikt. In fig. 183 is de constructie en in
fig. 184 het schema weergegeven. De frequentie waarop een dergelijke os114

cillator genereert, is niet alleen afhankelijk van de resonantiefrequentie
van de trilholten, maar ook van de spanning op het versnellingsrooster.
Deze spanning bepaalt de gemiddelde elektronensnelheid en bepaalt dus
ook de tijd die de elektronenconcentraties nodig hebben om (na te zijn
geformeerd door de groeperingsroosters) de vangroosters te bereiken.
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Door deze tijd te verkleinen (versnellingsroosterspanning te vergroten)
kan de schakeling gedwongen worden (als de bandbreedte van de tril
holten dit toelaat) op een hogere frequentie te oscilleren. De frequentieregeling zal in het algemeen tot stand komen door:
a. variaties in de trilholten (twee stuks)
b. regeling van de versnellingsroosterspanning
c. regeling van de verbinding tussen de terugkoppellussen.

De verbinding tussen de twee terugkoppellussen is betrekkelijk lang t.o.v.
de golflengte van het signaal en zal daardoor als stub beschouwd moeten
worden. Instelling hiervan is daarom dan ook noodzakelijk.
Deze drie regelingen maken het in het algemeen niet eenvoudig om het in
haalklystron als oscillator af te regelen. Een snelle regeling is dan ook niet
mogelijk (AFC).

4.4. Het reflexklystron.
De ingewikkelde af- en bijregelprocedure van het inhaalklystron maken
het in het algemeen ongeschikt om te worden gebruikt in schakelingen
waarbij een snelle regeling noodzakelijk is (automatische frequentieregeling). Een belangrijke verbetering op dit punt heeft de ontwikkeling
van het reflexklystron gebracht. Hierbij zijn de twee trilholten van het
inhaalklystron samengevoegd tot één en zijn er dus ook maar twee roos-
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ters aanwezig die zowel de functie van groeperingsroosters als van vangroosters hebben. Het gevolg is dat slechts één trilholte behoeft te worden
afgeregeld, terwijl ook het afregelen van de verbinding voor de terug
koppeling komt te vervallen. De terugkoppeling komt nu in de buis tot
stand. Het gevolg is dat het reflexklystron slechts geschikt is om als oscillator te worden gebruikt. Ook brengt de constructie met zich mee dat de
buis slechts een beperkt vermogen kan leveren (max. ongeveer 1 W). De
toepassing van het reflexklystron zal dan in het algemeen ook beperkt
blijven tot die van hulposcillator.
De opbouw van het reflexklystron is in fig. 185 weergegeven. Een gebun
delde elektronenstroom wordt geleverd door een kathode en een versnel
lingsrooster (samen het ’elektronenkanon’). De twee groeperingsroosters
(tevens vangroosters) vormen een onderdeel van een trilholte. Deze tril
holte is op dezelfde potentiaal gebracht als het versnellingsrooster. Verder
is in de buis een reflector aangebracht. Deze reflector staat op een vrij
sterk negatief gelijkspanningspotentiaal t.o.v. de trilholte. De reflector
wordt ook wel 'repeller' genoemd.
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fstemming
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Evenals bij het inhaalklystron zullen de elektronen bij het passeren van
de roosters in snelheid worden gemoduleerd als er in de trilholte een sig
naal aanwezig is. Na het passeren van de roosters komen de elektronen
onder invloed van een sterk afremmend elektrisch veld tussen reflector en
roosters. De elektronen zullen dan ook na enige tijd tot stilstand komen.
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Deze tijd is te berekenen met de formule
v
t =
a
Hierin is v de snelheid, waarmee de elektronen de roosters gepasseerd
zijn en a de vertraging die in het negatieve veld ondervonden wordt. De
elektronen die door het signaal in de trilholte een grotere snelheid hebben
gekregen, zullen dus langer onderweg zijn naar de reflector dan de elek
tronen die door het signaal nu juist een vertraging hebben ondervonden.
Uit de formule
s = lat2

volgt, dat de snellere elektronen ook een grotere weg in de richting van
de reflector afleggen dan de tragere. Nadat ze tot stilstand zijn gekomen,
worden de elektronen weer versneld in de richting van de roosters om na
een gelijke tijd t daar weer aan te komen.
Door het verschil in snelheid zal een aantal elektronen gelijktijdig op
een bepaalde plaats aankomen en daar dus een elektronenconcentratie
veroorzaken. De bedoeling is nu dat deze concentratie ontstaat op het
moment dat de elektronen teruggekeerd zijn op de roosters.
In fig. 186 is in A de spanning tussen de roosters geschetst, in B is het Applegate-diagram van het reflexklystron weergegeven en in C is de stroom
dichtheid van de terugkerende elektronen op de plaats van de roosters
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getekend. De elektronen die op de tijdstippen A, C, E, enz. de roosters
passeren, ondervinden geen versnelling of vertraging en beschrijven een
boog van een bepaalde lengte. De boog, die de elektronen beschrijven die
op de tijdstippen B, F, L, enz. de roosters passeren, is groter, daar ze een
grotere snelheid hebben gekregen door het signaal tussen de roosters.
De boog van de elektronen die op de tijdstippen D, H, N, enz. de roosters
passeren is echter weer kleiner. In fig. 186 is de vertraging door het rerepellerveld zodanig gekozen, dat de concentraties het sterkst zijn op het
moment dat de terugvallende elektronen de roosters passeren en op een
zodanig tijdstip dat op dat moment het signaal op de roosters positief is.
Omdat de stroomrichting van de elektronen nu omgekeerd is, zullen ze
door die positieve spanning worden afgeremd en dus energie afstaan aan
het signaal. De werking is nu verder gelijk aan die van het inhaalklystron.
Voor de snelheidsmodulatie is nauwelijks energie nodig. De terugkerende
elektronen geven in hoofdzaak energie af aan het signaal. Deze energie is
afkomstig uit de elektronenbundel. Dit houdt in dat het signaal in de
trilholte zichzelf in standhoudt, zodat de buis oscilleert.
Voor het instellen van de frequentie, waarop de buis oscilleert, zijn nu
slechts twee regelingen:
a. grofregeling door middel van variaties in de trilholte.
b. fijnregeling door middel van de repellerspanning.

Het starten van het oscilleren geschiedt, zoals bij elke oscillator, door de
ruis. Door de onregelmatigheden die altijd in de elektronenbundel aan
wezig zijn, worden signalen op de roosters geïnduceerd, die het gehele
frequentiespectrum omvatten (witte ruis). De signalen die de juiste fre
quentie hebben, stoten de trilholte aan, waarmee dan een aanvang ge
maakt wordt met de snelheidsmodulatie van de elektronenbundel.
In fig. 187 B is u de spanning op de roosters. In fig. 187 A is het Applegatediagram getekend voor elektronen, die gedurende de positieve halve
periode, die samenvalt met tijdstip 0, de roosters passeren. De repeller
spanning is nu zodanig te regelen, dat het tijdstip, waarop deze elektronen
zich hebben gegroepeerd met anderen, samenvalt met de eerstvolgende
positieve halve periode van het signaal, óf met de daaropvolgende posi
tieve halve periode óf met een nog lagere positieve halve periode.
Afhankelijk van de halve periode, die wordt aangestoten, spreekt men
van de eerste, tweede of derde mode, waarin de buis oscilleert. Het nadeel
van een hogere mode is, dat de elektronenconcentraties minder sterk zijn
dan bij de eerste mode (At in fig. 187 A). Het gevolg is een lager rendement,
dus een kleiner uitgangsvermogen. In fig. 187 C is de stroomdichtheid van
de terugkerende elektronen op de plaats van de roosters getekend.
De piek, die het gevolg is van de elektronenconcentraties, is bij de derde
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mode belangrijk kleiner dan bij de eerste mode. Het is dan ook gebruike
lijk de buis te laten oscilleren in de eerste mode.
Het reflexklystron zal zelf de amplitude van het signaal begrenzen. Zou
door b.v. het verminderen van de belasting de amplitude van het signaal
groter dreigen te worden, dan zal ook de snelheidsmodulatie sterker
worden. Het gevolg is, dat het maximum van de elektronenconcentratie
niet meer met de roosters samenvalt, zodat de terugkoppeling minder
sterk wordt.
Het is mogelijk het klystron door middel van de repellerspanning op een
bepaalde manier te laten oscilleren. Bij een impulsvormige repellerspan
ning zal het klystron impulsvormig oscilleren (fig. 188).
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Wordt de repellerspanning zaagtandvormig gevarieerd (fig. 189), dan zal
de frequentie waarop het klystron oscilleert, binnen de bandbreedte van
de trilholte, zaagtandvormig veranderen. Indien de variatie van de re
pellerspanning te groot is, zal de oscillator bij het overtreden van de gren
zen afslaan.

4.5. De lopende golfbuis.
Zowel de h.f.-buizen als de tot nu toe behandelde microgolfbuizen, heb
ben alle voor de juiste werking één of meer frequentie-afhankelijke ele
menten nodig (trillingskringen, lecherlijnen of trilholten). Dit geeft ons
de mogelijkheid om selectief te versterken. Een nadeel is soms dat de
hiermee op te bouwen schakelingen slechts een beperkte bandbreedte
hebben.
De lopendegolfbuis werkt geheel zonder frequentiegevoelig element en
is daarom een buis met een zeer grote bandbreedte. Deze bandbreedte
kan tot 600 MHz (6 • 108 Hz) bedragen. Hoewel in een klystron de elek
tronen bewegen, vinden we de maximale elektronenconcentraties steeds
op dezelfde plaatsen in de buis. Gaan we de sterkte van de concentratie
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Een reflexklystron gemonteerd op
een golfpijp.
Aan de onderzijde de aansluitingen
voor gloeidraad en kathode.
Aan de bovenzijde de repelleraansluiting. Het asje met de sleuf dient
voor de afregeling van de trilholte.

De lopendegolfbuis. De plaat aan de rechterzijde is verbonden met de collector en kan
gebruikt worden voor montage op een koellichaam.

op verschillende plaatsen in de buis meten, dan kunnen we een verloop
van de sterkte constateren die als functie van de plaats golfvormig is. Het
Het klystron is dan ook een staandegolfbuis te noemen. De oorzaak is dat
de elektronenstroom wordt beïnvloed door een microgolfsignaal dat niet
van plaats verandert (plaats van de trilholte). Bij de lopendegolfbuis wordt
een elektronenbundel beïnvloed door een microgolfsignaal dat in de vorm
van lopendegolven op een lijn in de buis aanwezig is.
De elektronenbundel in de buis wordt veroorzaakt door een elektronen
kanon (fig. 190). Dit kanon is opgebouwd uit een kathode, roosters, ano121

den en eventueel focusseringsmagneten. Na het verlaten van het kanon
ondervinden de elektronen geen versnelling of vertraging meer van een
veld, afkomstig van een gelijkspanning.
Om te voorkomen dat de bundel eventueel gaat 'uitwaaieren' (divergeren)
in de vrij lange buis, door b.v. de onderlinge afstoting van de elektronen,
is om de buis een focusseringsspoel of een focusseringsmagneet geplaatst
(niet te verwarren met de focusseringsmagneten in het elektronenkanon).
Deze magneet veroorzaakt een veld in de lengterichting van de buis waar
door de elektronen bijeen gehouden worden. Aan het eind van de buis is
een collector geplaatst waardoor de elektronen worden opgenomen en
via de voedingsbron worden teruggevoerd naar de kathode. In de buis is
een geleider geplaatst waarlangs de microgolfenergie zich, zoals dat bij
lange lijnen het geval is, moet verplaatsen in de vorm van lopendegolven.
De ingang van deze lijn bevindt zich aan de zijde van het elcktronenkanon.
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Voor de juiste werking van de buis is het noodzakelijk dat een bepaald
gedeelte van de elektronenbundel zich gedurende de gehele buislengte
steeds tegenover hetzelfde punt van het microgolfsignaal blijft bevinden.
Daarvoor dient dus de snelheid van de elektronenbundel gelijk te zijn
aan die van het microgolfsignaal langs de geleider. De snelheid van dit
signaal is echter ongeveer gelijk aan de lichtsnelheid (c) hetgeen met de
elektronen van de bundel nooit te bereiken zal zijn. De versnellingsspanning in het elektronenkanon zal ongeveer 1500 V bedragen. Bij deze
spanning wordt een elektronensnelheid van 0,1 c verkregen. Dat betekent,
dat de snelheid van het microgolfsignaal langs de geleider ongeveer tien
maal moet worden vertraagd. Dit wordt bereikt door de geleider te spiraliseren.
Hoewel het signaal langs de geleider zich nog met de lichtsnelheid ver
plaatst, is de verplaatsingssnelheid in axiale richting veel kleiner. Bij een
juiste spoed van de spiraal of ’Helix’ is de snelheid van het microgolf
signaal in axiale richting gelijk aan de snelheid van de elektronen in de
bundel. De spiraal is nu zodanig in de buis geplaatst, dat de elektronen
bundel zich precies in het hart van de spiraal bevindt.
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In fig. 191 B is de spiraal voorgesteld door de lijnen P en Q. In het midden
tussen de lijnen is de elektronenbundel geschetst. Door de grote lengte van
de spiraal t.o.v. de golflengte van het microgolfsignaal, dat zich hierlangs
beweegt, zal zich een aantal gehele golflengten op de lijn bevinden. Het
signaal wordt ingebracht aan de zijde van de kathode. Het is voorgesteld
in fig. 191 A.
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Doordat er slechts één geleider in de buis aanwezig is, zal hierdoor een
longitudinaal elektromagnetisch veld ontstaan (TM-veld). Hiervan is
het elektrisch veld geschetst in fig. 191 B. Het gevolg is, dat bepaalde elek
tronen van de bundel zullen worden versneld en weer andere worden ver
traagd.
In fig. 191 C is het elektrisch veld weergegeven. Gedurende de halve perio
de AB zullen de elektronen uit de bundel worden versneld en gedurende
de halve periode BC worden vertraagd. Hetzelfde zal kunnen worden vast
gesteld voor elke overeenkomstige halve periode. Het gevolg is, dat er
na verloop van tijd op de punten B, D, enz. elektronenconcentraties zullen
ontstaan. De elektronen zullen a.h.w. naar deze punten toe worden ge
dreven. De genoemde punten verplaatsen zich met dezelfde snelheid als
het signaal door de buis en daar gedurende de gehele weglengte de ver
snellende en vertragende werking blijft bestaan, zal de elektronen
concentratie op die punten (bunch) steeds sterker worden. De elektro
nenconcentraties induceren een spanning in de spiraal en deze spanning
zal het oorspronkelijk microgolfsignaal versterken. Daar de concentra
ties een onderlinge afstand hebben, die gelijk is aan de golflengte van het
microgolfsignaal, zal de geïnduceerde spanning van gelijke frequentie
zijn. Ook de fase is zodanig dat het oorspronkelijke signaal wordt ver
sterkt. Daar de sterkte van de elektronenconcentraties bij het doorlopen
van de buis steeds groter wordt, zal ook de sterkte van het signaal op de
spiraal steeds toenemen.
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Het gevolg is, dat ook het elektrisch veld steeds sterker wordt. Er ont
slaat nu een wisselwerking in de buis tussen het signaal op de spiraal en
de elektronenconcentraties. Door het toenemen van het elektrisch veld
zullen ook de versnellingen en de vertragingen toenemen en daarmee
dus ook de concentraties. Deze induceren weer een spanning in de
spiraal enz. Het gevolg is, dat bij het doorlopen van de buis het microgolfsignaal in sterke mate zal worden vergroot (fig. 192).
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een zwak microgolfsignaal dat op de ingang van de spiraal is geplaatst als een versterkt
signaal op de uitgang kan worden afgenomen. De versterking van
lopendegolfbuizen kan 34 tot 37 dB bedragen bij een frequentie van
4 • 109 tot 5 • 109 Hz en een afgegeven vermogen tot 8 W.
De tot nu toe beschreven constructie zal echter in het algemeen niet
bruikbaar zijn om als versterker te dienen. Het zal niet te vermijden
zijn dat aan het begin en aan het eind van de spiraal reflecties optreden.
De teruggaande lopendegolven die hierdoor ontstaan zullen de buis
doen oscilleren. Bij een reflectiecoëfficient van 0,1 is een versterking
van 100 voldoende om de buis te laten oscilleren. Immers, een heen
gaand signaal over de spiraal wordt dan honderd keer versterkt aan
het einde aangetroffen, één tiende gedeelte daarvan reflecteert en gaat
als teruggaande golf weer naar het begin van de spiraal. Daar weer één
tiende gedeelte van reflecteert opnieuw, heeft dan weer de oorspronke
lijke sterkte teruggekregen, wordt als heengaande golf weer honderd
maal versterkt enz. De frequentie waarop de buis oscilleert, is afhanke
lijk van de lengte van de spiraal en van de snelheid van het signaal.
De heen- en de terugkerende golf leggen nl. samen twee maal de lengte
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van de spiraal af en deze totale weglengte moet gelijk zijn aan een heel
aantal malen de lengte van een golf. De terugkoppeling heeft dus in de
buis zelf plaats in de vorm van reflecties. Door de grote versterkingsfactor van de buis is een minimale reflectie al voldoende om de buis te
laten oscilleren en in het algemeen kan gesteld worden dat in elke buis
voldoende reflectie aanwezig is om hem als oscillator te laten dienen.
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Bij buizen die slechts moeten dienen als versterker, dient dus voorkomen
te worden, dat de teruggaande lopendegolven aan het begin van de buis
opnieuw reflecteren. Daartoe plaatst men op één derde afstand van het
begin van de spiraal een verzwakker. Deze verzwakker absorbeert al
het signaal op de spiraal, dus zowel de heengaande als de teruggaande
lopendegolven. In het eerste gedeelte van de buis heeft echter al de vor
ming van een (zwakke) elektronenconcentratie plaatsgevonden. Hier
door zal na de verzwakker in de spiraal een signaal worden geïnduceerd,
zodat hierna de beschreven werking weer normaal kan plaatsvinden. De
aan het eind van de spiraal ontstane teruggaande lopendegolven worden
echter door de verzwakker geabsorbeerd en niet weer opnieuw gereflec
teerd. Het oscilleren van de buis zal om die reden dus niet meer plaats
vinden. Het verloop van het signaal in de buis is geschetst in fig. 194.
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4.6. Het magnetron.
Van de tot nu toe behandelde actieve microgolfelementen is slechts het
inhaalklystron in staat om een groot vermogen aan de belasting te
leveren. Als nadeel kwam daarbij naar voren de ingewikkelde afregelprocedure. Als extra nadeel bij grote vermogens kan genoemd worden
de grote afmetingen, die de buis dan moet bezitten en het relatief grote
gewicht. Voor wat betreft de laatste twee punten is het hierna te be
handelen 'magnetron’ duidelijk in het voordeel. Ten opzichte van het
inhaalklystron voor gelijke prestaties zijn de afmetingen en het gewicht
belangrijk kleiner. Een eigenschap van het magnetron is echter dat het
slechts geschikt is om als oscillator te gebruiken. Er zijn magnetrons
voor frequenties van
3,75 • 109 Hz. tot 6 • 108 Hz. (8 mm-50 cm)

