Baluny na KV pásma (2)
Jindra Macoun, OK1VR
Èlánek navazuje na 1. èást èlánku v PE 4/2009 konstrukèním popisem cívkového balunu, navinutého koaxiálním kabelem RG 58 na vzduném jádru. Popsaná mìøení prokázala dobré vlastnosti v pásmu 1,8 a 30 MHz.

Úvodem
struènì o úèelu symetrizace pøi napájení symetrických antén nesymetrickými  koaxiálními napájeèi.
Symetrizace má pøedevím zabránit
záøení ze stínìní koaxiálního kabelu.
Vf proud z vnitøní strany stínìní se na
výstupu z kabelu vìtví na proud tekoucí
do pøipojené èásti anténního záøièe a na
proud, pøecházející na vnìjí povrch stínìní. Lze tomu zabránit obvodem
s vysokou vstupní impedancí, která
tento neádoucí povrchový proud
a jeho nepøíjemné úèinky omezí. Tuto
funkci zabezpeèují oddìlovací nebo symetrizaèní obvody  baluny nejrùznìjích
typù a provedení.
Za jistých okolností mùe být impedance na konci stínìní ji dostateènì velká i bez oddìlovacího obvodu. Ovlivòuje ji
délka kabelu, jeho instalace, i zakonèení
u radiostanice. Obecnì platí, e výhodnìjí podmínky nastávají u lichých násobkù ètvrvlnných délek kabelu. Proto se
tento efekt neuplatní v irím kmitoètovém pásmu, kdy je (irokopásmový) symetrizaèní obvod ádoucí, popø. nezbytný.

Døíve ne pøejdeme k bìnì pouívaným oddìlovacím obvodùm na feritových
jádrech, popíeme ménì pouívaný, ale
jednoduchý a úèinný irokopásmový symetrizaèní obvod  balun, navinutý z koaxiálního kabelu.

irokopásmový balun 1 : 1

Obr. 1. Schéma cívkového balunu
s hlavními rozmìry

Klasickým symetrizaèním obvodem 
balunem, pouívaným hlavnì v pásmech
VKV, je ètvrtvlnný zkratovaný úsek symetrického vedení.
Poprvé, a to v r. 1944 jej popsal G.
Guanella [1]. Podle nìj je proto také znám
jako guanella-balun. Od té doby byla pod
rùzným oznaèením publikována i patentována øada konstrukèních modifikací, které pracují na stejném principu [2].
Vysoká vstupní impedance tohoto
ètvrtvlnného zkratovaného obvodu  balunu, pøipojeného na svorky symetrické antény, brání vzniku povrchových proudù
na koaxiálním napájeèi, provleèeném ke
svorkám antény jedním vodièem balunu,
a svým symetrickým uspoøádáním zároveò zabezpeèuje v irím kmitoètovém
pásmu napájení symetrické antény nesymetrickým koaxiálním kabelem.
Symetrie napájení je dána symetrií
konstrukèního øeení. Ovlivòuje ji délka
obnaeného vnitøního vodièe mezi anténními svorkami symetrizaèního vedení,
popø. délka zkratu obou stínìní na konci
vodièù.
Konstrukce, bìná na VKV, je principiálnì pouitelná také na jednotlivých
KV pásmech. Z rozmìrových dùvodù je
tam vak sotva realizovatelná.
Jedna z modifikací ètvrtvlnného balunu, zabezpeèující symetrické napájení na
nìkolika KV pásmech, je znázornìna na
obr. 2.
Oba ètvrtvlnné vodièe jsou navinuty
jako cívky. V popisované úpravì jsou
uspoøádané souose jako jedna pùlvlnná
cívka, resp. jako paralelní rezonanèní
obvod pøipojený na svorky antény. Rezonanèní kmitoèet, daný indukèností
a vlastní kapacitou této cívky, lze snadno urèit pomocí GDO. Mìl by být vyí
ne maximální provozní kmitoèet symetrizované antény. Vlastní a vzájemná indukènost obou souose uspoøádaných vinutí bude vykazovat v pomìrnì irokém
pásmu dostateènì velkou impedanci, která prakticky neovlivní nízkou impedanci
(50 Ω) pøipojené antény. Koaxiální napájeè je do balunu zaveden uprostøed obou
cívek, v místì nulového vf potenciálu.

