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Oèekávané zvýení sluneèní èinnosti probouzí zájem o antény na magické
pásmo 50 MHz, které donedávna okupovaly TV vysílaèe. Z té doby jsou na støechách jetì instalovány TV pøijímací antény, kterých lze pouít i pro komunikaci
na tomto novém amatérském pásmu. Jejich impedanèní vlastnosti vak nesplòují
souèasné poadavky na radiokomunikaèní, tzn. vysílací antény. Relativnì malou
úpravou rozmìrù a napájení vak lze na dané konstrukci realizovat smìrovou anténu, s lepími elektrickými parametry. Èlánek popisuje úpravy nìkolika komerèních typù TV antén na 1. kanál.

Vlastnosti
krátkých Yagiho antén

Pøed popisem úprav TV antén zmíníme krátce vlastnosti krátkých Yagiho antén, kam mùeme 2- a 4prvkové TV antény zaøadit.
Pøi návrhu Yagiho antény jde o stanovení základních rozmìrù, které by mìly
zabezpeèit optimální nebo poadované
elektrické vlastnosti v daném kmitoètovém rozsahu.
Z hlediska návrhu lze Yagiho antény
rozdìlit na dvì skupiny. Kritériem pro rozdìlení je zpùsob výpoètu elektrických
vlastností.
První skupinu, do které mùeme zaøadit 2- a 4prvkové TV antény, tvoøí krátké
(L ≤ 0,5 λ) antény. Jejich vlastnosti se
øeí výpoètem proudù indukovaných ve
vech pasivních prvcích. Diagram smìrovosti pak vznikne superpozicí diagramù
jednotlivých prvkù. Velikost a fáze indukovaných proudù je dána vzájemnou impedancí prvkù. Její výpoèet je vak velmi
sloitý. Právì pro tuto sloitost bylo mono donedávna poèítat jen antény 2- a
4prvkové, tedy krátké. Vzájemné vztahy
mezi základními rozmìry, ziskem a impedancí, vypoètené tímto zpùsobem, byly
pro praktické pouití upraveny do grafù
v klasickém díle S. Udy [1], který byl blízkým spolupracovníkem H. Yagiho.

Jejich ukázky na obr. 2 a, b, c zobrazují vliv délky direktoru a jeho vzdálenosti
od záøièe na zisk a impedanci (reálnou
i reaktanèní sloku) 3prvkové antény,
její reflektor, 0,25 λ dlouhý, je ve vzdálenosti 0,25 λ od záøièe  plùlvlnného dipólu. V tomto uspoøádání se pak zisk pøizpùsobené 3prvkové antény pøibliuje
maximu 7 dBd, resp. 9,15 dBi. Køivky platí pro prùmìr prvkù 0,005 λ.
Dramatický vývoj výpoèetní techniky
dnes umoòuje poèítat výe zmínìným
zpùsobem, ale pomocí PC s velkou pøesností také antény mnohaprvkové, resp.
dlouhé, které se døíve øeily jako antény
s povrchovou vlnou. Z hlediska výpoètù
tedy ji není mezi krátkými a dlouhými
anténami ádný rozdíl.
Pøi experimentální optimalizaci rozmìrù se vak s urèitým rozdílem mezi krátkými a dlouhými Yagiho anténami setkáváme. Zatímco u antén dlouhých
(víceprvkových) lze nastavovat a optimalizovat smìrové a impedanèní vlastnosti
nezávisle, tak u antén krátkých je to obtíné. Prakticky to znamená, e kadá
rozmìrová zmìna pasivních prvkù se
u krátké antény projeví jak na smìrovosti
(zisku a zpìtném pøíjmu  tzv. èinitel
zpìtného pøíjmu, ÈZP), tak na obou slokách impedance (rezistanci a reaktanci).
Krátká Yagi anténa také nemùe být nastavena na maximální moný zisk a zároveò na maximální ÈZP.

a)

b)

Obr. 1. Oznaèení rozmìrù 3prvkové antény (a), skládaného dipólu (b), boèníkového dipólu (c). Èíselné rozmìry v mm
U dlouhých Yagiho antén se s touto
vlastností nesetkáváme. Smìrové vlastnosti tam ovlivòuje pøedevím øada direktorù, prakticky nezávisle na uspoøádání
nejbliích prvkù kolem záøièe, které mají
rozhodující vliv na impedanci antény.
Veobecnì platná zásada, která by
mìla být respektována pøi nastavování
kadé smìrové antény:
Nejdøíve se poèítají , resp. nastavují vlastnosti smìrové (u Yagiho antény
délkou a rozteèí pasivních prvkù)
a pak teprve vlastnosti impedanèní
(pøizpùsobení) typem, rozmìrem a napájením aktivního prvku  dipólu, tzn.
tak, aby se nastavené smìrové vlastnosti nezmìnily.