en vermogens van

10 kW tot 30 MW (piekvermogen).
Alvorens op de werking van het magnetron in te gaan, beschouwen we
eerst de gedragingen van een elektron in een elektrisch en/of in een
magnetisch veld.
Is er tussen twee geleiders, zoals in fig. 195, een homogeen elektrisch
veld aanwezig, dan zal op een elektron dat hier tussen aanwezig is (a)
een kracht F worden uitgeoefend, die kan worden uitgedrukt als
F = E ■ q N,

waarin E de veldsterkte en q de lading van het elektron voorstelt. Zolang
het elektron nog niet op de positieve geleider is aangekomen, bezit het
een arbeidsvermogen van plaats ten opzichte van de positieve geleider.
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Heeft een elektron onder invloed van het veld een afstand in de richting
van de positieve plaat afgelegd, dan zal het ten gevolge van de kracht F
een versnelling hebben ondergaan. Het arbeidsvermogen van plaats
(potentiële energie) is verminderd met de waarde
W = (E • q) • s Nm
(31)
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Het arbeidsvermogen van beweging (kinetische energie)

m ■ v2
W =------- Nm
(32)
2
waarin m de massa en v de snelheid van hel elektron is, is met dezelfde
waarde toegenomen. Was de snelheid van het elektron in punt P nul dan
geldt:
m • v2
Nm
(E • q)•s =
2
Hel elektron heeft nu energie opgenomen uit het elektrisch veld.
Beweegt een elektron zich van Q naar P in het veld, dan zal het arbeids
vermogen van beweging zijn afgenomen. Het elektron heeft dan nl. een
vertraging ondervonden van het veld. Het arbeidsvermogen van plaats
zal echter zijn toegenomen.
Ook nu geldt:
m ■ v2
Nm
(E •q)•s = —
2

Door het verminderen van de kinetische energie van het elektron zal het
energie hebben afgegeven aan het veld. Een elektron, dat zich eerst van
P naar Q en later weer van Q naar P verplaatst, zal uiteindelijk geen
energie hebben opgenomen van of hebben afgegeven aan het veld.
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In fig. 196 beweegt een elektron zich met de snelheid v loodrecht op een
homogeen magnetisch veld. Overeenkomstig de hiervoor geldende
wetten wordt er op het elektron door het veld een kracht uitgeoefend
die kan worden uitgedrukt als

F = B q•vN

(33)

waarin B de magnetische veldsterkte, q de lading van het elektron en v
de snelheid van het elektron weergeeft. Deze kracht staat steeds lood-
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recht op de bewegingsrichting van het elektron, zodat de baan van het
elektron wordt afgebogen. De snelheid van het elektron zal echter niet
toe- of afnemen. Zijn energietoestand blijft dus gelijk, zodat geen energie
aan het veld wordt onttrokken dan wel hier aan wordt afgegeven.
Gedurende de gehele weg dat het elektron onder invloed van het veld
staat is de kracht met een constante grootte aanwezig.
Het elektron gaat nu een cirkelvormige baan beschrijven, waarbij de
kracht F gelijk is aan de centripetaalkracht:
F

m • v2
N
r

waarin m de massa en v de snelheid van het elektron is. Hierin is r de
straal van de cirkelbaan. Uit (33) volgt nu

B •q•v• =

m • v2
r

en na enige herleiding:
m•v
" = Bq

(34)

Hieruit volgt, dat de straal van de cirkel recht evenredig is met de snel
heid van het elektron en omgekeerd evenredig is met de veldsterkte.
In fig. 197 bevindt zich tussen twee geleiders het homogene elektrische
veld E terwijl daar loodrecht op een magnetisch veld B is aangebracht.
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Veronderstel dat in P zich een vrij elektron bevindt waarvan de snelheid
0 is. Op dit elektron werkt een kracht FE ten gevolge van het elektrisch
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veld. Een kracht ten gevolge van het magnetisch veld wordt niet onder
vonden, omdat het elektron niet beweegt. Het elektron gaat nu bewegen
in de richting van de positieve geleider. Door deze beweging ontstaat
nu een kracht FB van het magnetisch veld, die loodrecht op de beweging
is. Het elektron gaat nu afbuigen. Door de toenemende snelheid zal FB
steeds groter worden, waarmee ook de afbuiging groter wordt. De situ
atie in punt Q is in Fig. 198 geschetst.
De krachten FE en FB laten zich samenstellen tot F. Deze kracht kan
weer ontbonden worden in de kracht Fv in de bewegingsrichting van het
elektron en in kracht Fc loodrecht op de bewegingsrichting. De kracht
Fv doet het elektron versnellen, dc kracht Fc doet het afbuigen.
In punt R aangekomen, zal de afbuiging zo groot zijn geweest, dat de
bewegingsrichting loodrecht op FE is. Het gevolg is dat FB tegengesteld
aan FE is. Het verschil tussen FE en FB zorgt er voor dat het elektron
verder zal worden afgebogen, weer terug naar de negatieve geleider.
In punt R is er geen component in de bewegingsrichting zodat het
elektron niet meer aan een versnelling onderhevig is en zijn maximale
snelheid heeft bereikt.
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In punt S is de situatie overeenkomstig punt Q. In fig. 199 is de samen
stelling weergegeven. De kracht Fv is nu zodanig gericht, dat de snel
heid van het elektron wordt vertraagd. Deze snelheid is in punt T nul
geworden. Het elektron is nu weer op de negatieve geleider aangekomen
en kan opnieuw aan een volgende kromme beginnen.
Omdat de snelheid van het elektron niet constant is en omdat de kracht
Fb, afhankelijk van de plaats op de kromme, steeds een andere hoek
maakt met FE, is de afbuigende kracht op het elektron niet constant en
de kromme zal daarom dan ook geen gedeelte van een cirkelbaan zijn.
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Deze kromme wordt beschreven als een 'cycloïde' en wordt gevonden
als men een cirkel laat rollen over een rechte lijn. De baan die een punt P
op de omtrek van deze cirkel dan gaat beschrijven wordt de cycloïde
genoemd.
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In fig. 200 is de kromme geconstrueerd. De snelheid die het elektron
maximaal zal bereiken, wordt verkregen als het de top van de cycloïde
heeft bereikt (vm in fig. 200). De grootte daarvan kan worden berekend
met de formule

2E

(35)

v m = B m/s

De gemiddelde snelheid waarmee het elektron zich verplaatst, is echter
kleiner. Deze snelheid wordt gevonden na het beschouwen van fig. 201.
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Bij een rollende cirkel heeft het punt P (aanrakingspunt met de lijn) geen
snelheid t.o.v. de lijn waarover hij rolt. Als het punt Q de snelheid
vm heeft, dan zal het middelpunt M een snelheid moeten bezitten die
daarvan de helft is (alle snelheden t.o.v. de lijn). De gemiddelde snel
heid van de beweging van het elektron zal dan ook zijn:

E
vs =-g m/s
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(36)

De basisconstructie van het magnetron is die van een diode, het is dus
opgebouwd uit een kathode en een anode. De kathode is indirect verhit.
Voor het gemak nemen we aan dat de snelheid waarmee de elektronen
de kathode verlaten nul is, d.w.z. door het emitteren van de kathode
krijgen we de beschikking over een aantal elektronen, waarvan de
aanvangssnelheid nul is. De kathode en de anode zijn cirkelvormig
uitgevoerd en concentrisch t.o.v. elkaar geplaatst, met de anode om
de kathode heen. Het is echter eenvoudiger om het magnetron recht te
veronderstellen. We krijgen dan een gelijke uitvoering als in fig. 197.
De negatieve geleider is dan de kathode en de positieve geleider de
anode. Het magnetron is geplaatst tussen de poolschoenen van een zeer
sterke permanente magneet. Hierdoor wordt het veld B verzorgd.
Alle door de kathode geëmitteerde elektronen gaan nu aan de cycloïde
beweging deelnemen. De richting van de beweging is afhankelijk van de
richting van het magnetisch veld. Deze richting is in fig. 197 (en in de
volgende figuren) zodanig genomen, dat de gemiddelde elektronen
beweging naar rechts gericht is.
De grootte van de anodespanning en de sterkte van het magnetisch veld
worden zodanig gekozen, dat er geen elektronen de anode kunnen
bereiken. In de buis is er dus een situatie, zoals geschetst in fig. 202.

anode

♦
E
•----- ► V m Q x =
■

m/s

I-

®®[

U0

,®®'

k athode —■—--------------- *■
Fig. 202

Bij het magnetron wordt de anode ook nog gebruikt als parallelgeleider
voor de microgolfenergie. Wordt deze energie aan de linkerzijde van
fig. 202 tussen de anode en de kathode geplaatst, dan zullen er lopendegolven ontstaan, die in dezelfde richting door de buis gaan als de verplaatsingsrichting van de elektronen langs de kathode. Evenals bij de
lopendegolfbuis dient de snelheid van de microgolfenergie langs de
geleiders gelijk te zijn aan de elektronensnelheid door de buis. Ook hier
moet de snelheid van de microgolfenergie vertraagd worden. Deze
vertraging wordt verkregen door in de anode trilholten aan te brengen
van een zodanige afmeting dat ze zich voor de microgolfenergie induc
tief zullen gedragen.
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Uit de formule

v =

1

x/L C

volgt dat de energie hierdoor vertraagd wordt. In fig. 203 zijn enige
vormen van trilholten geschetst.
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Door de speciale vorm die de anode nu heeft, ontstaat een longitudinaal
elektromagnetisch veld in de buis (TM-veld). De situatie is geschetst in
fig. 204. Voor het beschouwen van de werking is het nodig om elke golf
lengte in vier sectoren te verdelen, afhankelijk van de hoofdrichting van
het veld (fig. 205).
In sector C van fig. 205 is de richting van het EM-veld E(~} gelijkgericht
aan het veld dat ontstaat ten gevolge van de gelijkspanning tussen anode
en kathode E._..
< — j Het resultaat

Eto< = E(=) + E(^)
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is er de oorzaak van dat de cycloïden in deze sector wat groter uitvallen
dan zonder het microgolfsignaal. Een ander effect is er echter niet. Er
wordt geen energie uit het veld opgenomen of hieraan afgegeven. Dit is
ook het geval in sector A. Hier geldt echter

Etot = E( = ) —E(~}
zodat de cycloïden kleiner zijn.
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In Tig. 206 is het vectordiagram gegeven voor sector B. Het in deze
sector heersende veld Elo( is nu niet meer loodrecht op de kathode gericht
zodat nu de elektronenbeweging niet meer evenwijdig aan de kathode is.
De richting van de beweging is nu zodanig, dat de elektronen alweer op
de kathode terug zijn, voordat ze de gehele cycloïde hebben kunnen af
maken.
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De bewegingssnelheid is dan niet nul en de kinetische energie die ze nog
bezitten zal bij de botsing met de kathode in warmte worden omgezet.
Deze energie hebben de elektronen onttrokken aan het wisselveld. Als
ze op de kathode aankomen, hebben ze t.o.v. E( = ) hetzelfde arbeids
vermogen van plaats en ze kunnen hieruit dus geen energie hebben
opgenomen.
Ook uit het magnetisch veld wordt geen energie opgenomen, daar de
kracht FB steeds loodrecht op de bewegingsrichting staat. De energie
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kan dus alleen maar uit het wisselveld zijn opgenomen. Dit veld is er
uiteindelijk ook de oorzaak van dat de elektronensnelheid op de kathode
niet nul is. Door de botsingen zal energie aan de kathode worden afge
staan in de vorm van warmte. Hiermee zal men uiteindelijk rekening
moeten houden bij het bepalen van de gloeispanningsenergie.
Het vectordiagram voor sector D is weergegeven in fig. 207. Ook nu
staat Etot niet meer loodrecht op de kathode. De richting van de elek
tronenbeweging is nu zodanig, dat wanneer een elektron zijn cycloïde
heeft afgemaakt, hij zich nu op de afstand Ah van de kathode verwijderd
heeft. Zijn arbeidsvermogen van plaats is nu verminderd met

W = E( = )- Ah ■ q(Nm)
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Fig. 207

Het arbeidsvermogen van beweging is echter gelijk aan dal aan het begin
van de cycloïde, daar in beide gevallen de snelheid nul is. De arbeid die is
onttrokken aan het E( = ) veld moet nu zijn afgegeven aan het wisselveld.
Daar de snelheid van het microgolfsignaal langs de anode gelijk is aan de
gemiddelde elektronensnelheid, zal een elektron dat zich eenmaal in
sector D bevindt, ook hierin blijven en na een aantal cycloïden op de
anode komen (fig. 208).
De energie-overdracht per elektron is nu:

W = E( = ) ■ q • d- (Nm)
waarin d de afstand tussen de anode en de kathode is. De energie die door
één elektron aan het wisselveld wordt overgedragen is meer dan de
energie, die door één elektron in sector B daaraan onttrokken wordt.
Het elektron zal nl. tussen anode en kathode steeds meerdere cycloïden
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doorlopen, terwijl een elektron in sector B slechts een gedeelte van een cy
cloïde doorloopt. Er heeft dus versterking van het microgolfsignaal langs
de anode plaatsgevonden. Ook op de anode zal een warmte-ontwikkeling
plaats hebben. Deze warmte-ontwikkeling ontstaat, omdat een elektron,
dat een bepaald gedeelte van een cycloïde heeft doorlopen, een kine
tische energie heeft en deze bij het treffen van de anode in warmte zal
omzetten. Deze warmte-ontwikkeling beïnvloedt het rendement van het
magnetron in ongunstige zin. Verbetering van het redement kan worden
verkregen door de anodespanning zodanig te kiezen, dat de elektronen
de anode treffen op het moment dat ze net een cycloïde hebben afge
maakt (b.v. punt P2 van fig. 208).

In verband met het voorgaande zal het microgolfsignaal bij het gaan
langs de anode dus steeds sterker worden. Om de buis aan het oscilleren
te krijgen, moet dat signaal naar het begin van de anode worden terug
gekoppeld. Deze terugkoppeling komt vanzelf tot stand daar de vorm
van de buis niet lineair is, maar cilindrisch, zoals dat reeds eerder is
opgemerkt.

