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Erről tartottam előadást a MRC
2015-ös Műszaki Napján [1]. A
reflexiók jelezték, hogy ez a té-
ma talán szélesebb érdeklődésre
is számot tarthat. Ez a cikk tuda-
tosan nem túl magas szinten író-
dott, hogy a főleg a digitális tech-
nikában otthon lévő fiatalok az
analóg nagyfreki ügyeivel is
könnyen barátkozhassanak.

Ahogy elkezdődött

A rádiózás hőskorában nagyon
kevesen használtak rezonáns an-
tennákat talán, csak a fix frekven-
cián dolgozó műsorszórók, meg
a szűk sávokat használó amatő-
rök. Már most le kell szögezzük,
fontos: akkoriban még nem ter-
jedt el a koaxiális kábel, hanem
csak légvezetékes tápvonalak áll-
tak rendelkezésre. A szolgálatok
– hajók, repülők, kikötők, kisebb
postaállomások – fix huzalanten-
nát használtak valamennyi szük-
séges frekvenciára. A frekvenciák
rövidhullámon széles határok kö-
zött mozogtak, nagyjából 2…20
MHz között, az áthidalni kívánt
távolság és a napszak függvényé-
ben. Az adók kimenete hangol-
ható volt, nem fixen 50 ohmos.
Ezzel az adott hosszúságú, nem
túl hosszú huzallal – ami két ha-
jóárboc vagy a pilótafülke és a
hátsó függőleges vezérsík közé
volt kifeszítve – használni tudták
a fenti frekvenciatartományt.

Az amatőrsávok rendkívül kes-
kenyek, gyakorlatilag egy sávkö-
zépre méretezett rezonáns an-
tennával minden további nélkül
az egész sáv megoldható. Az 1.
táblázat mutatja a sávszélesség/
sávközép arányt százalékban.

Talán csak a 160 m-es sáv szé-
lesebb a szokásosnál, de annak is
inkább csak az eleje használatos.

Amikor 1965-ben rádiózni kezd-
tem, csak a pirossal jelzett sávok
voltak használhatók, és ez né-
hány évtizedig így volt még. Ha
valakinek volt egy háromsávos
Yagi antennája (vagy legalább is
háromsávos vertikál), meg egy
főleg 80...40 m-en jól döngető
W3DZZ trap dipólja, már menő
amatőrnek tudhatta magát.

Ebben az időben a rádióklu-
bok gyakran jártak kitelepülni.
A fenti antennakészlet bárme-
lyik hegycsúcson könnyen tele-
píthető volt, és a zajmentes kör-
nyezet (meg hogy este nem le-
het hazamenni) az otthoni
QTH-nál sokkal jobb eredmé-
nyeket hozott. Majd minden
klubnak volt „bejáratott” saját
hegye; klubomé, a HA5KFZ-é a
nem túl magas, de kitűnő kony-
hával rendelkező turistaházzal
megáldott, hedonista örömöket
is nyújtó Zsíroshegy (tnx ‘7TI
Sanyi). Volt ugye a „Polní Den”,
a Field Day szocialista és URH
változata, amely nyáron leg-
alább két hétvégét is felölelő ki-
települést jelentett a fontosabb
kluboknak.

Versenyzés manapság

Aztán minden felgyorsult, meg-
változott: a jól felszerelt nyugati
meg orosz ellenfelekkel már csak
versenyállomásról lehetett kom-
petensen mérkőzni. Épület kel-
lett adószobával, műhellyel, étke-
ző-konyhával, hálóhellyel, meg
persze tornyok bonyolult anten-
na-rendszerekkel: ami belefér. A
„vad” kitelepülések, sátrazások
verseny tekintetében már értel-
müket vesztették, a huzalanten-
nákkal való versenyzéssel együtt
(nem a Beverage-ra gondolok).
Ez a „versenyzés gazdagon” irány

csak roppant kevés és erősen
megszállott amatőr-csapat számá-
ra maradt követhető.

