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ELOsze 

Az ama.török többsége bizony eléggé elhanyagolta munkája. és ttL
nu.lása során az antemuikat. Ez nern is csoda, mivel az adó vagy vevó
készülékének építése, technikai és kiTite!ezési munkája so·rán másodrangú 
kérdésnek t·űnt az antennákkal való fogl.alkozás, s ha éppen nawobb 
eTedményt akart elérni adókészül ékével, kézenfekvőbbnek látszott a tel
Jesítmény, az energia növelése. Csak az egyre rövidebb hullámok alkal
mazása t er elte a figyelmet az antennd.kra s igazolódott az a m ondás, hogy 
a ".legjobb előerösítő az antenna". M a már nyugodtan m egállapít hatjuk, 
hogy az amatőr berendezések lelke a jó antenna! 

A magyar műszaki irodalom ban eddig k evés antennával foglalkozó 
anyag j elent m eg, s azok sem elsősorban az amatőr gyak.O'rlatot tűzték 
ki célul. Megfigyelő és adóamatőreink száma egyre · szaporodi k. nem 
csoda tehát, J1ogy az igények is követelőbben lépnek fel olyan i rodalmak 
iránt, amelyek részben az amatör vizsgákra való fe l készüléshez, részben 
a leülőnféle an tennatípusok elkészítéséhez adnak segítséget. Igen jól ai
került m unka K. Rofhammel (DM 2 ABK): ,,Antennenbuch" c. könyve. 
E könyv egyes r észeit dolgoztuk át és adjuk most ki amatőreink r észére 
az MHS Rádióamatőr Füzetei sorozatban. 

Sajnos, a csaknem 260 oldalas könyv teljes kiadása n em állt mó-
'lunkban, ezért három f üzetben az alábbi megosztást láttuk céuzerűnek: 

1. Rövidhullámú antennák. 
2. URH (TV) antennák. 
3. Antennamér ések, illesztések. 
Reméljük, sikerül némi segítséget nyújtanunk e há1"om kis füzetünk

kel is amatöreinknek munkájukhoz, tanulásuklwz. 

A szerkesztO. 
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I. A RUVIDHULLAl\fű ANTENNAK GYAKORLATA 

1. A "hosszúdrót" (hullám) antennák 

A rövidhullámú amatőrforgalomban gyakran használnak 
antenna céljára úgynevezett "hosszúdrótot". A hosszúdrót
antenna kife jezésen a zt ért jük, hogy a sugárzó-drót hossza na
gyobb, rnint a z üzemi hullámhossz. Ez azt jelenti, h ogy az 
antennát valamelyik felharmónikus frekvencián gerj-esztjük. 
A t áplálás módjától és e.gyéb felépítésheli jellemzőktől függöen 
a hullámantenna neve lehet "Fuchs-antenna~', "Zeppelin
antenna" , "W indom-antenna:', " Rombus"-antenna stb. l\1inden 
esetben ugyanolyan és ugyanazon sugárzóról van szó, ame
lyekre az érvényes törvényszerűségek is azonosak. Ezért a hul
lámantenna tulajdonságait az alábbiakban r észletesen fogjuk 
tárgyalni. 

A hullámantenna felépítése igen egyszerű és olcsó, de 
minél hosszabb az antenna, annál nagyobb a teljesítőké!k'"'SSége. 
Megfelelő méretezés és tápláJási mód megválasztása esetén a 
hullámantennát rnint többsávú antennát, - az egész rövid
hullámú amatőrsávban használhatjuk. 

Egy hullámantenna dróthosszát az alábbi képlet segítsé
gével számíthatjuk ki: 

l = 150 (n - 0.05) 

f 
Az egyes betük jelentései: 
l = a keresett hossz méterben, 
n = félhullámok száma az an tennán, 
f = a rezonanciafrekvencia 1\iHz-ben. 
Mint ismeretes, a félhullámú sugárzó sugárzási maximuma 

az antenna síkjára meröleges irányban helyezkedik el. Az an
fknna megfelelő méretezésével a fősugárzási irány egyre in
kább közelebb hozható az antenna i rányához. Egyidejűleg egyre 
fokozódik a sugár zás koncentrációja. Az l . ábrán né h ány kü
lönböző hosszúságú hulláman tenna vízszintes sugárzási dia
gramja látható. 