"uitgang” H'ingang
( 1 )
\1 /

/

k JiL J

F

•T

e

V JZ

Fig. 209
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In fig. 209 is een cilindrisch magnetron geschetst. In de tekening is een
lijn aangegeven waar de uitgang met de ingang zou kunnen zijn door
verbonden. In werkelijkheid kan deze lijn op elke willekeurige plaats
in het magnetron getrokken worden. Ook is in dit figuur een viertal
’elektronenslurven’ te zien. Deze slurven ontstaan op dié plaatsen, waar
zich een sector D bevindt en dus de elektronen de anode kunnen be-
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reiken. Met dezelfde snelheid waarmee het microgolfsignaal zich langs
de anode verplaatst, draaien deze slurven als de spaken van een wiel
rond in het magnetron.
Het microgolfsignaal kan worden uitgekoppeld door een koppellus te
plaatsen in één van de trilholten. Het magnetisch veld in de trilholte
(de trilholte gedraagt zich inductief voor het signaal) induceert een
spanning in de lus. De lus is vaak een verlenging van de binnengeleider
van een concentrische lijn.
In de figuren 210 en 211 is de constructie geschetst. Het is mogelijk een
magnetron te laten oscilleren op verschillende frequenties. Een voor
waarde hierbij is dat de lengte van de omtrek van de anode gelijk is aan
een geheel aantal malen de golflengte, zodat op de denkbeeldige ‘ingangs'- en ‘uitgangslijn’ van fig. 209 het in- en uitgangssignaal elkaar in
fase ontmoeten. Afhankelijk van het aantal golflengten dat over de
anode-omtrek is verdeeld, spreekt men van een mode 1, mode II, mode
III, enz. oscillator. De verschillende modes voor een magnetron met acht
trilholten zijn weergegeven in fig. 212. Van boven naar beneden zijn dit
resp.:

Mode I Hierbij is de golflengte van het signaal gelijk aan de omtrek van
de anode. De faseverschuiving per segment is dan | n rad.
(één-mode).
Mode II Hierbij vinden we twee golflengten over de omtrek van de
anode. De faseverschuiving per segment is | n rad. (tweemode).
Mode III Over de omtrek van de anode vinden we drie golflengten. Per
segment is de faseverschuiving | n rad. (drie-mode).
Mode IV Er zijn nu vier golflengten verdeeld over de omtrek van de
anode. De faseverschuiving per segment is dan n rad. (vier- of
n-mode).

Fig. 210
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oude engelse methode (asymetrisch)
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Het grootste rendement van het magnetron wordt verkregen als het
oscilleert in de n-mode. Zonder verdere voorzieningen heeft men de
mode, waarop het magnetron oscilleert, echter niet in de hand. Deze
hangt dan van toevallige omstandigheden af. Men kan een magnetron
dwingen in een bepaalde mode te oscilleren door de plaatsen die daarbij
dezelfde potentiaal behoren te hebben met elkaar door te verbinden.
Deze methode noemt men 'strapping' en een aantal manieren hiervan
bij een magnetron met acht trilholten dat moet oscilleren in de n-mode,
zijn weergegeven in fig. 213.
Voor het regelen van de frequentie waarop het magnetron oscilleert moet
de snelheid van het signaal langs de anode geregeld worden. De golf
lengte van het signaal zal nl. steeds gelijk blijven. Uit
v

r=x
volgt, dat voor het veranderen van f bij gelijkblijvende X, v verandert
moet worden. Uit de formule
1
V =

#C

volgt weer, dat dit laatste mogelijk is door het veranderen van L.
Elke regeling van de frequentie van de magnetronoscillator is dan ook
gebaseerd op het veranderen van de inhoud van de trilholten in de anode.
Het magnetisch veld B in de ruimte tussen de anode en de kathode moet
zeer sterk zijn. Hiertoe wordt het magnetron geplaatst tussen de poolschoenen van een magneet. Hiervoor wordt steeds een permanente
magneet gebruikt, omdat een elektromagneet een veel te groot gewicht
zou hebben en ook een te grote plaats zou moeten innemen in de appara
tuur die in het algemeen zo mobiel mogelijk moet zijn.
Twee modellen van magneten zijn in fig. 214 weergegeven. In fig. 215 is
een magnetron geschetst. Fig. 216 is een afbeelding van hetzelfde mag
netron.
pool schoenen
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Fig. 214
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Fig. 215
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In deze tekening is echter een eindplaat weggelaten om ook het in
wendige te kunnen waarnemen. Zichtbaar is dat de uiteinden van de
kathode zijn afgeschermd door de eindschilden. Deze schilden vangen
de elektronen op die in axiale richting zijn uitgezwermd en bezitten de
kathodepotentiaal. In het algemeen wordt de anode geaard om aan
sluiting van de concentrische lijn of de golfpijp te vergemakkelijken en
om een goede afscherming te geven. De kathode moet dus gevoed worden
met een negatieve spanning t.o.v. aarde.
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Het magnetron, ingebouwd tussen
twee hoefijzervormige magneten
met aan de onderzijde de overbrenginrichting voor het afregelen
van de trilholten. Geheel bovenaan
de aansluitingen voor de gloeidraad en de kathode. In het
midden de golfpijpaansluiting.

4.7. Zender- en ontvangerblokkeerbuizen.
In bepaalde gevallen wordt er bij een communicatiesysteem gebruik
gemaakt van een 'simplex’ verbinding. Dit houdt in dat men zowel
zendt als ontvangt op dezelfde frequentie en via hetzelfde antennesysteem. Bij veel eenvoudige communicatie-apparatuur wordt dan
tijdens het zenden de ontvanger van de antenne ontkoppeld door een
relais. Bij apparatuur dat met zeer korte zendimpulsen met een betrek
kelijk hoge impulsherhaalfrequentie werkt, terwijl de ontvanger inge
schakeld moet zijn tussen de impulsen (radar b.v.), is door zijn traag
heid een relais niet meer geschikt.
Het 'mechanische’ relais dient hier vervangen te worden door een veel
sneller 'elektronisch relais’.
Het ontkoppelen van de ontvanger van het antennesysteem is nood
zakelijk, omdat anders over de ingang van de ontvanger een belangrijk
gedeelte van de zendenergie verloren zou gaan. Een tweede punt is dat
bij zenders die impulsvormige energie uitzenden vaak gewerkt wordt
met zeer grote piekvermogens, waardoor bij het ingeschakeld blijven
van de ontvanger de antenne-ingang hiervan zou kunnen worden ver
nield.
Het elektronisch relais dat de gang van de energie in het antennesysteem
in de juiste richting moet leiden, wordt een ’blokkeerbuis’ genoemd. Er
zijn zowel ontvangerblokkeerbuizen als zenderblokkeerbuizen. Het
principe van een schakeling met een ontvangerblokkeerbuis is in fig. 217
geschetst.
Het hierin aangegeven OBB is de ontvangerblokkeerbuis.
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Het principe van de werking hiervan is dat een gas tussen twee elek
troden wordt geïoniseerd als een hogere spanning in het transmissie
systeem aanwezig is tengevolge van een werkende zender. Het geïoni
seerde gas heeft dan een zeer lage weerstand die als kortsluiting be
schouwd kan worden.
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(
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____ B
OBB rg )
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Fig. 21 7

Door de afstand AB van OBB naar transmissiesysteem X/4 te maken,
vindt men bij B een oneindig hoge impedantie in de richting van A,
zodat geen energie in de richting van de ontvanger kan gaan.
Nadat de zender is gestopt, zal het gas in de OBB deïoniseren, zodat de
weerstand hiervan weer oneindig hoog wordt. Een ontvangen signaal
zal te zwak zijn om het gas te kunnen ioniseren. Het signaal zal dus de
OBB kunnen passeren om naar de ontvanger te gaan. Al weer om ver
liezen te voorkomen mag de ontvangen energie óók niet in de richting
van de zender gaan. In de microgolftechniek zijn de zenders opgebouwd
uit een oscillator die de gehele zendenergie moet leveren. Deze oscillatoren hebben, als ze niet in bedrijf zijn, vaak een oneindig hoge impe
dantie (magnetron). Door nu de afstand tussen B en de zender een veel
voud van de halve golflengte te maken, zien we vanuit B in de richting van
de zender een oneindig hoge impedantie. De ontvangen energie zal dus
in zijn geheel naar de ontvanger gaan.
Het is niet altijd mogelijk aan de laatste eis te voldoen. Dan wel de
zender heeft geen oneindig hoge impedantie als hij buiten bedrijf is dan
wel de afstand van B tot de zender is niet een geheel aantal malen de halve
golflengte te maken. Ook kunnen in het hoofdtransmissiesysteem misaan
passingen voorkomen, die de werking ongunstig beïnvloeden. Het
toepassen van een zenderblokkeerbuis geeft hiervoor de oplossing
(ZBB, zie fig. 218).
De ZBB is, evenals de OBB, op X/4 afstand van de hoofdtransmissielijn
geplaatst. Als de zender in werking is, dan is het gas in beide buizen
geïoniseerd en hebben ze beiden een weerstand die als een kortsluiting
is op te vatten. Op de punten B en C wordt dan een oneindig grote
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impedantie gevonden, zodat de buizen geen invloed hebben op het sig
naal dat van de zender naar de antenne gaat.
Is de zender niet in werking dan hebben de buizen een oneindig hoge
impedantie.
Dit houdt in, dat op punt C een kortsluiting gevonden wordt. Ook de
afstand BC is X/4 lang, waardoor de impedantie bij B in de richting van de
zender oneindig groot zal zijn en geen ontvangstenergic in de richting
van de zender zal verdwijnen.
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Van de OBB wordt in B een impedantie gevonden, die afhankelijk is van
de ingangsimpedantie van de ontvanger. Als hel gas niet is geïoniseerd
dan kan de OBB nl. als transformator beschouwd worden die de in
gangsimpedantie van de ontvanger overbrengt naar de hoofdlransmissielijn.
De verbinding tussen punt B en de zender kan nu elke lengte hebben,
terwijl misaanpassing door hulpstukken in het transmissiesysteem nu
geen invloed meer hebben op de goede werking van de schakeling.
In fig. 219 is schematisch de constructie van een OBB voor concentrische
lijnen geschetst. Een cilindervormige trilholte is gedeeltelijk ingesmolten
in het glas van een buis die met een gasmengsel is gevuld.
In de ruimte buiten de buis worden door middel van koppellussen de inen uitgangen aangesloten. Het elektrisch veld in een ronde trilholte is
het sterkst in het midden van de holte. Door in het midden de afstand
van de tegenover elkaar liggende wanden naar elkaar toe te brengen,
wordt het elektrisch veld in het midden geconcentreerd. Op deze plaats
zal dan ook de eventuele ionisatie van het gas beginnen. In het algemeen
zijn zeer grote spanningen nodig om een gas te ioniseren. Het gevolg is,
dat voordat ionisatie plaatsgevonden heeft, al een te grote spanning
van de zender in de ontvanger doorgelekt is.
Dit wordt voorkomen door een hulpelektrode aan te brengen die op een
gelijkspanning wordt aangesloten, waarbij nog net geen ionisatie op
treedt (Keep-Alive elektrode). Nu zal het gas bij een lagere spanning
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tussen de 'elektroden' ioniseren. Ook is het mogelijk een voorionisatie
te veroorzaken door op één van de elektroden een radioactieve stof aan
te brengen.
Om een gas te ioniseren is een zekere tijd nodig. Deze 'ionisatietijd' is
niet voor alle gassen gelijk. Ook zal een gas een zekere tijd nodig hebben
om te deïoniseren. Vaak hebben gassen met een korte ionisatietijd een
relatief lange deïonisatietijd.

-1000 V Q keep-alive elektrode

ingang ------

_ uitgang
trilholte
(afstembaar)

Fig. 219
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gasmengsel

Voor de OBB's is het echter belangrijk dat het gebruikte gas zowel een
korte ionisatietijd heeft als een korte deïonisatietijd. Een korte ionisatie
tijd is nodig om te voorkomen dat bij de aanvang van de zendimpuls
teveel energie naar de ontvanger lekt. Een korte deïonisatietijd bevordert
na de zendimpuls een snelle terugkeer op ontvangst (bij radar is dat
belangrijk, omdat hierdoor de minimum afstand wordt bepaald, waarop
ontvangst van echo’s mogelijk is). Het gestelde wordt verwezenlijkt door
een mengsel van gassen in de buis toe te passen.
In fig. 220 is een OBB voor golfpijpen geschetst. Een golfpijpstuk met een
lengte van X/2 wordt aan beide zijden afgesloten door een polystereenplaatje en gevuld met een gasmengsel. In het midden zijn de elektroden
aangebracht waartussen eventueel het gas tot ionisatie gebracht kan
worden. Ionisatie van het gas geeft tussen de elektronen een kortsluiting
en dus een oneindig hoge impedantie aan de ingang van deOBB. Ook is
het mogelijk door het toepassen van een venster aan de ingang (afbeel
ding Q in fig. 220) en eventueel inwendig aangebrachte aanpassingen,
als het gas geïoniseerd is een kortsluiting te veroorzaken aan de ingang
van de OBB.
De OBB kan zowel magnetisch als elektrisch met het golfpijpensysteem
gekoppeld worden.
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géhöüdéfl Hiel dé plaats m hét gdlfpijpetis^téétti tpataiiei- of setieKöppeiiflgj.
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5. Halfgeleiders
in microgolfsystemen
5.1. Inleiding.
Reeds geruime tijd zijn er van halfgeleiderdioden eigenschappen bekend,
die ze geschikt maken voor toepassing in de h.f.- en microgolftechniek.
Naar aanleiding hiervan zijn tot ontwikkeling gekomen de
a. varactordioden (varicap dioden). Deze dioden gedragen zich als een
regelbare capaciteit, waarvan de waarde afhangt van de grootte van
een regelspanning.
b. Negatieve weerstandselementen (Impatt-diode, Baritt-diode, tunneldiode, Gunn-element). Deze elementen worden wel toegepast als
hulposcillator.
c. Schakeldioden (Pin-diode, Schottky-diode).

Voordat tot behandeling van de diverse elementen wordt overgegaan
zal eerst nog een samenvatting worden gegeven van de belangrijkste
eigenschappen van de halfgeleidermaterialen.
Zoals bekend mag worden verondersteld, bewegen in een atoom elek
tronen in vaste banen rondom een kern. Hoeveel elektronen en hoeveel
banen hangt af van het element waartoe het atoom behoort (fig. 221).
De elektronen die in een baan bewegen, hebben een bepaalde energietoestand en deze energietoestand wordt groter na gelang hun baan
verder van de kern verwijderd is (arbeidsvermogen van de plaats). Om
een elektron in een hogere baan te krijgen, dient dan ook energie aan dat
elektron toegevoerd te worden. Gebleken is, dat een bepaalde energiedrempel overschreden moet worden om het elektron van baan te doen
veranderen. Wordt een kleinere energiehoeveelheid toegevoerd, dan
blijft het elektron in zijn baan, maar zal een wat grotere snelheid krijgen.
Pas als de energiedrempel wordt overschreden zal het elektron in een
hogere baan komen.
Omdat het arbeidsvermogen van plaats dat bij deze baan hoort groter is,
zal het elektron in deze baan een lagere snelheid hebben, tenzij er weer
energie wordt toegevoerd.
Het aantal positieve kerndelen bepaalt het element waartoe het atoom
behoort.
Hiermee is dan meteen ook vastgelegd hoeveel elektronen er maximaal
rond de kern kunnen bewegen. Daar voor elke baan of'schil’ vaststaat
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hoeveel elektronen er maximaal in kunnen zitten, is hiermee ook het
aantal schillen van het bepaalde element vastgelegd. De buitenste schil
van het atoom wordt de 'valentie’-schil genoemd. Deze schil kan bij
bijna alle elementen niet meer dan 8 elektronen bevatten. Uitzonderingen
zijn waterstof en helium, waarbij de buitenste schil niet meer dan 2
elektronen kan bevatten. Is deze valentieschil in normale toestand geheel
vol met elektronen dan heeft de betreffende stof een edelgasstructuur
(helium, argon xenon, enz.). Van deze stoffen bezitten de atomen niet
de neiging zich te binden met andere atomen. Bij alle andere stoffen
gaan de atomen zich met elkaar binden tot moleculen. Het aantal
atomen, waarmee een bepaald atoom zich maximaal kan verbinden
wordt de 'valentiewaardc' genoemd. Deze binding ontslaat omdat de
atomen de elektronen in de buitenste schil zodanig met elkaar gaan uit
wisselen dat het lijkt alsof de buitenste schillen van de betreffende atomen
'vol' zijn. Zo kan een germanium of een silicum atoom zich binden met
vier andere atomen (fig. 222).
Dit komt, omdat zoveel germanium als silicum 4-waardig zijn en dus
vier elektronen in de buitenste schil hebben (fig. 223). De atomen B, C,
D en E kunnen zich op hun beurt binden met andere atomen, zodat een
geheel rooster van atomen ontstaat dat een 'kristalstructuur’ genoemd
wordt. De genoemde stoffen germanium en silicum zijn halfgeleiders.
In welke mate een stof een geleider is, wordt bepaald door het aantal
vrije elektronen dat in die stof aanwezig is.