Történt időközben más is. A
modern félvezetős technika ki-
csi, könnyű, akár repülőgépen
kézitáskában is szállítható adó-
vevőket eredményezett, a tarto-
zékok pedig elférnek a bőrönd-
ben. Szabadság idején nagyon
sok német hallható a Kanári-szi-
getek turistaszállóiból, de még
magyarok is szívesen mennek
pl. Horvátországba egy szigetre
vagy Lichtenstein-be. Családi
nyaralásnál alucsöves antenna
csak autós esetben jöhet szóba,
marad a (karbonmentes) hor-
gász teleszkóp, meg a tekercs
zománchuzal (és a legfelső
emeleti szállodaszobának lehe-
tőleg legyen erkélye). Másik
ilyen eset a SOTA, ott se lehet
haszontalan a hátizsákban hegy-
csúcsra vitt dróttal esetleg 10-11
sávon is QSO-zni tudni.

Bizony, a kezdeti 5 sáv mellé
megjöttek a WARC sávok (ezzel
már 8), a Top Band (160 m, már
9), majd hála Isten a 10. is, az ál-
talam „tiszteletbeli” RH-nak is
tekintett Magic Band, 50 MHz.
Felmerült az 5 MHz másodlagos
amatőr használata, de addig is
voltak ott NVIS katasztrófavédel-
mi tesztek (a 11. sáv lesz, ha lesz).
Mind a 10 sávra rezonáns anten-
nát használni mezei amatőrnek
még otthon se lehetséges, nem-
hogy kitelepülések vagy SOTA 
alkalmából. Már az 5 MHz-es
NVIS-nek szentelt 2011. évi
MRC Műszaki Napon felmerült,
hogyan lehetne meglévő anten-
náinkat 5 MHz-en használni
[2]? Milyen műszaki megoldá-
sok teszik ezt majd lehetővé?
Már az az előadás is bemutatott
VK1OD ausztrál amatőr által kö-
zölt eredményeket, és ami a lö-
kést ehhez a cikkhez adta, az egy
tavaly nyáron a QST-ben megje-
lent közlemény [3], amelyre a fi-
gyelmemet HA5WH hívta fel
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(tnx!). Kiderült, hogy az anten-
na-tápvonal együttest már évek
óta nem csak kipróbálni és mérni
lehet könnyen, hanem számolni
is. Már meglehetős régen van-
nak antennatervező és modelle-
ző programok (NEC2, EZNEC,
MMANA-GAL stb.), amelyekkel
a meleg szobában ülve próbálgat-
hatunk extrém antennákat anél-
kül, hogy elő kellene venni a
szerszámokat. Gyakorlatilag 2004
óta ugyanez a helyzet a tápvona-
lakkal és az antennahangolókkal
is (TLW, [4]). A lehetőségeket
számpéldával fogom bemutatni,
különböző tápvonal/hangoló
kombinációkra, egy adott példafel-
adat esetre. A QST cikk számítá-
sait sikerült megismételnem; er-
re, valamint régebbi saját tapasz-
talatokra épül ez a leírás.

Rezonáns antennák

Először oszlassunk el egy tévhitet
a rezonáns antennákkal kapcso-
latban:

„Csak a rezonáns antennák su-
gároznak meg vesznek jól.” Nem
igaz. Bármely antenna, amelynek
a rézveszteségei kicsik (a dielekt-
romos, mágneses veszteségeket
antennák esetében elhanyagol-
hatjuk, ha nincsenek nagyon kö-
zel álló tárgyak), a hővé nem ala-
kított energiát lesugározza. Nem
tud vele mást tenni. A rézveszte-
ségből hő lesz, a többi energiá-

ból pedig elektromágneses su-
gárzás. Még inkább attól félhe-
tünk, hogy a rezonáns antenna
nagyobb (rezonáns) áramai na-
gyobb rézveszteségekhez vezet-
nek. A vétel persze más terület,
ott nagyon sok egyéb tényező is
hat, de ne feledjük: a versenyzők
meg DX-erek által használt leg-
jobb vevőantenna, a Beverage
sem rezonáns (csak hosszú)!