Feltűnő, hogy a sugárzó hosszának növekedésével egy
időben a sugárzási diagramban különböző m elléksugárzások is 
fellépnek. A sugárzási diagramnak ez a z elaprózódása nem ki
mondott hátrány. A hullámantenna e záltal e gy többé-kevésbé 
jó körkarakterisztikával fog rendelkezni, és majdnem minden 
téren egyenlő eredményeket szalgáltat egy félhullámhosszú 
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J. ábTa. Különbözó hosszúságú h11'" 
zalantennák v ízszintes sugárzási 

kara kterisztikája 

o 

180 

b) sugárzóhossz - 2l 

o 

180 

d sugárz6ho8sz = 4l 

!liO 

a) sugárzóhossz - Il 

o 

180 

c) sugárzóhossz - 3.il 

() 

180 

e) suoárzóhouz = S.il 
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sugárzóval A fó sugárzási irányban e2enkívül tetemes antenna
nyereség érhető el, amely a su14árzó hosszának növekedésével 
növekszik. Ezenkívül a hullámantenna a nagytávolságú össze
köttetések céljából különösen kívánatos lapos sugárzási szöggel 
rendelkezik. 

.,. ll Z. ábra. Huzalantennák antennanve
resége, sttgárzási impedanciáj a és a 

.o főnyaláb irányszöge a sugárzóhossz 
IDD v 7 

[\ 

" r-.. j 

r---. 
111- r--.. 
~ ~ ~ 
\. v • r--... ...; J ., p< " ~ l -·~ v 

.:t , 
v 

'~ ~ ~~ 
?( 
~t ]".-_ 

i/ t-r;;;;:&-".,..$, .... 
l _lf~'Q -

kt?)Sin~ 
r ~ 

a 

~ f üggvényében 

l I . görbe: az elméleti teljesítmény
so.~ nyereség a huzalhossz függvényében , 

·il\ (dB); 

ooi :1 
." 

II. görbe: Sttgá1·zási impedancia. 
áramcsomópontban, a huzalhossz 

f üggvényében (ohm); 
(f'., z. lll. gö1·be: a főnyaláb és a sugárzó 

síkja által bezárt szög a huzalhossz 
függvényében (fok) 

D l Z J • S 6 1 • g ~ N 
sugárzó IJos.sz }r/Jon 

A 2. ábráböl leolvasható, hogy különbözö antennabosszak 
eseté~n mekkora e lméJeti antennanyereséggel számolhatunk 
dB-ben (I. görbe), és a fő sugárzási irány m ekkora szöget zár 
be a sugárzóval (III. görbe). A II. görbe a hullámantenna 
sugárzási ellenállását mutatja áramcsomópontos táplálásnál 

Példa: 

A 20 m-€5 amatorsávra egy hullámantennát kell építeni. 
A helyi adottságokból kifolyólag egy kb. 85 m hosszú drót 
feszíthető ki, kelet-nyugat irányban. Az alábbiak határozan
dék meg : 
a) a su gárzó pontos hossza, 4A hosszú antennát feltételezve; 
b) a fősugárzási irányban várható an tennanyereség; 
c) a sugárzási impedancia és a maximális sugárzás iránya. 

A drót hosszát az 

1 = !50 (n- 0,05) 

t 
kép1et segítségével számítjuk ki. 

Egy 4A. hosszúságú antennán 8 fé lhullám van, az n ennek 
megfelelöen egyenlő 8-cal. A 20 m~es sáv közepes frekvenciá
ját 14,1 MHz-re vesszük fel. Tehát 

l= 150 (8- 0,05) _ 1 192,5 ~ 84,58 m 
14.1 14r{ 
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A drót hossza tehát 84,58 m. A 2. ábrából leolvasható, hogy 
egy 4A hosszúságú antenna várható nyeresége (L g·örbe) a fő
sugárzási irányban körülb€lül 3 dB. 

