
  

● Snabbrepetition: 

– spänningar och strömmar på transmissionsledningar

– vandrande vågor

– ledningsimpedans

● (Miss)anpassning, reflexioner, stående vågor

● Hur en lastimpedans transformeras längs en ledning

● Beskrivning av Smithdiagrammet, praktiska övningar...

● Lösning av anpassningsproblem mha Smithdiagram -

– Demonstrationsexempel: SM3BYA 7 MHz sloping dipole 
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Vi börjar med en liten repetition -



  

Vågekvationerna för stationär signal

där 

I luftisolerad ledning (=1) har dessa ekvationer lösningarna

Dessa lösningar representerar 
två vandrande vågor med 
amplituderna V

1
 och V

2
 som ut-

breder sig i motsatta riktningar 
på ledningen – t.ex. påtryckt 
och reflekterad våg på en 
missanpassad matarledning ! 



  

Samma sak fast knyckt från kurskompendium från Cornell University -



  



  



  

Reflektionskoefficienten Γ
L

definieras som

 Γ
L
= V- / V+ = [(Z

L
/Z

o
) -1] / [(Z

L
/Z

o
) +1]

där Z
L
  är lastens impedans och  Zo ledningens impedans.

Observera att Z
L
och därmed också Γ

L 
kan vara komplexa !

Ståendevågförhållandet SWR

definieras som

SWR = (1 + ⎮Γ
L
⎮) /( 1 - ⎮Γ

L
⎮)

Här tar vi beloppet av Γ
L 

 för att SWR skall bli en reell storhet.



  



  



  



  



  



  



  



  

  Transmissionsledningen som impedanstransformator

En impedans Z
L 

ansluten vid ändan av en transmissionsledning med 

impedans Z
0 

kommer efter en ledningssträcka z i riktning mot 

generatorn att ha transformerats till en ny impedans Zz:
 

Z
L 
= Z

0
 • (1 + γ) / (1 – γ)

där

γ = ΓL • exp (2 ikz),  k = 2πf  √LC = 2πf / u

och f = arbetsfrekvensen,  u = relativa våghastigheten

De här ekvationerna ser ju ganska knöliga ut och är inte helt enkla att lösa 
numeriskt – men då kan vi istället ta hjälp av Smithdiagrammet !



  

Så nu kommer vi äntligen till Smithdiagrammet - 
men vad är det egentligen ?

● Smithdiagrammet är en avbildning av högra halvplanet av komplexa 
impedansplanet (dvs R > 0) på ett cirkulärt diagram med radie = 1

● Rent matematiskt är Smithdiagrammet en s.k. Möbiusavbildning:

– Z = (1+Γ) / (1-Γ)
● Avbildningen har den egenskapen att man med enkla vridningar och 

förflyttningar av punkter i diagrammet kan transformera impedanser, 
beräkna SWR och konstruera anpassningsnät

● Avbildningen är normerad, d.v.s. ledningsimpedansen sätts = 1 och 
alla andra impedanser skalas i proportion därtill 

● Det innebär att samma Smithdiagram kan användas för vilken 
kabelimpedans som helst med hjälp av enkla multiplikationer. 



  

             Impedans   Reflexionsfaktor

Z = (1+Γ) / (1-Γ)



  

R

j Χ

Komplexa impedansplanet

När en passiv komponent (kabel, 
antenn, resistor m.m.) påtrycks en 
spänning U släpper den fram en 
ström  I . I det allmänna fallet är 
både U och  I  komplexvärda.

Komponentens impedans Z är då 

Z = (U / I)  = R + j Χ  

där R  är den resistiva delen och j Χ 
den reaktiva delen. Impedansen 
kan plottas som en punkt vid (R, jΧ ) 
i impedansplanet. 

Passiva komponenter förbrukar alltid 
effekt, dvs deras R > 0. I ett 
Cartesianskt koordinatsystem ligger 
deras impedanspunkter därför alltid i 
högra halvplanet.

Punkter med samma R ligger på 
lodräta linjer, punkter med samma jΧ 
ligger pss på horisontella linjer...

1    2    3

-1

-2

1

2

0,0

j X = - 2

j X = 1

R = 1,5

(1.5, 1.0)

(1.5, -2.0)

i Cartesianska (rätvinkliga) koordinater



  

R

j Χ

1      2         3

-1

-2

1

2
R = 1,5

R = 1,5

I Smithdiagrammet ligger alla Z med samma R på en cirkel.

R = 0 - cirkeln (kortslutning) sammanfaller med diagrammets yttergräns.
R = 1 - cirkeln går genom diagrammets mittpunkt; den är viktig!

Alla cirklar tangerar diagrammets yttergräns vid R - axelns högra ända.



