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1 Inleiding

Voor ruismetingen in het aicrogolfgebi~d dient men te beschikken

OYer een ruisstandaard. Als absolute standaard geldt een belaatiDc.

gelijk &an de karakteristieke impedantie van een golfpijp op een

bepaalde temperatuur.

Praktischer is het gebruik te _aken Tan een ruis8ubstandaard. Het

onderzoek in de groep EEA Tan de T.H. Eindhoven is er op ger1cht te

bekijken in hoeverre een dubbelkathodebu1s. waarTan de kathode8 ge-
e~

lijke temperatuur hebben op dezelfde potentiaal staan, ale sodanig

kan worden gebruikt.

In het kader Tan dit onderzoek werden bij mijn afstudeerwerk de

Yolgende onderwerpen bekekenl

-het gedrag van cilindrische obstakels ale dummy van een dubbel

kathodebuia bij een frekwentie Tan 9 GHz.

(hoofdstuk 2-3)

-de impedantie, aanpassing en ruis Tan een dubbelkathodebuis bij een

frekwentie Tan 3 GHz.

(hoofdstuk 4)

-breedbandige aanpsssing van dieoontinuIteiten in een golfpijp.

(hoofdstuk 5)

•
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2. Vierpoolvoorstellipgen; .etiDg van scatter1ngcoefficienten

2.1 Iepedantiematrix

Een n-poort kan worden gekarakteriseerd'door zijn impedantie

matrix [zJ.
Ben vierpool dus door:

2 1'1.

Een vierpool met deze [zJ kan worden weergegeven door een

T-netwerk als de vierpool reciprook is, dwz Z12 = Z21:

A Il-------:r---l-----r---r---,.----J a
I
I
I
I,
I
IAI ,-- .........L...- ...... ~l

I

Ook bij golfpijpen kan van deze voorstellingswijze gebruik worden

gemaakt als we aanne.en dat slechta 'en mode optreedt. Het is dan

tevens gebruikelijk met de gereduceerde impedantiee z11' z22 en &12

te werken, waardoor gewerkt kan worden met de Smith-kaart.

Door achtereenvolgens B-B' af te sluiten met drie bekende 1mpedantie.

en bij elke hiervan de ingangsimpedantie te meten kuAnen z11 z22 en -12
worden bepaald. Nemen we voor de drie afsluitiapedantiee z=O z=oo

en z=1 en zijn de hiermee corresponderende ingangeimpedantie.

z z en z dan geldt: •sc' oc m

z -z 2 z -zoc m oe m
(Zoe-zeo)z11 = zoe z22 = z12 =z -z z -zm sc m sc

Het teken van z12 kan nog gekozen worden. Sluiten we B-B' af .et

z dan geldt:
u

met

,

D =
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•

.'zi is dws eell bilineaire atbeelding Tan z • Plaatst _n bij BB'
u •

een kortsluitzuiger dan zal z bij verplaataing Tan deze zuiger
. u

de eenheidscirkel doorlopen in het Smith-diagram. zi doorloopt

dan tengeTolge Tan de bilineaire atbeelding eTeneens een cirkel

hierin. Hierop berust de Terderop besprOken .ethode Tan Desehampe

ter bepaling Tan Z11 Z22 en z12.

2.2 ScatteriDgeetrix (litt. 1-2)

Een n-poort kan ook worden gekarakter1Beerd door de .catter1ng

matrix [sJ. Ben Tierpool dUB,door:

(:1)el)

, ,
I I•
• [5]

,, I, I
I I
I

I
I

. I

I

Indien de vierpool reciprook is geldt S12 =S21-

S11 wordt bepaald door de refleot!e aan poort 1 alB poort 2 is

afgesloten met ~1. Aaaloog S22 bij afsluiting Tan poort 1 .et

z:1. S12 is bepaald door de golf welke uittreedt bij poort 1 ten

geTolge Tan een aan poort 2 iDTallende colf.

Zowel [zJ al. [SJ bepalen een n-poort Tolledig. Er bestaat daarom

een verband tussen [ZJ en [SJ:

en [zJ = [i+~ .[!_!l-1

Voor een verliesTrije vierpool geldt dat S unitair is (zie l1tt. 2)

dwz [sJt [SJ =It}
[sJt = hermitisch geconjugeerde van IS] (complex toegeToegde Tan de

getransponeerde matrix)

Voor een reciproke n-poort is Sij~ji dU8 [SJt =[$]-

. -Indien verliesTrij en reciprook geldt dUB: ~sJ [S]. [IJ

•
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dus .

Dit geldt onathankelijk Tan de referentieTlakken.

Is de vierpool symmetri.ch dan is S11= S22. In dit geTal is dua

ook DOg arg S11 = arg S22.

2.3 Meting Tan de scattering coeffioienten,

Deschamps heeft, in 1953 een methode aangegeven om .e scattering

coefficienten voor een reciproke ~erpool grafisch te bepalen in

de Smith-kaart (l1tt. 3-4).

I l I

;-. .1 •, ,~.....
--=:3

I [5] r-"
I --I ,....".,
I

I
I II

(2) (I)

Wordt op ret. vlak (2) een impedantie aange.loten met een reflectie

coefficient r2 dan zal op ref. vlak (1) een r1 worden gemeten .elke

voldoet aan:

r1 is dus een bilineaire afbeelding Tan r2. Met de kortsluitzuiger

kunnen we r2 veranderen. r2 loopt dan over de eenheidscirkel. r1
doorloopt dan in de Smith-kaart eveneens een cirkel.

Maak nu 1 achtereenvolgens 0, ~ ; ••• ~)... D1.t levert Toor r2 d.

punten 1••• 8 op op de eenheidscirkel in de Sm.ith-kaart, welke uch

transformeren tot de punten 1· •••8· op de r1 cirkel. Deschamps h.eft

nu aangegeTen hoe uit deze metingen grafisoh de scatter1Dg eoeffi

cienten kunnen worden bepaald (zie litt. 3-4-1).



In een stage in de groep EEA is door J.D. Pieterse een ALGOL

programma geschreven waardoor deze bepa1ing met de computer
•

kan worden gedaan.

Bij de door mij verrichte metingen .erd steeds de methode Tan

Deschamps gebruikt en de meetgegevena ver.erkt .et de co~t.r•

.'



3. Cilindrisch obstakel in rechthoekige goltpijp l1t~: 5-6-7.

Bek1jk een contiguratie ala in onderst~de tiguur:

b

Een dergelijk obstakel kan worden Toorgesteld als een symmetrlsche

vierpool indien we de reterentieTlakken Toor deze vierpool kiezen

op de hartlijn van het obstakel:

'X" - '%'a

Volgens Kato en Isobe (litt. 5) kan z12 worden voorgesteld door een

reactantie, gelijk aan die van een doorlopende post, met in serie

een capaciteit t.g.v. de gap:

• Q is een correctietactor.