Szintén a 2. ábrából (II. görbe) a sugárzási imp€da:n.cia 130 
ohm-nak adódik, t ovábbá a III. görbe szerint a fősugárzási 
irány szöge 26°. Nyugati kifeszítési irányt feltételezve (270°1 
az 1/d ábra szerint a fősugárzási irányok szögei: 

270 + 26 - 296° 
270 - 26 - 244° 
90+ 26 - 116° 
90-26 - 64° 

Egy világtérképen, (amely szöghelyes proJekcióval készült) 
megállapíthatjuk ezek után a földnek azon területeit, amelye
ket ez az antenna különösen jól vesz. 

Az l. ábrán bemutatott iránykarakterisztikák idealizáltak. 
és kisebb-nagyobb változásoknak vannak kitéve. A sugárzási 
karakterisztika jól ész1elhető elváltozása következik be akkor~ 
ha a sugárzót egyik végén, vagyis aszimmetrikusan tápláljuk A 

J. ábra. ~A hosszúság-4 sugárzó víz
szin tes sugáTzási karakterisztikája 
szimmetTikus és aszim metrikuB táp-

lálás esetén 

.160 

180 
-- SZ immt?f,.i kvs föplólós 
·--· oss&immef,.ilrv s topláttCis 

3. ábra például egy 2JI. hosszúságú hullámantenna vízszintes 
sugárzási iránykarakter isztikáját mutatja szim·metrikus és 
aszimmetrikus táplálás ese tén. 

Végtáplálás esetén (szaggatott vonal) feltűnő, hogy a su
gárzási ka rak terisztika aszimmetrikus. A sugárzási maximu
mok az antenna nyitott vége felé tolódnak el, míg a betáp
lálási pont felé eső sugárzási nyalábok csökkennek. Ilyen je
lenség minden aszimmetrikusan táplált sugárzónál fellép. Egy 
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4. ábra. Lejtős huzalantenna sík és lejtős teTepet& 

végtáplálású hullámantenna ennek megfelelően az antenna 
nyitot t vége felé mutat maximális sugárzást . További irányító 
hatás-megváltozást érünk e l, ha a huzalt a talajhoz képest 
kissé döntve feszítjük ki, vagy ha az a ntennát lejtős terep 
felett á llítjuk fel. Ha az antenna a ny itott vége felé lejtősen 
van felfüggesztve (lásd 4. ábra), vagy ha a terep ugyanebbe 
az irányba lejt, akkor az ilyen sugárzókkal a rövidebb ama
tőrsávokban sokszor megdöbbentően jó DX eredményeket le
het elérni a nyilak által mutatott fősugárzási irányokban. 

Nagy t.ávolságok áthidalása szempontjából a függőleges 
lesugárzási szögnek az antennáknál igen fon tos szerepe van. 
Mint már említet tük, az úgynevezett lapos lesugárzás, tehát 
kis függőleges lesugárzási szög a DX forgalom szempontjából 
különösen előnyös. Az alábbíakban közöljük az optimális köze
pes térszögét a különböző amatőrsávok számára: 

80 m-es sávban kb. 60° 
40 m-es sávban kb. 3-0° 
20 m-es sávban kb. 15° 
15 m-es sávban kb. 12° 
10 m-es sávban kb. 9° 

A hullámantennák laposan sugároznak, különösen akkor, 
ha jó magasan vannak felépítve. Egy 2A. magasságban felépí
tett antenna kb. 10°-os emelkedési szöggel sugároz. Ha az an
tenna 0,5A magasságban van a talaj felett, akkor kb. 35°-os 
sugárzási szöggel számolhatunk. Kis antenna-magasságok ese
tén - ahogy azt már említettük - a sugárzó döntésével a 
függőleges emelkedési szög bizonyos mértékben csökkenthető 
és ezzel jobb eredmények érhetők el a r övidebb hullámsávok
ban. 
a) Az L-antenna, mint többsávú antenna 

Az L-antenna a r övidhullámú antennák legegyszerűbb 
formája. Külsőleg nem különbözik a szokásos középhullámú 
műsorvevő antennáktól (lásd 5. ábra). 
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5. ábra. Az L-antenna L -antenna 

A huzal teljes hossza "l" (az antenna csatlakozó pontjáig 
mérve) legalább A/2, szorozva a rövidülési tényezővel. Ha az 
antennát a 8{) m -es sávra méretezzük, félhullámú antennaként, 
akkor ezt többsávú a ntennaként lehet használni. A sugárzó 
ilyenkor a 80 m-es sávban rnint félhullámú antenna, a 20 m-es 
sávban mint 2A hosszú sugárzó, a 14 m-es sávban mint 
3). hosszú antenna, és a 10 m-es sávban rnint 4A hosszú sugárzó 
müködik. 