kern
elektronen
Fig. 221

/

(2)
Fig. 222

Fig. 223

Gesteld is, dat door het toevoeren van een zeker hoeveelheid energie die
de drempelwaarde overschrijdt, een elektron in een hogere baan ge
bracht kan worden. Dat is ook het geval met de valentie-elektronen.
Deze verlaten het atoom en komen in een ruimte die de ’geleidingsbaan'
genoemd wordt. Een dergelijk elektron is een vrij elektron en laat een
positief geladen atoom of wel een 'ion' achter. Het toevoeren van de
energie kan o.a. geschieden door licht of warmte. Bij de meeste metalen
is de kamertemperatuur dan ook al genoeg om een zeer groot aantal
vrije elektronen te doen ontstaan. Deze stoffen zijn de geleiders.
Bij germanium en silicium ontstaan slechts een zeer beperkt aantal vrije
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eléktróhéh. Deze stoffen zijrt de halfgeleiders. Ih wéér andere stoffen
vindt men geen vrije elektrohen, zodat hiérih geen éléktfisèhe stroom
kan ontstaan. Dit zijn de isolatoren. De elektronen van atomen die aan
een kristalstructuur zijn gebonden, laten zich echter ih het algemeen
niet van het atoom verwijderen.
De geleidbaarheid van een halfgeleider kart WÓrdéh' verhoogd door de
stof te 'dopen' (ook wel ’verÖntreihigéh" gerioémd). Laat men nl. in
germariiüm of silicum een 5-waardig atoom (fosfor, arsenicum) in een
kristalroöster ophemen. dan zal dit atoom één eléktfon teveel in de
valentiébaah hebben. Dit elektron wordt afgéstötén én gaat zich in de
geléidingsbaan bewegen. Er is nu een positief ató'öm ih het kristal
structuur achtergebleven. Men zegt nu dat eert pfositief 'gdt' in het kristalroö'Ster aah'Wezig is dat 2iéh’ niet kan verplaatsen.
Ih’ hét materiaal zijn nu de volgende verplaatsbare 'ladingdragers' aan
wezig :
vrije elektronen door doping,
vrije elèiifbhéh t.g.v. de temperatuur ;•
dit zijn dé ’rheerdérhéidsladihgdragers’ éri vérder:
vrije gatéh t.g.v. de temperatuur;
dit zijn dé ’rhihdérheidsladingdragérs’.
Het aantal meerdèrheidsla'dingdragefs is Öh'g. 1Ö4 a 1()6 keer zo groot
als hét aantal mihderheidsladingdragers.
Gérrhahiühi óf siliciüm dat is gédóopt mét een 5-Waardigé stof (donor)
Wórdt wel met N-Ge of N-Si aangédüid, orhdat dé fhéérderheidsladingdfagefs hegatief zijn.
Bij de moderne halfgéléidérs Wordt ih hét algeméén siliéiÜhi toegepast.
Ook Wórdt daarbij wél van extra sterk gedoopt siliciühi gébfüik gemaakt.
Mét fhatériaai gaat zich dUrt meer als ééri geléidér gédtagéh met eéh
Wééfstahd vah 0,01 ohm/cm tegen’ 0,5 öÉHï/em vóó'f riöïhiaal N-Si. De

aahdüidihgisdan 1M + -Si.
Èeh haifgeleidermateriaal met positieve mééfdérheidsladingdragers
Wórdt vèrkrégéh dö’öf germahiürri óf siliéiüm té döp’éfi fhét een 3-Waardig
rriatéhaai (É.v. iflditifflj. Één' 3-WaUrdig atóó'hi dat ih Hét kfïstalfo’ö'ster is
ópgéhóhiéh, hééft één' éléktfóh te Wéinig. Mét gaat fiü eéh Vfij elèktrön
óphéthéh (of één' élktro’h üit één ander atóóhi)' dat géb’ö'hdéh wordt in
hét fcfiètalróóster. Er blijft riil ergens eéh vrij gat aéhtét. Dé Volgende
vèfpiaat^baré ladingdragers ^ijh nu verkfégéh:
vrije gatéh dóór döpihg,
vfijé gatéh t.g.v. de témperatUiir;
dit /ijd dé rnéérdérlïéidsiadiHgdtagé^ éh' Véfdéf:

Wjê éiéitfdhêfi t.g.v. de tédigérato.
öit üjh dé HiiHdérhéidsiadihgdtagéfs

Ï4S

Dp pp|afip i$ pp P-Qp pf P-Si. Dc atomen die voor de doping diepen,
noepit men 'acpppt.orep'. Er is ook een P + -Si. Dc weerstand hiervan is
ppg. 0,0.03 p^m/ppi.
|n fig. 224 zjjp $e gedoopte sloffen schematisch weergegeven. De plaatsgebondep la^dingep zijp hierbij door een cirkel omgeven. Daar evenveel
positieve als pegaficye ladingen aanwezig zijn in de slof, gedraagt deze
zich naar buiten ajs volkomen pcutraal. In een diode heeft men een N
verontreinigd en ppn P ypfpptreinigd halfgelcidcrmateriaal als een geheel

uiteÉweré-
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© ©-r®0

' -,®r,®T

Fig. 224

Tp$$ep de twee §l$fTcn
&ccn merkelijke schcidingsvlak aanwezig zijn.
Jp fig. 225 i$ pen 4i$4p gespietst. pp Jijp tussen het N en hel P materiaal
?S io mprkpJijkhek<! $US
aapyyp^jg. In een halfgelcidcrmateriaal zullen
4p ladingdragers ypjkPffiêP mïH^kPUfig bewegen. Er zullen dus in hei
N-piaterjaal
ÓÓk de richting y^p hel P-materiaal gaan
in
fet P-ma|pfiaal g^p pr ppk gStëfl jp de richting van het ^-materiaal
<meer4erh.etds|a1d^pgc|ragers)- Het geyplg is dal in dc PN-overgang de
tegengestelde la.djpgcn p|kaar zullen ontmoeten en gaan recombincren.
Jn het N-materiaal zullen dus bij de pvergang plaatsgebonden gaten zijn,
die niet meer door een e|ektron worden geneutraliseerd en in het Pmatpriaal zullen er bij kdc .Qvergang plaatsgebonden elektronen zijn die
niet meer door een gat wprden geneutraliseerd. Het gevolg is dat op de
Pl>l-p.yprgapg pep potepfiaal mordt opgebouwd, die het overgaan van
pippme pieerderh.etds|adingdpagers bplpmmprt (fig. 226).
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Fig. 326

In fig. 227 js de p,o,i.eppaal$pr.opg (sperlaagspanning) rond het grensvlak
grafech vyeprgegpypp. Rp gfekfrppgp ffl he| IS materjaal zpllep a|s $|e
pptfippa^lsprong gmpf genoeg is - .de Ijipr^oQr gevormde darriërp pjpt
Jcppppp pgewdden ep jzjpfr
diet f«eer kunnen bewegen na.^r del
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P-materiaal. Om dezelfde reden kunnen de gaten uit het P-materiaal
niet meer bewegen naar het N-materiaaL Dc PN-overgang gedraagt
zich voor de meerderheidsladingdragers dus als een isolator (sperlaag).

N

P

N

P

ld♦ U

O
Fig. 228

-u
Fig. 227

In fig. 228 wordt d.m.v. een uitwendige spanning UD de inwendige opge
bouwde spanning van de PN-overgang verkleind. Dit heeft als resultaat
dat er een stroom van meerderheidsladingdragers mogelijk is die merk
baar is in het uitwendige circuit. Reeds bij een kleine waarde van UD is
de invloed van de spanning op de PN-overgang (sperlaagspanning) zo
danig overwonnen (Ge « 0,2 V, Si ~ 0,6 V), dat het materiaal zich als
een geleider met een relatief lage weerstand gaat gedragen. In fig. 229 is
ID als functie van UD weergegeven.
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Fig. 229
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Ud

Fig. 230

In fig. 230 is de spanning UD zodanig, dat de sperlaagspanning wordt
ondersteund. De stroom die nu vloeit, is die der minderheidsladingdragers. Daar slechts een zeer klein aantal landingdragers ter beschikking
staat, zal deze stroom reeds bij een kleine spanning UD verzadigd zijn.
Het toenemen van — UD heeft dan geen grotere stroom ten gevolge. Deze
zgn. ’sperstroom' is in het algemeen zeer klein en wordt in /zA uitgedrukt.
Fig. 231 geeft de grafiek van — ID als functie van — UD. Uit deze grafiek
volgt dat bij — UD = Uz de stroom ineens sterk toeneemt. Dit ontstaat
door het 'avalanche-(lawine)-effect'.
Hoewel het aantal elektronen dat per tijdseenheid hel circuit doorloopt
gelijk blijft wanneer — UD kleiner is dan Uz, zal bij het toenemen van
— UD de snelheid van de elektronen ook toenemen. De botsingen met
de atomen van het halfgeleidermateriaal wordt daardoor sterker en als
— UD = Uz worden elektronen uit de atomen losgeslagen. Deze elek
tronen maken ook weer andere elektronen vrij, enz. Door het toenemen
van het aantal (minderheids-)ladingdragers neemt nu de sperstroom in
gelijke mate toe.
-Ud

U2

I
Fig. 231
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Fig. 232

De volledige ID — UD karakteristiek van een diode is weergegeven in
fig. 232.
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5.2. De varaetpr ^p^eit^r^ef.

Bij d,e yaraclordiotfg (yarigap)
jpgp ggfrwk WW 4? P3P?P>!gil (Hg
men vindt tussen (|g apptjg (P--mgfgFi33j) &R dg I$3!fiff4? (I^maMWi).De grootte van tjgzc gapapfigjt figpgf P.-3- af ygi) (fg 4iMe *31? 4? ?pgFlaag. Deze dikte Jyap gerggej.tj wpfttëR Mgl gg/1 §p3!W?iflg 41? 31Wffl4igöp
de diode is aange^.pfen. Rg Ldïfi4? wpffjf
;p tspgrrichtmg aa'pgg.sloten en hoe grqtpr fje §paj?pjpg - Rf) ^g§ (g
rfg spgf|33g 53
1?
kleiner de capaciteit.
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een tep.
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Fig. 233

£9P

ir-

In fig. 233 is de ygrggfp^jp^g gg§gp3j<g|4 gj§ feggreflM; P? yPOf^miRë
voor de diode jy.pr^j ygf«?rg4
gëiï h/-d>ffdê 41P ggll &?4gfll?
van de invallende gflgfgje jp rfg gpjfpijp
gH «? ggK WF^gg.ning verzorgt, die afhgpjtepjft ;s xvpp
^gpagjss|gfj<Fg. Bjj ggfl AWiS
signaal is de vpor§p3ppipg yppr ^g Wfaeföf J$!glP ?s43l 4? spgFl33g4»fl
is en zijn capacitejf gfffpf (fig- 1M).- Pöfif 13144?! V33 3R4PF? if?4Wffev?
elcipenten is er zflrg yppr ge4f3.gP3 43! fig! gPlfpijp.^PPlfP W3317P 4?
diode zich bevindt 'de jgi^f'g jfflpg43Rfig hggfi ?P43! !)?! !PV3ltej4? §ig-‘
naai de schakeling Jcafl p^.er^p.
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SIQP&Sl

öij sterke signalen
4e
op de plaats van c|e dtëéfë

zwak ,
siaaêsl
\v3fl diétëte &cb^f AQ fcteifl &
QfilF&tefh
4ë iflYSlfendê ËiïËF&Ë

njet tot de belasting jcap ^.Qpr^jpgep.
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Pc ysr^clpr^jp^p ^Wfl
jp p.qpibinape piet een cifc^afpr
tflg- Ö§). Het signaal V3P AP /cp.der gaat y$
pjfgyjsfflF n.aar dp

ftttleitne- ËRP gedèellP Kil daarbij floprlêkken naar de opfyapgpr. Is 4n
signum te sieik- dan treedt pp 4e waeiPFdwde rePeetie op en het gerefleetéPFde fignwi wordt vin de eireulntor in de ktmsthelnkting geabsor

beerd- tpn OJpyangen sfgpgai .van vdp apjgppc js ip |)gt aJgejpeep ic zwak

om refteetie op de yaraetoFdiode te bannen yeropF/alien- Pil fisnnnt
wordt das onbelemmerd doorgelmen nnnr de ontvnngerPe?e sehakeling vnn de eireulntor vervnngt das 4e hlokkeerhuiFen.QRlygRggT

j

gï~i
RRteRRe

Fit: 3^

kyR§tfeele§liR§

?PRdPF

§.4.- i)c pafamelfiwiw vermerkef:
?oais befcend mag worden verondersteld is 4e lading vnn een eondcnsntor ie berekenen mei
Q ?= P • V

Wf«Fin Q 4e lading.- P 4e eapaeiieü en P 4e spanning weeFgeefi- Wpf4>
hij geliihhiijyt'nde lading ile eapaeiieii w&wt dan /al wiggns de
fërmale de spanning IslèineF moeten ^PFden- ieF^ül als de eanaeifen
wf4i verkiemtl de spanning moet toenemen ■ tiet vetwoien sf WFkleinen
vnn de eapaeileii is p.-y.- mogelijk floot hel diehieF hij elliaaF hiengen ot'
hei eeidei gan elfcaai ve^ntteten vnn de olmen ean een eondensator.
Pil is na waf in prineipe gehemi bij de yarieapdinde Prpf hei y?randeien van de insieisnanning wdl de gFenslaagdihie yerandeid
hetgeen 4gt hpygnfiennemde effeel heeft- Pil eïleei yindf Fijn toepo^mg
hij de parameiFisehe ve^terherIn ftg.- ?3p FesnneeFi een kring «p een frequentie die gelijh is aan de
frequentie yan de hierop ttunge^loten wisselspanning- Qoor pp hei
moment dal de eomlemmor w de m.mimnle waaide «an de wissel
spanning is epeeladen de platen daarvan wil elhaai te iFehhen en dns de
eanaeifeii te vèFitleinen.- wdt de spanning tijdens liet mt elhaar gaan
van de platen vergroot: Pp hei moment dal de lading pp de enndepsawF
l§3

Fig. 236

bovenste plaat omhoog trekken

nul is, wordt de capaciteit van de condensator weer verkleind. De
spanning tussen de platen is dan ook nul en kan door het naar elkaar
toebrengen van de platen dus niet meer afnemen. In fig. 237 is in a. de
lading van de condensator getekend en in b. de mechanische beweging
van de bovenste plaat.
Fig. 237

a. Lading van de condensator.

b. Mechanische beweging
van de bovenste
condensatorplaat.

Wv

nnnnnn

c. Het ’oppompen’ of
versterken van de
signaalspanning over de
condensator.

VUP
d. De relatie tussen het
pompsignaal upen de
lading bij toepassing van
een varactordiode.
154

Fig. c geeft de grafiek van de signaalspanning over de condensator weer.
Duidelijk is de toename van de spanning, te zien op het moment dat de
signaalspanning positief of negatief maximaal is. In verband met de
mechanische beweging van de condensatorplaat spreekt men wel van
het 'oppompen’ van de signaalspanning.
In werkelijkheid is het uiteraard niet mogelijk een dergelijke versterker
te maken door een condensatorplaat mechanisch te bewegen. Passen we
echter een varactor toe dan kan een overeenkomstige werking verkregen
worden als de instelspanning hiervan wordt gevarieerd met een pompsignaal waarvan de frequentie twee maal zo groot is als die van de sig
naalspanning. Het pompsignaal moet dan negatief zijn op het moment
dat de capaciteit moet worden verminderd. Fig. 237d geeft de relatie
tussen hel pompsignaal en de lading weer.
In fig. 238 is het blokschema weergegeven van een parametrische ver
sterker in combinatie met een circulator. Het te versterken signaal komt
via tak 1 de circulator binnen en gaat via tak 2 door het pompfrequentiesperfilter naar de parametrische versterker. Het versterkte signaal wordt
door de versterker gereflecteerd. In dit signaal vinden we door de niet
ideale versterkerkarakteristiek van de parametrische versterker een
aantal mengproducten, waaronder ook de pompfrequentie. Deze
frequentie wordt door het pompfrequentiesperfilter uit het signaal
gefilterd. Via tak 2 komt het versterkte signaal de circulator weer binnen
en verlaat dit weer via tak 3. In deze tak bevindt zich een banddoorlaatfilter waarvan de centrale frequentie gelijk is aan die van het h.f.-signaal.
De mengproducten worden door dit filter gereflecteerd. Alléén het ver
sterkte h.f.-signaal gaat dus naar de uitgang, terwijl de mengproducten
via tak 4 van de circulator naar een belasting gaan, waarin ze worden
geabsorbeerd.
De versterking vindt in de varactordiode plaats door de energie van de
pomposcillator. Elke verandering van de frequentie van de pomposcillator resulteert is een vermindering van de versterking van de parame
trische versterker, zodat aan de stabiliteit van de pomposcillator hoge
eisen moeten worden gesteld.
Als oscillator wordt daarom vaak een twee-holtenklystron gebruikt.
Door de smalle bandversterking van het klystron zal de pompfrequentie
steeds stabiel zijn.
Als eigenschappen van de versterker kunnen genoemd worden:
- de ruis van de parametrische versterker is kleiner dan 3 dB (bij con
ventionele h.f.-versterkers 8 dB).

- de bandbreedte bedraagt 20 MHz. (tussen de 1 dB punten).