A tévhitnek talán az az alapja,
hogy a nem rezonáns antennák-
ra nem elég csak egy koaxot ráa-
kasztani, hanem az antenna-táp-
vonal együttest illeszteni kell. De
ha még le is illesztjük: a koax
tápvonal veszteségei erősen nő-
nek az SWR-rel (ezt majd szá-
moljuk), a légvezetékeké azon-
ban majdnem elhanyagolható-
ak. Ha az illesztés nem sikerül,
vagy a tápvonal veszteséges, és az
SWR magas, igen kevés teljesít-
mény jut majd ki az antennára.
Nota bene: a koax 50 ohmos,
aszimmetrikus, de ilyen antenna
nincs, nem létezik. Tehát mind-
egyiket a koax előtt illeszteni
kell, ez az illesztés része a rezo-
náns antennának (T-tag, Y-tag,
szimmetrizáló trafó, csatolóte-
kercs, hangolócsonk, illesztő
kondenzátor, stb.). Mivel a rezo-
náns antennát csak egyetlen
frekvencián használjuk, egyszer,
beméréskor kell az illesztést be-
állítani; többet nem kell hozzá-
nyúlni. Többsávos rezonáns an-

tennák esetén ez azért trükkö-
sebb, de a lényegen nem változ-
tat; ezek is illesztve vannak.

A rezonáns antennáknak hatá-
rozott előnye, hogy nyereséges,
esetleg forgatható antenna. Rö-
vidhullámon leginkább rezonáns
hatásokra épül (sugárzó, annál
kicsit hosszabb, induktív reflek-
tor, kicsit rövidebb, kapacitív di-
rektor). Ne tévesszen meg min-
ket a log-periodic: szélessávú, de
úgy, hogy a huszonvalahány
elem közül mindig csak 3-4 rezo-
nál. URH-n persze van parabola,
helix, stb. Ezek nem rezonánsak,
nyereségesek, de RH-n méreteik
miatt nem alkalmazhatók.

Huzalantenna példafeladat

A soksávos huzalantenna alapese-
te az 1. ábrán látható [5]. Itt két
fontos dolog látszik. Az egyik: az an-
tenna legyen legalább félhullámú
dipól (vagy hosszabb) a legalacso-
nyabb használni kívánt frekvenci-
án. A „rövid” (adott frekvencián
félhullámú dipólnál rövidebb) an-
tennák lehangolása sokkal kíno-
sabb, mint a „hosszúaké”, bár
szükség esetén azért megoldható,
némi hangoló-sercegés árán
(azért a hajóárbocot sem cipelték
a hajó orra elé, és tartották ki, ha a
távírász 2 MHz-en akart rádiózni).
A másik: koaxot csak ott használ-
junk, ahol már alacsony az SWR
(itt pl. a tuner meg az adó között),
ahol nagyon magas, ott légvezeték
a jó (majd látjuk, hogy miért).

Most nézzük a kiválasztott pél-
dafeladatot (több közlemény is
ezt használja): legyen egy 7
MHz-re méretezett inverted V
antennánk, és ezt 14 MHz-en kí-
vánjuk használni. Az antenna
adatai a következőek:
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Antenna teljes hossza: 19,8 méter, kö-
zéppontja a föld felett 15 méterrel van. 
A föld adatai: dielektrikus állandó
13, a föld vezetőképessége 0.005 S/m

Ez utóbbi két adat szokatlan, de
csak akkor szükséges, ha az anten-
na talpponti impedanciájának
adatait számítással akarjuk megha-
tározni. Létező antenna esetén
egyszerűbb és pontosabb, ha azt
műszerrel megmérjük, ez legalább
biztos. A 2. ábrán egy ilyen mérés
látható, BlueTooth-os miniVNA
Pro-t csatlakoztatva koax helyett az
antenna betáplálási pontjára.