Sajnos azonban ez az elv nem mindig helyes pontosan. 
Ha az 

l = 150(n- 0,05) 

t 
képlet segítségével 3:5 MHz rezonancia frekvenciára a fél
hullámú sugárzó hosszát kiszámoljuk, akkor a következöt 
kapjuic 

l = 150 . 0,95 = 40,71 m 
3,5 

Ugyanez a huzal a 3,5 MHz elsö harmónikusának, - 7 MHz
nek - egészhullámú antennájaként 

l = 150·1,95 = 41,78 m 
7 

Rezonancia frekvencia 

3500 kHz 0,5-l 

7 OOO kHz 1,0·1 

14 OOO kHz 2,0 · l 

21 OOO kHz •) o ·1 

l 
... 

28 OOO kHz 4 O·l • 

l. táblázct 

Sugárzó bossu 

40,71 m 
41 ,78 m 

42,32 m 

42,50 m 

42,60 m 
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huzal-hosszat kíván . Tehát az e gészhullámú sugárzó több m.int 
l méterrel rövidebb kell, hogy legye n. 

Amint az a lábbi I. táblázatból látha tó, egy 3,5 MHz-re 
helyesen m éretezett félhullámú sugárzó a felharmónikus tar
tományban üzemeltetve a nagyobb frekvenciájú amatőr sá
vokban minde n sávban r övidebb lesz. 

Ha . tehát egy k özönséges L-antenn.át, rnint többsávú an
t en nát, valmnennyi rövid hullámú tartományban fel akarjuk 
használni, akkor a sugárzót csa k eg y sávban h ozhatjuk rezo
nanciába, és minden egyé b sávban a tökéletes illesztésről le 
kell mondani. A gyakorlatban az l = 42,2 m s ugárhossz hasz
nálható kompromisszum nak bizonyult. A rezonancia akkor a 
DX sávok ese tén sávon belülre esik (Í r ez = 14 040 kHz, 21 140 
kHz és 28 230 kHz), a 40 és 80 m-es sávra viszont túl hosszú. 

Egy ilyen többsávú antenna természetesen minclig csak 

'nagy /eszúlfsé9CJ 
Jtis érféltú ( 

L 

6. áb1'a. Az l.rantenna közvetlen 
csatolása a tankkö1'höz 

félmegoldást k épviseL Sűrűn lakott területeken használata 
nem ajánlatos, mert az e gész antenna - beleértve a hozzá
ve ze tést is - erősen su gároz, és ezért r ádió és televízió zava
rok forrása lehet. Az L-antenna sokszor ajánlott egyszeral 
csatolása a 6. ábrán látható. Ennél egy jó átütési szilár dságú 
k ondenzátor segítségével k özvetlenül a Tank-körre csatlakoz
h atunk, de legfeljebb csak állomás esetén. (Az igen nagy 
felharrnoónikus lesugárzás v eszélye miatt). 

Az L-antennát célszerűen Collins-szűrő segítségével csa
toljuk az adó Tank-köréhez. Ezzel a - "pi-szűrőnek" is neve
zett - illesztő berendezéss-el minden sávban pontos rezonan
cia é:-hető el, és ez ezenkívül a nem kívánatos felharmonikusok 
lesugárzásait is elnyomja (7. á bra.) 

7. ábra. Az L-antenna csatolása 
Collins-szűrő segítségével 
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A Collins-szúróvel csatolt L-antenna, mint univerzális 
antenna igen kedvelt. Jó eredményeket kapunk, ha az antenna 
magassága az összhcssznak legalább 80%-a és szabadon van fel
függesztve. 

2. A Fuchs-antenna 

Amikor még az amatőrködés gyermekcipőben járt, az oszt
rák Fuchs nevű amatőr néPSzerűsítette a róla elnevezett F uchs
antennát. Hosszú ideig ez- volt a legkedveltebb rövidhullámú 
antenna, azóta azonban jelentőségéből sokat vesztett. Ennél 
tulajdonképpen egy közönséges L-antennáról van szó, m ely 
azonban a Tank-körhöz különleges módon csatlakozik (f€Szült
ség-táplálás). 