Nesymetrický, koaxiální vstup balunu
je uvnitø trubky pøipojen k panelovému
konektoru PL (A).
Symetrický výstup vinutí je pøipojen
na protilehlých krajích trubky k pájecím
okùm pod rouby (M4 x 10) se vzájemnou rozteèí 60 mm (B, C). Na vnìjí stranì trubky jsou zároveò kabelová oka pro
pøipojení symetrické antény nebo symetrického vedení.
Stínìní obou kabelových úsekù jsou
tak na jednom konci pøipájena k okùm
pod protilehlými pøírubovými rouby konektoru PL a na druhém konci k pájecím
okùm pod rouby symetrického výstupu.
Vnitøní vodiè aktivního úseku je na jednom konci uvnitø cívky pøipájen ke kolíku
konektoru PL (A) a na druhém konci (B)
je galvanicky pøipojen k protilehlé svorce
symetrického výstupu (C) pomocí asi

a)

b)

Konstrukèní popis

Obr. 3. Mìøení balunu, zakonèeného
odporem 50 Ω (8 x 100 Ω)
anténním analyzátorem

Balun s 2 x 5,5 tìsnými závity je navinut dvojicí 173 cm dlouhých úsekù koaxiálního kabelu RG 58 C/U, ∅ 5 mm (GES-ELECTRONICS), uvnitø 75 mm dlouhé
novodurové (instalaèní) trubky o prùmìru
109/105 mm.
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c)
Obr. 2. a) Spoje u koaxiálního vstupu A
na panelovém konektoru PL; b) a c) spoje u svorek symetrického výstupu B, C
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65 mm dlouhé a 15 mm iroké spojky
z pocínovaného plechu (obr. 2 a, b, c).
Mezi vnìjí (anténní) konec vnitøního
vodièe aktivního úseku a jeho stínìní
u svorky symetrického výstupu (B) je zároveò pøipájen paralelní kompenzaèní
kondenzátor, kterým je 15 cm dlouhý (nezkratovaný) úsek tého kabelu RG 58,
který (jak bude dále zmínìno), kompenzuje parazitní indukènost spojky a posouvá impedanèní prùbìh zakonèeného balunu do støedu Smithova diagramu, take
minimalizuje ÈSV zakonèeného balunu.
Pøedností zvoleného experimentálního uspoøádání je snadná realizace
amatérskými prostøedky. Jedinou konstrukèní èástí je (novodurová) izolaèní
trubka, která nese vstupní i výstupní
svorky balunu a zároveò tvaruje a chrání
jeho vinutí.
Max. vf výkon pøenáený balunem
závisí jen na výkonové zatíitelnosti pouitého koaxiálního kabelu. U kabelu
RG 58 je to a nìkolik set wattù. Pro obvyklých 100 W lze balun navinout z miniaturního typu RG 174 (døíve VLEOY 50
1,5, nebo kvalitnìjího VBPAM 501,5)
na mení prùmìr s vìtím poètem závitù,
pomocí GDO.
Pro experimentování, ale i pro trvalou
instalaci antény je výhodné zavìsit balun
s anténou na izolaèní lano provleèené
trubkou balunu. Mimo jiné výhody tím
klesnou pevnostní nároky na anténní vodièe i na jejich mechanické upevnìní
k balunu a k závìsným bodùm. Pak je výhodnìjí umístit výstupní symetrické
svorky také na spodní stranu trubky,
i kdy se tím o 2 x 1/2 závitu zvìtí celkový poèet závitù. Vzhledem k irokopásmovosti balunu to prakticky neovlivní jeho
pøíznivé vlastnosti. Zatékání vody omezí
krátké svislé odkapávaèe na závìsných
vodièích, popø. zavíèkování balunu pøi trvalé instalaci.