Ha viszont a pl. a NEC2 prog-
rammal számítunk, szükség lesz a
talaj adataira is. A program által
kiszámított talpponti impedanci-
ák valós ohmikus és képzetes ré-
szei a 2. táblázatban találhatók.
Itt két dologra érdemes felfigyelni:

1. Most látjuk, milyen kellemet-
len, ha a 7 MHz-en félhullámú
dipólt „rövid” antennaként 3,5
MHz-en vagy – uram bocsá’ – 1,8
MHz-en kívánjuk használni.
Előbbi esetben 10 ohmos, az
utóbbiban 1,6 ohmos talppontra
kell kössük a 450 ohmos tyúklét-
rát! Ebből borzalmasan rossz
SWR jön majd ki, ami még a lég-
vezetéken is jelentős vesztesége-
ket okoz majd. Csak végszükség-
let esetén használjuk!

2. A dupla és négyszeres frek-
vencián a dipól szárai már nem
negyedhullámúak, hanem fél- és
egészhullámúak, tehát a talppont
nem áram-maximumra, hanem
feszültség-maximumra esik. Eb-
ből jön ki 5287 és 3089 ohm körü-
li, igen magas impedancia. Áram-
maximumra a harmadik felhar-
monikus (21 MHz) körül számít-
hatunk (páratlan számú negyed-
hullám): itt 103 ohm adódik.

A jobb oldali oszlopban azt az
induktív (pozitív j) és kapacitív
(negatív j) impedanciát látjuk,
amit sorba kötve a középső osz-
lop rezisztív értékével kiadja a
teljes talpponti impedanciát. Az
antenna 1,8 MHz-en gyakorlati-
lag egy igen jó minőségű kapaci-
tást mutat, 2257 ohm kapacitív
reaktancia mellett a „veszteségi
ellenállása” csak 1,6 ohm! Azt az
antennát könnyű lehangolni,
ahol a reszisztív érték – ez az,

ami lesugárzásból adódó energia-
veszteséget és a rézveszteséget
együttesen testesíti meg – na-
gyobb, vagy legalábbis egy nagy-
ságrendbe esik az induktív/ka-
pacitív komponenssel.

Ez azonban csak a talpponti
impedancia. Erre kötjük a tápvo-
nalat, amely ha nincs optimáli-
san illesztve a saját hullámimpe-
danciájával – itt hogy is lehetne –
akkor impedancia-trafóként vi-
selkedik. A pontosan λ/4 hosszú
tápvonal transzformációját köny-
nyű számítani, és ez reverzibilis,
azaz ha még egy λ/4 darabot ve-
le sorba kötünk, visszakapjuk a
kiinduló talpponti impedanciát.
Ezért van az, hogy egy sor komp-
romisszumos antennánál
(G5RV, W3DZZ) egyáltalán nem
mindegy a rákötött koax hossza,
gyakran előírják, mint pl.
W3DZZ-nél: a legfelső használt,
10 m-es frekvencián a koax hosz-
sza a rövidülési tényezővel szá-
molt λ/2 (ugye ez a λ/4+λ/4)
egész számú többszöröse kell le-
gyen. Ez esetben ugyanis lehozza
az adóhoz azt a még kezelhető
120 ohmot, ami a W3DZZ 10 m-
es talpponti impedanciája, és az
adónál nem valami lehetetlen
érték mutatkozik majd.

Az 1. ábra szerint ezután kö-
vetkezik a hangoló, ebben az
esetben egy szimmetrikus-aszim-
metrikus kivitel. A hangolók adó
felőli oldala logikusan mindig
50 ohm és aszimmetrikus, a má-
sik oldala lehet aszimmetrikus,
szimmetrikus vagy univerzális
(amelynek mindegy, mert föld-
független). A magam részéről az
univerzálisat preferálom [6]. A
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2. táblázat

3. ábra

4. ábra

Frek-
vencia

Talppont,
R

Talppont,
+XL, -XC

1,83 MHz 1,6 ohm -j 2257 ohm
3,8 MHz 10,3 ohm -j 879 ohm
7,1 MHz 64,8 ohm -j 40,6 ohm
10,1 MHz 21,6 ohm +j 648 ohm
14,1 MHz 5287 ohm -j 1310 ohm
18,1 MHz 198 ohm -j 820 ohm
21,1 MHz 103 ohm -j 181 ohm
24,9 MHz 269 ohm +j 570 ohm
28,4 MHz 3089 ohm +j 774 ohm

