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Megoldást kerestem az amatőr VHF/UHF (2
m/70 cm-es) sávú rádióm gépkocsi antenná-
ja számára. Szempontjaim voltak:
– legyen mágnestalpas;
– ne legyen hosszabb 0,5 m-nél, mert még

így is leverethető néhány városi mélyga-
rázsban;

– a lehető legegyszerűbb kivitelű legyen;
– a lehető legnagyobb legyen a sávszélessé-

ge, mert az amatőr 2 m-es sávon felül, még
a 156-162 MHz-es hajózó sávot is szeret-
ném megfigyelni;

– ne csak VHF sávon működjön, hanem az
UHF amatőr 70 cm-es sávon is, és a PMR
(446 MHz-es) sávon is;

– a gépkocsi igénybevételhez, a korlátozott
mérethez és a konstrukciós lehetőségek-
hez képest maximálisan hatékony legyen,
az adóteljesítmény több mint 90%-a min-
den sávon jusson ki, az SWR tehát legyen
kisebb, mint 1:2 (50 ohm);

– végül, természetesen, csak körsugárzó lehet.

Az első szempontot könnyű volt teljesíte-
nem, hiszen az 1/4 hullámhosszú függőleges
antenna a gépkocsi tetején, a 2 m-es sávon
éppen kb. 0,5 méter hosszú lesz. De mi törté-
nik ugyanezzel a mérettel 433 MHz-en? Erre
választ ad az irodalom, mert ez a méret vi-
szont éppen 3/4 hullámhosszt jelent az UHF
sávban, így a sugárzási karakterisztika, mind-
két sávra, az 1. ábra szerinti lesz.

Látható, hogy egy magasabb emelkedési
szögű karakterisztikára számíthatok a VHF
sávban és egy azonos amplitúdójú, de lapo-
sabb kisugárzási szögű jelleggörbét kapok az
UHF sávban, plusz egy magas kisugárzási szö-
gű melléknyalábbal is számolhatok.

Úgy érhető el – ráadásul mindkét, egymás-
tól távoli sávban – a lehető legnagyobb sávszé-
lesség, hogy nem alkalmazok semmiféle frek-
venciafüggő illesztő vagy transzformáló ele-
met sem. Így azonnal teljesül egy másik fon-
tos szempont is, hiszen, ennél egyszerűbb ki-

vitel már nem is lehetséges!
Megrajzoltam az SCC-50 antenna 130-480

MHz-es a teljes frekvenciatartományban
SWR mérővel mért viselkedését, és összeha-
sonlításképpen belerajzoltam egy korábban
elkészített, 3-elemes, jó hatásfokú, könnyű,
alumínium anyagú, gamma-taggal táplált,
145 MHz-es Yagi-antenna SWR görbéjét is 
(2. ábra). Az SCC-50 antenna VHF (130-180
MHz-es) sávtartományban kinagyított jelleg-
görbéjén még markánsabban látható a kü-
lönbség az SCC-50 antenna és a VHF sávú ya-
gi között (3. ábra).

Egy gépkocsitetőn alkalmazott antenna-
rudat mindenképpen rozsdamentes acél
(Steel) anyagból kell készíteni. Az acél
anyag vezetőképessége azonban 0,85-0,5
Wmm2/m között várható. Vessük ezt össze
a réz (Copper) anyag vezetőképességével,
amely 0,017 Wmm2/m. A különbség rend-
kívül nagy! (Nem gondoltam volna: kb. 30-
szoros!)

Ezen is javítani kívántam.
Tudjuk, hogy 100 MHz felett a nagyfrek-

venciás jel behatolási mélysége kisebb mint
0,01 mm(!), ezért az acélszál nagyfrekven-
ciás vezetőképességét jelentősen javíthat-

tam egy koaxkábelből kiszerelt rézharisnyá-
nak az acélszálra való felhúzásával. Ezzel
nemcsak az antenna hatásfokát javítottam,
hanem némileg megnőtt a sugárzó átmérő-
je is, ezzel viszont előnyösen, némileg to-
vább növekedett a sugárzó sávszélessége.

Annak érdekében, hogy a gépkocsi tete-
jén, a kültéren használt antenna rézharis-
nyáját az időjárás és a levegőszennyeződés
korróziójától megvédjem, az egész antenna
egy, a felső végén lezárt műanyag védőbur-
kolatot is kapott, konkréten két réteg zsu-
gorcső formájában.

Az így elkészített „Steel-Copper-Composi-
te” összetett anyagú, kb. 50 cm hosszú anten-
na ezért az SCC-50 nevet kapta.

Fő méretek és adatok (4. ábra):
Mágnestalp átmérő (D): 78 mm
Mágnestalp alatti műanyaglemez (kondenzá-
tor!) vastagsága (V): 1 mm
Sugárzó hossz, „lecsipkedéssel”, az SWR mé-
rővel folyamatosan mérve és beállítva a VHF
sávban (L): 486 mm
Sugárzó teljes vastagság, acél + rézharisnya +
műanyagborítás (d): 5 mm

SWR 1:2 (90%) VHF: 134 - 166 MHz
SWR 1:1,2 (99%) VHF: 148 - 153 MHz
SWR min. VHF: 1,18/150 MHz
SWR 1:2 (90%) UHF: 398 - 471 MHz
SWR 1:1,2 (99%) UHF: 417 - 437MHz
SWR min. UHF: 1,16/424 MHz
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SCC-50 gépjármű antenna a VHF/UHF sávra
Benyovszky Gábor okl. villamosmérnök, HA5UZ, gbenyov@t-email.hu

Sokan vagyunk, akik rendelkeznek korszerű analóg/digitális URH adó-vevőkkel, és azokat szeretnénk
gépkocsiból, menet közben is használni. Mi a legegyszerűbb megoldás? Egy kb. 50 cm-es rúd az autó tete-
jén. De milyen? Hogyan működik?
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