  

R

j Χ

1      2         3

-1

-2

1

2

j X = - 2

j X = 1

j X = 1

j X = - 2

I Smithdiagrammet ligger alla Z med samma j X på en cirkelbåge.

j X > 1 – bågarna (induktiva reaktanser) ligger i övre halvan,
j X < 1 – bågarna (kapacitiva reaktanser) ligger i nedre halvan.

 j X = 0 - “bågen” (rent resistiv impedans) är den vågräta linjen genom 
diagrammets mittpunkt.



  

R

j Χ

1      2         3

-1

-2

1

2

j X = - 2

j X = 1

R = 1,5

(1.5,1.0)

(1.5,2.0)

Om vi lägger in både R-cirklarna och jX-cirkelbågarna i samma 
diagram ser vi att jX-bågarna alltid skär R-cirklarna i rät vinkel, dvs 
avbildningen (cartesianskt system => Smith) bevarar fasvinklar ! 

Våra två punkter Z = (1,5 + j 1,0) och Z = (1,5 - j 2,0) hamnar i 
skärningspunkterna mellan (R = 1,5) – cirkeln och de två cirkelbågarna 

j X = 1,0 respektive j X = -2,0



  

Smithdiagram för impedans

Runt diagrammets ytter-
kant finns tre skalor. De två
yttre är graderade i våglängder.
De är viktiga; jag återkommer till dem..



  

Så förflyttar man sig i Smithdiagrammet

● Man börjar med att markera den punkt i diagrammet som svarar mot 
den normerade impedansen i startsnittet (vid antennen eller motsv.). 
Denna punkt är entydig; varje möjlig kombination av R och jX mot-
svaras av exakt en punkt i Smithdiagrammet,

● Sedan ritar man in en radie från diagrammets mittpunkt (1,0) till den 
markerade punkten,

● För att se hur startimpedansen transformeras längs matarledningen 
på väg mot generatorn (sändaren) vrider man radien medurs en 
vinkel motsvarande kabelns elektriska längd vid arbetsfrekvensen. 
Som hjälp använder vi skalan “Wavelengths towards generator”.  
OBS att ett helt varv runt diagrammet motsvarar en halv våglängd 
(180o); detta därför att impedansen är periodisk med period = λ/2 ! 

● Vid radiens spets gör man en ny markering och läser av de 
transformerade normerade impedanserna R' och jX'.



  

Impedansanpassning för amatörbruk mha 
Smithdiagrammet

● Med impedansanpassning förstår vi vanligtvis konsten att 
transformera en antennimpedans 

Za ≠ (50 + j 0) 

till en kabelimpedans

Z0 = (50 + j 0)
 

– över ett så stort frekvensintervall som möjligt 

– med så få komponenter som möjligt

● Vi ska nu se hur man i ett verkligt fall kan ta 
Smithdiagrammet till hjälp för att hitta en lösning...



  

Övningsobjekt:

SM3BYA 7 MHz sloper

Hänger från masttoppen i 45o 
mellan stagen i riktning NW

Matarledning:

Från dipolen till mark 12m RG-58/U
Från marknivå in till rig 25 m RG-17

Vid riggen en MFJ matchbox

Den första punkt där man kommer 
åt att göra ingrepp är i övergången 

från RG-58 till RG-17



  

SM3BYA  7 MHz sloper: impedanser före matchningsförsök

12 m från matningspkt    Efter ytterligare c:a 20 m RG-17        Efter matchbox

Vi ser att SVF på kabeln är högt, c:a 3,5 vid 7 MHz.

Efter matchboxen kan man dock få ner det till 1,0...

Lägg märke till den lilla cirkeln centrerad på diagrammets mitt. Innanför den 
är SVF < 2. Denna cirkel finns inte med i det ursprungliga Smithdiagrammet 
men finns numera rätt ofta med i plottarna från moderna antenninstrument. 



  

Anpassning steg 1:
 

≈ 12 m RG-58/U utan balun från 
dipolen ner till mark.

Därefter ≈ 25 m RG-17 till rig.

Jag öppnar i RG58/RG17-
övergången och tar upp ett 

Smithdiagram med RigExpert: 



  
Från det här diagrammet kan jag nu uppskatta dipolens impedans i matningspunkten 
genom att gå moturs en sträcka motsvarande 12 m RG-58.. 



  

Från matningspunkten (grön)
till kabeländen (röd) är det
c:a 12 m RG-58, vilket
motsvarar 0,43 λ (7 MHz)

Dipolen är närmast resonans 
vid ungefär 6,7 MHz, d.v.s. vid 7 
MHz är den c:a 4,5 % för lång.

