Baluny na KV pásma (1)
Jindra Macoun, OK1VR
Mají-li být symetrické antény napájeny nesymetrickým napájeèem, obvykle
koaxiálním kabelem, je úèelné pøipojit na jejich svorky symetrizaèní obvod, tzv.
balun, který zabezpeèuje symetrické napájení antény a zároveò omezuje vznik
neádoucích povrchových proudù na pláti koaxiálního kabelu. Pro vícepásmové
symetrické dipólové antény na amatérská KV pásma jsou vhodnými symetrizaèními obvody irokopásmové proudové baluny navinuté na feritových jádrech.

Úvod
U dosud popsaných vícepásmových
antén na amatérská KV pásma se vdy
pøipomínalo ádoucí pouití symetrizaèních obvodù  balunù (z angl. balance 
unbalance), které umoòují úèinnìjí napájení symetrických antén nesymetrickými napájeèi  koaxiálními kabely.
Pøipojí-li se toti symetrická dipólová
anténa bezprostøednì ke koaxiálnímu kabelu, dìlí se vf proud z vnitøní strany stínìní koaxiálního kabelu na proud pøecházející do jednoho ramene antény a na
proud, který pøechází na vnìjí povrch
stínìní. Stejnì velký vf proud vnitøního
vodièe vak pøechází celý do druhého ramene antény (obr. 1). Na obou polovinách symetrické antény se tak vf proudy rozloí nesymetricky, a navíc zaène
záøit i vnìjí povrch koaxiálního kabelu. Elmag. pole, tímto záøením vytvoøené,
se fázovì sèítá s polem vytvoøeným nesymetricky napájenou anténou. Dùsledkem mùe být deformace diagramu záøení, kdy se napø. vyplní minima pùvodního
diagramu záøení antény. Mùe také
vzniknout kolmo polarizované pole, co
vadí pøi nìkterých aplikacích.
Z hlediska praktického provozu na
amatérských KV pásmech není nesymetrické rozloení vf proudù na vlastní anténì tak velkým nedostatkem.
Daleko vìtí potíe pùsobí záøení koaxiálního kabelu, pøesnìji záøení vnìjího plátì.
Rozloení povrchových, tzn. záøivých,
èili anténních proudù na napájeèi má
charakter stojatých vln, mìnících se
s kmitoètem v závislosti na délce napájeèe a na jeho instalaci, spolu se zemnìním
vysílaèe.
Povrchové záøivé proudy ovlivòují impedanci antény, resp. kontrolu pøizpùsobení (PSV) reflektometrem, které se pa-
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radoxnì mùe jevit jako pøíznivìjí, ne
ve skuteènosti je. Proudy na napájeèi mohou ovlivòovat i dalí pøístroje v ham
shacku (nf zesilovaèe, PC aj.) a v bezprostøedním okolí napájeèe (TVI). To jsou
také hlavní dùvody pro jejich omezení pomocí jednoduchých oddìlovacích obvodù
nebo sloitìjích symetrizaèních obvodù.
Oba typy jsou bìnì nazývány baluny,
i kdy prostý oddìlovací obvod balunem
v podstatì není.

Typy balunù
Známe nejrùznìjí typy balunù. Mnohé jsou popsány v populárním ANTENNENBUCHu [1]. Mùeme je rozdìlit na
úzkopásmové, co jsou zpravidla rùzné
rezonanèní obvody (napø. ètvrtvlnné rukávové, pùlvlnné smyèkové aj.), vìtinou na
VKV pásma, a irokopásmové, pøekrývající napø. vechna amatérská KV pásma. Ty jsou také pøedmìtem naeho zájmu.
Známe baluny proudové a napìové. Proudové baluny pak mohou být nekompenzované, omezující povrchové
proudy na koaxiálním napájeèi, ale nezabezpeèující irokopásmové symetrické
napájení antény, a kompenzované, které
omezují povrchové proudy a zároveò
symetrické napájení antény zaruèují. Nekompenzované baluny jsou spíe oddìlovacími obvody, resp. kabelovými (napájeèovými) vf tlumivkami. Nicménì jsou
jako baluny nazývány a popisovány.
Baluny mohou být realizovány jako
bìné vinuté transformátory, kde je sekundární vinutí galvanicky oddìleno od vinutí primárního. Jejich nevýhodou je kapacita mezi závity, která sniuje jejich
horní kmitoètovou hranici.
Výhodnìjí jsou transformátory linkové, protoe kodlivá kapacita mezi závity je zde zahrnuta do vlnové (charakterisObr. 3. Oddìlovací
linkový transformátor bez kompenzace
(a) a jeho symetrizace pomocným kompenzaèním vodièem
stejné délky (b)

b)

Obr. 2. Schéma bìného (a)
a linkového transformátoru (b)

b)