- de versterking ligt tussen 5 dB en 25 dB.
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Be tmHêldiadeRe f&iMfffifekriftë jp fjg. 239 wffFÖJ OP een bepaald lijsip In 9.W'
door ??n piekvwniee wra.mg win- H?f gewlg É dal 4? Kring gaat
WtëiilWPf?’ ?P ?r een ppsppipg (Wtf de gpndenwW gPWfen kan
WFdêfl die sel? gedraag! als een gompie irillipg ifis 24Ö): Rat 4e
FFillift§ SlpeSs fc-iejper
pp pp yeffepp ypp fjjji geppè? mtJwppp js.
Wfldf ?w w&aak in de wgpr^pd ?jpb jp jtrjpg ^indi en mrin
hij eilFe nemde een gedeelte -van energie wedt ameeret i« warmt?.
Bij nseilteiwen wöf4i nu
tweel energie pap ,d.e ^jpg tnegevoerd
da» de verlies wwden gewmp?flse?rriIn fig- ?4i j« 4? veerstand van ö? feriRg waaFin de yerlie^B mwwn

voofgesteld doör een equivalente ^ëëfSfdfld ft parallel ddii dé kfiHg.
De LC-krihg zelf kalft dan vérliésëfij Wdëfi ëëföhdëfsteld. Hét öp'Hëffërt
van de verliezen in dë kring Bij öSeidatö'reri kari riü ook véordeti gëzien dis
het plaatsen van een negatiëvë vëéefstahd thet eert wddfdë R( - fff
parallel adn Ü.
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volgt, dat één ohéihdig gröté ttééïs'tëtid pitfdiléi

de fc/W

be kring ^dfdt dd« düs riiëi feëïatst é'H tfdi tifibëpëfitd feiij^ëH tfïlfeti.

Een negdtieéë tteerstatld wöfdt ëëffctëgëfl dk Bij éefi ëiëtnë'tit Bij Wétte---

ffiëfléfe spah’hirlg dë

feififigf Wfdi.- bë' tüHHë'ldiödë' bézit dë/ë

schap' öp eeh Bepaald gedeelte ëdfl zijtt kdfdktëfiidië'k.
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voor het instellen van de diode. De condensator C\ zorgt er voor dat de
diode parallel aan de trillingskring komt te staan. Om de schakeling te
kunnen belasten, dient te absolute waarde van de diodeweerstand kleiner
te zijn dan de waarde van de quivalente weerstand parallel aan de kring.
Met de diode kunnen er oscillatoren voor vrij hoge frequenties worden
gemaakt. Er kunnen waarden van 5.109 Hz worden bereikt.

5.5. De Impatt-diode.
De naam Impatt is een samentrekking van 'Impact ionization and
Avalanche Transit Time’. De werking van de diode berust dan ook op
het in de inleiding beschreven avalanche-effect en de diode wordt dan
ook wel de ’Lawinelooptijddiode’ genoemd. Behalve het avalancheeffect komt er nl. ook nog een looptijdeffect aan te pas.

P*

Fig. 245

N

N*
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De diode is opgebouwd uit P + , N en N + materiaal zoals is weergegeven
in fig. 245. Het is hier de P + N-overgang die een sperlaag zal opbouwen.
De sperlaag zal echter verder de N-laag indringen dan de P+ laag door
de sterkere doping van de P+ laag.
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Wordt een negatieve spanning op de diode aangesloten die groter is dan
de zenerspanning dan kunnen door het avalanche-effect stromen op
treden, die een waarde van IkA/cm2 kunnen bereiken (fig. 246). Bij de
diode zijn nu drie gebieden te onderkennen, t.w.
A het lawinegebied.
B het looptijdgebied.
Fig. 246
*d
C het ruimteladinggebied (fig. 247).
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Wordt een diode in sperrichting aangesloten dan zullen de elektrische
velden het sterkst zijn in de buurt van de sperlaag. Het gevolg is, dat er
in dit gebied het lawine-effect ontstaat als de aangelegde spanning de
zenerspanning overschrijdt. De ladingdragers die door het lawine-effect
zijn ontstaan, hebben de potentiaal van de minderheidsladingdragers.
De gaten zullen zich naar het p+ materiaal en de elektronen zullen zich
naar het n+ materiaal gaan verplaatsen (fig. 230).
De elektronen zullen zich daarvoor moeten verplaatsen over de afstand
B in fig. 247. De snelheid waarmee dit gebeurt is tot op een zekere hoogte
afhankelijk van de elektrische veldsterkte. Bij een veldsterkte van 2.104 V/
cm wordt echter de maximale verplaatsingssnelheid van de elektronen in
een halfgeleidermateriaal bereikt. Deze snelheid wordt de verzadigingssnelheid genoemd en bedraagt ongeveer 105 m/s. In het algemeen is in
het sperlaaggebied de veldsterkte groter dan 2.104 V/m zodat de elek
tronen met een snelheid van ongeveer 105 m/s het looptijdgebied gaan
doorlopen.
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vloeit een stroom in het uitwendig circuit. Bij een diode met een looptijdgebied van 10s m lengte en een elektronensnelheid van 105 m/s is de
looptijd:
s
10 -5
t = — = — , = 1O’10 s.
v
105

Heeft het signaal een frequentie vani 5.109 Hz, dan is de periodetijd
2.10" 10 s en de halveperiodetijd 10“ 10
1 s en dus gelijk aan de looptijd
van de elektronen.
Bij deze frequentie van het signaal treedt de ladingverplaatsing dus op
gedurende de positieve halve periode en vloeit er in het uitwendige cir
cuit in die tijd een negatieve stroom (diode in sper). Er is dus duidelijk
sprake van een negatieve weerstand (fig. 249C).
In fig. 250 is de diode opgenomen in een oscillatorcircuit van een con
centrische lijn. Fig. 251 geeft het h.f.-vervangschema. De zclfinductie
Lp (ong. 0,6 • 10~9 H) is de zelfinductie van de diode t.o.v. zijn behuizing.
De capaciteit t.o.v. de behuizing is Cp (ong. 0,3 - 1012 F).
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behuizing trilholte

De constructie houdt in, dat de binnengeleider een capaciteit Cz t.o.v.
de buitengeleider heeft. De diode zelf bevindt zich in een ruimte die als
een trilholte te beschouwen is en zich voor de resonantiefrequentie
inductief gedraagt. Het geheel dient afgestemd te zijn op de frequentie,
waarop de schakeling moet oscilleren. Ook de lengte van het looptijdgebied van de diode moet hieraan aangepast zijn.
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De lawinelooptijdoscillatoren kunnen een vermogen afgeven van enige
honderden mW bij 1O10 Hz. Er zijn er ook die een vermogen van ong.
100 mW afgeven bij 5 • 1O10 Hz. Als basismateriaal werd voor de dioden
wel germanium of silicium gebruikt. De stof galliumarsenide (GaAs)
wordt nu echter steeds meer toegepast omdat het t.o.v. silicium en
germanium minder ruis, een lagere werkspanning, een kleinere ohmse
weerstand en een grotere maximale stroomdichtheid bezit.

5.6. De Baritt-diode.
De Baritt-diode kan als een vernieuwde uitvoering van de Impattdiode
worden beschouwd en heeft dan ook dezelfde P'NN + opbouw. Evenals
de Impattdiode kan hij worden gebruikt als hulposcillator in het microgolfgebied. De werking is gelijk aan de Impattdiode en hij kan dan ook
worden gerangschikt onder de algemene aanduiding ’lawinelooplijddiode’. Als eigenschappen kunnen genoemd worden de lage ruis, uitgangsvermogen van ong. 50 mW en t.o.v. de Impattdiode een veel
smallere frequentieband. Hoewel de diode daardoor niet geschikt is om
te worden gebruikt in oscillatoren die over een relatief grote frequentie
band verstelbaar moeten zijn, is hij door zijn grote frequentiestabiliteit en
lage ruisfactor toepasbaar als hulposcillator in stabiele ontvangers.
In fig. 252 wordt de diode gebruikt als uitkoppelingselement van een
hoornantenne, als oscillator en als mengtrap. Het ontvangen signaal
geeft samen met het eigen oscillatiesignaal mengproducten waaruit
later het m.f.-signaal geselecteerd kan worden.
♦ DC in

Ht
> video
hoornantenne

DC in

fcjs-schijf
Fig. 252

-L" Baritt-diode

5.7. Het Gunn-element.
In 1963 ontdekte de Britse geleerde J. B. Gunn dat in een zeer dun plaatje
galliumarsenide, waaraan aan weerszijden metalen contacten waren
aangebracht waarop een spanning van meer dan,30 V was aangesloten,
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er sterke oscillatiestromen gingen lopen met een zeer hoge frequentie
(hoger dan 109 Hz). De oorzaak hiervan kan worden gezocht in een on
regelmatige samenstelling van het halfgeleidermateriaal. Wordt tussen
de elektroden een spanning aangesloten van een zodanige waarde dat
het veld E, dat hierdoor ontstaat, groter is dan de drempelwaarde, dan
zullen er elektronen de valentiebaan verlaten. Dit vindt bij voorkeur
plaats op plaatsen met afwijkende materiaaleigenschappen en wel in het
bijzonder bij de elektrode waarop de negatieve spanning is aangesloten
(kathode).
Er ontstaat dan een opeenhoping van elektronen ('Domein'), die zich
met een bepaalde snelheid door het materiaal gaat verplaatsen in de
richting van de anode. In het gebied voor het domein worden de elek
tronen verdrongen zodat daar practisch geen elektronen meer aanwezig
zijn. In fig. 253 is de elektronendichtheid geschetst op een bepaald tijd
stip tussen anode en kathode in het galliumarsenide materiaal.

kathode
elektronen 4
dichtheid

bewegingsrichting
domein

anode

domein

Fig. 253

Wordt het Gunn-element in een trilholte geplaatst (zoals in fig. 250) en
op een zodanige voorspanning aangesloten dat nog net geen domein
vorming plaatsvindt (het elektrisch veld is kleiner dan de drempelwaarde),
dan ontstaat een situatie zoals bij de Impattdiode.
Is in de trilholte een microgolfsignaal aanwezig dan zal gedurende de
negatieve halve periode van het signaal het elektrisch veld in het halfgeleidermateriaal de drempelwaarde overschrijden. Het gevolg is dat
een domein ontstaat dat zich gedurende de positieve halve periode van
het signaal gaat verplaatsen in de richting van de anode. De dikte van
het plaatje galliumarsenide moet nu zodanig zijn, dat de gehele cyclus
(het ontstaan van het domein en het verplaatsen in de richting van de
anode) evenlang duurt als de periodetijd van het microgolfsignaal.
Evenals bij de Impattdiode is er dan sprake van een negatieve weerstandoscillator.
Ook als er van een zeer homogeen galliumarsenide halfgeleidermateriaal
gebruik wordt gemaakt en er dus geen domeinen gevormd kunnen
worden (er zijn geen plaatsen met afwijkende materiaaleigenschappen)
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is het mogelijk een oscillator te maken. Bekend is dat als er energie
wordt toegevoegd aan een elektron dat zich in de valentieband bevindt,
de snelheid van het elektron zal toenemen tot een waarde waarbij het
zal overgaan naar de geleidingsband. Omdat de potentiële energie dan
is toegenomen zal de snelheid van het elektron nu kleiner zijn. In fig.
254 is de gemiddelde snelheid van elektronen weergegeven als functie
van het elektrisch veld E. Tot een waarde van 3,2 kV/cm van het veld E
zal de snelheid van de elektronen in de valentieband toenemen tot
2 - 105 m/s. De drempelwaarde van het veld is nu bereikt en de elek
tronensnelheid gaat bij het overgaan van de baan afnemen tot 105 m/s.
V (m /s)

t

2.105
105-

Fig. 254
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Daar de snelheid van de elektronen in principe maatgevend is voor de
stroomsnelheid zien we in het rechter gedeelte van de karakteristiek bij
het toenemen van de veldsterkte en dus van de spanning op het Gunnelement de gemiddelde elektronensnelheid en dus de stroomsnelheid
afnemen. Er is in dit gebied dus sprake van een negatieve weerstand.
Op de juiste wijze ingesteld zal een dusdanig werkend Gunn-elemenl dus
als negatieve weerstandoscillator kunnen worden toegepast.
De mode waarop het Gunn-element nu oscilleert noemt men de LSAmode (Limited Space Accumulation = beperkte ruimteladingopslag).
Het voordeel van deze mode is dat de lengte van de weg waarlangs de
elektronen zich moeten verplaatsen van kathode naar anode niet meer
belangrijk is voor het bepalen van de resonantie-frequentie. Toepassing
in een breder frequentiegebied is dan ook mogelijk. Ook kunnen dan
oscillatoren voor een groter vermogen worden gemaakt. Hoe dikker het
halfgeleidermateriaal is des te groter is het toe te laten vermogen. Bij een
frequentie van 1O10 Hz is het mogelijk tot een continu vermogen te
komen van 1 W. Bij toepassing van impulsgemoduleerde oscillatoren zijn
piekvermogens van 1000 W mogelijk.
Bij Gunn-elementen die volgens het principe van domeinvorming werken,
is het vermogen afhankelijk van de frequentie. Bij een hogere frequentie
moet de dikte van het halfgeleidermateriaal kleiner zijn en is dus het toe
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te laten vermogen dan ook kleiner. De orde van grootte ligt bij 1O10 Hz
op 500 mW en bij 3 • 1O10 Hz op 10 mW.
Het Gunn-element wordt op die plaatsen toegepast waar ook een reflexklystron toegepast zou kunnen worden. De voordelen van het Gunnelement t.o.v. het reflexklystron zijn: de lagere voedingsspanning,
minder ruis, grotere stabiliteit en een langere levensduur.

5.8. De PIN-diode.
De naam PIN-diode is afgeleid uit de opbouw van deze diode. Hij is nl.
samengesteld uit een laag niet gedoopt silicium (Intrinsiek silicium)
met aan één zijde een laag met P+ eigenschappen en aan de andere zijde
een laag met N+ eigenschappen (fig. 255). De belangrijkste eigenschap
van de diode is dat hij zich gedraagt als een ohmse weerstand voor
h.f.-signalen waarvan de waarde instelbaar is door middel van een
instelstroom.

I

P*

N*

Fig. 255

Een laag intrinsiek halfgeleidermateriaal heeft van nature een hoge weer
stand wegens het in zeer beperkte mate aanwezig zijn van vrije lading
dragers.
-►

I

N*

Fig. 256

Sluiten we op de diode een spanning aan, zoals in fig. 256, dan zullen
gaten uit het P+ gebied en elektronen uit het N+ gebied in de intrinsieke
laag worden geïnjecteerd. Het gevolg is, dat de weerstand van deze laag
kleiner wordt. Hoe groter de spanning is die op de diode wordt aange
sloten des te groter zal ook de stroomdoorgang zijn. Het aantal lading
dragers in de I-laag neemt dan ook toe zodat de weerstand hiervan
vermindert. Het gevolg van de stroom door de diode is dat de geleid
baarheid en dus de weerstand van de intrinsieke laag hiervan afhankelijk
is.
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In fig. 257 is de weerstand van de I-laag (Rs) als functie van de stroom
door de diode (I) uitgezet. Voor beide assen (X- en Y-as) zijn logarithmische schalen gebruikt.
Wordt een negatieve spanning (sperspanning) op de diode aangesloten,
dan zullen de vrije ladingdragers uit het I-gebicd verdwijnen. Dit gebied
wordt dan een isolator en gaat zich gedragen als een diëlektricum tussen
de P+ laag en de N+ laag. Omdat het aantal vrije ladingdragers in het
I-gebied van nature zeer klein is, is slechts een kleine sperspanning nodig
om de weerstand van dat gebied zeer groot te maken. De PIN-diode zal
zich nu als een capaciteitsdiode gedragen. De capaciteit Cj is dan echter
klein omdat tussen de P+ en de N+ laag een vrij dikke isolatielaag zit.
Ook is de capaciteit niet regelbaar. Er is hier nl. geen sprake van een
sperlaag waarvan de dikte te variëren is.
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In fig. 258 is het vervangschema van een PIN-diode in doorlaatrichting
en in sperrichting getekend. Hierin zijn Lp en Cp resp. de zelfinductie
en de capaciteit van de diode t.o.v. de behuizing. Cj is de capaciteit
tussen de P+ en de N+ laag. In doorlaatrichting vormt de eigenlijke
PIN-diode (gestippelde gedeelte) de variabele weerstand Rs die instel
baar is met een gelijkstroom door de diode. In sperrichting vormt de
eigenlijke diode een capaciteit met hieraan parallel een grote isolatieweerstand R .
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Fig. 258
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In fig. 259 is een schakeling getekend met een PIN-diode die als h.f.-verzwakker dan wel als in pulsmodulator kan worden gebruikt. Bij gebruik
als verzwakker wordt de regelspanning ingesteld afhankelijk van de ge
wenste verzwakking. Wordt de schakeling gebruikt als schakelaar of als
impulsmodulator dan wordt de regelspanning geschakeld tussen twee
toestanden, in het algemeen tussen een positieve waarde en een negatieve
waarde. Is de regelspanning positief dan is zijn waarde zodanig groot
dat Rs klein is t.o.v. van RL. Er vindt dan niet veel verzwakking van het
h.f.-signaal plaats. Is de regelspanning negatief, dan is Rs zeer groot
t.o.v. RLen zal practisch geen h.f.-signaal meer aan de uitgang te vinden
zijn. Als impulsmodulator wordt de schakeling dus aangesloten op een
blokvormige regelspanning.
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Fig. 260 toont een toepassing waarin de dioden als 'keuzeschakelaar’
worden gebruikt. De dioden moeten dan afwisselend geleiden of sperren.
Als Dj geleidt dan spert D2 of andersom. Afhankelijk hiervan komt het
Uhf-signaal op uitgang 1 dan wel op uitgang 2. Hiertoe moet de regel
spanning op Dj tegengesteld van polariteit zijn aan die op D2.
+ ? Urege(2