Arnint a 8. ábrából látható, a Fuchs- antenna olyan köz
benső körrel dolgozik, amely na gy LíC aránnyal rendelkezik. 
A Fuchs-kör induktíven csatlakozik a Tank-kör hideg végéhez. 
Hogy a veszteségek kicsik legyenek, a tekercseket lehetőleg 

8. ábra. A Fuchs-antenna 
80 m-es sáv : C2 = 200 pF; ~ = 15 
PH = kb. 20 menet 60 mm tekercs

átmérőnél 
40 m-es sát.•: C2 = 100 pF; ~ = 10 
PH = kb. 16 menet 50 mm tekercs

átmérőnél 
20 m-es sáv: C2 = 50 pF; ~ = 3,5 
pH = kb. 9 menet 50 mm t ekercs-

átmérőnél 
15 m-es sáv: C2 = 50 pF; L2 = 1,5 
PH = kb. 6 menet 50 mm tekercs

átmérőnél 
10 m-es sáv: C2 = 50 pF; ~ = 1 
pH = kb. 5 menet 50 mm tekercs

átmérőnél 

vastag drótból, vagy csőből kell készíteni. Az amperméró (A) 
lehetőleg hődrótos mű.szer legyen, vagy pedig egy valamilyen 
egyéb, a nagyfrekvenciás áram indikálására is alkoJmas mű
szer. Szükség esetén megfelelően söntölt izzólámpa 1s használ
ható áramindikálás céljára. 

A Fuchs-kör L.!C2-nek megfelelő frekvenciája megfelel a 
kívánt üzemi frekvenciának. A sugárzó hossza (l) az alábbi 
képletből számítható: 

l= 150 (n- 0,05) 

f 
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Ebből következik, hogy a Fuchs-antenna is gerjeszthető har
mónikusain is és ezért feltételesen mint többsávú antenna is 
használható. Ebben az eset ben a Fuchs-kört a núndenkori 
üzemi frekvenciára kell átkapcrolni 

Ha L-antennát használunk, akkor a berendezést lehetőleg 
Collins-szűrővel üzemeltessük. A Collins-szűrő veszteség-sze
gényen dolgozik (ellentétben a Fuchs-körrel), és m.int alulát
eresztő szürő hatásosan elnyomja a felh.arrnónikusok sugárzá
sát. A sugárzási impedanciának a Tank-körhöz történő igen 
szabályos és szabatos illesztését teszi lehetövé ez a megoldás, 
és ezenkívül m inden, kicsit mellé méretezett sugárzót a k ívánt 
üzemi f rekvenciára rezonanciá ba hoz. 

A direkt-táplált antennák teljes hosszukban sugároznak. 
A sugárzó hozzávezetés€ következtében abszorbciós veszteségek 
lépnek fel, amelyeket a k özelben levő épületek erősáramú és 
gyengeáramú vezetékei stb. idéznek elő. Egyidejűleg ezek a 
szórt nagyfrekvenciák többé-kevésbé erős zavarokat idéznek 
elő a környező műsorvevő r ádiókészülékekben is. 

Ezért az amatőr lehetőleg tápveze tékes antennákat alkal
mazzon, mer t ezeknek az a tulajdonságuk, hogy saját maguk 
nem sugároznak. Megkülönböztetünk hangolt, és hangolatlan 
tápvezetékeket. Hangolt tápvezetékek főleg a rövidhullámú 
antennák esetében fordulnak elő, m íg hangolatlan tápvezeté
kek - illesztett vezetékeknek is nevezik őket - főleg az URH 
tartományban k€rülnek €lőtérbe. 

A különböző név€n ismert antennák l€gnagyobb része csak 
a táplálás m ódjában és a t áp láJási pontnak a sugárzón l€vő 
elhelyezésében különböznek egymástól. 

3. A Wmdom-antenna 

Az alábbi egyszerű t ápvezetékes antenna Windom-antenna 
néven vált ismeretessé. Ez egy közönségesen méretezett fél
hullámú sugárzó, amelynek a rezonáns hossza (. ,l") az alábbi 
képletből számítható: 

l = 142500 • (m, kHz) 
f 

A Windorn-antennára jellemző, hogy egy tetszőleg€S€n hosszú 
egyhuzalos tápvezeté!_{kel táplálható. 