Pøehled pùvodních
TV antén na K1

V tab. 1 najde zájemce antény pouitelné pro zmínìnou úpravu. Kadý typ antény je doplnìn hlavními rozmìry dle obr.
1 a, b, c, podle kterých je moné anténu
identifikovat a zkontrolovat, popø. porovnat s jinými TV anténami na 1. kanál.

c)

Obr. 2. Zisk v dBd (a), reálná (b) a reaktanèní (c) sloka impedance v Ω u 3prvkové antény Yagi v závislosti na délce direktoru LD1
a jeho vzdálenosti p1 od záøièe  dipólu 0,5 λ. Køivky platí pro rozteè dipól  reflektor f = 0,25 λ a prùmìr prvkù t = 0,005 λ
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Tab. 1. Pùvodní antény (vlevo)
Tab. 2. Upravené antény (vpravo)
V obou tabulkách rozmìry LR, LZ, LD, p, m, jsou uvedeny v mm

Dále jsou tam uvedeny elektrické
vlastnosti pùvodní neupravené antény vypoètené na aktuálním kmitoètu 50,1 MHz
programem EZNEC. Naznaèují, co lze na
tomto kmitoètu oèekávat od neupravené
antény, a pomohou pøi následném porovnání s parametry antény upravené.
Pøizpùsobení na kmitoètu 50,1 MHz,
vyjádøené èinitelem stojatých vln (ÈSV)
na impedancích 50, 200 a 450 Ω platí pøi
bezprostøedním pøipojení napájeèù na
svorky neupravené antény.
Do tabulky jsou zaøazeny nejrozíøenìjí antény na 1. kanál I. TV pásma, které jetì nìkde pøeívají na støechách
a pùdách. Vìtinou jde o výrobky chlumeckého KOVOPLASTu.
STA 050 KLL je 5prvková anténa
Yagi s pomìrnì robustní konstrukcí dvojitého ráhna, urèená pro spoleèné TV rozvody. Má dìlené prvky ∅ 18 mm se zesíleným støedem, upevnìné pøivaøenými
pøíchytkami k dvojitému nosnému ráhnu.
Stejné rozmìry a stejný poèet prvkù má
také lehèí anténa 050 KL s jednoduchým,
3 m dlouhým ráhnem.
030 KL je nejèastìji se vyskytující
3prvková anténa s odlehèenou konstrukcí
a délkou ráhna 1,5 m. U obou antén je
záøièem skládaný dipól, 2760 mm dlouhý.
3Y50/ÈSN je pomìrnì lehká 3prvková anténa s boèníkovì napájeným dipólem, zhotovená podle døíve platné rozmìrové normy ÈSN 367211, která byla
vydána také jako pomùcka pro výrobce,
kteøí se v tomto oboru neorientovali a nemìli ani potøebná mìøicí zaøízení. Souèástí záøièe je paralelní kondenzátor
36 pF na svorkách antény, kompenzující
indukèní reaktanci boèníku.
Vzhledem k malému rozdílu v zisku
3prvkové a 5prvkové antény byla 5prvková anténa 050 KL pøi úpravì rozmìrù
pøestavìna na anténu 3prvkovou.
Dále se tedy popisují tøi 3prvkové antény, které zachovávají rozteèe prvkù pùvodních antén, aby se vyuilo pevných
(pøivaøených) pøíchytek na nosném ráhnu. Upravená anténa 3Y50/ÈSN je pak
jetì popsána se skládaným dipólem,
2760 mm dlouhým.
Nové délky prvkù na daných rozteèích
jsou kompromisem mezi ziskem (G),
pøedozadním pomìrem (ÈZP) a impedancí (ÈSV). Prioritním poadavkem byla
úprava impedance na 50 Ω, resp. 200 Ω.
Pro televizní antény a jejich rozvody platí
normalizovaná impedance 75 Ω, resp.