Voor Q geldt, mits r<.<

(
....)2elnT

.wd
b

1
ju.JC Z Qo

l1tt. 5-7);
•

= zor +

I Tr r
2

oC = .....;:;..-=--
4

A
o

en d <.< b (de

---

Z - goltimpedantie
o

Voor Q werd reeds eerder een programma geachreven zodat bij bekende

zor het theoretisc! verloop Tan z12 als tUDcti. van d kan worden

berekend.

Bovenstaande contiguratie wordt ver4er een aa1!letrisch obstakel

genoemd. Voor een,sy!!!tri8Ch obstakel geldt:



_ ....*4...;;..t-~__.....;IE

•

.'

z12 voor het symmetriseh. g• .al verkrijg.n w. dus door 1a bGV.D

staande formules b en d te v.rYang.n door r.sp. ib .n id.

Uit de theorie van Kat.pIsob.,b113~~z11-z12st••ds ••n s••r

kl.ine capacit.it Tear t. st.ll.n. (zi. ook litt. 8). Dus -11-z12 =0.
Hieraed. is h.t t.ken van z12 bepaald. Het ble.kdat dez. tek.nkeu••

ov.r.enlaram met R.(z12) > O. Bij d. eoaputerber.k.ning.n -.rd daar_

het t.ken van z12 z6 gekoz•• dat R.(z12) >0.

'.1 Meting.n aan e.n oilindriseh obstakel m.t diamet.r 1,8 mm

aangegeven. Als waarde van zor
van Im(z12) voor dEO voor het asymmetrisehe

Met behulp van de method. van D.schamps werden de scatt.ring

coefficienten en de iapedanties bepaald van .en cilindriach obstakel

met regelbare ga~stand bij een goltl.ngte X : 3,3 em.
o

De refer.ntievlakk.n kozen we op d. hartlijn van het obstak.l. D.

gemeten waard.n, nl. de staandegoltv.rhouding en de plaats van h.t

minimum voor e.n afstand (n. t~+ t.~X) van obstakel tot kort

sluitzuiger, werden verwerkt met het eerder genoemde comput.rprogr.....

De tabellen op de volgend. bladzijden geven de op deze wijz. v.rkreg.n

waarden voor z11' z22' z12' 8 11 , 822 , 8 12 •

18 221 - )8 11 1 en arg 8 11-arg 8 22 •Tevens zijn aangegeven
u .

In grafiek op blz.lOie I.(z12) als tunctie van d uitgezet, terwijl

tevens de theoretisch. kromm.n.hiervoor volgens Kato .n Isob. zijD

werd daarbij genomen d. gem.ten waard.

obstakel.

Voor het symmetrisch obstakel werd een iets andere waard. gevond.n

van z voor d~O. nit kan worden veroorzaaltt doordat d. paaltjesor
niet exact in .lkaars v.rlengde ligg.n.

Aan de hand van de tabell.n kunnen w. nu h.t volgende opmerken:



SYMMETRISCH OBSTAKEL 16 1,8 11II1 ~ • 47,8 _
g

- "-~

IS2~111d~) z12 z11-z12 z22-z12 S12 S11 S22 argS11 .....gS2;

° o,o04+j 0,232 0,006-j 0,008 0,004-j 0,007 0,415 .j 4,29 0,891 .j 2,73 0,895 .-j 3,56 0,004 0+0,1

0,5 0,004+j 0,221 0,006-j 0,.006 , 0,OO3-j 0,007 0,399 e
j 4,29 0,898 .j 2,74 0,903 .-j 3,54

O,oo~
0-0,1

1 O,004+j 0,221 0,006-j 0,007 0,004-j 0,008 0,399 .j 4,30 0,899 .j 2,74 0,903 .-j 3,54 0,004 0-0,1

3 0,004+j 0,219 0,005-j 0,009 0,004-j 0,008 0,396 .j 4,30 0,901 .j 2,75 0,903 .-j 3,54 0,003 +0,1 0

5 O,oo4+j 0,213 0,005-j 0,006 o,o04-j 0,005- 0 ..387 .j 4,31 0,905 .j 2,75 0,908 .:-~ 3,53 0,003 0+0,1

10 0,003+j 0,206 0,006-j 0,007 0,003-j 0,003 0,376 e
j 4,32 0,909 .j 2,77 0,914 e~j 3,52 0,005 ° 0

0,
15 0,OO3+j 0,198 0,006-j 0,006 o,oo4-j 0,006 0,364 .j 4,33 0,91' .j 2,78 0,918 -j 3,51 0,004 0,00•
20 0,003+j 0,192 0,006-j 0,007 O,oo4-j 0,00 0,354 e j 4,34 0,919 .j 2,79 0,922 -j 3,50 0,004 +0,80•
30 0,003+j 0,177 0,006-j 0,006 O,o04+j 0,0 0,329 .j 4,36 0,928 e j 2,81 0,931 -j 3,48 0,004 0• +0,1

40 0,OO3+j 0,165 0,006-j 0,005 o,oo~+j 0,004 0,310 e j 4,38 0,934 .j 2,84 0,939 .-j 3,47 0,005 0+1,1

50 0,003+j 0,152 O,006-j 0,005 0,OO3+j 0,016 0,287 .j 4,39 0,941 .j 2,85 0,947 .-j 3,46 0,006 +2,40

60 0,003+j 0,142 0,005-j 0,006 o,o04+j 0,007 0,270 .j 4,42 0,947 .j 2,88 0,950 e- j 3,43 0,003 +1 40,
70 O,002+j 0,132 O,006-j 0,005 O,OO3+j 0,005 0,251 .j 4,44 0,952 .j 2,90 0,957 .-j 3,41 0,005 +1 ...10

80 0,002+j 0,120 0,006-j 0,004 O,OO3+j 0,015 0,230.•j 4,45 0,957 .j 2,91 0,964 .-j 3,41 0,006 0+2,2

90 O,oo3+j 0,111 0,005-j 0,004 0,003+j 0,027 0,213 .j 4,45 0,962 e
j 2,93 0,966 .-j 3,43 0,004 +3,60

100 O,OO2+j 0,103 O,006-j 0,006 0,oo3+j 0,047 0,198 .j 4,45 0,964 .j 2,95 0,971 -j 3,43 0,006 +6,00e

L .._ ... ~. I

I

GO

•



ASYMMETRISCH OBSTAKEL ¢ 1,8 mm X = 47, 8 11II1g

dye) z12 z11-z12 z22-z12 S12 S11 S22 j ~2J-ls111' argS11 -argS22

0 O,002+j 0,234 o,006+j 0,00 O,003-j 0,007 0,420 .j 4,27 0,892 e~ 2.7° 0,897 e- j 3,57 0,005 -0,80

0,5 O,002+j 0,230 o,006+j 0,003 O,003-j 0,007· 0,413 .j 4,28 0,895 .j 2,71 0,901 e-j 3,56 0,006 0-1,2