Enn€k a v€zetéknek a hullámellenállása elsősorban a f€1-
használt huzal átmérőjétől függ, és eze nkívül valamelyest a 
környezet (házak, fák) befolyásolják. 
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Ha 1,5 mm átméröjú huzalt vagy litzét használunk, akkor 
körülbelül 600 ohmos hullámellenállással számolhatunk. A 
tápvezetéket impedancia-helyesen csatlakoztathatjuk a sugár
zónak olyan pontjához, amelynek a berneneti impedanciája 
600 ohm. (Lásd 9. ábra.) 

9. dbra. A Windom-matenna 

F élhullámú sugárzók esetében a helyes csatlakozási pont 
l./6 -A/ 7 távolságra van a sugárzó végétől, és k ísérle tileg kell 
a helyes pontot meghatározni. A helyes csatlakozási pont meg
határozására legegyszerűbb rnódszer az, ha a tápvezetéket leg
alább A/4-gyel hosszabbra méretezzük, mint amennyire szük
séges, és a meghosszabbítási darabot úgy feszítjük ki, hogy 
egyszerűen és könnyen hozzáférhető legyen. A nagyfrek ven
ciás áramot most a meghosszabbításos darab különböző pont
jain megmérjük. A sugárzó csatlakozási pontját most addig 

11. ábra. W indom-antenna 
Link-csatolással 

C ú L:t méretezését lásd a Fuchs
antennánál 

Ls == Le = 3 menet, tekercsátmérő 
30 mm 

L2L1-gyel és L4L3-mal szoros csato· 
lásban van 

10. ábra. W i ndom-antenna közbens6 
körrel és hosszabbító szakasszal 

c 

változtatjuk mindkét irányban, am íg a nagyfrekvenciás á ram 
minden mérőpont.on azonos nem l·esz. A m ért áram tényleges 
nagysága eközben mellá'<es, és óvakodjunk attól, hogy áram-
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maximumra hangoljunk. Ha egyenletes közepes áram folyik 
minden mérőponton, akkor a vezetéken hullámosság már nem 
lelhető fel. Ezután a meghosszabbítás-darabot e ltávolítjuk és 
a tápvezeték illesztése megtörtént. 

A Windom-antennát a Tank-kör valamelyik leágazására 
kapacitíve is csatolhatjuk. Ebben az esetben azonban a jelen
levő felharmónikusok is lesugárzásra kerülnek. Ezért cél
szerű a 10. ábra szerint egy közbenső kör alkaln1azása, vagy 
a 12. ábra szerint egy Collins-szűrő beiktatása. 

Úgy a Tan.k-kör kapacitiv csateJása esetén , mint közbenső 
kör a lkalmazásakor a kör leágazását úgy kell megválasztani, 
hogy tápvezeték 600 ohmos hullámellenállásával impedancia
helyesen legyen lezárva. Ezért először meg kell kísérelni a kör 
leágazásának a változtatásával, helyesebben a Collins-szűrő 
hangolásának változtatásával olyan beállítást találni, amikor 
is a hullámosság a legkisebb. A még ezután f ennálló maradék 
állóhullámokat a sugárzó csatlakozási pontjának változtatásá
val igyeke zzünk eltüntetni. 

A Windom-an tennák idáig tárgyalt formáját csak akkor 
alkalmazzuk, ha az adó k özvetlenül a t ápvezeték bevezetési 
pontja mellett áll. Ha nem így van, akkor kényszerítve va

gyunk a tápvezetéket a szobán keresztül vezetni, ez esetben 
viszont biztonsággal számíthat unk arra, hogy a hálózati veze
tékre nagyfrekvencia szóródik rá, és ezenkívül a tápvezeték 

12. ábra. Többsávos Windom-antenna 
VS1AA után 

hullámellenállása is meg fog változni. A házon belüli energia
átvitel céljára célszerűen link-vezetéket használjunk (Lásd 
ll. ábra .) 