Tordelt 2016_07_Radiotechnika  2016. 06. 16.  17:58  Page 258



259RÁDIÓTECHNIKA 2016/7-8.

példafeladatban legyen az alap-
vető tápvezeték hossza 100 láb ~
30 m. Az 1. ábra esetében mind a
hangoló, mind az adó az adószo-
ba asztalán van, egymás mellett,
vagy legalább is egymástól nem
túl messze (pl. hangoló az ablak-
ban), így a koax vesztesége elha-
nyagolható. Nézzük meg, mire
jutunk a TLW program segítsé-
gével (3. ábra).

1. eset: Tyúklétrás táplálás

A TLW program [4] menüjéből
kiválaszthatjuk a 450 ohmos tyúk-
létrát (létra tápvonal, ladder li-
ne). Ha a felajánlott listában saját
tápvonalunkat nem találnánk
meg, választhatjuk a „felhasználói
tápvonal” (user-defined transmission
line) opciót, ekkor tápvonalunk
adatait magunknak kell megad-
nunk (impedancia, csillapítás, rö-
vidülési tényező, átütési feszült-
ség). Meg kell adnunk tápvona-
lunk teljes hosszát, és az egységnyi
hossz veszteségének ismeretében
a program rögtön számítja a teljes
csillapítást: ez itt most 0,1 dB. A ké-
pernyő felső felében a kiválasztott
tápvonal adatai láthatók, amelyek
ez alkalommal a program könyv-
tárából kerültek elő.

Középen kiválasztjuk, hogy a
tápvonal antenna általi terhelé-
sének adatait adjuk meg (Load,

a tápvonal terhelése odafent) és
megadjuk a 2. táblázat 4. sorát
(az Inverted V 14,1 MHz-es talp-
pont adatai). Ha ezt nem sike-
rült volna kiszámítani/megmér-
ni, megadhatnánk azt is, amit az
adószobában sikerült mérnünk
(Input, tápvonal bemenete), hi-
szen a tápvonal részletes ismere-
tében a program az egyik végre
kötött impedanciából mindig
képes meghatározni a másikat. A
kép legalján láthatjuk az ered-
ményeket. Az SWR magas, és az
adószobában mindig kisebb,
mint az antennánál (itt 11,96 az
érték a fenti 13,86 helyett). A
tápvonal veszteségei miatt

ugyanis lent a felmenő teljesít-
mény nagyobb, a visszavert ki-
sebb, mint amit az antennánál
mérhetnénk. (Előfordul, hogy
odalent az SWR attól tűnik jó-
nak, hogy a tápvonal eléggé vesz-
teséges: a teljesítmény „nem ér
vissza”.) Látjuk, hogy az SWR
okozta plusz veszteség 0,523 dB,
ez rakódik rá a tápvonal 0,1 dB-
es veszteségére, ebből lesz a totá-
lis veszteség 0,623 dB, ami azért
igen csak elviselhető.

Hogy ez mennyire nem újdon-
ság, álljon itt a 4. ábra [7]-ből,
1975-ből. A vízszintes tengelyen a
tápvonal teljes vesztesége látszik
(esetünkben ez 0,1 dB, éppen a
bal oldali végpont), így a 15 érté-
kű SWR görbéje a függőleges ten-
gelyen: kb. 0,55 dB plusz vesztesé-
get mutat. Azt is láthatjuk a gör-
bén: ha a tápvonal vesztesége 0,5
dB volna, az SWR által okozott
már 2,5 dB-re nőne, így a teljes
veszteség tehát 3 dB lenne!

Ebből jól látszik, hogy nagy
SWR csak kis veszteségű tápvo-
nalak esetében engedhető meg.