3 O,002+j 0,226 o,006+j 0,003 O,003-j 0,005 .0,407 e3 4,28 0,898 .3 2,71 0,903 .-j 3,55 0,006 0-1,0

5 O,002+j 0,222 o,006+j 0,004 0,003-j 0.004 0,400 .j 4,29 0,901 .j 2,72 0,906 .-3 3,55 0,005 0-1,0

10 O,002+j 0,216 O,006+j 0,003 O,003-j 0,006 0,392 .j 4,30 0,904 .j 2,73 0,910 .-j 3,54 0.006 0-1,0

15 O,002+j 0,209 O,o06+j 0,004 0.003-j 0,008 0,381 .j 4,31 0,909 .3 2,74 0,915 .-3 3,52 0,006 0-1,3

20 O,002+j 0,205 0,006+3. 0.002 O,003-j 0,006 0,375 .3 4.32 0,911 ej 2,75 0.917 .-j 3,52 0,006 0-1,0

30 O,002+j 0,195 o,006+j 0,003 O,003-j 0,009 0,359 .j 4,34 0,918 .3 2.76 0,923 .-3 3.49 0,006 0-1,3

40 0.002+j 0,190 0,006-3 0,00 0.003-j 0,010 0,352 .3 4,35 0,921 .3 2.78 0.925 .-3 3,48 0.005 0-1,2

SO O,002+j 0,178 O.oo6+j 0,004 O,003-j 0.011 0.333 .3 4,37 0.928 .3 2,19 0,934 .-3 3.46 0,006 _1,80

60 O,OO1+j 0,171 0.006-j 0.004 0.003-3 0,008 0,321 .3 4,39 0,932 .3 2,82 ·O,~38 .-3 3,46 0,006 -0.40

- 70 O,002+j 0,166 o,006-j 0,005 O,o04-j 0,009 0,313 .3 4,40 0,935 .3 2,83 0,939 .-j 3,44. 0,004 -0,50
..

80 O,002+j 0,154 O,oo6+j 0,001 O,003-j 0,036 0,292 3 4,44 0.941 3 2,84 0,946 .-3 3,37 0,005 ..1+ 40• • ,
90 O,002+j 0,155 0,006-3 0.004 0,004-3 0,00 0.292 e3 4,40 0.942 e3 2,85 0,946 .-3 3,44 0,004 +0,5°

100 0,002+3 0,152 0.006-j 0,006 O,004-j 0.009 '0,288 .3 4,42 0,943 .j 2,86 0.947 .-3 3,42 0,004 .0.40

I

\0

I
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Theoretiach geldt voor een v.rlieeYrij obstakel: Is11 1 = }s221.

Gevonden .ordt IS221 -ls111< O,006.·Dit betekent dat op O,~ &aD 4.

voorwaarde voor verlieevrij zijn ia voldaan. Inderdaad zijn ook d.

reele delen van de ~edantiee k1ein.

Voor een eymmetrische vierpool moet bovendien gelden: argS11 • arcS22.

Bij het as,.mmetrisch obstakel blijkt: largs11~gs221< 4,40

bij het symmetriaoh .batak.l : largS11 -args22 I<60

Nu betekent een verschuiving van een reteantievlak over een afst&Dd61

een verandering in het argument v~n de scattering coettic1ent.n VaB
4T1'6lX ~era:

op ref. vlaklc*n 11-2.
1

:

I
Q~I

- - _.. ~a' = a • .,

I
I QI,
I

I t.'
~,

I
I
I

(1)

I
I
~,

due

4nAl

[s~ II J;. I:1 e j -r = [s]
41411

j -,;-
•

Nu kOJllt 60 overeen met 0,105 rad of 14n,..A.1 I ::: 0,105 l~ll I: 0,4 _.

De referentievlakken zijn due aaximaa1 0,4 Em verkeerd geno.... Bij
de meestewaarnemingen is dit echter ve.1 beter.

Voor een s~etr1ache vierpool geldt: Z11-z12 = z22-z12. Volc.~ lato
en Isobe ie deze aerie impedanti. ?ij een obetakel capacitiet. Uit 4.

reaultaten blijkt:

Ale largS11-argS22J~O,5°ie hieraan redelijk voldaan.

Ala 'argS11~gS221>O,5°vinden .e:
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als 0 Im (z11-z12) • negatiefargS11 -argS22 ,,0,5 ......

III (z22-z12) =positief

als argS11-argS22 <-0,5
0
~ 1m (z11--12) = positief

Im (z22-z1'2) = negatief
•

Voor juiste resultaten dienen dus de referentievlakken seer nauw-

keurig op de hartlijn van het obstakel te liggen.

De absolute fout bij aflezing van de zuiger is ~,01 ma. Voor de

staandegoltmeter: + 0,01 mae In ~ zit hierdoor ook een abs. toat
- g

van 0,01 1Ul. De afstand tussen obstakel en zuiger was ~ 1t~ De

totale absolute D4uwkeurigbeid van de lengte.,tingen is dUB

+ (0,01 + 0.01 + 0,03) = + 0,05 ... Er zit boYendien nog een ODDAUW-- -keurigheid in de bepaliDg van de staandegolfverhouding. Met de 8ebruikte

apparatuur blijkt het derhalYe praktisch niet goed .oge~jk de kleine

waarden van 1m (z11-z12) en Im (z22-z12) te bepalen.

Aan de hand van de grafieken kan het volgende worden opgemerkt:

Voor de waarde d=O kan 1a(z12) berekend worden met behulp van volgende

!ormule: (zie l1tt. 9-7)

f ] t
[

"a2 2 2 2]
X = ~ (~)2 -1 elog (;;) - (2+ ~2) + V (-elogtr + ~ + -ai~

met a = 22,86 mm,r = 0.9 .. en A. =33,04 am geeft dit X =0,21.

Gevonden werd X = 0,234. De overeenstemming is rede~jk.

De hellingen van de gemeteD en de theoretische krommen atemae. goed

oyereen. Voor d=O is bovendien de helling in het symmetriBche geval

gelijk aan die van het aaymmetrische. Dit klopt met de theorie (.ie 11t'.

7).

-Er is een verschuiving tussen gemeten en theoretische kro..en. Dit

wordt veroorzaakt door de scheefheid van de obstakels (zie litt. 7) •

..



Af'gele1d werd:

Voor d. co: ~ nadert tot de aaym.})toot

41TE. 1"2
o

C = --C';;"'-
2

lTEo1"
Na invoering Yan y =- C :

~ = - t['+ 2d + 2V'd + d
2
'} •

Y' = - (d + t, ).

-l' -
a = 1 24+-,

We kunnen nu kijken Toor welke d b1j een geschatte S de as~oot

tot op 10% is benaderd. Voor deze d II&g lII.en dan uit de grat1ek &

wel bepalen.

dus: ~d + 2 Vd'+ d
2
'} =

d + t &
0,1

ot 9 d2 + 9 d' _ 4& 2 -= 0

Stel nu dat ~ hoogstens 40)4 is. Dan 'Yolgt uit deze vergelljld.Dg dat

reeds Toor d = 1~de as,.ptoot tot op. 10% is benaderd.

De scheefhe1d .erd gemeten b1j d = 15~:

Gevonden werd: b =2~'Yoor het • .,....tr1sche obstakel

& = ~ Toor het asymaetri.Bche obstakel.