Obr. 1. Napájení symetrické antény nesymetrickým  koaxiálním napájeèem
mùe vyvolat neádoucí záøení vnìjího
vodièe (stínìní), kam pøejde èást napájecích vf proudù
tické) impedance linky. Proto bývají jejich
vodièe jetì navzájem stoèeny. Mohou
být také navinuty koaxiálním kabelem,
kdy linku tvoøí vnìjí (stínìní) a vnitøní
vodiè koaxiálního kabelu.
Principiální rozdíl mezi bìným transformátorem a linkovým transformátorem
znázoròuje schéma na obr. 2 a, b. V obou
pøípadech oddìluje (izoluje) transformátor vstup A  B od výstupu C  D.
U linkového transformátoru (obr. 2 b)
je to jetì podmínìno dostateènì velkým
indukèním odporem (reaktancí) XL vedení (linky) lL mezi body 1 a 2, resp. 3 a 4.
Pak je moné uzemnit na primární stranì
bod A nebo B, a to nezávisle na sekundární stranì C  D. To je také prvním
pøedpokladem pro symetrické buzení zatìovacího odporu R, resp. antény proti
zemi a pro omezení povrchových proudù
na stínìní koaxiálního napájeèe.

Linkové baluny
Na obr. 3 a je schematicky znázornìn
jednoduchý linkový transformátor z koaxiálního kabelu [2] .
Pøi dostateèné délce, resp. indukènosti kabelu je sice výstup od vstupu oddìlen, ale z hlediska anténních proudù
jetì není dokonale symetrizován. Proto
je úèelné doplnit linkový transformátor
jetì kompenzaèním vedením stejné délky, jak je to naznaèeno na obr. 3 b. Pouije-li se k tomu stejného koaxiálního kabelu (obr. 3 b), uplatní se jako kompenzaèní
prvek jen jeho stínìní (vnitøní vodiè nebude pøipojen, popø. bude zkratován na stínìní). Ke kompenzaci lze proto pouít
i prostého (izolovaného) vodièe stejné
délky.
Na obr. 4 a a 4 f jsou rùzná provedení nekompenzovaných linkových transformátorù. Na obr. 4 a  linkový transformátor z dvoulinky. Na obr. 4 b tvoøí linku
transformátoru navzájem stoèené izolované vodièe, na obr. 4 c je to koaxiální kabel. Nekompenzovaný linkový balun je
v podstatì vf tlumivkou, proto je také v literatuøe nìkdy uvádìn jako choke balun.
Elektrické vlastnosti linkového transformátoru závisí na celkové (délkové) indukènosti L linky. U pøímého vedení (linky) je dána indukèností vodièe na
jednotku délky L´, násobené délkou vedení lL. Velikost L´ je ostatnì pro kadé vedení charakteristickou velièinou, urèující
spolu s kapacitou C´ vlnový odpor ZL:
ZL = √L´/C´
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50 Ω symetricky
délky realizaci transformátoru neomezují.
Na 30 MHz (λ = 10 m) ale odpovídá vlnové délce 0,05 λ fyzicky jen délka 0,5 m.
Na nízkém kmitoètu fd (obvykle 3,5 MHz)
proto bude nutné pouít pro dosaení vyhovující reaktance s tak krátkou linkou feritové jádro. O obvodech na feritových jádrech se zmíníme v pøítí èásti èlánku.

a)

b)

Baluny
na vzduných jádrech

c)

d)

e)

f)
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Obr. 4. Rùzné druhy nekompenzovaných
linkových transformátorù
(linkových tlumivek)
Indukènost linky se významnì zvyuje
navinutím na vhodné, nejèastìji feritové
jádro (obr. 4 e, f).

Kmitoètové pásmo
l Dolní kmitoèet fd linkového transformátoru je urèen indukèním odporem 
reaktancí linky v Ω:
XL = 2.π.fd .L
Podmínkou je, aby XL >> ZL. Indukèní
odpor, tzn. reaktance XL vedení musí tedy
být na nejniím kmitoètu fd dostateènì
velká proti vlnovému odporu vedení ZL,
resp. rezistanci R a pøipojené antény.
V praxi se povauje za vyhovující, aby
XL ≥ 4 ZL .
Tato podmínka pak urèuje délku lL vedení, zpùsob vinutí, popø. pouití feritového jádra.
l Horní kmitoèet fh linkového transformátoru je ovlivòován nìkolika okolnostmi.
Pro dobrou funkci linkového transformátoru s transformaèním pomìrem 1:1
by se mìl vlnový odpor ZL vedení (linky)
maximálnì blíit odporu zakonèovacímu,
tzn. výstupní impedanci antény, resp. výstupní impedanci pøizpùsobovacího obvodu, pokud je pøipojen na výstupu antény.
U transformátorù s jiným transformaèním pomìrem by mìl být respektován známý vztah:
ZL = √ RA . RN ,
kde RA je anténní rezistance, tzn. odporová sloka impedance a RN je vlnová
impedance napájeèe. Splnìní této podmínky je pøedpokladem pro dosaení vyhovujícího horního kmitoètu fh .
Dalí dùleitou podmínkou, ovlivòující
kmitoèet fh, je maximální (fyzická) délka
vedení (linky) lL. Mìla by být podstatnì
kratí ne délka ètvrvlnná. U navinutých
koaxiálních linek by mìlo platit lL < 0,1 λ,
u linek stoèených z jednotlivých vodièù
lL < 0,05 λ. Na nízkých kmitoètech tyto