* JU regel 1
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Fig. 260
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Door de zeer kleine waarden van de parasitaire zelfinducties en capaci
teiten en de hoge schakelsnelheid is de PIN-diode geschikt om in h.f.- en
microgolfschakelingen met grote bandbreedten te worden gebruikt.
Bij gebruik in het microgolfgebied mag de topwaarde van de aangesloten
h.f.-spanning zelfs groter zijn dan de instelspanning. De gaten en de
elektronen in de I-laag hebben nl. steeds enige tijd nodig om te recombineren. Bij zeer hoge frequenties zal. als de h.f.-spanning groter is dan
de instelspanning, gedurende een kort ogenblik de spanning over de
diode negatief zijn. Dit ogenblik is echter zo kort dat de ladingdragers
nog niet zijn gerecombineerd zodat de l-laag zich ook dan als een
geleider met een bepaalde weerstand zal blijven gedragen. Enige gevens
van een PIN-diode zijn :

max. sperspanning
Rs bij I = 100 mA:
Cj bij U = - 50 V:
max. vermogen
schakelsnelheid
freq. gebied

50-1500 V!
10 ohm
0,2 pF
uW-kW
7^100 ns
tot 18 • 109 Hz

5.9. De Schottky-diode.
De werking van een Schottky-diode berust niet op die van een PNovergang van halfgeleidermaterialen maar op het ontstaan van een
contactpotentiaal tussen een metaal en een halfgeleidermateriaal.
De opbouw van een Schottky-diode is weergegeven in fig. 261. De eigen
lijke diode wordt gevormd door de overgang van het metaal (vaak
titanium) en het N-materiaal.

metaal(titanium)

■■■■■■■■

■mhkm

metaal contact
Si O2 (isolatie)
N- materiaal

N* materiaal
Fig. 261

metaal contact

Op deze overgang ontstaat een contactpotentiaal. Dit is het gevolg van
een 'energiedrempel’ die vrije ladingdragers, in dit geval elektronen,
moeten overwinnen om van het ene materiaal naar het andere te kunnen
gaan.
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Indien men vrije ladingdragers uit een materiaal naar vacuum wil laten
ontsnappen dan moet men aan deze vrije ladingdragers voldoende ener
gie toevoeren. Deze energie kan men b.v. toevoeren in de vorm van warm
te (zoals bij elektronenbuizen het verhitten van de kathode) maar ook
door middel van een potentiaal. De potentiaal die nodig is om de lading
dragers het materiaal te laten verlaten, wordt de 'uittreedpotentiaal'
genoemd.
De grootte van deze uittreedpotentiaal is afhankelijk van de soort stof
en is voor titanium vrij groot. Voor stoffen zoals: gedoopt silicium of
galliumarsenide, is deze uittreedpotentiaal echter klein. Dit hangt samen
met de drempelenergie die nodig is om een elektron van de valentiebaan
in de geleidingsbaan te brengen. Die is bij gedoopt halfgeleidermateriaal
(N-materiaal) vrij klein, daar de elektronen niet in de valentiebanen van
de atomen in het kristalrooster passen. Brengt men nu twee verschillende
stoffen met elkaar in aanraking, dan is de energie die nodig is om lading
dragers van het ene materiaal over te laten gaan naar het andere materiaal
gelijk aan het verschil van de uittreedpotentialen. Op deze wijze ontstaat
op het grensvlak een ’energiedrempel (eng: Schottky-barrier). Zonder
dat een uitwendige spanningsbron op de overgang is aangesloten, zullen
er al enkele elektronen voldoende energie bezitten om de drempel te
passeren. Dit gebeurt in beide richtingen in gelijke mate, d.w.z. er gaan
evenveel elektronen van metaal naar N-materiaal als andersom. Een
uitwendige spanningsbron zal, afhankelijk van de potentiaalrichting,
één van de twee uittreedpotentialen versterken en de andere verzwakken.
Wordt een uitwendige spanningsbron aangesloten, zoals in Tig. 262, dan
wordt de uittreedpotentiaal van het halfgeleidermateriaal verzwakt.

4-

Fig. 262

metaal
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Er gaat nu, afhankelijk van de grootte van de aangelegde spanning, een
grotere elektronenstroom lopen van N-laag naar metaal. De elektronenstroom van metaal naar N-laag zal nagenoeg niet veranderen. Deze
uittreedpotentiaal van het metaal is nl. zo groot dat de aangelegde
spanning deze potentiaal relatief nauwelijks kan beïnvloeden. Het
resultaat is dus een elektronenstroom van N-laag naar metaal waarvan
de grootte afhankelijk is van de aangelegde spanning.
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Wordt de uitwendige spanningsbron omgekeerd, dan wordt de uittreedpotentiaal van de N-laag versterkt. De elektronenstroom van Nlaag naar metaal wordt daardoor onderdrukt. De uittreedpotentiaal
van het metaal wordt versterkt. Relatief zal daardoor deze potentiaal
echter nauwelijks toenemen, zodat de elektronenstroom van metaal
naar N-laag ook practisch niet groter wordt.
Het resultaat is dus een slechts zeer kleine elektronenstroom van metaal
naar N-laag. Ook bij het toenemen van de uitwendige spanning zal de
uittreedpotentiaal nauwelijks beïnvloed worden. De resulterende stroom
blijft daardoor klein totdat door het zenereffect in de N-laag de stroom
zeer sterk zal toenemen.
Wordt op een diode met een PN-overgang een wisselspanning aange
sloten, dan zullen gedurende de positieve halve periode, elektronen naar
het P-materiaal en gaten naar het N-materiaal gaan. Bij het omkeren
van de wisselspanning moeten deze vrije ladingdragers eerst recombineren waarna een stroom van minderheidsladingdragers gaat vloeien.
Voor dit recombineren is echter een zekere tijd nodig. Gedurende deze
recombinatietijd zal dan ook nog een betrekkelijk grote negatieve
stroom lopen die bij laagfrequente signalen van geen betekenis is, maar
bij h.f.-signalen duidelijk merkbaar is. In fig. 263 is de stroom door
een diode met een PN-overgang getekend, die een recombinatietijd
(hersteltijd) heeft van 10“9 s bij een signaalfrequentie van 3 • 107 Hz.

Fig. 263

De negatieve invloed is bij deze frequentie duidelijk merkbaar. T.o.v.
hogere frequenties (1010 Hz) is de hersteltijd zodanig groot, dat van gelijkrichting geen sprake meer is.
Bij de Schottky-diode is geen gebruik gemaakt van een PN-overgang en
is er ook geen sprake van een hersteltijd. Dit maakt de diode geschikt
voor het gelijkrichten van signalen met zeer hoge frequenties. Om de
zelfde reden wordt ook een zeer korte schakeltijd bereikt (picoseconden).
In het microgolfgebied wordt de diode toegepast in mengtrappen en als
detector. In de Amerikaanse en Engelse literatuur gebruikt men voor
de diode wel de namen:
’Schottky-barrier-diode’ en
’Hot-carrier-diode’
’Barrier-junction-Schottky-diode’.
’Beam-lead-Schottky-diode’
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Gegevens:
Meng trap:
frequentie
ruis
Zmr

109-16 • 109 Hz
6-7 dB
100 400 ohm

Detector :
frequentie
Z video
..

tot 1O10 Hz
1200-1600 ohm

Schakelaar:
max. sperspanning
Cj
'd

schakeltijd

10-70 V
1-2 pF
15-100 mA
10“ 10-l, 2 • 10

io

s
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6. Antennes
6.1. Inleiding.
Voor het overbrengen van informatie kan, al na gelang de omstandig
heden en de eisen die aan een verbinding gesteld moeten worden, ge
bruik worden gemaakt van een lijnverbinding dan wel van een radio
verbinding. In het eerste geval is de 'drager' van de informatie een kabel.
In het tweede geval is de drager van de informatie een hoogfrequent
signaal. Dit hoogfrequente signaal wordt dan opgewekt door een oscillator en voorzien van de informatie door een 'modulator'. Na door een
’buffer' te zijn versterkt wordt het signaal via een parallellijn, coaxiaalkabel, concentrische lijn of een golfpijp naar een antenne gebracht
waardoor het wordt uitgestraald. Aan de ontvangstzijde zien we ongeveer
een zelfde systeem. Het door een antenne opgevangen signaal wordt naar
een versterker gevoerd en daarna gedemoduleerd. Hiermee wordt de
oorspronkelijke informatie (laagfrequentsignaal) weer teruggevonden.
Fig. 264 geeft de opbouw van het systeem weer.

osc. —|mod — buffer —
Fig. 264
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r> — demod —>
------ ---------- If

Bekend is geworden dat het transport van energie door middel van een
lijn gepaard gaat met verliezen. In hoofdzaak zullen deze verliezen ont
staan door de weerstand van de lijn en door de dissipatie in het diëlektricum. Bij de niet afgeschermde parallellijn kunnen daar nog de ver
liezen door straling bijkomen. Deze stralingsverliezen ontstaan, als het
magnetisch veld en het elektrisch veld die door het signaal worden
veroorzaakt naar buiten kunnen uittreden.
In het algemeen zullen de stralingsverliezen bij parallellenen niet groot
zijn. Indien de afstand tussen de geleiders t.o.v. de golflengte klein is,
zullen, omdat in een bepaalde doorsnede de stromen in de geleiders
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tegengesteld gericht zijn, de magnetische velden elkaar opheffen, terwijl
de elektrische velden zich in hoofdzaak tussen de geleiders zullen
bevinden.
In fig. 265 zijn a en b de magnetische velden van twee parallelgeleiders.
Deze velden zijn bij de geleiders ontstaan en verplaatsen zich met een
zekere snelheid (b.v. de lichtsnelheid) hier vandaan. In punt p ontmoeten
de velden elkaar. Door het afstandsverschil dat de velden hebben
moeten afleggen, hebben ze in p een bepaalde faseverschuiving zodat ze
elkaar daar niet geheel kunnen opheffen. Hoe groter de afstand tussen
de geleiders des te groter het faseverschil. De straling zal dus toenemen
als men de afstand tussen de geleiders laat toenemen.
P

©V
b

Fig. 266

Fig. 265

In fig. 266 is een gedeelte van een parallellijn zodanig omgebogen dat
daar een maximum aan straling te verwachten is. De magnetische
velden kunnen elkaar niet meer opheffen, terwijl ook de elektrische
velden geheel naar buiten kunnen uittreden.
Het gedeelte van de lijn waar de straling optreedt, kan als antenne
worden gebruikt. In het algemeen kan gesteld worden dat een antenne
een transmissielijn is die zodanig geconstrueerd is dat een maximum
aan straling optreedt. De in fig. 266 verkregen antennevorm wordt de
’dipool’ genoemd en is weergegeven in fig. 267.

aansluitingen

Fig. 267

symetrische
geleiding

Fig. 268

Een andere antennevorm is die waarbij één van de twee parallelgeleiders
van een lijn gedeeltelijk is weggelaten. Fig. 268 geeft hiervan een voor
beeld. Antennes die volgens dit systeem werken zijn de 'marconi' en de
'Zeppelin’ antenne.
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De uitstraling van energie door een antenne zal niet in alle richtingen
even groot zijn. Een ’stralingsdiagram' geeft een beeld van de straling
in een bepaalde richting. In Tig. 269 is een stralingsdiagram van een
dipool gegeven in een vlak, dat door de antenne gaat. De lijn a-a stelt
de antenne voor. De vectoren K, L en M in dit figuur geven de sterkte
van de straling in een bepaalde richting weer. Hieruit volgt dat de straling
loodrecht op de dipool het sterkst is (vector K). In elke andere richting
is de straling kleiner (vectoren L en M). In de antennerichting (a-a) is de
straling nul. In fig. 270 is het stralingsdiagram in een vlak loodrecht op
de dipool weergegeven. Hieruit volgt dat in dit vlak de straling in alle
richtingen even groot is. Een antenne is niet alleen geschikt voor het uit
zenden van energie. Het omgekeerde is ook mogelijk:
door een elektromagnetisch wisselveld zal in een antenne een EMK
geïnduceerd worden.
In dit geval werkt de antenne als 'ontvangstantenne'. De gevoeligheid van
van de antenne voor een signaal dat uit een bepaalde richting de antenne
treft volgt uit de stralingsdiagrammen. De richtinggevoeligheid van een
dipool wordt dus óók weergegeven met de grafieken in de figuren 269
en 270.

Fig. 269

Fig. 270

De polarisatierichting van het uitgestraalde signaal is afhankelijk van
de stand van de antenne. Bij een horizontale stand van de dipool verkrijgt
men een horizontaal gepolariseerde elektromagnetische golfbeweging.
De ontvangstantenne zal dan ook horizontaal geplaatst moeten worden
(fig. 271).
Een verticaal geplaatste dipool geeft een verticaal gepolariseerde golf
beweging (fig. 272).
Laten we de verliezen in de antenne buiten beschouwing dan moet een
gelijke hoeveelheid energie aan de antenne worden toegevoerd als wordt
uitgestraald. De antenne vormt dus een belasting voor de hierop aange
sloten voedingslijn. De lijn ervaart de antenne dus als een belastingweerstand die de ’stralingsweerstand’ genoemd wordt. De grootte van
deze stralingsweerstand is afhankelijk van de constructie van de antenne.
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horizontaal gepolariseerde golven
—dipool van de
zendert / /
dipool van de ontv.
\
. antenne

Fig. 271

verticaal gepolariseerde golven

dipool van de
zendantenne
g

Fig. 272

d|P°°l \an de
ontv. antenne
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Om een zo sterk mogelijke straling te krijgen, dient de stroom in de
antenne en de spanning over de antenne zo groot mogelijk te zijn. Dit is
het geval indien de antenne in resonantie is. In fig. 273 zijn de stroom en
de spanning van een kwart lambda lijnstuk getekend. In fig. 274 is dit
lijnstuk uitgebogen tot een dipool die dus een lengte heeft van X/2. Ook
hier is het stroom- en het spanningsverloop getekend. Omdat in het
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voedingspunt de stroom maximaal en de spanning nul is, gedraagt de
antenne zich als een seriekring met een weerstand die gelijk is aan de
stralingsweerstand (fig. 275).