Het is dui.delljk dat we in het symaetri.sche geval een grotere kans

op scheethe1d hebben dan in het asymmetrische geTal daar we b1j het

eerste te maken hebben met!!!! obatakels tegenoTer elkaar.

3.2 Ret optreden van resonant1es b1j metingen Tolgens de methode 'Yan D..ch!lp!

3.2.1 Theor1e

Bi.j de methode 'Tan Deschamps wordt steeds gemeten·lII.et een kortsluit

zu1ger achter het obstakel. Als nu de lengte tusaen zu1ger en obstakel

in de buurt van n.t A komt kan de golf'p1jp achter het obstakel sich

gaan gedragen ala een tri.lholte bij een bepaalde waarde Tan de impe

dant1e van het obstakel.

Dit is als volgt in te z1en: (litt.l)

Q.!...4-. . I -LCl.2
4~ I ---..L.I..

I ill I
I I
I I
I

ill I
I I
I I
I At -1-6:1 I'll -lI I
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Zij de scatterin~ matrix v/h obstakel [8].
Veronderstel het obstakel verliesvrij en reciprook:

.
[51*. [51 = tIl

of 15111
2

+ '512'2 = 1

l52212
+ \512\2 = 1

1511 I = 1522 1. Kies nu de ret.

reeel en negatief zijn. Dan is

•

vlakken 1 en 2 zodanig dat 811 en 822
511 =822 D - 1511) en 511 =811 *.

511 * 512 + 512* 522 =
O} 812 ~ -812 '

s * = 52211

511 * 511 + 512* 512 =

Noem \/1-151112' = K met K is reiel, positief ot negatiet)dan geldt:

en [5] wordt:

[5] = ale K positiet en negatiet kan zijn.

Stellen we de verzwakking van de golt van ret. vlak (2) tot de kort

sluitzuiger en terug tot (2)o(neper dan geldt:

41Tl
_0( -j -xg

a2 = - b2e e , wanneer 1 positiet wordt

gerekend naar het obstakel toe.
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-(0( + 2j ¥-J=
-b2 • g

-a dUB

jK

be [s]

-V1-~' jK

=

Algemeen geldt

hieruit Tolgt:

b
2

= __...j-=.;K;,.-.- _

1-V1-~' e-(o(+ 2j2X~)
~1

b "1 -
_(V1-r:-' _ r:- .-(0(+ 21lt> ' ) a

1
1- V1-K?-' ._(e{+ 2j1~1)

•

.'
Er is geen reflectie alB b 1 = 0, dus als'

== 0
2j)\gl)

waaruit volgt:

Dit kan alleen alB zow~l het reele als het imaginaire deel g.~jk &aD

nul is:

Im = 0

Re = 0

e-oCsin~=O 1....:.IIl.i,\
AS jf, g

\~ -cr( 4111
V1-~ - e cos ~g = 0

of met 1 = m.i~ V1-Y!-' _e-OCcos mTr c 0
g

Voor m = even:

Voor m = oneven levert dit geen OplOBsing.
\r:3' -0(
V1-.c- -. = 0

of K= + V1-e-2oC 'enl=ntX
- I g
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Voor deze waarden van k en 1 ~s dus b1 = 0: Er treedt geen reflect1e op

en al het ~ngaand vermogen wordt ~n de t~lholte geabsorbeerd.

Benaderen we het obstake~ door een enkele shUDt~mpedant~e dan is de

z-matrix h~ervan:

&12)-
Immers z11-z12 == 0 dus z11=z12

·1~
en z22-"12 = 0 dus z2~z12'

met (s1 =[z-~.[z+~-I levert d~t:

[s]= 1+~ z12 (_1 2 Z12)

2 z12 -1

Bij verschuiven van de referent~evla}:".lteJlover een afstand ~ 1 wordt

2j21T Al
[s)· = e Xg • [s]

(A 1 positief in de richting van het obstakel~ S11 en S22 zijn nu reeel

en negatief als reeel en positie! is.
2j 211'61

e ~
1 + 2 z12

Stel z12 = jX dan:

2j 2" Al 4 A1
e 19 1 j (~ - arctan 2%)

- • \i -:!' e "'g1+2j X V 1+4x

[S]. wordt dan: (s] "

Vergelijking met [8]

.'

levert:



- 17 -

Resumerend: De golfpijp tussen obstakel en kortsluitzuiger Torat een

optimaal aangepaste trilholte als

K = ~ V1_e-2~

met

en Al =~ arctan (2x)

Passen we het voorgaande toe op het geval Tan,het obstakel met regel

bare gap dan kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

a) Er zal bij twee waarden van de gapafstand d resonantie optreden,

nl. Toor Im(z12) = x en Im(z12) =- x. Bij positieve x betekent

dit respectievelijk inductieve en ca~acitieve koppe~g.

b) Bij vergroten Tan 0(, daze verlengen Tan het golf'pijpgedeelte tU8sen

zuiger en obstakel, treedt resonantie op bij grotere K dus bij

grotere Ixl. Uit het bekende verloop van Im(Z12) als functie Tan

d zal dus resonantie bij inductieve koppeling optreden bij kleinere ••

(capacitieve koppeling bij grotere d).

c) Bij kleine 0( is IKl klein en dus lx' klein. De resonantie ll.gt dan

dicht bij Im(z12) = O.

d) Als Im(z12) sterk Terandert bij Tariatie van d, zullen ook K en A 1

sterk veranderen. Er zal slechta re80nantie optreden Toor zeer be

paalde waarden van d en A 1.

3.2.2.1 Symmetriach obstakel ¢ 1,8 am

Opstelllng:

I.. .1
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Bepaald werd het ain1mum van de staandegoltverhouding, SmiD' bij

vaste gapatstand ) d,bij verschuiven van de kort8luitzuiger. D1t

werd gedaan voor verseh1llende waarden van d. (Z1e grafiek bls 19)

Hieruit zien we dat we de beste resonant1e krijgen Toor d • 135~

en d = 380;tt.Toor 1 1s resp. 71,39 en 72,50 I11III.

Uit het theoretisch verloop van 1.(S12) als funet1e van d is bekend

dat voor d = 135~ Im(z12) = 0,074• (Zie grafiek blz 20)

x = 0,074

K = 0,146

0( = 0,011

"""De demping is dus 0,011 neper of 0,095 dB. 1 = 71,39 dus 21 =0,143 .eter

Q....Q9.2 66 dBDemping per meter golfpijp is dus~ = 0, / ••

In litt. 11 wordt voor de theoretische demping voor verzilverde

golfpijp gevonden:

-1em

em en Ao = 3,31 em geett tit: 0(= 0, 12 dB/a.
is de demping respectievelijk 1,05, 1,26

met a = 2,286 em b = 1,016

Voor koper, goud en messing

en 2,08 maal zo groat:
dBzilver :,0,12 /m

koper : 0,13 dB/ill
dBgoud : 0,15 /m

Illessing : 0,25 dB/ill

Volgens KUhn (litt. 12) geldt a
voor kope! als b = 2

dB01. = 0,11 1m
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De geTonden grotere waarde Tan de demping kan veroorsaakt worden

door het niet Tolkomen gladde opperTlak van de goltpijp en het Diet

geheel TerliesTrij zijn van het obstakel. Ook is 1 wel erg klein

Toor nauwkeurige bepaling Tan de demping per meter. Voor de plaats

Tan het referentievlak geldt theo~etisch:

III = ~ acrtan(2. 0.074).llet Ag = 48,.02 geeft d1t 61 = 0.57 _.