Nejjednoduí a nejlevnìjí proudový
balun s pomìrem 1:1 vytvoøíme pøímo
z koaxiálního napájeèe antény tak, e
èást jeho délky jednodue svineme hned
za anténními svorkami do nìkolikazávitového svazku. Záøivé vf proudy na vnìjí
stranì stínìní dále vedeného koaxiálního
napájeèe omezuje indukènost této vzduné cívky, zatímco na vnitøní stranu koaxiálního kabelu tyto proudy nepronikají.
Tento bezjádrový balun (coreless, nebo
air-choke balun) sice omezuje povrchové
proudy na stínìní, ale symetrické napájení vlastního anténního systému nezaruèuje. V praxi zpravidla vyhovuje, i kdy je
obvykle navinutý na kruhovém feritovém
jádøe.
Stejnou metodou lze navinout z koaxiálního kabelu i symetrizující balun kompenzovaný. Podle dostupných údajù [2,
3] mùe být z bìného koaxiálního kabelu
(RG-58) navinut kompenzovaný bezjádrový balun (coreless balun) dle rozmìrové tabulky 1 a obr. 5.

Doporuèuje se
tento postup
l Nejprve se spolu spájí napájecí
a kompenzaèní koaxiální kabel uvedené
délky na symetrické impedanci 50 Ω, èili
na symetrických svorkách balunu (viz
obr. 5). Tzn. e se vnitøní vodiè napájecího koaxiálního kabelu pøipájí na stínìní
koaxiálního kabelu kompenzaèního. Stínìní obou kabelù vytvoøí napájecí svorky
balunu u svorek symetrické antény. (Spoje antény a balunu by se mìly mechanicky stabilizovat na spoleèné izolaèní destièce.)
l Pak se oba kabely proti sobì svinou do svazku s doporuèeným poètem
závitù. Ten by mìl být dodren, protoe
urèuje provozní pásmo balunu.
l V místì, kde se délky obou koax.
kabelù shodují, se stínìní kompenzaèního koax. kabelu pøipájí, resp. galvanicky
spojí se stínìním koax. kabelu napájecího.
l Nakonec se kadý svazek ovine
izolaèní páskou a pak se oba svazky jetì
ovinou spoleènì.
l Úhlednìjí a stabilnìjí je sestava
balunu na plastové trubce (∅ 11 cm), na
kterou se vcelku navine dvojnásobný poèet závitù. Uprostøed vinutí se pøeruí stínìní a oba takto vzniklé konce stínìní se
vyvedou jako symetrický (anténní) výstup
balunu. Vnitøní vodiè se tam zároveò
zkratuje se stínìním kompenzaèního
úseku. Konec kompenzaèního úseku se
opìt spojí se stínìním koaxiálního kabelu
napájecího.
l Stabilnìjí sestava na plastové
trubce umoòuje navinout závity s mezerou, zmenit tím kapacitu vinutí, a rozíøit
provozní rozsah balunu zároveò s eventuálním pøidáním dalího závitu.
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50 Ω nesymetricky
Obr. 5. Bezjádrový cívkový balun,
symetrizovaný kompenzaèním vinutím
Tab. 1.
Kmitoètový rozsah [MHz] 1,8 - 14 3,5 - 30
Délka kabelu [cm]
Délka kompenzace [cm]
Prùmìr vinutí [cm]
Poèet závitù

254
254
11,5
2x 7,5

127
127
11,5
2x 3,5

l Uvádìné rozmìry nejsou kritické,
take jsou moné rùzné úpravy s ohledem na preferovaná pásma a materiálové
monosti.
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Antény

- encyklopedická pøíruèka

Parabolická anténa pro pásmo 1,5 GHz,
∅ 10 m (www.anteny-proch.ignum.cz)
V posledních letech populární kniha
Ing. Miroslava Procházky s názvem
Antény - encyklopedická pøíruèka má
za sebou ji tøi vydání (od r. 2000) a poslední tøetí se doprodává. Vzhledem
k velmi podrobným informaèním serverùm (Google, Wikipedia apod.) se nepøedpokládá, e bude v dohledné dobì
zájem o nìjaké dalí vydání knihy, by
doplnìné o øadu nových hesel. Autor proto vypracoval soubor doplòkových hesel,
která je mono stáhnout a vytisknout (ve
formátu originálu knihy) z jeho webu
www.anteny-proch.ignum.cz
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