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V R 2/01 jsme se v popisu antény OWA dotkli otázky proè má být napájecí vedení
n-násobkem λ/2 a struènì jsme se snaili popsat postup pøi výrobì vedení o délce rovné
násobku λ/2. V souvislosti s touto problematikou jsme pouili termín zkracovací èinitel
vedení. Název dneního pokraèování by tedy mohl znít: Mìøení zkracovacího èinitele
vedení aneb jak napájeèem nepokazit anténu. K tomu nám budou nápomocny vìdomosti
prezentované v pøedchozích mìøeních (viz tab. 1).

Trocha teorie na úvod
Ji mnohokráte bylo uvedeno, e naím
cílem je, aby impedance zátìe byla pouze
ohmická a rovna výstupní impedanci zdroje
signálu, protoe pouze tehdy je moné pøenést
maximální vf výkon (viz obr. 1). Spojovací vedení mezi zdrojem a zátìí (anténou) má vak
také svoji impedanci, co nám mùe trochu
zkomplikovat ivot. Díky nìmu se musíme na
daném kmitoètu snait nejen o rezonanci antény, ale i napájecího vedení. Pokus o názorné
grafické vyjádøení je na obr. 2 - pouze pøi délce
vedení rovné λ/2 (nebo násobku λ/2) se chová
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jako sériový rezonanèní obvod, je-li kratí, pak
jako kapacita, je-li delí, jako indukènost. Rychlost íøení elektromagnetických vln se ve vakuu
rovná rychlosti svìtla. Je-li dielektrikem nìco
jiného, je rychlost íøení mení. Celou záleitost lze vyjádøit jako zkrácení vlnové délky
vhodným koeficientem. Proto se zavedl èinitel
zkrácení kzkr, který je závislý na dielektrických
vlastnostech pouitého materiálu vyjádøených
jeho permitivitou ε:
kzkr =

Anténa

Obr. 1 - Náhradní schéma pro pøizpùsobení.
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Pøesnou hodnotu ε konkrétního pouitého
materiálu zpravidla nikdy pøesnì neznáme,
jsme vak schopni na základì mìøení rezonance porovnat skuteènou (mechanickou) vlnovou
délku konkrétního kusu vedení s vlnovou délkou teoretickou (elektrickou) odpovídající danému kmitoètu:
λ
kzkr = λmech.
elektr.
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Celá záleitost moná vypadá malichernì,
ale ignorování existence konkrétní hodnoty
èinitele zkrácení pro pouitý koaxiální kabel
mùe zpùsobit, e nikdy nedospìjeme ke skuteèné hodnotì λ/2, se vemi dùsledky s tím
spojenými. Ale o tom blíe v dalích pokraèováních.
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Obr. 2 - Názorné vyjádøení chování vedení vùèi rezonanènímu kmitoètu.

Tab. 1 - Související publikovaná mìøení
Rádiournál
5/98
6/98
5/00
1/01
2/01

Téma èlánku
GDO a mìøení
Mìøíme impedanci
Mìøení na anténách
Mìøení na napájeèi k anténì
Mìøení el. vlastností antény HX-B

Mìøiè
rezonance
(GDO)
Mìøièe impedance: MFJ-202, MFJ-204, MFJ-259,
MFJ-269, RF1, VA1, BM-532 ...
Mìøièe rezonance: BM-342, MFJ-201, MFJ-203 ...
Obr. 3 - Ideové schéma zapojení pro mìøení zkracova-cího
èinitele vedení.