61 positief. dUB het referentievlak ligt 0.57 mm achter het obat~l

gerekend vanaf d~ zuiger. GeTonden werd 1 = 71,39 am. 1tA = 72.03 dUB

het ref. vlak lag op (72,03-71.39) = 0.64 mm van het obstakel.

De overeenstemming met de theorie ia dus goed •
•

VerTolgens werd tussen de zuiger en het obstakel een extra stuk golt

pijp"geplaatst met lengte 200,3 Mm. Weer werd dezelfde meting ala

boven gedaan. Zie grafiek blz.tl.

Resonatie treedt nu op bij kleinere d, nl. 8~, in oTereenste..1 ng

met de theorie. 1 was 286.15 Mm. Voor d = 85;" is x = 0,118. Dit levert

Toor de demping per meter golfpijp 0,24 dB/m~

De overeenstemming met de bOTenvermelde waarden is nu veel beter.

Theoretisch is 61 =~ arctan 0,236 ='0,89 mm. Gevonden werd

61 = 6X - 286.15 = 1,97 am.g

3.2.2.2~ Symmetrisch obstakel ¢ 3 Mm.

In de grafiek op blz.20 is het theoretiach verloop Tan Im(z12)

als functie Tan d uitgezet Toor een 1,8 mm en een 3 mm sYBmetriach

obstakel. GeTonden .erd dat bij een 1,8 mm obstakel resonantie op

trad Toor d = 13~. Im(z12) is dan 0,074•

Bij dezelfde opstelling (~= constant) zal resonantie optreden bij

het 3 mm obstakel bij dezelfde waarde van K dus bij dezelfde waarde

van Im(z12). Uit het theoretische verloop zien we dat dit dan ook

bij dezelfde gapafstand zal zijn (d == 135,#).

In de grafiek op blz.20is weer Smin uitgezet t.O.T. d voor het

3 mm paaltje. Tevena ook de grafiek Toor het 1,8 mm geval. We zien

dat de kromme Toor het 3 mm obstakel Minder steil is dan voor 1.8 am

en dat inderdaad resonantie optreedt bij ongeveer dezelfde d. Dat de

kromme Minder steil i. klopt met de theorie. Immers uit het theoretisch

verloop van Im(z12) zien we 4at x Teel minder verandert bij Tar1at~e

van d in het 3 am geval dan in het 1,8 mm geval.,
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Bepaling van zsc als functie Tan d yoor 1,8 8m en 3 mm obstakel~.

Voor een eymmetrisch obetakel Tan 1,8 8m geldt:

--. 0,22 < x < 0ala

met

o <d < 135~

A
Al =~ acrtan 2~ en Ag = 48.02111111 :

1,6 IIIJI. <: ~l < 0

Voor het 3 mm obetakel 0,12 <: x <: 0

0, 92 IIIIl < Al < 0

0,

Bij de methode van Deschamps meten .e o.a. Topr 1 = n.t~ en

n.tA - ~A. Nu komt tr).OTereen met 3 mm.

1
~ 1 is maximaal t . 1b A. Resonantie kan dus optreden bij Z\dgez:-

standen tussen n.tA en n.t>.. - 3~A. Wanneer we bij de meting yoor

1 = n.tA (bepal.1ng Tan z ) geen last hebben van resonantie zal dit
8e •

zeker niet het geval zijn bij de andere zuigerstanden bij de metiBgen
•

Tolgens Deschamps.

De grafiek op blz.23 geeft zsc ala funct1e van d Toor het 3 IIIJI. .bstake1I

De grafiek op blz.24 geeft zsc als funetie van d voor het 1,8 .. ob

stakel.

We zien dat we voor het 3 IDIIl obstak.el voor alle d<: 3OO,;U last hebben

Tan resonantie, doch in het 1,8 ram geval is vo'or d <: 120~ geen reso

nantie waarneembaar. Aan het obstak.el met ¢ 3 IDIIl kunnen a.b.T. de

methode van Deschamps geen goede metingen worden verricht.

Obstak.el met'dezelfde geo.etrie ala &aD.ezige kathodes'

In verband met het in Toorraad zijn Tan kathodes met een geometrie

als hieronder getekend, .erd een dummy verTaardigd met dezelfde

afmetingen.

I ~ rn",:
~ ..
I :-0-
ClI

-~-: i i,.·..*
-------

~ '.
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Dit is in feite .en combinatie Tan de twee reeds besproken ebstakels.

We kunnen verwachten dat voor de doorlopende ~aal het Im(a••) kletaer

zal zijn dan bij 1,8 mm diameter en groter dan bij 3 ma. De helling

van 1m(.12) als funotie Tan d wordt Toornamelijk bepaald door de

TeranderiDg iD capaciteit tussen de gedeeltes met 1,8 sa diameter:

deze zal dus het meest overeenkomen met die Tan het ..,m.etrisohe

1,8 mm obstakel. Lit. '.2.2.2 Tolgt dan'dat resonantie op sal tre~en

bij grotere d. •

Uit metingen bleek dat we Toor d < 5O~geen last hadden Tan resonant1e.,

De grafiek op blz.26 geeft Ia(Z12) a18 functie Tan d.

3.3 Mogelijkheden Toor de constructie Tan een dubbelkathodebuis Toor

een frekwentie Tan A 9 GHa. '

Vergelijking van de resul\aten Tan de metingen voor het 1,8 ma,

3 am en het obstakel met afaetingen als'aangegeven in 3.2.2.4

leert het Tolgende:

Aan een buis 'met '3 mm kathodes sijn geen goede metingen te Terrichten

Tanwege het optreden Tan resonantie. bij kleine gapaf.tand.

Bij een buis met kathode geometrie als in 3.2.2.4 18 dit wel ~gelijk

tot een gapafstand Tan 5~.

De beste resultaten zullen echter te Terwachten zijn bij een buis .et

1,8 .. kathodes.

In verband met de onmogelijkheid ep korte termijn een dergelijke bula

te TerTaardigen, heb ik de aetingen aan een dubbelkathodebuis Terrioht

bij een frkwentie Tan 3 GR.. Voor deze frekwentie was reeds eerier e.D

buis geconstrueerd met kathode diameter Tan 3 ma. Van reaonanties

hebben we hierbij geen last omdat het 1m(z12) bij deze frex-enti. b1j

kleine gapafstand Teel groter 1s dan bij 9 GHz•

•
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I I· mo\)' bd.ec"

I ' I

l..~ t
~9'U

f~
L--. \~

'molybdeen

If~

dubb.lka'ho4. b1l1a 18 ~~p ••t atlle's.••• 72 )( 10,1 _.