A program eredményeiből lát-
ható, hogy az antennahangoló
használatát nem ússzuk meg,
mert az adószobában mérhető
impedancia 147,67 -j733,92
ohm, ennek abszolút értéke
748,63 ohm. Ezt nem köthetjük
direktben egy 50 ohmos adóki-
menetre. Az ábra jobb oldalán,
ha a Tuner-re kattintunk, négy-
fajta tuner közül választhatunk:
felüláteresztő L, aluláteresztő L,
PI szűrő, T szűrő. Ezeket itt nem
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részletezném, összehasonlításuk
[6]-ban megtalálható. A prog-
ram alapértelmezett jósági té-
nyezőket is felajánl, ezt fogadjuk
el, és válasszuk a második típust
a négy közül. Az eredmények az
5. ábrán láthatók.

Legfelül láthatók az eddigi
eredmények, majd a tunerrel
együtt megkapható sávszélesség-
adatok. Látszik, hogy az 1,5-ös
SWR-hez tartozó sávszélesség
652,1 kHz, tehát valóban han-
golható tuner nem is kell, a fix
4,77 uH és a 11,6 pF megoldja,
hogy az adószobai 148 +j734 im-
pedancia a teljes 14 MHz-es sáv-
ban a tuner másik oldalán 1,5
SWR-nél jobb értékkel közelítse
az 50 ohm-ot. Nézzük a teljesít-
mény-adatokat: 1500 W adótelje-
sítmény esetén 69 W a veszteség
a tuneren, 1240 W kijut az an-
tennára, tehát 191 W melegíti a
létra tápvonalat, ez felel meg a
már kiszámított 0,62 dB tápvo-
nal veszteségnek. Az is látszik,

hogy a kondin 3300 V csúcsfe-
szültség lesz, a tekercsnek 63 W-
ot kell legalább kibírnia, ami
azért nem könnyű. Ennek elle-
nére ezek igen jó eredmények.

2. eset: Minden a régiben

Most, hogy a számítás menete
már kézben van, nézzünk más
konfigurációkat! A program
használatának ismertetését már
nem ismétlem, csak a végered-
ményeket mutatom be, ehhez a
[3]-ban is található ábrákat hasz-
nálom fel. Tételezzük fel, hogy a
7 MHz-en szokásos kialakítást
próbáljuk használni, mindössze
egy, az adó után kötött tuner be-
iktatásával (6. ábra).

Szimmetrizálásra a 7 MHz-es
munkához jól alkalmas Guanel-
la balun maradt az antenna talp-
pontjába telepítve, kb. 2 m tef-
lon koax felhasználásával (az
RG303 helyett nálunk az ugyan-
olyan RG142 vagy ritkábban a
flexibilis RG400 érhető el). Rög-
tön felmerül a kérdés: hogyan
számolja a TLW a ferrit vesztesé-
geit, ha erre vonatkozó adatokat
nem kér? Számpéldákkal kísér-
letezve kiderült: sehogy. A hivat-
kozott QST cikk [3] írója csak a
2 m hosszú teflon koax vesztesé-
geit számolja, feltételezve, hogy
ha az antenna tényleg szimmet-
rikus, a ferrit mag nem kap mág-
neses gerjesztést. Ez az ideális
helyzet, a valós ennél csak rosz-
szabb lehet. A kép azonban még

így is siralmas: A rossz SWR miatt
még a jó minőségű RG213 vesz-
tesége is 9,41 dB és ez 1322 W
teljesítmény hővé alakulását
okozza! Az antennára csak 1500-
6-1322-48=124 W jut ki! (Az 1.
esetben, tyúklétrával, ugyanilyen
SWR-rel a tápvonal vesztesége
1322 W helyett csak 191 W volt!)

3. eset. Hangoló az antennánál

Logikusan adódik, hogy ha a
veszteség oka a magas SWR a ko-
ax kábelen, akkor vigyük fel a
hangolót az antenna talppontjá-
ba, mert akkor a koaxon az SWR
végig 1:1 lesz. Ma már kaphatók
olyan időjárást-álló automata
hangolók (ha nem is 1500 W-ra),
amelyek tápfeszültségét és vezér-
lését magán a koaxon keresztül is
meg lehet oldani (7. ábra).