A/4

A/2<

Rs(stra(ingsweerstand)

/
A/4
Fig. 273

Fig. 274

Fig. 275

Het berekenen van de lengte van de dipool zou dan ook in principe
kunnen gebeuren met de formule

^7
Hierbij moet er dus vanuitgegaan worden dat de stroom aan het eind
van de antenne nul is. Omdat de dipool echter een eindige dikte heeft,
vinden we aan de uiteinden restcapaciteiten, waardoor de stroom niet
geheel nul is. De werkelijke lengte van de dipool moet dus iets kleiner
zijn dan X/2. Fig. 276 toont de invloed van de eindcapaciteiten.
l
*■

A/2
Fig. 276

De verkortingsfactor die moet worden toegepast is afhankelijk van de
verhouding X/2d waarin d de diameter van de dipool is en kan worden
afgelezen uit de grafiek in fig. 277. Een antenne voor een frequentie van
108 Hz die van 15 mm pijp gemaakt is, heeft dus een verhouding X/2d
van
3 • 108
c
= 102
108 • 2 • 15 • 10’3
f2d
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De verkortingsfactor hiervan is 0,92. De lengte van de dipool (/) moet
dus zijn
0,92 • X/2
0,92 | = 1,38 m.
0,98
Q96
0,940,92Fig. 277

q9°L

100

1000

A/2
__ , d
10000

De stralingsdiagrammen, zoals die in de figuren 269 en 270 voor een
dipool zijn gegeven, zullen beïnvloed kunnen worden door de omgeving
van de antenne. De bedoelde diagrammen zijn dan ook dié voor een
volkomen vrij geplaatste dipool. De invloed van de aarde is meestal
echter niet weg te denken.
In fig. 278 is A-B een verticaal boven de aarde opgestelde antenne.
Een getrokken lijn vanuit een punt van de antenne stelt een gedeelte van
de energie voor die in de richting van de aarde wordt uitgestraald.
Deze energie treft de aarde onder de hoek ar Deze energie wordt gereflec
teerd onder de hoek au waarbij a; = au. Het lijkt nu alsof de energie af
komstig is van een denkbeeldige antenne die zich in de aarde bevindt.

lant.

gereflecteerde golf

I
-|B

77/
□arde

laard/

/ 7’ /

/ •/
' ♦’a

Fig. 278

verticale antenne

Deze denkbeeldige antenne (As —Bs) wordt wel de ’spiegelantenne'
genoemd.
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Zoals dat bij reflectie op een geleidend vlak gebruikelijk is, heeft de
gereflecteerde energie een polariteit die tegengesteld is aan die van de
invallende energie.
De gereflecteerde energie zal zich treffen met de rechtstreeks uitge
straalde energie. Is het verschil in weglcngte die de energieën daarbij
hebben afgelegd klein t.o.v. de golflengte dan zullen ze door de tegen
gestelde polariteit elkaar verzwakken (ongeveer in horizontale richting).
Is het verschil in weglengte ongeveer een halve golflengte dan treffen de
energieën elkaar met dezelfde polariteit en versterken ze elkaar. Dit is in
het algemeen al de energie die onder een grotere hoek t.o.v. de aarde
wordt uitgestraald. De aanwezigheid van de aarde heeft dus een belang
rijke invloed op het stralingsdiagram en dus ook op de richtinggevoeligheid van de antenne.
Fig. 279 geeft de situatie voor een horizontaal geplaatste antenne weer.
Ook nu is er sprake van een spiegelantenne (As—Bs) en dus ook van
beïnvloeding van het stralingsdiagram door de aarde.
Bovengenoemde reflectie zal alleen maar optreden als de aarde als een
goede geleider te beschouwen is. Dit is zeker niet altijd het geval. Heeft
de aarde onder de antenne een bepaalde overgangsweerstand dan zal
geen volledige reflectie optreden. Een gedeelte van het signaal zal
echter worden geabsorbeerd hetgeen nadelig is voor het rendement van
de antenne. Deze absorptie kan worden voorkomen door in de aarde op
ongeveer 30 a 60 cm diepte een net van koperdraden in te graven. Bij
een verticaal geplaatste antenne moeten de draden stervormig vanuit
de voet van de antenne ingegraven zijn, terwijl de lengte van de draden
dan minstens gelijk moet zijn aan de antennelengte.
A

B
oc

«u

gereflecteerde
golf
As

aarde
Fig. 279

horizontale antenne

Dit zgn. ’tegengewicht’ kan ook boven het aardoppervlak gespannen
worden. De draden dienen dan zo mogelijk van aarde te worden geïso
leerd terwijl het gehele dradennet in het midden verbonden moet worden
met de buitenmantel van de voedingskabel van de antenne.
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6.2. De dipoolantenne.
De in fig. 274 getekende dipoolantenne heeft de zgn. 'kortste resonantielengte'. Dit is de kortste lengte voor een bepaalde frequentie, waarbij
de antenne nog resoneert. Steeds is bij een antenne die aan de uiteinden
'open' is de stroom aan die uiteinden nul (vergelijk hierbij de 'openlijn').
Slechts bij een lengte van X/2 als kortste lengte zal de stroom in het
voedingspunt maximaal zijn en de spanning nul. Een gelijke situatie
wordt verkregen indien een antenne 3A./2 lang is. Ook nu is in het voe
dingspunt de stroom maximaal en de spanning nul. Omdat de frequentie
van het signaal drie maal zo groot is als die waarvoor de antennelengte
X/2 is, spreekt men van een 'derde harmonische antenne’. Fig. 280 geeft
het signaalverloop en het stralingsdiagram van een vrij opgestelde eerste
harmonische antenne. Fig. 281 geeft het signaalverloop en het stralings
diagram van een derde harmonische antenne.

a

Fig. 280

u
a
Fig. 281

De antennes die op een oneven harmonische werken hebben steeds een
stroombuik in het voedingspunt. Deze antennes noemt men ’stroomgevoede antennes’. Bij de antennes die op een even harmonische werken
vinden we op het voedingspunt echter een stroomknoop en een spanningsbuik. Dit zijn de ’spanningsgevoede antennes’. Fig. 282 geeft het
signaalverkoop en het stralingsdiagram van een tweede harmonische
antenne en fig. 283 van een vierde harmonische antenne.
De ingangsimpedantie van een antenne hangt van zowel de stralingsweerstand als van de verliesweerstand van de antenne af. Voor hogere
frequenties is de stralingsweerstand echter klein t.o.v. de verliesweer-
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stand, die hieraan parallel gezien kan worden. In dit geval is de ingangsimpedantie ongeveer gelijk aan de stralingsweerstand. Voor een X/2
dipool is de stralingsweerstand 73 ohm. Deze antenne kan dan ook
gevoed worden door een 75 ohm coaxiale kabel zonder dat over deze
kabel staandegolven zullen ontstaan.

u

Fig. 282

U

a
Fig. 283

De 'gevouwen dipool’ zoals die in fig. 284 is afgebeeld, is een soortgenoo
van de dipool die in verband hiermee ook wel de 'gestrekte dipool
genoemd wordt. De gevouwen dipool is te beschouwen als zijnde opge
bouwd uit twee kortgesloten X/4 stubs, zodat aan de einden de stroon
maximaal is. Uit het diagram volgt dat een X/2 gevouwen dipool spanningsgevoed is. De ingangsimpedantie is dan ook groter dan die van de
gestrekte dipool en bedraagt 300 ohm. Als voedingslijn van de antenne
kan dan ook 300 ohms lintlijn gebruikt worden. Het voordeel van de
gevouwen dipool is, dat zijn bandbreedte veel groter is dan die van de
gestrekte dipool.
U

c
Fig. 284

A/4

i

A/4

In fig. 285 zijn twee dipolen op een halve golflengte van elkaar geplaatst.
De voedingslijn tussen de dipolen is dus ook X/2 lang zodat tussen het
begin en het eind van deze lijn de signalen n radialen verschoven zijn.
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Door de lijn te kruisen worden beide dipolen echter in fase gevoed. Met
deze opstelling wordt bereikt dat de gevoeligheid van de antenne in het
verticale vlak (het vlak door de lijnen a-a en b-b) loodrecht op de antenne
in één richting belangrijk wordt vergroot. In het verticale vlak is dus de
richtinggevoeligheid van de antenne belangrijk vergroot.
Q

AQ

b
b<>

b

b

a
Fig. 285

Fig. 286

De richtinggevoeligheid kan zowel in het verticale als in het horizontale
vlak worden vergroot door vier dipolen te plaatsen zoals in fig. 286 is
weergegeven. De stralingsdiagrammen voor deze beide opstellingen zijn
'tweezijdig’, d.w.z. dat de antenne zowel naar voren als naar achteren
dezelfde richtinggevoeligheid heeft.

6.3. De marconi-antenne.
In zijn grondvorm is de marconi-antenne een X/4 straler die loodrecht
op het aardoppervlak is geplaatst. Aan het eind van de antenne is een
stroomknoop zodat op het voedingspunt een stroombuik gevonden
wordt. In verband daarmee is de ingangsimpedantie van de marconiantenne erg laag (ca. 30 ohm) zodat een grote overgangsweerstand van
het aardoppervlak onder de antenne grote verliezen kan veroorzaken.
Is het niet mogelijk een lage aardweerstand te bereiken dan moet van een
tegengewicht gebruik worden gemaakt. Bij een auto is daarom het dak
de beste plaats voor de antenne, waarbij de carrosserie een goed tegen
gewicht kan vormen.
De marconi-antenne is een rondom stralende antenne voor verticale
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polarisatie. In fig. 287 is het signaalverloop en het stralingsdiagram van
een eerste harmonische antenne gegeven, in fig. 288 dat van een derde
harmonische antenne. Het is niet altijd mogelijk de antenne zo lang te
maken als voor een bepaalde frequentie mogelijk is. Dit is b.v. het geval
als de slankheid van de antenne bij die lengte te groot zou worden. De
gedragingen van de antenne komen overeen met die van een open stub,
zodat bij een lengte, korter dan X/4 de ingangsimpedantie capacitief zal
zijn. De antenne is nu in afstemming te brengen door een zelfinductie
in serie te schakelen (fig. 289). Wordt als zelfinductie een regelbare spoel
toegepast dan is de antenne voor een bepaald frequentiegebied afstembaar. Omdat op deze manier de antenne geschikt gemaakt wordt voor
een lagere frequentie noemt men de spoel wel een 'antenneverlengspoel'.

Fig. 287
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Fig. 290 " i Mc

Ook is het mogelijk de antenne te ’verkorten’. Bij een te lange antenne
gedraagt de ingangsimpedantie zich inductief. De antenne is nu af te
stemmen door een condensator in serie op te nemen. Fig. 290 geeft de
schakeling.
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6.4. De Zeppelinantenne.
De grondvorm van de 'zeppelinantenne' of kortweg 'Zeppantenne' is
die van een horizontale X/2-straler die aan één eind gevoed wordt door
een open parallellijn. De antenne is spanningsgevoed en heeft daarom
een betrekkelijk grote ingangsimpedantie (ong. 600 ohm). Het stralingsdiagram is te vergelijken met die van een dipool, zodat het een antenne
is met een bepaalde richtinggevoeligheid en voor horizontale polari
satie. Het signaalverloop voor een eerste harmonische antenne geeft
fig. 291, dat van een tweede harmonische antenne fig. 292.
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Fig. 291

6.5. De Yagi-antenne.

Fig. 293

□

In fig. 293 is op een afstand van 0,1 tot 0,25X een staaf parallel aan een
dipool geplaatst. De staaf resoneert op een iets lagere frequentie dan de
dipool. De staaf is dus iets langer dan de dipool. Laat men nu een signaal
in de richting a-b op de antenne invallen (met een frequentie waarop de
dipool resoneert) dan zal een gedeelte van dat signaal een spanning in de
dipool induceren. Een ander gedeelte zal echter doorgaan naar de staaf
en daardoor worden gereflecteerd. Het gereflecteerde signaal zal ook
een spanning induceren op de dipool. Deze spanning zal, indien de
lengte van de staaf en de afstand tot de dipool juist is gekozen, de recht
streeks geïnduceerde spanning versterken. De oorzaken hiervan zijn:
de inductieve werking van de staaf door zijn grotere lengte
de afstand tot aan de dipool die twee maal moet worden afgelegd
de polariteitverandering van het signaal bij de reflectie.
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Ook door een signaal dat in tegengestelde richting de antenne treft,
worden twee spanningen in de dipool geïnduceerd. Deze twee spanningen
verzwakken elkaar echter door de vertragende werking die door de staaf
wordt ondervonden. Het gevolg is dat de antenne een duidelijke richtinggevoeligheid heeft gekregen. In fig. 294 is het stralingsdiagram van een
enkele dipool met een stippellijn aangegeven en het stralingsdiagram
van een dipool met staaf met een getrokken lijn. Daar de staaf hier een
duidelijke functie als reflector heeft wordt hij ook zodanig genoemd.

Fig. 294

Er is nu sprake van een 'voorwaartse richting' en een 'achterwaartse
richting’. In voorwaartse richting heeft de antenne een versterking.
Deze versterking wordt in het algemeen aangegeven in dB in vergelijking
tot het niveau van het signaal dat bij gelijke veldsterkte in een enkel
voudige dipool geïnduceerd zou worden. In voorwaartse richting kan
de versterking 3 tot 5 dB bedragen. In achterwaartse richting heeft de
antenne een verzwakking. Deze verzwakking bedraagt 8 tot 16 dB.

Bij deze 'eenzijdige richtinggevoelige antennes' is ook de voor/achlerverhouding van belang. Deze verhouding kan ook worden uitgedrukt
in dB en geeft aan in welke mate storende signalen die de antenne in
in achterwaartse richting treffen, worden onderdrukt.

Fig. 295

In fig. 295 is eveneens een staaf parallel aan een dipool geplaatst. Deze
staaf is echter afgestemd op een hogere frequentie dan de dipool. Dien
tengevolge zal de staaf zich capacitief gedragen voor signalen met een
frequentie waarop de dipool resoneert. Wordt de antenne getroffen door
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een signaal uit de richting a-b dan worden, evenals bij de reflector, twee
spanningen in de dipool geïnduceerd. De spanning die wordt geïnduceerd
ten gevolge van het signaal dat door de staaf wordt uitgestraald ver
sterkt de rechtstreeks geïnduceerde spanning. Ook nu treedt dus in de
richting a-b versterking op. In tegenovergestelde richting zal door de
invloed van de staaf echter verzwakking optreden. Deze staaf wordt een
'director' genoemd, waarmee in voorwaartse richting een versterking
van 3,5 tot 5,5 dB kan worden bereikt terwijl een voor/achterverhouding
van 9 tot 18 dB mogelijk is.
Een Yagi-antenne is opgebouwd uil een dipool met een reflector en
één of meer directoren. Afhankelijk van de constructie en het aantal
directoren zijn hiermee zeer gevoelige antennes te maken met een grote
voor/achterverhouding. In fig. 296 is een Yagi-antenne met één director
geschetst.
Fig. 297 geeft hiervan het stralingsdiagram.

b

Fig. 296

a

Fig. 297

In dit diagram zijn twee vectoren getekend. Deze vectoren geven de
richting aan waarin de energiesterkte van het signaal t.o.v. het maximum
tot de helft is verminderd. De hoek tussen deze vectoren (a) wordt de
'openingshoek' van de antenne genoemd. Des te kleiner deze openings
hoek, des te groter is de richtinggevoeligheid van de antenne.

6.6. Rondom gevoelige antennes.
Voor het ontvangen van omroepzenders is het nuttig een antenne te
gebruiken die geen richtinggevoeligheid heeft in het horizontale vlak.
Voor zenders met een verticale polarisatie geeft dat geen probleem,
omdat hiervoor de marconi-antenne kan worden gebruikt. Bij zenders
met horizontale polarisatie geeft dit echter moeilijkheden daar de dipool als minst richtinggevoelige tweezijdige antenne - geen ontvangst toelaat
van signalen die hem in lengterichting treffen.
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Voor het ontvangen van meerdere zenders is een antenne met een betrek
kelijk grote bandbreedte nodig. In het algemeen past men daarvoor dan
ook een gevouwen dipool toe. Om deze dipool rondom gevoelig te maken
buigt men hem daarom wel in een V-vorm, zoals in fig. 298 of rond zoals
in fig. 299. Ook wordt wel een 'kruisdipool' gebruikt. Hierbij zijn twee
dipolen loodrecht op elkaar geplaatst en via b.v. een X/4 transformator
verbonden met de voedingskabel (fig. 300).

Fig. 298

Fig. 299

Fig. 300

6.7. De Helicalantenne.
Zoals reeds is besproken bij de marconi-antenne is het mogelijk de
antenne-lengte groter te maken door het toepassen van een spoel. In
principe is het mogelijk de gehele antenne te vervangen door een spoel.
Op deze manier kan de totale antennelengte van een kwart golflengte
worden teruggebracht tot 0,05X. Omdat deze werkelijke antennelengte
niet gelijk is aan de lengte die een antenne moet hebben om in resonantie
te komen als hij niet als een spoel is uitgevoerd, spreekt men ook wel van
de elektrische lengte. In het algemeen is de elektrische lengte gelijk aan
X/4.
De aldus gevormde antenne wordt een ’Helical’-antenne genoemd. De
Helical moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om absorptieverliezen
in de aarde te voorkomen moet van een zeer goed tegengewicht gebruik
gemaakt worden.
Bij hoog geplaatste antennes kan hiervoor een reflectiescherm gebruikt
worden. De wikkelingen van de spoel moeten zo ver mogelijk uit elkaar
liggen. Om een radiaal stralende antenne te krijgen moet de doorsnede
van de spoel zeer klein zijn t.o.v. de golflengte. Verder wordt vaak aan
het einde van de spoel een metalen plaat aangebracht die elektrisch
hiermee verbonden is. Deze plaat heeft als doel een capaciteit te vormen,
waardoor de antenne geschikt wordt voor een grotere bandbreedte.
Fig. 301 geeft het principe.
Ook is het mogelijk de antenne in axiale richting te laten stralen.
Hiertoe dient de diameter van de spoel groter te worden gemaakt. Bij
een juiste constructie van de antenne wordt dan een cirkelvormig gepola
riseerde energie uitgestraald met een zeer grote richtinggevoeligheid.
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Door het toepassen van een dubbele helix (fig. 302) kan een versterking
van 3 dB verkregen worden.
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6.8. Cirkelvormige polarisatie.
Voor bepaalde doeleinden is het nuttig een circulair gepolariseerd
signaal toe te passen. In de ruimtevaart maakt men hiervan gebruik,
omdat de stand van de ontvangstantenne dan niet meer belangrijk is.
Bij bepaalde radarsystemen wordt het toegepast om de aard van het
reflecterende voorwerp te kunnen herkennen.
Voor het uitstralen van de energie kan men gebruik maken van de
Helical van fig. 302. Er zijn echter ook nog andere antennesystemen
ontwikkeld om tot een cirkelvormig gepolariseerd signaal te komen.
In principe wordt hierbij gebruik gemaakt van twee stralers die loodrecht
op elkaar geplaatst zijn. De stralers geven beiden een evensterk signaal af.