De atetaBd ,..... d. kathe4.. 1 .n 2. kaIJ. g.YU'S..vcl ...d.. doerdat

katILod. 1 :tast.lbaar i.e. De kathod.. baD.a op d.s.ltd. t.lIp.ra'..

word.n gebraoht 400r bS.j ••Il b.~" I t1 4••tro.. door 4. tw••••
kath.4. gl••S.dr_el, la' .& ,. r.g.l.n 4at cl. 8p&D.Uag o'Y.r 4.
katJaod.a 0 'Yolt s.., b~ llrle. 0 fltA

Het ••• p;rroa.'.r ••ri d. t ••peratug ala tUaots.. 'YaD I t1 b.p&&14.

DeOI' t ••• oorAk•• s.e •• 0' 4... rij.. , ...t.a t ••p_atuv d.'

4. w.rk.U3ke1

!.. AbawptS.. 'Y&D 4. 8tr-U., deer sJ.u. De u'Yloe« hS..r'YU ba 0'

20· wor4•• g.at.14. nit ••rd 18 ...bRi.....rkplaate ....'.a
door tus••a de ,us.. ••,4. pyro..t.1' ••AS.lf4. Slaeoaha1••1 ala

dat 'YaD •• b1ls.e t. plaat••n.

~. De t.lIp.ratuUl' aAUlg.p'Y.. 4001' •• P1I'...t- ie 41. 'Yaa •••

swartatral.ncl lie..... De.. di.nt g.ooITS.g.erd ,. word_:oathaakell.jJt

'Y&D h.t atral.nel ..teriaal.

T.r b••objk1r1 IlC at... ..n dubb.lkath... bus.., gellel'k' x,.. Ia d.

grats.ek op bls. 2,.B s1~. -e.g.'Y.1l1

.!. t. (d. wqouUjk. t ....ratuv) ala tunots.. 'Y" 'p (4. 400r ••

P1!"oa.ter _pg.'Y•• teapera'uv) yeor Woltr_ (11tt. 1').
,

~. 'p ala tuoU. 'YaD 111

oS. '.·ala tuoti. 'Y&Il 1,1 , 400r ••1'.' t. oorricv.1i 'YO.1' h.t ,1.. ••

4aaI'aa 'YOOI' W.ltr_ ••t b.h1l1, 'YaD d. srats.ek 'Y&Il a.-
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1D 'Y.rb_4 ..t •• ao04'" ftl'D&1IWd. soltpijp t. pbndlt•• _

4. buia ... t. pase.1l &all het ao1tp:1.~JNI78t.... _ ••• taper

aoodAk.lijk.. Ee. kortal1d.tsu1.gv 1a 'Y.r_wd. co1t)ij, wO'4

epec1aa1 g.conatr.••r4.

..

D. impe4anti.. 1e 1111 B1.t soa4.- ".1' t. b.pal••••t 4. 1a hoofatu ,

b.aprok....thode. 4aar 4. tap.r H1t eo1t r.tl..t1•• nroorsaakt.

D. 1II'Yl0.4 h1U"Y&1l kaD ale 'Yo1g\ 1D r.uIlS"g wor4•• sebracht.

n.e d. r.t.r••t1.'Yl-kk•• (1) .. (2) ala aaace..'Y•• 1a M'Y...t ......

ttcmar. Me.t 'YU 4. ri.~.l tu.a.11 d.li. 'Ylakk.D. ..eler o'lt.tabl

op TlAk (2). 4. a-par...t.raz s1~' -zl. s1~. "-.t 4. a-par...t.r.

ala sioh op 'Ylak (2) w'l ••Il obatakel b.da4tr &1;' -;d. -11. Uit

des. g.ge'Ye.. kRDD•••• a-par...tera 'YaD h.t obetake1. S1ft s~ •• S1~

b.rea.d word....t 4. 'Y018•••• toraaJ.••:

t 0
&12 &12·
.- t •
-11 - &11

, 2

• --sJ +
(&12>

(A)s11 • , .
-11 - s11

2

• 0 (s1;>
s22 • s22 + , 0

s11 - &11
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D1t 18 al. T.l.at ill ,. s1.••:

De ooabiaati. Tan taper + .It.takel kaa word.. b..oll.euwcl ala •••

c&8cad. aohak.11Dg TaD t... Ti.rpol••:

l t
Z" -Z'2

n. karakt.r1st1.k. iap.c1aZL'l. 18 IlOru.l. .oltpijp 1. 101 .. :la

Teraa.wd. COltp1jp Z02 ge.t.ld.

Voor d. berek.Ding 18 h.t •••To_41cer OTV t. g&aD op k.ttiq

..tr10••• Als••••• g.ldt hi.rToor. b9 re.c.'p,olce \/ie.rp.olen :

2
Z11ZU-Z12

Z12

Z22

Z12

t'

111 Z12 A
~i

• i ]) ®
Z12 Z22 !

e. AD-Be • 1

Ko•• d. ketti..patriz TU d. 1••• 'aper [U] • <~ ~). Tall Jl.t 01t.take1

[PJ Sl <: ~) •• TaR taper .., .la.takel [L) • c; :) daa g.lcl1;:
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MX - OUS=ft_11t

•

B V' \fZ;'i - V \ !. C 101 Zgz 15. D Ve
101 Z02 02

A ,

We kwmea •• de Yolseacle seaorIM.,de p'oothed.. yoor eell ABC])

_triz iDvodllcere., ·1ad1e. 4e ku'akteri.tleke 1ape4&Dt~e. _

i_ang e. uitgaJIC ".8p. Z01 e. Z02 II1jll (111. l1tt. 2):

~02I.A L
01

DoeD .e d:lt '1'00,. [L] e. [U] daD ••dt (,) I

d. celleraeerde s-pu_etera 'I'oor het obnakel:

.L
4 111 !L - Vi

s11 - z:: - -02 n-tf

Hieraed. krijce. .e
.L

d Z12 1
s12 • Z02 • Ii _ L!

•

Aaaloog ... (1) .e14t 'I'oor de ••ner~eerdeABC D _tr1Xa

-11 s11 s22-s 12--12 -12
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Z11
_t &11 • o:r-

~01

w. kuRn•••• t behu1p hi.rY&Jl (Ll _ [v1 lIitc1r'ak1tea ill
t t , 000

-11 -22 -12 r.ap.oti•••l1jk -11 Sz2" -12·

Na :I.Jn'ull.a 18 (7) Yolg•• db d. t.raal•• (J.)

Daar all...par_.t.r. freJar••tieatJaaakeUjk slj. ~•••a all.

aet1q.D bij pr.ci••••••It•• frelareati. t ...rd•• utC••o..cl.

In cl. szoatiek op 'b1s. 33 i. aitp••t Ia(S12)' ala t'cuIkti• .,.. 4.