Vlastnosti balunu
a jejich mìøení
Tento netransformaèní balun (1:1)
by tedy mìl pøenáet prakticky beze zmìny impedanci pøizpùsobené symetrické
antény na výstupní konektor PL. Jednodue se tato funkce ovìøuje reflektometrem na koaxiálním výstupu balunu, zakonèeném na symetrických svorkách
(bezindukèním) rezistorem 50 Ω. Za vyhovující se povauje ÈSV ≤ 1,2.
Popsaný balun tyto poadavky splòuje
v pásmu 3,5 a 30 MHz. Pouze v pásmu
1,8 MHz je ÈSV = 1,6, jak je zøejmé z impedanèní køivky na obr. 4.
Dále popsaná mìøení jsou uiteèná,
napø. pøi alternativním návrhu balunu na
jiná pásma, popø. s jinými konstrukèními
prvky.
Z pouhého prùbìhu ÈSV na koaxiálním výstupu balunu nelze zjistit skuteènou impedanci na symetrickém výstupu,
ze které je tøeba vycházet, mají-li se
vlastnosti balunu dále optimalizovat. ÈSV
na konektoru PL se toti mìøí a za napájeèem, stoèeným do cívky balunu. Jeho
délka sice ÈSV nemìní, ale impedanci
pøesto transformuje. Proto je nezbytné urèit impedanci na PL konektoru. V amatérských podmínkách ji zmìøíme nejsnadnìji nìkterým z dostupných anténních
analyzátorù.
Postup mìøení:
1. Na konektoru PL byla zmìøena impedance na poèáteèních kmitoètech jednotlivých amatérských KV pásem.
2. Namìøené hodnoty byly normalizovány (vztaeny) na 50 Ω, tzn. dìleny 50
a pak znázornìny na Smithovì diagramu
s normalizovanými hodnotami. Vzhledem
k malým hodnotám ÈSV je pro èitelnìjí
ilustraci pouit zvìtený výøez diagramu
omezený maximálním ÈSV = 2 (obr. 4).

3. Na kadém kmitoètu pak byla normalizovaná impedance pøepoètena, tzn.
pøetoèena kolem støedu diagramu smìrem k zátìi, tzn. na svorky antény (simulované zatìovacím odporem 50 Ω,
sloeným z osmi rezistorù 100 Ω) o vlnovou délku navinutého kabelového úseku.
Jeho fyzická délka je 1,73 m, elektrická
délka d = 1,73 x 0,66 = 2,62 m. (0,66 je
èinitel zkrácení PE dielektrika kabelu
RG 58).
Vlnové délky d/λ na mìøených kmitoètech tedy èiní:
f [MHz] 1,8 3,5
d/λ
0,016 0,03

7
14
0,06 0,12

21 28
0,18 0,244

(Podrobnìji byl tento historický kruítkový postup probrán v PE 3/2009.
Rychlejí a pøesnìjí pøepoèet impedancí
umoòuje snadno dostupný, jednoduchý
poèítaèový program TLD, zmínìný v závìru.
Prùbìh impedancí pøepoètených na
symetrický vstup balunu, zatíený rezistorem 50 Ω, má indukèní charakter, typický pro tento typ balunu.
4. Paralelní kapacitou k symetrickým
svorkám balunu mùeme celou impedanèní køivku posunout do støedu, a zlepit tak i její prùbìh na konektoru PL, jak
je vidìt i na obr. 4 (èervená køivka).
Kapacitou mùe být pevný kondenzátor nebo krátký úsek kabelu RG 58, jeho
kapacitu lze nastøíhat na optimální velikost. U popisovaného balunu èinila délka
kompenzaèního kabelového kondenzátoru 12 cm.
Kapacita kadého koaxiálního kabelu
s vlnovou impedancí 50 Ω èiní 99 pF/m.
Pouitý zakonèovací odpor 50 Ω (sloený
z osmi rezistorù 100 Ω) má v pásmu 1,8
a 21 MHz ÈSV < 1,1. Na 28 MHz stoupá
ÈSV na 1,18.
.

TLD  Transmission Line
Details .

Pøesnì a rychleji je mono realizovat
pøedchozí postup pomocí poèítaèového
programu TLD, který je volnì dostupný
na stránkách www.ac8la.com.
Kromì jiného pøepoèítává impedanci
z jednoho konce koaxiálního nebo symetrického vedení na druhý, vèetnì ztrát.
Obì hodnoty zároveò zobrazuje na Smithovì diagramu. V programu je také uloena databáze parametrù více ne 40
typù koaxiálních i symetrických napájeèù.
Jak vkládané, tak i uloené parametry
lze plynule a rychle mìnit pøidrením pøísluného tlaèítka (spin button) a na odpovídajícím grafickém zobrazení zároveò
sledovat poèítané výsledky. Zvlátì pùsobivé a instruktivní jsou plynulé zmìny impedancí na Smithovì diagramu.
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ÈSV = 1,5

Obr. 4. Prùbìh ÈSV na konektoru PL v pásmu 1,8 a 30 MHz:
bez kompenzace (modrá køivka), s kompenzací (èervená)
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