300 Ω, zatímco pro antény radiokomunikaèní (vysílací) je to 50 Ω, resp. 200 Ω.

Doporuèené úpravy

Vìtina TV antén na I. pásmo byla navrena tak, aby vyhovìla poadavkùm na
lineární fázovou charakteristiku v kmitoètovém rozsahu kadého kanálu. Byly to
v podstatì antény irokopásmové, které
mìly mít vyhovující elektrické parametry
v pásmu 48,5 a 56,5 MHz. Tomuto kmitoètovému pásmu odpovídalo pomìrnì
znaèné vzájemné rozladìní reflektorù
a direktorù, co obecnì ovlivòuje zisk
krátké Yagi antény. Za rozladìní povaujeme rozdíl rezonanèních délek reflektoru a direktoru. Èím vìtí je rozladìní,
tím mení je zisk antény. Direktory pùsobí na vyích kmitoètech pásma a reflektory pùsobí na kmitoètech niích. Pøi
malém rozladìní se jejich zesílený vliv
uplatní spoleènì v úzkém kmitoètovém
pásmu.
Pøi pøeladìní antény na podstatnì
uí amatérské pásmo 50 a 52 MHz,
resp. jen na prvních 250 kHz (kde leí tìitì DX provozu) je proto nutné zmenit
vzájemné rozladìní reflektoru a direktorù,
tak aby se smìrové a impedanèní vlastnosti v této uí èásti pásma zlepily. Na
dané konstrukci, která jednodue neumoòuje zmìnu rozteèí prvkù (jejich pøíchytky jsou na ráhno pøivaøeny), proto budou zkráceny pøedevím direktory tak,
aby pøispìly k vyímu zisku na poèátku
pásma. Malé zkrácení si vyádají i reflektory.

Anténa 050 KL

Vech 5 prvkù antény je uspoøádáno
na délce Lc = 2970 mm, tj. 0,496 λ na
50 MHz. Pøi pøeladìní antény na uí
pásmo zabezpeèí na pùvodním ráhnu
stejný zisk i anténa 3prvková s rozteèemi
f = 1240 mm (0,207 λ) a p1 = 1730 mm
(0,289 λ). Prakticky to znamená, e anténa bude proti pùvodní úpravì orientována
obrácenì. Reflektor LR = 2880 mm bude
upevnìn na konci ráhna, v místì pùvodního direktoru D3, direktor D2 odpadne,
na pozici pùvodního D1 bude umístìn záøiè Z = 2760 mm, a na místì pùvodního
reflektoru bude nyní jediný direktor D1 =
= 2640 mm. Pøíchytky pùvodního záøièe
a direktoru D2 tak zùstanou prázdné.
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Impedance antény s novì uspoøádanými prvky èiní 100 Ω + j 190 Ω. Z nìkolika moných zpùsobù pøizpùsobení se
jeví jako nejjednoduí tento postup:
Paralelním kondenzátorem Cp = 13 a
16 pF na svorkách antény (v ochranném
krytu) se na kmitoètu 50,1 MHz vykompenzuje reaktanèní sloka, take na svorkách bude impedance asi 464 Ω + j 0 Ω.
Anténu je pak moné napájet symetrickým okénkovým napájeèem 450 Ω.
Transformaci na vlnovou impedanci
50 Ω zabezpeèí symetrické ètvrtvlnné vedení s vlnovou impedancí Z t = 150 Ω.
Toto transformaèní vedení vytvoøí dvojice
(televizních) koaxiálních kabelù 75 Ω
o délce 988 mm s pevným PE dielektrikem (k = 0,66) nebo 1212 mm s PE dielektrikem pìnovým (k = 0,81). Stínìní
obou kabelù se na koncích vodivì spojí
(propájí). Pro následný pøechod na nesymetrický napájeè  koaxiální kabel 50 Ω
se pouije kabelový nebo feritový symetrizaèní obvod 1 :1. Transformaèní vedení
se pøipojí pøímo na svorky antény nebo
v jiném místì symetrického napájeèe
450 Ω, popø. a u vysílaèe.
Koaxiální napájeè 50 Ω lze k anténì
bezprostøednì pøipojit také feritovým
transformátorem 1 : 9.
Optimalizaci pøizpùsobení usnadní
promìnný kondenzátor (trimr) na svorkách antény, kterým se nastaví minimální
ÈSV na výstupu vysílaèe. Ten se pak nahradí pevným kondenzátorem dimenzovaným na pouitý výkon. Kondenzátor Cp
lze realizovat nezkratovaným úsekem koaxiálního kabelu 50 Ω (RG 58) o délce asi
15 cm. [Vechny koaxiální kabely s plným
PE dielektrikem a s vlnovou impedancí
50 Ω (75 Ω) mají kapacitu 99 pF/m
(67 pF/m).]
Pøi nastavování ÈSV by mìla být anténa umístìna tak, aby se vylouèil vliv
zemì, tzn. minimálnì 0,5 λ nad zemí,
popø. jetì se svislou orientací (do zenitu), kdy její reflektor omezí vliv zemì i pøi
mení výce.
Nové rozmìrové údaje a elektrické
parametry upravené antény 050 KL jsou
uvedeny v tab. 2 èervenì.
Komu vyhovují smìrové vlastnosti pùvodní (neupravené) antény (dle tab. 1),
mùe èásteènì zlepit jen její pøizpùsobení paralelním kondenzátorem 8 a
10 pF na svorkách antény. Impedance
antény pak bude na poèátku pásma reálných 280 Ω, co umoní napájení symetrickým napájeèem (TV dvoulinkou) 300 Ω
(oválný typ této dvoulinky má ve skuteènosti impedanci 240 Ω) nebo symetrizaèní pùlvlnnou smyèkou 200/50 Ω s pøijatel-

