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Van ladderlijn tot COAX
 De eerste zenders stonden te velde meestal recht onder de antenne opgesteld al da niet gekoppeld met een symmetrische lijn.
 Een symmetrische lijn straalt in het nabije veld wat als  Een symmetrische lijn straalt in het nabije veld wat als zeer onprettig wordt ervaren in de shack en bij de buren hun broadcast installatie.Nabije veld = λ / 2 x π
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Van ladderlijn tot COAX
 Waarom is Coax beter.Bij een perfect afgesloten coax mantel blijft alle straling binnen in de kabel. (dit heeft niks te maken met VSWR)
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Balance - symmetrie
 Een symmetrische schakeling is gekenmerkt door een symmetrische impedantie die aanwezig is tussen de geleiders ten opzichte van een referentie vlak (ground) en dit zowel in grootte als in fase.vlak (ground) en dit zowel in grootte als in fase.
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Antennes en symmetrie
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Antennes en symmetrie
Als we een ladderlijn zouden gebruiken dan krijgen we het volgende als we aan de zender aankomen. 
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Antennes en symmetrie
 In de voedingslijn naar een antenne kunnen we 2 verschillende stromen onderscheiden.
 zijnde: Differentiaal stroom en bij een niet 100% in balans zijnde antenne ook common-mode stroom.balans zijnde antenne ook common-mode stroom.
 Bij een coax loopt de common-mode stroom aan de buitenkant van de afscherming. (skin-effect)
 De differentieel stroom blijft door het proximiteiteffect en het skin-effect binnen in de coax.
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Antennes en symmetrie
 Wie denkt dat een in het center gevoede antenne een symmetrische antenne is?
 Dit is enkel theoretisch mogelijk, om dit te bereiken zou de antenne moeten opgespannen worden tussen 2 zou de antenne moeten opgespannen worden tussen 2 identieke punten en perfect evenwijdig lopen t.o.v. referentie ground daarbij moet de aansluiting naar de zender ook 100% haaks zijn t.o.v. de antenne.
 M.a.w. de zender moet midden onder de antenne opgesteld worden en de coax moet haaks vertrekken op de antenne.
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Antennes en symmetrie
 Dit betekent dat er in principe geen enkel oneffenheid van het terrein mag zijn, dat er geen kabels in de grond mogen zitten, dat de er geen bomen nog metalen voorwerpen zich in en rondom de antenne mogen voorwerpen zich in en rondom de antenne mogen bevinden.
 Zo zie je maar dat dit bijna niet haalbaar is voor de radioamateurs. 
 Al onze antennes zijn dus compromissen wat symmetrie betreft.
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Antennes en balans
 Zo zien we dat door deze onbalans/asymmetrie van de antenne de stromen in de transmissielijnen niet meer in evenwicht zijn.
 Deze verschilstroom noemt men COMMON MODE  Deze verschilstroom noemt men COMMON MODE CURRENT.
 Vanaf dan begint de transmissielijn te fungeren als antenne. M.a.w. deze zal gaan stralen en eveneens ongewenste signalen ontvangen (storingen en interferenties van allerhande elektronische apparatuur enz….).
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Antennes en symmetrie
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Coax en balans
Als we de antenne zouden direct aansluiten aan de coax dan krijgen we het volgende.
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Coax en balans
 Als men een asymmetrische antenne gaat voeden met een spannings-balun dan brengt deze enkel een symmetrische spanning op de ongelijke impedantie der dipool benen. Dit leid tot ongelijke stromen, deze maken dat er een verstoord stralingspatroon ontstaat.maken dat er een verstoord stralingspatroon ontstaat.
 Het stralingspatroon van een antenne word bepaald door de stromen en NIET door de aangelegde spanning.
 Een stroombalun daarentegen forceert de stromen naar een gelijke waarde ongeacht welke impedantie die benen van de dipool vertegenwoordigen.
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Stralingspatroon dipool met en zonder stroom-balun
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Waarom Baluns gebruiken
 We gebruiken een balun om een symmetrische antenne te koppelen aan de asymmetrische zender / transmissie lijn.
 De transmissielijn moet de koppeling maken  De transmissielijn moet de koppeling maken tussen de zender en de antenne en dit liefst zonder verliezen.
 De transmissielijn mag ook niet gaan stralen.
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Type baluns
 We kunnen het hier hebben over 3 totaal elektrisch verschillende types.
 Spanning balun: is eigenlijk een transformator gewonden op een ferrit kern.gewonden op een ferrit kern.
 Transmissie lijn balun.
 Stroom balun.
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Spannings ballun
Nadelen:
•Het ferrit materiaal moet het volledig vermogen overdragen.
•Kunnen gemakkelijk gesatureerdgeraken.
•Om power te kunnen overdragen moeten ze behoorlijk groot zijn.
•Ze produceren redelijk vlug harmonischen en splatter.harmonischen en splatter.
•Reduceert maar  weinig de common mode stroom
•Voordeel: zijn gemakkelijk te gebruiken in verschillende impedantie transformatie verhoudingen.
•Zetten enkel een balancedspanning op de antenne, stromen blijven in onbalans.
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Coax balun
Nadeel:
• zijn maar geschikt voor één frequentieband.
•Enkel praktisch bruikbaar op VHF-bruikbaar op VHF-UHF.
Voordeel:
•Gaan niet in verzadiging en kunnen hoog vermogen aan.
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Stroom balun
Common mode chokes  geplaats op een transmissielijn worden ook al eens gebruikt als stroombaluns.Als we gebruik maken van coax is dit waar, gezien alle  electromagnetische velden die veroorzaakt worden door  de mantelstromen zich aan de buitenkant van de coaxbevinden. (skin effect) 
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Stroom-balun bij antennes
Het plaatsen van een ferrit choke, plaatst een impedantie  in serie met de buitenkant van de COAX. De ferrit choke geeft geen effect op de stromen die binnen in de coax lopen.
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Als men een dipool voed met een COAX zal deze balundienen om:
- de mantelstroom te verkleinen . 
• Plaatst men een stroom balun dan zal deze een serie-impedantie op de buitenkant van de COAX plaatsen en de stromen in de 2 dipoolhelften forceren naar symmetrie. - Het stralingspatroon zal symmetrischerworden.
In het balun vervang schema zien we:In het balun vervang schema zien we:
• een waarde R = ???
• Zal afhankelijk worden van het gebruikte vermogen.
• R Moet voldoende groot zijn om de gebruikte ferrit minimaal te laten opwarmen.
• Deze impedantie zal een verwaarloosbaar effect hebben op de winst en impedantie van de antenne.
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Te kleine ferrit’s of te hoge power??
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Enkele waarden van ferrit beads
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Type stroom baluns
Solenoïde Balun: de coax is opgewonden als een 