A Windom-antenn a tipikusan egysávú antenna. A VSlAA 
amatőr ismertet egy olyan többsávú \Vindomot, amely komp
romisszumos Windomnak is nevezhető. Ennél a t ápvezeték 
huzalátmérője k isebb mint a sugárzóé. Ha a sugárzó elem ~t: 
mérője 2 mm, akkor a tápvezeték huzal é l mm, . (Atmero 
aránya 2: 1.) A 12. ábra mutat egy ilyen komprorrusszumos 
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Windomot, VSlAA szerinti méretezéssel. Ez valamennyi ama
tőrsávra alkalma zható, azonban m indig kell számolni egy ki
sebb-nagyobb félreillesztéssel. 

A többsávú Windom-an tenna a 80 m-es sávban rnint fé l
hullámú antenna működik, {a fő sugárzási iránya merőleges 
a huzal irányára) ; a 40 rn-es sávban mint teljes hullámú an
tenna, a 20 m-es sávban két lambdás antenna, a 15 m-es sáv
ban 3 laml:xiás antenna, és a 10 m-es sávban 4 teljes hullámú 
antenna elvén működik a sugárzó. A hozzá tartozó közelítő su
gárzási diagramok az l. ábrán láthatók. Az ábrán egyébként az 
igen a jánlható Collins-szűrős csatolás került közlésre. Egy 
másik többsávú, de kisebb építési hosszú Windom-antenna 
látható a 13. ábrán. 

n. áb1-a. Rövid többsávos 
Windom-antenna 

. .... 

Ennél az antennánál a tá pvezeték hossza l 0-15 rn kell 
legyen, és Collins-szűrők segítségével kell csatlakozni. Ez az 
antenna a 80 m-es sávban nem mint Windom dolgozik. A 
tápvezeték itt saját maga mint A/4 hosszú sugárzó műköchk, 
melynek túl kicsiny hosszát a vízszintes sugárzórész e gyen
líti ki. A Collins-szűrő állítja helyre az üzemi rezonanciát. A 
80 m-es sávban közelítően vízszintes körkarak terisztikával 
lehet számolni. A 40 m-es sávban az a ntenna m int szabálvos 
félhullámú Windom működik, az ismert 8-as digrammal, m íg 
a 20, 15 és 10m-es sávban (l·A., 1,5·A, és 2·A) ismét a meg
felelő vízszintes sugárzási diagramokat kapunk az l. ábra sze
rint. 

A Windom-sugárzó m agassága a föld felett J../2 kell le
gyen. A tápvezeték legalább A/4 hosszban (su gárzótól szá
mítva) függőlegesen lefelé kell, hogy lógjon. A 'Windom sza
bályos illeszresére csak akkor szám íthatúnk, ha a tápvezeték 
helyes csatlakozási pontjának megállapítása a végleges üzemi 
magasságban történik meg. 

Az egyhuzalos tápvezeték egy Windom-antennánál a han
golatlan tápvezeték lehető legegyszerűbb formája. Ennek hul-
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lámellenállása erősen függ a külsö tényezo"'ktöl, és ezért pon
tosan nem is adható meg. Egy tetszőleges hosszúságú hango
latlan tápvezetéken át történő tápláláshoz ezért célszerű a 
kéthuzalos vezetéket alkalmazni. Minden esetre megjegyzendő, 
hogy hangolatlan vezeték segítségével egy antenna csak egy 
sávra illeszthető elfogadható pontossággal. 