cokoliv, co umoòuje mìnit kmitoèet a mìøit
rezonanci - napø. GDO, Z-metr, RF1, BM538,
generátor + VF voltmetr atd.)
2. Transceiver IC 730
3. SWR-meter SX-100 a VM1
4. Poèítaè
Schéma zapojení:
Ideové schéma zapojení je na obr. 3.
Postup:
Metrem zmìøíme co nejpøesnìji délku kabelu od svorky ke svorce (viz obr. 4). Zkratovaný
kabel pøipojíme k mìøièi impedance. Budeme-li
zvyovat kmitoèet od minimální hodnoty, namìøíme nejdøíve maximum napìtí, které odpovídá
vlnové délce 0,25 λ. Maximálnímu napìtí odpovídá maximální impedance. Plynule pokraèujeme ve zvyování kmitoètu a k minimu napìtí
odpovídající vlnové délce 0,5 λ. Pro nae úèely
tento bod vyhovuje více ne pøedchozí, protoe
odeèet minima se dá provést s mení chybou
ne maxima.
Budeme postupovat následovnì. Pøi postupném zvyování kmitoètu (zvolíme vhodný krok)
si zapisujeme klesající hodnoty impedance od
hodnoty cca 5 Ω pøes její minimální hodnotu a
do hodnoty 5 Ω pøi jejím opìtovném nárùstu.
Protoe nìkdy bývá minimální hodnota ménì
výrazná, vypoèteme frekvenci, odpovídající minimu impedance, jako støední hodnotu kmitoètù
pøi impedancích 5 Ω. Namìøené hodnoty kmitoètu zapíeme do tabulky 2 a doplníme vypoètenými hodnotami elektrické délky 0,5 λ (150/f)
a zkracovacího èinitele kzkr (viz vzorec výe).
Dùleité praktické poznámky:

Promìøované koaxiální kabely:
viz tabulka 2

TRX

Zkrat

Mìøiè
impedance

Cíl:
Ovìøit hodnoty èinitele zkrácení nìkolika
vybraných koaxiálních kabelù promìøením
rezonanèní metodou.
Pouité pøístroje:
1. HF analyzátor MFJ-259B pro mìøení rezonance, rezistance, impedance, reaktance,
SWR a fáze v rozsahu 1,8 a 170 MHz (nebo

- délku kabelu mìøíme opravdu pøesnì, tj. od
svorky ke svorce
- èím delí kus koaxu mìøíme, tím pøesnìjí
bude výsledek (minimálnì 10 m)
- zkracovací èinitel vypoèteme alespoò na tøi
desetinná místa a také s ním dále v tomto tvaru
poèítáme
- násobky 0,5 λ se chovají jako opakovaè impedance
- ladíme vdy od nejniího kmitoètu (asi 1,5
MHz) a hledáme nejnií impedanci

Tab. 2 - Namìøené a vypoètené hodnoty
Èíslo
kabelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Typ kabelu
75 Ω, φ 7 mm
RG-213
Hard Line, φ 18 mm
75 Ω, φ 10 mm
50 Ω, φ 9,6 mm
50 Ω, φ 12 mm
75 Ω, φ 9,8 mm

Délka kabelu
mech. [m]

Kmitoèet pøi
min. Z [MHz]

Délka kabelu
elektr. [m]

Vypoètený
kzkr

30,05
50,00
50,00
20,60
28,20
15,20
30,00

3,22
3,95
2,46
4,75
3,5625
6,48
3,8116

46,58
75,95
60,97
31,57
42,105
23,10
39,35

0,645
0,658
0,820
0,652
0,66975
0,658
0,762

- zkratovací spojka musí být krátká a musí být
zapoètena do celkové délky vedení
- pokud nevyjde èinitel zkrácení v rozsahu cca
0,6 - 0,8, jde o chybu mìøení

Závìr

l [m]

f = [ZMIN]

Na základì výsledkù mìøení (tab. 2) mùeme konstatovat, e pro dobré pøizpùsobení vedení je nezbytné znát skuteènou hodnotu zkracovacího èinitele pro konkrétní pouitý koaxiální
kabel. Není dobré se spoléhat pouze na hodnoty deklarované výrobcem, protoe jak je uvedeno v teoretické èásti, podléhá èinitel zkrácení
stejným vlivùm jako dielektrikum kabelu (stáøí,
kmitoètová závislost atd.). Pro neznámé kabely
z domácích zásob toto platí dvojnásob. Zkrátka, vìdìt z èeho vlastnì vedení realizuji, je
prvním krokem k tomu, jak si nezkazit anténu.
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Obr. 4 - Prùbìh impedance v závislosti na frekvenci u zkratovaného vedení.
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