spoel direct aan het voedingspunt van de antenne, ook wel ugly balun genoemd.
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Solenoïde Balun
 Dit type van stroom-balun zet enkel een inductieveimpedantie in serie met de common mode stroom.Dit kan leiden tot een omgekeerd effect. Als de aangesloten coax korter is dan ¼λ.
 Een coax korter dan ¼λ gedraagt zich namelijk capacitief. Die capaciteit kan in serie met die spoel tot  Een coax korter dan ¼λ gedraagt zich namelijk capacitief. Die capaciteit kan in serie met die spoel tot een serie resonantie leiden, dit resulteert dan tot het aarden van één van de antenne armen aan ground.
 Dit in de veronderstelling dat de zendinstallatie aan een perfect ground systeem is gekoppeld.
 Is in het beste geval bruikbaar voor een bandbreedte van één octaaf (freq. verdubbeling) bv 20m tot 10m.
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Verschillende ferrit beads op een coax
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Verschillende ferrit beads op een coax
Nadelen:
 Moeilijk om aan voldoende impedantie te raken op de lagere banden (160m!, 80m??) wel aangewezen voor de hogere banden 10m ?? en 6m!hogere banden 10m ?? en 6m!
 De totale impedantie is de som van het aantal beadsvermenigvuldigd met de impedantie op een bepaalde frequentie van een bead.
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Verschillende ferrit beads op een coax
 Niet (moeilijk) bruikbaar voor de lage banden
 Groot extra gewicht 
Voordelen:

Eenvoudig zelf te maken door de parels over de  Eenvoudig zelf te maken door de parels over de gebruikte coax te schuiven voordat men de stekker eraan soldeert.
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Coax rond ferrit kern
Verschillende toeren transmissielijn (coax) door een ferrit kern(en).
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Coax rond ferrit kern
Voordelen:
 Gemakkelijker een hogere impedantie haalbaar.
 Gebruikmakend van verschillend ferrit materiaal kan deze geoptimaliseerd worden voor zowel de lage of de hogere frequentie banden.hogere frequentie banden.
 Impedantie = n² x |z| (per winding)
 Bv 2wdg=4beads, 3wdg=9beads, 4wdg=16beads Enz..
Nadelen:
 Een te groot aantal windingen maakt een te lage eigen resonantie.
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Wanneer is een stroom-chokeoptimaal?
 Als hij specifiek gebruikt wordt als balun is een impedantie van minimum 1000 a 2000 ohm wenselijk om de antenne in balans te krijgen. (opgepast vermogen bepaald minimum waarde)vermogen bepaald minimum waarde)
 Als we de stroom-choke ook willen gebruiken als noisereducerend element, is 5000 en meer ohms wenselijk.
 Hij werkt het best rond zijn eigen resonantie punt. (is daar ook het meest resistief)
 Is goed bruikbaar over één decade (frequentie x 10)bv 3Mhz tot 30Mhz.
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Hoe meten?
 Het accuraat meten is niet zo eenvoudig.
 Gebruik maken van een antenne analyzer is enkel mogelijk voor impedanties |z| 5>< 500 (s11) bij hogere waarden zijn de fouten algauw veel groter dan 10%

