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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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