Az adó mellett látható anten-
na tuner doboz már nem is az
(hiszen az fent van az antenná-
nál), hanem annak csak a vezér-
lő egysége. A számpélda miatt
maradjunk 1500 W-nál. Most
már sokkal jobb a helyzet, a ko-
ax vesztesége az 1:1-es SWR-nek
köszönhetően már csak 248 W
(azért még ez is több, mint a
tyúklétra vesztesége 13-as SWR
mellett: 191 W). Figyeljünk fel a
hangoló felett rajzolt rövid
tyúklétra szakaszra. Ez azt jelzi,
hogy ha a hangoló nehéz, vagy
kiszolgálást (kezelőszerv stb.)
igényel, nem feltétlenül szüksé-
ges egészen az antennáig felvin-
ni, maradhat az eresz alatt, vagy
a padláson, és csak az utolsó,
nyílt tápvonal szakaszt vigyük
tyúklétrával az antennáig. A 8.
ábra egy ilyen megoldást mutat
(W3NP QTH-ja, a hangoló már
nem látszik, egyébként nem il-
lik a tyúklétrát ilyen éles szög-
ben megtörni), a 9. ábra pedig
egy „gyári” tyúklétra tápvonalat
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mutat (németül is Hühnenlei-
ter, métere 1,20 Euro Fried-
richshafen-ben).

4. eset: Minimális módosítás

Lehet, hogy valaki az 1. és 2. eset
tanulságai alapján félmegoldást
tervez. Mi volna, ha a 2. esetet
csak a házon kívül módosíta-
nánk, mert a házon belül változ-
tatni nehéz volna? Az antennától
tyúklétra jönne a házig (ld. 8. áb-
ra), de ott nem hangoló várná,
mint a 3. esetben, hanem az ere-
detileg az antenna talppontban
lévő, 2 m teflon-koax-szal megte-
kert Guanella balun, vagy akár
egy árambalun 4:1 áttétellel. A
balun feladata, hogy szimmetri-
záljon, és így a nagyfrekit a há-
zon kívül tartsa, ne engedje be a
koax köpenyére. Ettől az adószo-
báig a jel már koaxon megy, 6 m
hosszon, ahogy eredetileg is volt
(10. ábra).

Sajnos, a hátrány ugyanaz,
mint a 2. esetnél: 6 m koaxon na-
gyon rossz az állóhullám arány
(bemenetén az impedancia 1,76
-j45.4 ohm!), ami csak a hangoló
után fog megjavulni, és ez már
700 W veszteséget okoz! Ez olva-
dáshoz vezethet. (Ráadásul a ba-
lun is nagyon megizzad: 156 W a
veszteség ott is, végül az anten-
nára csak 400 W jut az 1500 W-
ból. A valós probléma méregfo-
gát nem sikerült kihúzni: a nem
is túl nagy hosszon a koax SWR-
je igen magas. A balun is rendkí-
vül rossz körülmények közé ke-

rült, nincs ohmikusan lezárva, és
a 156 W csak a balun koax veszte-
sége, a vasé ismeretlen. A veszte-
ségek változatlanul elfogadhatat-
lanul nagyok.

5. eset: Rövid antenna

Szó volt róla, hogy az antennát
nem tanácsos olyan frekvencián
használni, amelyen a hossza
nem éri el a fél hullámhosszat.
Számítsuk ki, mi történne, ha a 7
MHz-es inverted V-t 3,8 MHz-en
próbálnánk használni (11. áb-
ra). Minden más azonos a sike-
res 1. esettel. Ha nem is annyira,
mint 160 m-en, azért itt is igen
kényelmetlen a talpponti impe-
dancia, 879 ohm kapacitív reak-
tanciára csak 10,3 ohm ellenállás
esik, tehát az antenna itt is kon-
denzátorként viselkedik.