Beter is gebruik maken van een netwerkanalyse in  Beter is gebruik maken van een netwerkanalyse in transmissie mode (s21) of een mWatt- of mVoltmeterin combinatie met een meetzender.
 Uit de afgelezen verzwakking in dB kan dan de impedantie berekend worden. 
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Metingen uitgevoerd met miniVNA, VNWA en SNA meetapparatuur
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Meting met VNWA van DG8SAQ
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Meetopstelling met een miniVNA
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Meetopstelling gebruik makend van een mV meter (mWatt) of Oscilloscoop
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• Het plaatsen van een stroom-balun/common- mode choke zelfs na een spanningsbalun zal maken dat de coaxen van diverse antennes onderling beter geïsoleerd worden.
•Het stralingspatroon van verticale antennes wordt daardoor minder beïnvloed.
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En…… wat hebben we geleerd ? ?
• Als je een symmetrische antenne voedt met een coax kabel heb je grote kans dat je last krijgt van common-mode stromen.
• Common-mode stromen (mantelstromen) vloeien op de buitenkant van de buitenmantel van de coax. Die stromen zijn een vorm van “conducted Emissie”.
• Bij zenden kunnen die ongewenste stromen storingen (RF inspraak en RF feedback) veroorzaken overal waar de coax langs komt; -bij ontvangst koppelen die ruis en rommel  in het 
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komt; -bij ontvangst koppelen die ruis en rommel  in het signaalpad.
• Ook het stralingspatroon van de antenne wordt verstoord. De Voor/achter verhouding kan erdoor sterk verminderen. Het is net als je een willekeurige rondstraler aan je antennepatroon toevoegt.
• Een spanningsbalun in het voedingspunt kan het probleem enkel oplossen als de antenne perfect symmetrisch is. (wat zelden voorkomt).



• Een stroombalun werkt altijd; -die werkt volgens het “CurrentForcing principe”.
• Vanaf een choke impedantie van ±1000 Ohm mogen we aannemen dat we voldoende balunwerking hebben. (meer is altijd beter). Bij hogere vermogens (> 1kW)  moet de impedantie zeker hoger zijn.
• Een opgerolde coax balun is veel smalbandiger dan een ferrietbalun, en is veel meer omgevingsgevoelig.
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balun, en is veel meer omgevingsgevoelig.
• 1 of enkele ferriet sleeves (beads) hebben geen effect op de HF banden. (enkel op VHF/UHF).
• Vanaf 10 sleeves is er enig effect, boven 14 MHz. (Bij voorkeur te gebruiken voor de hogere banden en excellent voor 6m).
• Een grote ferriet ringkern met 10 wikkelingen 5 à 6 mm coaxvertegewoordigt 10² of 100 ferriet sleeves, wat zou neerkomen op +/- 3m lengte bestukt met sleeves.



• Vanaf een choke impedantie van 3000 Ohm kan de balun ook RX ruis verminderen. (Ook hier is meer = beter).
• Het reactief gedeelte van de common-mode choke impedantie kan gecancelled worden door een complementaire coax kabel common-mode impedantie. Dit hangt af van de coax kabel lengte en omgevingsfactoren. Daarom is het belangrijk dat het resistiefdeel van de impedantie zo groot mogelijk is.
• Als de balun niet toereikend is kan een bijkomende UNUN line
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• Als de balun niet toereikend is kan een bijkomende UNUN lineisolator geplaatst worden.
• De voorkeur plaats voor een line isolator is aan de voet van de mast, of bij het binnenkomen van het huis, laag tegen de grond, en bij voorkeur aan 1 zijde geaard.
• Ook in antennes met een asymmetrisch voedingspunt als vericals kan een UNUN line isolator geplaatst worden. Hier verhindert deze dat de vertical de coax zou gebruiken als radiaal en zo stromen zou terugvoeren naar de radioruimte.



• Alle andere (niet coaxiale) kabels die in de buurt van de antenne komen (rotorstuurkabel, remote coax relais betuuringskabel enz.) kunnen evenwel common-modeoppikken en terugvoeren naar de shack. Ook die worden bij voorkeur gefilterd met een choke.
• Ijzerpoeder kernen zijn niet geschikt voor het maken van een balun of RF transformator. Ferriet wel.
• Niet alle ferriet is gelijk. Er bestaat ferriet materiaal voor de lage HF banden, voor de hogere HF banden en voor VHF.
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lage HF banden, voor de hogere HF banden en voor VHF.
Heel veel dus……Men zegge het voor …………

DANK U VOOR UW AANDACHT !



Na de pause,Na de pause,DEMO meten van STROOM-baluns met VNWA.
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