33

ñ

Dalí neznámý transceiver ADT-200A na trhu

Obr. 1. a 2. Pohled na pøední a zadní panel transceiveru ADT-200A
Firma ADAT nabízí pro radioamatéry první transceiver s výhradnì digitálním zpracováním signálu, a to jak
v pøijímací, tak vysílací cestì. Jak zdùrazòuje výrobce, nejedná se pouze
o moderní technologie na bázi DSP, ale
také o moderní design a preciznost charakteristickou pro výcarské výrobky.
Transceiver naleznete v inzerátech
pod oznaèením ADT-200A a jeho duchovním otcem je HB9CBU. Díky digitálnímu zpracování se TRX vyznaèuje
vysokou citlivostí, selektivitou a èistým
audiosignálem. Ve vysílací cestì zase
zaruèuje spektrální èistotu a výraznou,
prùzraènou modulaci. Obecnì pak vynikající teplotní stálost, linearitu a pro výrobce pak bezproblémovou reprodukovatelnost. Pracuje v pásmech 160 a
10 m s výstupním výkonem 50 W PEP
(trvale 45 W).
Pøijímací èást umoòuje poslech na
ètyøech kanálech s libovolným odstu-

ñ

pem kmitoètù, automatické pøepínání
rychlosti ladìní pouhým stiskem ladicího knoflíku, v pøijímací cestì jsou obvody k vyklíèování poruch vèetnì poruch
impulsního charakteru s vysokou amplitudou. Pouitý princip S-metru má iroký rozsah od -148 dBm do +14 dBm
s chybou ±1 dBm. Pøi íøi pásma 500 Hz
je dynamický rozsah +120 dB. 8 nezávislých VFO (!!) umoòuje nejrùznìjí
varianty pro split provoz i na rùzných
pásmech. Je moné také digitálnì zaznamenat pøijímaný signál v délce a
jedné hodiny.
Ve vysílací cestì jsou obvody pro
sníení výkonu a na 70 % pøi zvýené
úrovni zkreslení, pochopitelnì úèinný
kompresor a také pøesný mìøiè výkonu
a PSV-metr pracující od dodávaného
výkonu 100 mW. V koncovém stupni
jsou pouity výkonové a vysokonapìové tranzistory MOSFET. Vestavìný anténaskop umoòuje zjiovat komplexní

Obr. 3. Blokové schéma transceiveru ADT-200A
ným nepøizpùsobením ÈSV = 1,4
u antény.