Hiába kitűnő, alacsony a tyúk-
létra csillapítása, az SWR olyan
rossz (191!), hogy a vesztesége el-
éri a 4,59 dB-t, azaz az 1500 W-ra
748 W-ot! A problémát az okozza,
hogy az antenna ezen a frekvenci-
án elég nagy jóságú kapacitásként
működik, rezisztív tagja kicsi, te-
hát nincsenek veszteségei (nincs
elég lesugárzás). Emiatt a hango-
ló–tápvonal–antenna rendszer jó-
sági tényezője magasra adódik, a
sávszélesség kicsi lesz, és a hango-
ló elemein a feszültségek pedig
igen nagyok! Hogy ez mennyire
így van, lássuk még egyszer a TLW
program vonatkozó esetre ké-
szült, a rendszer adatait összefog-
laló tábláját (12. ábra)!

Az antenna talppontján az
SWR 191 (!), az adónál a 1,5 SWR-
hez tartozó sávszélesség mindösz-
sze 54 kHz, ez a 80 m-es sávban bi-
zony nem sok. A rendszer jósági
tényezője majdnem 30, ez még
végfoknak is nagyon magas len-
ne. A tekercsen hővé váló veszte-
ség 188 W: ez el fog olvadni (gon-
doljunk csak egy 50 W-os páká-
ra!). A kondenzátor feszültsége
majd 10 kV, ezt még a nagy légré-
sű forgók sem bírják (az ún.
„uborkaszeletelő” általában 3 kV-
ot bír, egy drága vákuum forgó
esetleg megfelelne.) A átlagos
hangolók ilyenkor kezdenek füs-
tölni (tekercs), sercegni (kondi).

Hiába csábító, hogy a teljes
teljesítmény harmada végül is le-
sugárzódik, a fenti hangoló-vesz-
teségek miatt a teljesítményt az
adónál a harmada alá le kell ven-
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ni (úgy 500 W-ra). És akkor már
a lesugárzott teljesítmény sem
lesz 150 W-nál több, hiába az
egyébként 1500 W-os végfok. Itt
láthatjuk annak az igénynek a jo-
gosultságát, amely szerint az an-
tenna lehet az adott félhullám-
nál hosszabb, de lehetőleg ne le-
gyen rövidebb!

Az eredmények összegzése

N0BV cikke [3] összesen sok ese-
tet ír le, különböző érdekes vari-
ációkat. Ebből ötöt itt bemutat-
tam. A többit az általános érdek-
lődésen felül csak akkor érde-
mes áttanulmányozni, ha valaki
valami hasonlót kíván építeni.
Megjegyzem, hogy az a példafel-
adat, amely szerint a 7 MHz-es
antennát 14 MHz-en kell hasz-
nálni, áram-has helyett feszült-
ség-has tápponttal: az egyik leg-
nehezebb kombináció (ezért is
ezt választják példának).

Láthatjuk, hogy azért a hango-
ló meg a légvezetékes tápvonal
sem tud mindig csodákat művel-
ni. Nem megfelelő esetben van,
hogy a teljesítmény tizede sem
jut el az antennáig. Mondhat-
nánk: végül néha az se kevés. Az
adóoldali tápvonal-veszteségeket
lehet végfok teljesítménnyel pó-
tolni, de ez vétel irányban már
nem működik. Vételkor nincs

ami pótolja a veszteséget. Ezért
szokták mondani: a végfok a sze-
gény ember antennája, de ha
tényleg antenna helyett használ-
ja, olyan lesz, mint a krokodil:
rettentő nagy szája van, de füle az
nincs (tnx AA7JV).

Nagyon ajánlom, hogy ha lehe-
tőségünk van rá, azért egy ilyen
11-sávon működni képes drótot
is húzzunk ki. Nem versenyezhet
érdemben a nyereséges anten-
nákkal, de bárhol tudunk vele
QSO-zni, és ha még Yagi-val ad-
tuk is a CQ-t, gyenge állomás ese-
tén érdemes lehet erre átkapcsol-
ni – nem oldalról hív-e valaki?
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