D. kathod•• h.bb.D de yolg.nd. yora:

0. ••••ltd. red•• ale ~~lcl 1A 3.2.2.4 sal d. k.l1iaC YaD

Ia(&12) al8 tlUlkti. Y&Il A .......-..t._ ..t 41e yaa ••a 8JIl

aetrillOll obstaltel ••t diaa.tezo , _. lI.t tIl.or.t:lacll Y.rloop

1lj,er.aa 18 oek la d. szoat:l.k 111te."', waarb:lj ale waarA. Y&Jl

Ia(&12) .ew d.O d. C•••'.D waard. ftD •• 'bu. :la .-_a. Y..,

4. _•••theid YaD d. kath.... riad.D w. lL1erae4.: b • 35t .

D. 1IIpe4aD.ti. hierYAll w.rcl s...teD 'b:lj ••• werk.Ujk. tellpel'at1l1a'

t w • 1000°0. Berst w..d.4. t.pedaati. b.paa1d 'ij ••• _paaaiDc

tu••• d. kathed.s Va • 0 Y01t, ~nolc." 41. 'bij ••• ape-ad.

Vn • 0,5 ••1t. Iza •• grafiek ep ~1s. 31f :ls ute...t B.(&12) ala

f1aakti. Y&Il 4; op 'bla. 35 h.t Ia(S12)
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De bad. 1t-.1a kaa ••rcl.a ftOrg••'.14 "'r ••• ..lf1.1l4••U.. _t

:I.a .eri.. ld.ra.4. • ... eapac1t.1' (d. Ia..tutu "'>. w. bw·..

... 'Yo.r.'.U.. cia' •• .1.ktl"O•••, 'Y.J'HI'MAkt dON .. tla.....eJa.

m-ei.... BOOI" ~"'U.. 'Y..t., oOl'cl1c••, parall.1 _ ••

oapae1t.it. (si. u.~t. 7> ••0 •• d a.1•

!Cos4. b1d.a

Vit •• aet:lncea un 4e ][ftd••• aaJl d....... 1t1d.8 lam deM a.1
wordea berekend ..t 4. to~.

Op It1•• 31 1. dtg...t Re(a.1 >, .p 1t1s. 38 la(s.l> ala f1uakti.
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D....tproo.dur. is ala 'YO~I

Iv.t .wdt gekekea blj ••lk. tr.n.aU. cl. bldA h.t b..t .....pu,

kaD .ord.n, soals besehrn.a ill ".2. D1t bl••k bij t =2.962 GR.
: .

t. SijD.

De sel~jpaehaJt.laar .Oftt s& pcJraa1d clat d. r1d.a ftIl d. nia

.tanclaar4 U het .11.bad caat aaar ct••1ekU.n.eh. sohak.1.aazo.

Met ••Il treltw.Dti. ftIl 1000 Us ..rdt de. H pschu.14 dat C.cl1IJ' .

... hal.... period. ••~ ...aa d. r.f.r.Dti. ~bro.. cl......tl••S ..
hia••p d. ml!n~tra.p" bat. Bi.r .ordt •• r1d.a p_. _t "Il sWf-mft Ire
Jar••ti.... 2,"2 em. ait d. looal...o1l1ator~ B.t _JICPZ'oclukt

koat Y1a d. 30 MHs ...er.t.~er. .. ••D 4104. op d. ~... d.t••ter.
M.t Terswaldt... I "r4t 4. ru1tI afk_u.e ...aa d. r.f.r••ti. ra.a'br••
" •••1 ...er..aJtt dat d. ~o.. cl.t••ter ••n •••••i., 0 YOl' ate""
•• d. r •••rd.r d••1I111j_ aokrijtt. De t~jcl.o..taat. Yan 4. 8,JIlOhreDe

4.t••t ....r4 op 30 •••• 1age.t.U. De solfIdjpaohakelaar ...4t ..

aaar 4. 'bUll g.draa14. Met d. pr••al.....r_akker .or4t 4. ra:1IJ ~

d. bu1s .er.t so.....l ....r..akt clat d. r •••rd.r ••• 11ja ••hrijtt

41cht blj d••1l111ja, bijyowb••14 uv- UerTaa. V.r...olg.na wordt

d. pr••id. T.rswakker ...er4ru14 sodat ••• lij. r.cllt. Jal.r...

• ordt ge••hr....... Door 1&t..,.1&'i.... 4.&8 t••••taad•• "'aD ct•
...er..akker kaa .orel•• b.paald _n••r 4. rua, ~tic yaa 4.

\

lnda + pr••i.l.....rswa.1lZer. juat ,.l1jlt i ..... cli....AIL 4••taDdaar4

raial»roa. Dut h.t n.18Y.rMC.n S.l1jk 18 aaA JC! Ii t geldt

It. ._taat. Y.- 101 t %mca.nn

! -= t_p.ratllU' 1& ~

At • baa4 • .-ro..... 4. nd.. wor4t pMte.

J. = ....rswaJrld as' Y&D 4. pr.oai. ....rswakJtel'.

De ruiateap.ratllv ftIl 4. dllbb.lka'llocl. bll1a kan 4...ord•• b.reb..

_t d. ...olplld. foraul.

!o: • A ~. + (1~) If.

~IX • ruiateJlp.rat1lur d.bb.U:ath.4. 1nl1.

~. • t.lI,P.ratllur ...ea 4. r1l1sst_daAU"cl

'0 • teaperatllv 'YIUl d. y.rswakkeJ'.

(1)



i.q.ft1cl ia (1)

-1t6-

D. g.TO.l1Pri.4 .er4 Hpaal4 4..r ••rat 1I1j ••• b.paa14.

teap..a t1l1ll" d. at_daar4 rUe.... .p d. 1'•••1'4_ ,. IIII1U.ja

t. ..hr1j••n. V 1ceua .er4 4. t ••perat.ur Y&D k.t ol1e'"

.lIkel. srado•••rk..p. Vit d. _ .... tea».rat1lG'.erk.a1JIc P-

Hhr•••• kro_. o. d. ll1l11J.jl1 ba d. S••o.ligh.ld wor4•• b eb...

D...... 0,22· per .ell_ld.ol••aaa••r de g••••u.p.j,4 .

r ••or4_ 50 • ., TNI' 100 .oll&&14.1...... T.ng••olp 1JJIceriac••
b. aet ••• D&1I.Jte1lZ1..P.j,4 ... 2 • __14.1••, otw.1 0,"

.or4•• g••et... ». J&aawkev1P.14 iD 4. ..tiag .... d. kath .

t.mp.rat.v .u d. 1nIi8 j,a ... A k.er .. kl.ia•

• .- •• al.a .8Orb••1d teap.ratur•• 1d.t h.t ,.ld....aaria .er4

p.erkt, claa 1•••1''' 4.....t b.h1l1p .aD (1) ••• C.'bra1kel1jb

.aard. .aB A.