VSWR (7) = 3,6:1

och kommer till 
matningspunkten 
(grön), där jag 
finner att

Zo (7) = 75+ j 75

Därför går jag nu från 
kabeländen (röd)
moturs 0,43 λ 
(“Wavelengths 
towards load”)  



  

Anpassning steg 2: Transformera impedansens realdel vid 
kabelskarven till 50 Ω m.h.a. en kabelstump

Jag mäter åter upp impedanskurvan i ändan på RG-58-kabeln
 (c:a 10 m från dipolens matningspunkt)  

Sedan försöker jag uppskatta hur många våglängder vi ska vrida kurvan 
för att 7,0 MHz-punkten ska falla på (R=1) – cirkeln; när den gör det är 
impedansens realdel = 50 Ω. Det visar sig bli ≈ 0,056 λ, vilket motsvarar 
c:a 1,5 m extra RG-58. Så jag skarvar i en c:a 1,2 meter lång stump RG-58 
(som råkar finnas till hands) och mäter impedansen igen...



  

Min uppskattning visar sig stämma ganska bra, med 1,2 meter extra kabel 
inkopplad hamnar 7 MHz-punkten på den vridna impedanskurvan nästan 
exakt på (R=1) – cirkeln, vid punkten (R=1, X= j 1,4).

Därmed har jag fixat så att R = 50 Ω i ändan av kabeln.

Nästa steg blir nu att släcka ut reaktansen genom att vrida ner 7 MHz-
punkten längs (R=1) – cirkeln så att den hamnar på (R=1, X=0). Det gör 
jag genom att i 1,2 – meterskabelns fria ände lägga in en 
seriekondensator med seriereaktans  -j 70 Ω vid 7 MHz, vilket svarar mot 
≈ 325 pF.



  

Se bara – efter seriekondensatorn får jag nu fram en impedanskurva där 
7 MHz – punkten ligger nästan exakt på (R = 1, X = j0). Jag har alltså 
med hjälp av en koaxstump och en seriekondensator skapat ett så gott 
som reflexionsfritt snittställe på matarledningen vid den första punkt där 
man kommer åt att göra ett ingrepp i den. 

Därifrån och vidare in till riggen kommer nu resten av matarkabeln att vara 
fri från stående vågor och alltså ha lägsta möjliga förluster!

Anpassning steg 3: Släck ut impedansens reaktiva del genom att 
koppla in en lika stor reaktans med motsatt tecken i serie med kabeln.



  

Ekvivalentschema för serieanpassningen

 0.056 λ RG-58/U (1,2 m) 330 pF

Från antenn
VSWR 3,6 

VSWR < 1,1

I snittet till höger om seriekondensatorn är det nu nästan perfekt anpassning !



  

Serieanpassning med linjesektion: sammanfattning

● Enkel - kräver bara två komponenter:

– en kabelstump

– en seriereaktans (antingen kondensator eller spole)

● Fungerar bra för SWR ≤ 4 i gränssnittet och fasvinkel ≤ 3/8 λ (135o),

● Kabelstumpen blir aldrig fysiskt längre än 0,25 våglängder,

● Seriereaktansen kan man med fördel montera i en vattentät silumin-
låda med koaxkontakter i ändarna,

● Om man även har möjlighet att kapa lite på kabeln som kommer från 
lasten kan man hantera alla fasvinklar,

● Tips: När du sätter upp en antenn vars impedans du inte är säker på, 
använd lågförlustkoax från matningspunkten ner till mark eller till en 
annan punkt där du kommer åt kabeln. Mät impedansen där med 
RigExpert, plotta som Smithdiagram, serieanpassa sedan till 50 Ω. 



  

Smithdiagrammet kan användas till mer -

● Genom att spegla impedanspunkter i diagrammets mitt kan man gå 
över i admittansdomän,

● Där löser man enkelt problem med parallellkopplade komponenter,

● Man kan också använda diagrammet för att analysera och syntetisera 
nät som består av enbart kondensatorer och spolar (inga ledningar),

● Men i dag går vi inte in på några av dessa områden -

● Om intresse finns kan vi ta dem till hösten... 



  

Några nyttiga länkar

https://en.wikipedia.org/wiki/Reflections_of_signals_on_conducting_lines

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance#Complex_impedance

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bius_transformation

https://courses.cit.cornell.edu/ece303/Lectures/lecture21.pdf

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/.../742

https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_chart

http://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/mathematical-construction-and-
properties-of-the-smith-chart/

http://antennadesignassociates.com/smith.htm 139$ !

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance#Complex_impedance
https://courses.cit.cornell.edu/ece303/Lectures/lecture21.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_chart
http://antennadesignassociates.com/smith.htm
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