Anténa 030 KL

Zkrácením reflektoru na 2960 mm
a prodlouením jediného direktoru na
2720 mm se na 50,1 MHz zvýí zisk antény o 1,5 dB na 7,5 dBi a ÈZP na 20 dB.
Impedanci 80 Ω - j 58 Ω pøizpùsobí na
(symetrických) 50 Ω symetrické vedení
Zt = 100 Ω (sestavené z dvojice koaxiálních kabelù RG 58 s plným PE dielektrikem) o délce 486 mm.
Stejné, ale o 0,25 λ delí vedení (celkem 1475 mm) pøetransformuje svorkovou impedanci antény na symetrických
200 Ω. Ze symetrických výstupù se pak
pøejde na koaxiální napájeè s vlnovou impedancí 50 Ω buï symetrizaèním transformátorem (balunem) 1 : 1, nebo symetrizaèní pùlvlnnou smyèkou 200/50 Ω
o délce 1976 mm. ÈSV50 Ω by mìlo být
v obou pøípadech ≤ 1,4.
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Uvedené délky vech kabelových úsekù ji zahrnují zkrácení 0,66 na koaxiálním napájeèi s plným PE dielektrikem.

Anténa 3Y50/ÈSN

Rozmìrové úpravy podle tab. 2 zvìtí
zisk antény jen o 0,5 dB, ale vzájemná
konstelace (jiných) rozteèí a délek prvkù
zlepí èinitel zpìtného záøení (ÈZP) a na
30 dB, co se ji zøetelnì projeví pøi praktickém provozu.
Pouije-li se pùvodního boèníkového
záøièe (dle obr. 1 c) bez kondenzátoru,
bude se impedance antény blíit hodnotì
87 Ω + j 83 Ω. Paralelním kondenzátorem
Cp = 18 a 20 pF se opìt vykompenzuje
reaktanèní sloka, take svorková impedance bude 165 Ω reálných. Symetrizaèní pùlvlnnou smyèkou 200/50 Ω se s mírným nepøizpùsobením (ÈSV = 1,2) pøejde
na koaxiálních 50 Ω.
Výmìnou boèníkového dipólu za dipól
skládaný (LZ = 2760 mm) se nezmìní zá-
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impedanci antény. Jako doplnìk lze
vyuít i speciální modul umoòující dálkové ovládání. Pohled na zadní panel
(obr. 2) prozradí, e jsou pouity anténní N-konektory a USB port k propojení
s PC nebo pro dálkové ovládání.
Rozmìry zaøízení jsou 260 x 103 x
x 260 mm, hmotnost 4,5 kg. Výrobce
udává IP3 28 dBm, dynamický rozsah
112 dB, selektivitu stupòovitì pro CW
50  1200 Hz, pro SSB 0,3  3,5 kHz,
pro AM 3  10 kHz, ekvalizér v nf cestì
±18 dB. Od konce letoního roku by
mìly být k dispozici i roziøovací moduly
jako spektrální analyzátor pøi spojení
s PC, dekodéry pro morseovku a digitální druhy provozu, speciální smìrová
anténa pro pøijímaè pro vechna amatérská pásma, analyzátor pro pøesné
mìøení anténních impedancí a TRX modul pro pásma 2 m a 70 cm.
Zájemce pravdìpodobnì odradí vysoká poøizovací cena (asi 4000  vèetnì
DPH), pøièem základní (a podstatné)
vlastnosti jsou srovnatelné s transceiverem K3, který je ji delí dobu na trhu,
nebo s novým TS-590S, které poøídíte
za ménì jak polovièní cenu. Pøitom
u zaøízení v této cenové relaci bychom
pøedpokládali spíe výstupní výkon
200 W. Bohuel zatím nebyl k dispozici
nezávislý test, jen doporuèující posudky
nìkolika málo radioamatérù, kteøí tento
model ji vlastní.
QX
øivé vlastnosti antény, ale jen její pøizpùsobení.
Svorková impedance bude prakticky
100 Ω reálných (výpoètem vychází Za =
= 97 - j 8 Ω). Nejjednodueji se na 50 Ω
pøejde elevátorem 2 : 1. Jiným øeením je
pøejít ètvrvlnným symetrickým transformátorem 150 Ω (vytvoøeným dvojicí ètvrtvlnných koaxiálních kabelù 75 Ω) na symetrických 200 Ω a pak pøejít pùlvlnnou
symetrizaèní smyèkou 200/50 Ω na koaxiální napájeè 50 Ω. Pøi této transformaci nezáleí na vlnové impedanci koaxiálního kabelu pùlvlnné smyèky, ale jen na
jeho zkrácení. Vìtina TV kabelù s impedancí 75 Ω má pìnové PE dielektrikum
se zkracovacím èinitelem 0,81.
Zisky antén jsou zaokrouhleny na desetiny, úhly záøení na celé stupnì.
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