E? = É sin u>t

Fig. 303

E

E]=E cos cot

In fig. 303 stelt Ej het elektrisch veld van één van de twee stralers voor
met horizontale polarisatie. Het elektrisch veld E2 is dan van de tweede
stralcr en is verticaal gepolariseerd. Beide velden zijn wisselvelden en
indien ze in fase zijn is E het resulterende veld. Er wordt echter voor
gezorgd dat beide velden 90° in fase t.o.v. elkaar zijn verschoven d.w.z.
op het moment dat Et maximaal is, is E2 nul en andersom.
Opgemerkt dient te worden dat de richting van de vectoren in fig. 303 de
polarisatierichting van de velden weergeeft en niet de fase.

Stel E, = Ê • cos cot dan is
E2 = Ê sin cot
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Voor de juiste werking dienen beide velden dezelfde amplitude te
hebben (Ê).
Uit E2 = E,2 + E2 2

volgt:

E2 = Ê2 cos2 cot + Ê2 • sin2 cot

E2 = Ê2 (sin2 cot + cos2 cot)

zodat

E2 = Ê2 en

E = Ê

Het resulterende veld E is dus constant van grootte en heeft een sterkte
die gelijk is aan de maximale waarde van het veld van één van de twee
stralers.
Uit fig. 303 volgt:
tg « = e-2
E.

tg a

Ê • sin cot
Ê • cos cot

tg a = tg cot

zodat
en

a = cot
Hieruit volgt dat de vector E een draaiende vector moet zijn daar de
hoek ot aangroeit met de waarde van cot en ook hieraan gelijk is.
Bij een lineair gepolariseerd veld vinden we op een bepaald punt in de
ruimte een veld waarvan de richting steeds gelijk blijft, maar waarvan
de grootte steeds verandert (van nul aangroeit naar een pos. maximum,
afneemt naar een neg. maximum, enz.). Bij een circulair gepolariseerd
veld vinden we op een bepaald punt in de ruimte een veld waarvan de
grootte steeds gelijk blijft maar waarvan de richting steeds verandert.
Voor de ontvangst van een signaal met een dipool heeft circulaire polari
satie het voordeel dat de stand van de dipool geen invloed heeft op de
ontvangststerkte. In fig. 304 is E een circulair gepolariseerd veld met de
hoeksnelheid co. De in de dipool geïnduceerde spanning is afhankelijk
van de projectie van E op een lijn evenwijdig aan de dipool, dus van

E, = E • cos cot
De spanning die in de dipool van fig. 305 wordt geïnduceerd is dus
afhankelijk van

E,2 = E • sin cot
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In elke andere stand van de dipool in het vlak van de tekening zal een
spanning hierin worden geïnduceerd. Hierbij is de fase van de spanning
t.o.v. die in fig. 304 afhankelijk van de stand. De maximale waarde van
deze spanning is echter steeds dezelfde.
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Fig. 305

Fig. 304

6.9. Microgolfantennes.
De dipool is in de inleiding beschreven als een gedeelte van een parallel
len waarvan de constructie zodanig is dat een maximum aan straling
optreedt. Daar transport van microgolfenergie in hoofdzaak plaats
vindt via concentrische lijnen of golfpijpen zullen hiervoor ook speciale
stralers moeten worden geconstrueerd. Bij concentrische lijnen is het
echter heel goed mogelijk een dipool toe te passen. Via een opening in
de buitengeleider is de binnengeleider met één van de twee stralers
verbonden. De andere straler is rechtstreeks op de buitenmantel aange
bracht. Een A./4 stub sluit het geheel af. In fig. 306 is de constructie weer
gegeven.

A/4
Fig. 306

Voor het uitstralen van een signaal uit een golfpijp worden in de brede
wand van de pijp wel sleuven gemaakt. Deze sleuven gedragen zich
overeenkomstig het ’slot’, zoals dat gebruikt wordt voor het uitkoppelen
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van energieën bij golfpijpen. De uitkoppeling is inductief. Zouden de
smalle sleuven in het midden van de golfpijp aangebracht worden in
lengterichting van de pijp, dan zou uitkoppeling niet mogelijk zijn
omdat de wandstromen van de pijp dan praktisch niet verstoord zouden
worden. Zie hiervoor ook fig. 102. Door de sleuven uit het midden te
plaatsen, zoals in fig. 307, worden de wandstromen wel verstoord en
heeft een magnetische uitkoppeling plaats. Door de sleuven Xf/2 lang
te maken, gaan ze zich overeenkomstig de dipool gedragen. De afstand
tussen de sleuven is ook Xf/2 zodat op elke golflengte een sleuf voorkomt.
Hierdoor worden alle 'dipolen' in fase gevoed en zal de aldus opgebouwde
combinatie een zeer sterke richtinggevoeligheid hebben. De sterkste
straling vinden we loodrecht op de wand, waarin de sleuven zijn aange
bracht. Opgemerkt wordt nog, dat de polarisatierichting van de straling
loodrecht staat op de lengterichting van de sleuf. In fig. 307 is de polari
satierichting dus verticaal.
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Fig. 307

Een andere manier om uitstraling te krijgen is het openlaten van het uit
einde van een golfpijp. Omdat net als bij een open lijn reflectie gaat op
treden is de straling dan zeker niet optimaal. Daarom wordt het uiteinde
van de pijp verwijd tot een zgn. ’hoornstraler’. Hierbij verloopt de overgang van pijp naar ruimte geleidelijk. De grootte van de stralingsweerstand is afhankelijk van de constructie van de hoornstraler. In het alge
meen zijn twee constructies mogelijk. Deze zijn weergegeven in fig. 308.

Fig. 308
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Antenne voor ontvangst van TV signalen via een sateliet.

Ook de hoornstraler heeft een sterke richtinggevoeligheid. De golf
fronten van het verkregen signaal zijn echter niet vlak, maar bolvormig.
Is een vlak golffront gewenst dan kan door middel van lenzen of spiegels
gecorrigeerd worden.
In het algemeen moet de microgolfenergie met een zeer bepaalde ope
ningshoek worden uitgestraald. Hiertoe wordt een speciaal gevormde
reflector gebruikt. De straler wordt dan gericht op de reflector die de
energie op de juiste wijze bundelt.

6.10. Voortplanting.
De door een antenne uitgestraalde energie zou zich in een luchtledige
ruimte in een rechte lijn vanaf de antenne gaan voortplanten. In de
dampkring van de aarde zijn echter een aantal invloeden, die verstoring
van deze rechtlijnige voortplanting veroorzaken. De snelheid van de
elektromagnetische golven in een luchtledige ruimte is gelijk aan de
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lichtsnelheid. In de atmosfeer van de aarde is deze snelheid iets minder.
In het algemeen is de vertraging maar klein en is het voor diverse bereke
ningen voldoende nauwkeurig om de lichtsnelheid aan te houden. De
grootte van de vertraging is echter afhankelijk van de luchtdichtheid en
en deze neemt af na gelang we ons verder van de aarde verwijderen. Het
is het verschil in snelheid die de energie in de diverse luchtlagen heeft
die afbuiging van de stralingsrichting veroorzaakt.
In fig. 309 is een golffront voorgesteld door de lijn /. P en Q zijn punten
op deze lijn. Na een bepaalde tijd hebben deze punten een zekere afstand
afgelegd. Omdat P verder van de aarde verwijderd is, zal zijn snelheid
groter zijn dan die van Q. De in die tijd afgelegde weg door P (P-P)
zal dan ook groter zijn dan de afgelegde weg door Q (Q — Q ). Uit de
tekening blijkt dat het verplaatste golffront (/') een zodanige stand heeft,
dat de verplaatsing van de energie niet volgens een rechte lijn heeft
plaatsgevonden maar volgens een lijn die met de kromming van de aarde
mee is afgebogen. De grootte van de afbuiging is afhankelijk van de
frequentie van de trilling. Hoe hoger de frequentie is des te kleiner zal
afbuiging zijn en des te meer zal de voortplantingsrichting in de atmosfeer
die van een rechte lijn benaderen. Het gevolg is dat een zender die op een
lagere frequentie werkt ('lange golf, 'middengolf) nog op een zeer grote
afstand te ontvangen is, terwijl een station dat op een hogere frequentie
werkt (FM, TV) reeds op een korte afstand al niet meer te ontvangen is
(fig. 310).
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Bij zeer hoge frequenties, b.v. 3 • 109 Hz is de voortplanting zodanig
lineair dat nauwkeurige plaatsbepaling van voorwerpen in de ruimte
door middel van radar mogelijk is.
De mate van afbuiging hangt verder nog af van bepaalde weersomstan
digheden die de dichtheid van de diverse luchtlagen sterk kunnen beïn
vloeden. Het kan daarom wel gebeuren dat in situaties, waarbij die
omstandigheden optreden, TV-stations, die op een bepaalde plaats
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normaal niet te ontvangen zijn, dan wel ontvangen worden en dan de
uitzendingen van de plaatselijke stations storen.
Een andere invloed op de voortplantingsrichting wordt ondervonden
door geïoniseerde luchtlagen, de 'ionosfeer'. Deze ionisatie vindt plaats
onder invloed van de ultra-violettestraling van de zon. In de lagere
atmosfeer zal de ionisatie niet plaats vinden. Het ioniseren kost nl.
energie waardoor de uv-straling afneemt. De uv-straling wordt ook
minder omdat hierdoor op bepaalde hoogte een ozonlaag gevormd
wordt. Verder neemt de uv-straling af door absorptie in de atmosfeer
die nabij het aardoppervlak het dichtst is. Er zijn verschillende lagen
te onderkennen. De laagste is de D-laag die alleen overdag aanwezig is.
Dan de E-laag die, zij het veel minder sterk, ook ’s nachts aanwezig is.
Daarboven vinden we de F-laag die zich overdag splitst in de Fj- en de
F,-laag. De verschillende lagen overdag en bij nacht zijn resp. in dc
Hg. 311 en 312 weergegeven.

375 km

2

D

^^-200km F.

250km

'^-100 km E
*^>>>^70 km

100km
bij nacht

overdag
Fig. 311

Fig. 312

Afhankelijk van de frequentie van de elektromagnetische energie en de
hoek waaronder de straling de geïoniseerde laag treft, zal deze worden
geabsorbeerd, gereflecteerd, gebroken of ongestoord worden door
gelaten. In fig. 313 stelt de lijn a een straling voor die wordt gereflecteerd.
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Fig. 313

Bij een bepaalde hoek t.o.v. het aardoppervlak treedt deze reflectie niet
meer op. Deze hoek is de kritische hoek en is frequentie-afhankelijk.
Des te groter de frequentie des te kleiner is de kritische hoek en des te
minder kans zal er zijn dat de uitgezonden energie weer naar de aarde
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terugkeert. Boven de kritische hoek kan in het algemeen de energie door
de laag heen gaan maar zal bij het passeren worden gebroken (van
richting worden veranderd, b). In het algemeen zal de energie die de laag
loodrecht treft (c) onveranderd worden doorgelaten.
In fig. 314 zijn de twee mogelijkheden weergegeven waarlangs een ont
vangstation bereikt kan worden, a. d.m.v. de 'oppervlaktegolf
b. d.m.v. de ruimtegolf.

Fig. 314

Fig. 315

Afhankelijk van de sterkte van de oppervlaktegolf en van de kritische
hoek is er mogelijk een gebied waarin geen ontvangst kan plaatsvinden.
Indien op een grote afstand een ruimtegolf ontvangen wordt, dan zullen
snelle variaties in veldsterkte merkbaar zijn. Deze variatie vat men
samen onder de naam 'fading' waarvan er verschillende soorten te
onderscheiden zijn:

a. Absorptie-fading. De absorptie van de geïoniseerde laag varieert en
dus ook de sterkte van de ruimtegolf.

b. Skip-fading. De ontvanger staat op de rand van het gebied waar
binnen geen ontvangst mogelijk is. Door het variëren van de hoogte
van de geïoniseerde laag komt de ontvanger beurtelings binnen en
buiten dit gebied te liggen.
C.

Inteferentie-fading. De ontvanger ontvangt energie langs verschillende
wegen (a. en b. in fig. 315).
De veldsterkte is nu afhankelijk van de sterkte en de fase van de
energieën die, door verandering van de absorptie en van de hoogte
van de geïoniseerde laag kunnen variëren.

d. Selectieve fading. Een signaal is veelal samengesteld uit een aantal
verschillende frequenties (modulatie). Indien de condities voor deze
frequentie t.o.v. elkaar gaan variëren is dit merkbaar in de ontvanger.
Bij extra activiteiten op het zonne-oppervlak die aanleiding geven tot het
optreden van zonnevlekken, worden door de zon geladen deeltjes uitge
zonden die storingen in de ionosfeer kunnen doen ontstaan. Hierdoor is
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het mogelijk dat bepaalde lange-afstandverbindingen onregelmatig
worden of in het geheel niet mogelijk zijn.
Ook het tegengestelde is mogelijk. In omstandigheden, die worden
toegeschreven aan extra meteorictenactiviteiten wordt de onderste grens
van de E-laag zodanig verstrekt dat ook signalen met een zeer hoge
frequentie worden gereflecteerd (tot 108 Hz.). Als regel zal de frequentie
waarbij geen reflectie meer optreedt veel lager liggen.
In het algemeen zijn er in het microgolfgebied geen verbindingen moge
lijk over grote afstanden. De ontvangstantenne moet nl. door de zendantenne direct ’aangestraald' kunnen worden, zodat de lengte van de
verbinding beperkt wordt door obstakels of door de kromming van het
aardoppervlak. Een mogelijkheid biedt echter de verstrooiing van cmgolven die in de onderste lagen van de atmosfeer plaatsvindt. Deze
verstrooiing of’scatter’ ontstaat door onregelmatigheden in de atmosfeer
die een klein deel van de energie doen afbuigen.
De ontvangstantenne wordt nu niet door de bundel rechtstreeks getrof
fen, maar door de 'sporen' van energie die door de verstrooiing zijn ont
staan. Daar men de onderste lagen van de atmosfeer de 'troposfeer’
noemt, heet een dergelijke verbinding wel een 'troposcatter-verbinding'.
Om een dergelijke verbinding tot stand te kunnen brengen, zijn zeer
gevoelige antennes nodig met grote parabolische reflectoren en sterke
zenders. Er zijn dan verbindingen mogelijk over afstanden van enkele
honderden kilometers. Het gedrag van de radiogolven voor wat betreft
absorptie, afbuiging, reflectie enz. is geheel afhankelijk van de frequentie.
Het frequentiegebied waarover radioverbindingen mogelijk zijn is
daarom verdeeld in 'frequentiebanden' waarbinnen de golven ongeveer
dezelfde eigenschappen hebben.
In de tabel op pag. 197 is een overzicht gegeven van deze frequentie
banden.
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OVERZICHT FREQUENTIEBANDEN
Frequentie band

golflengte

golven

Afstanden

VLF
zeer lage frequenties

lange golf
30 10 km

Opp. golven
zeer weinig abs.
Ruimte golven
refl. op D-laag
alleen overdag

ca. 1500 km

Opp. golven
weinig absorptie
Ruimte golven
refl. op D-laag
alleen overdag

ca. 1500 km

Opp. golven
Abs. neemt toe
met de freq.
Ruimtegolven
alleen ’s nachts
refl. op E-laag
abs. door D-laag

100-200 km

Opp. golven
sterke absorptie
Ruimte golven
reflectie door
E- of F-laag

ca. 25 km

10-30 kHz.

LF

lage frequenties
30-300 kHz

MF

M iddenfrequenties
300-3000 kHz.

HF

Hoge frequenties

lange golf
10-1 km

Middengolf
1000-100 m

Korte golf
100-10 m

3-30 MHz

100-20000 km

100-10000 km

100-5000 km

20000 km

VHF
zeer hoge freq.
30-300 MHz

UKG
10-1 m

Directe golven
Ruimte golven
soms mogelijk
door meteorieten
activiteit
(meteoor scatter)

Afh. van ant.
hoogte

UHF
Ultra hoge freq.

Micro golf
100-10 cm

Directe golven

Afh. van ant.
hoogte

Micro golf
10-1 cm

Directe golven

Afh. van ant.
hoogte
150-350 km

300-3000 MHz.

SHF
Super hoge freq.
3000-30000 MHz.

Ruimte golven
verstrooiing
door troposcatter
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De schrijver beoogt met zijn boek „Lijntransmissie en Micro
golftechniek” een bijdrage te leveren tot een beter begrip voor
de toepassingen van de microgolftechniek op het gebied van de
telecommunicatie.
Hierin staat dan ook het transport van microgolfenergie en het
opwekken daarvan middels oscillatoren centraal. Veel aandacht
is besteed aan de traditionele microgolfoscillatoren zoals: het
klystron, het magnetron en de lopende goltbuis.

ü

Hoewel de eenvoudige transmissielijnen geen ideale oph
bieden om het transport van microgolfsignalen uit te w<
is toch een stuk theorie hierover opgenomen als noodzal
voorbereiding op de microgolftechniek.
Het laatste hoofdstuk omvat de antennes waarmee de el
magnetische energie moet worden uitgestraald.
! êihliotheek Ned^