1'n • 12730X1
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111 'nia (·0) '.(°0), ....t.n _t wroa.t_
.. ,
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In d. srat1.elt .p 'biz. 47 sij. cle op deze rij.. pHt•• teaperatv_

1I1tS.set, t.rw1jl t •••• d. kro_. t. ::;: t.(I t1 ) is aang.g••en.

w. &1.11 dat I.. ge••t.D raiat.mp.ratur•• binD•• ~ ••11~ sij. &aD
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.orden ala ruia..bstaadaard.



~± !1'

t- ,'•.~ it

, t

f. ±

I-
••:11

, +
-i- Ii-

h J

++

,
+•
. ~ :.: + -++1.U.. -j..r::

t
L -+

-t-I-+ _,-I.

, .. ~-~ , -+I-

;

+i
H

t-t-t

ii' ,:,
. c',· t e·,

;

"

+•
tf- M-I

1:ffi -~ :I;i- ;-+:ii- ~_ ,I- -~!h ·t~ i-:
, .'. j~':::F~~rr

.iii
+-1-'

HI·,-t-t



-~-

o
0,1

0.2

0,'
0,4-

0,5

1084-·

102'

9880

961
9'tO
912-

Ia ._ pallek op ltl.. 4-7 ia Ut 'Y....... _egena. !'eft.s :la

ll1eria ut,eset In: ala f1uIkt:le ftIl. VU ' wAU'1d.t ltl:ljkt clat ••

'b:1j Vn = 0.5 ftlt .e 'YU'~8tr... BOe lIi.t hebb•• 'bu.1kt.

We den dat. •• J'1d.ateaperat1na' &faeeat It:lj t •••e...d. Vu•
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Beeecbandige aanpaas1!c V8A 41scontiap!teiten in een golfpijE
•

5.1 Theorie (litt. 10)

We willen tracht~n d1scontiD~teiten in een golfpijp reflectieTrij

te maken. Onderzoeht' wordt hiertoe wat de refleotie is T~' een .

discontinuIteit die respectieTelijk een seri. selfinductie, ah..t

zelfinduotie. serie capaciteit of shaatoapaciteit Tertegenwoordiet,

als we de golfpijp &an 'en zijde aanpassen.

z·~
- I

/

'Z.c.

•
'Z.,

/

/

t,

In de grafiek op blz.50 is voor deze Tier levallen Re(~) en Im(~)

uitgezet .als functie van de fUnetie vanw .

.Vergelijken we nu de shunt L met de eerie C en TeroBderstellen w.

L=C dan zien we:

en

= - (Re ri) .
aerJ.e C
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evenzo zien .e bij de vergelijken van de a.rie L met de shUnt C,
a1s .e.r L=C:

(R.<ri ) • - (Re{ri )
serie L .hunt C

en CUI{r
i

) = - (Ia(r
i

)
s.ri. L shunt C

Veronderstellen •• nu dat de reflecti.. zo klein zijn dat .e ••

aogen optellen dan zien we:

en

<ri ) +
shunt L

<ri ) +
serie L

ona!kankelijk van de frekwentie.

Dit betekent dat .e een shunt L reflectievrij kunnen maken met een

serie C en een serie L evenzo met een shunt C.

We kijken nu naar de impedanties al8 we een shunt L met een .erie C

coapenseren, als .e aan "n zijde aanpassen; evenzo voor een shunt C

gecompenseerd met een serie Lz

Voor kleine verstoriDgen geldt: f j w LI»1 en tj~C 1«1

dus 1 <.<. 1
w 2 LC

I'= « 1

We kunnen zi nu in een reeks ont.ikkelen:
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Verwaarlozing Tan de termen met machten van wgroter dan drie leTert:

maak L=C:

Voor L=C kunnen we dus met goedebenadering aanpassing bereiken,

.nath~1jkTan de trekwentie.
,. L ,. L
2:J'" ZJ~

Kleine Terstoringen:

I Zi =+ jwL + 1 + i jwL
1+jv.tC - tw2x.c

IjlAlL 11..< 1 L2c 1»1
IjWC - -t w2LC 1« 1

Via een reeks-ontw~elingals bOTen en weer L=C geeteld krijgen we nu- .

Dus weer met goede benadering aanpassing, onafhankelijk van de

t~ekwentie. Kijken we ter vergelijking naar het .geTal van een shunt L

gecompenseerd met een shunt C:

1
Aanpaasing ala jwL = - j~

2 1
ot UJ =LC

Op deze wijze kunnen we slechts aanpa8s1ng krijgen Toor &&n trekwentie.
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Conclusie

Wanneer we Tan een TerliesTrije discontinuIteit in .en goltpijp

hebben bepaald of deze een serie ot shunt L ot C gedrag heeft,

dan is het mogelijk de reflectie nul te maken door als TOlgt ter

plaatse Tan de discontiDuIteit te coapenaeren:

shunt L met serie C

serie L met shunt C

shunt C met serie L

serie C met shunt L

De aanpassing is dan bij juiste dimensionering Tan het compenserende

element onafhankelijk Tan de frekwentie. Wanneer de discon~inurteit

niet zuiTer een shunt ot aerie L,C is, zal het aogelijk zijn door

een combinatie Tan serie, shunt L en C te compenseren.

nit geldt slechts als de discontinuIteiten klein zijn en de refle.ties

welke optreden mogen worden opge*eld; de discontinuIteiten .agen

elkaar niet beInTloeden.

Aanpaaelementen kunnen als Tolgt worden geconstrueerd:

shunt L shunt C ••rie L

~ /

~
~

~ serie C
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5.2 Metingen

"

QpstelliDg

tJh,.".. - .wUfl 9-".
I I - 8,1_ 12,1.f~"z
I I .....

meetobjed: ~~ ~~
hp"'A

I r&t:io I 0

I "'... hpll.'A

y
,..y

K

•

-,.oV~ ~enrec:i~ mel:.
~ freJcWO\t.ie

De ratiometer geeft een spanning ,af welke evenredig is met de

verhouding van invallend en gereflecteerd signaal. Na ijking due

met 1rl. Door i.p.v. het meetobject een verzwakker .et daarachter

een kortsluiting te plaatsen konden verschillende waarden voorlf'\

worden verkregen. Door aflezing Tan deze waarden op de schaal Tan

de rat~ometer kon de aanwijzing van de recorden worden geijkt.

Met de recorder werden achtereenTolgens geschreven:

lrlals functie van de frekwentie voor alleen een serie C

Irl als functie van de frekwentie voor een serie C gecompeueerd

met een shunt L, zodanig dat zo goed mogelijke aaapassing werd

verla-egen.

Irlals functie van de frekwentie voor een shunt L, evengroot a1s

de shunt L uit de vorige meting.

Voor de op deze wijze verkr.egen krommen)en de maten van de serie C

en shunt L: zie grafiek blz."

We zien hieruit dat we een serie C bre,edbandig kunnen aanpassen .et

een shunt L, zodanig dat ,pl <. 0,01 over het hele frekwent1egeb1ed.

Ter vergelijking werd ook geke~n op welke wijze .en shunt L een .hunt
C compenseert. Zie grafiek blz.". Dit blijkt Diet breedbandig te kaaDe•

•
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