4. Az Y -antenna 

Az ún. "Y-antenna" az ismert ,,Delta-illesztést" használja 

1 
D 

t•I•IÖI~t;•$ ~
~~~v iu!lt~:s ..... .,.N" 
lrulta ".,,lie"óllos z • 
100~ . f4r~.I!JO
II#Ia161"*d ' z"_ 

14. ábra. Az Y-antenna 

A sugár2ó hossza mindig A/2, szorozva a rövidülési tényezővel, 
és mint minden félhullámú antenna esetén - az alábbi kép
letből számítható: 

l = 142500 • (m, kHz) 
f 

A sugárzó közepéhez szimmetrikusan elhelyezkedő illesz
kedési pontok X távolsága delta-illesztés esetén az alábbi kép
letből számítható: 

X = 36000 
• (m, kHz) 

f 
míg a D hooszúság az alábbi képletböl: 

D= 
45100 

(m, kHz) 
f 

A hangolatlan tápvezeték hullámellenállása 600 ohm kell 
legyen, és a Il. kötet 12. ábrája szerint olyan légszigeteléses 
kettősvezetékből állítható elő, melynek a vezetékátmérője 2 
m~ a vezetéke k egymástól való távolsága pedig 150 nun. Az 
Y-antenna, mint félhullámú sugárzó köralakú vízszintes su
gárzási diagrammal rendelkezik. 
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5. Félhullámú dipol sodrott tápvezetékkel 

A 15. ábrán látható egy félhullámú elipol sodrott tápveze
tékes táplálású kivitelben. 

15. ábra. Dipol-antenna sodort 
távvezetéJeke l 

.u, .1. Ht2ftJD 
04-.,J f{ltHI} 

Ennél a dipolnál tápvezetékként kéterü sodrott gumiká
belt használunk fel. Az ilyen típusú vezetékek hálózati zsinór 
formá jában igen sokféle kivitelben készülnek. A vezetékek 
hullámellenállása általában 100 Olun körül mozog. Az ilyen 
-nem e célra készült- hálózati kábel csilla pítása- különösen 
a nagyobb frekvenciás amatörsávban - igen nagy, ezért a 
sodrott gumizsinórt csak a 80 és 40 m-es sávban dolgozó 
antennáknál használjuk, és a tápvezetéket minél rövidebbre 
méretezzük. A teljesítmény-veszteség szempontjából lényege
sen előnyösebbek az ú gynevezett létravezetékek Ezeknél a 
huzalok párhuzamosan futnak és szigetelésként valamilyen 
PVC bázisú anyagat használnak fel, amely veszteségszegé
nyebb és időállóbb, mint a gumi. 

A félhullámú dipol talpponti ellenállása - mint közis
mert, - kereken 70 ohm. Az ennél á ltalában valamivel na
gyobb hullámellenállású sodrott tápvezetéket a sugárzóhoz 
úgy illesztjük, hogy a csatlakozási pontokat a sugárzó köze
pétől szimmetrik usan a két széle felé toljuk el, a míg állóhul
lámok az illesztett vezetéken már nem találhatók. 

6. A kettős dipol 

Ha a 16. ábra sze ri nt két sodort tápvezetékű di polt egy
más mellé építünk egy vonalban (kollineáris dipol), akkor 
olyan egysávú antennát ka punk, melynek az iránykarakterisz
tikája a tápvezetékek átkapcsolásával megváltoztatható. 

Ha mindkét dipolt azonos fázisban gerjesztjük, akkor a 
fő sugárzási irányban a dipol tengelyére merőlegesen 2 dB 
nyereségre számíthatunk A tápvezetékeknek a csatolökörön 
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16. ábrtt. Kett6s dfpol változtathateS 
sugárzási karak.te1·isztikával 

'! ) a sugárzási karakteriszfika átvál· 
tása az A és B csatlakozások fel

cserélése révén; 
b) a kettős dipol sugárzási karakte• 
risztikája azonos fázisban történő 
táplálás esetében (nyereség 2 dB) 

c) a kettős dipol sugárzási karakte-t 
risztikája ellenfázisban tö1·ténő táp

lálás esetében (nyereség 1,2 dB) 

való egyszeru felcserélésével a dipolok ellenfázisban táplálba
tók, és ilyenkor egy , az 1/a . ábra szerinti teljeshullámú su
gárzási kép a lakul ki, 1:2 dB nyereséggel. A függőleges sugár
zási szög változtatása á tkapcsolással nem lehetséges. 

7. A hurokdipol 

Az URH tartományból jól ismert hurokelipol a rövid
hullámok területén is kedvelt. A hurokdipolok különleges 
előnye a v iszonylag nagy sávszélesség. A kereskedelemben 
kapható URH szalagkábelek segítségével tetszőleges hosszú 
vezetékkel táplálha tó. A hurokdipol kizárólag egy sávban 
üzemeltethető. Rövidülési tényezője 0,98, tehát az antenna 
valamivel hosszabb, mint egy közönséges dipol. (17. ábra.) 

18 

"' tJRH • uo/op 
kábel 
z". 240 -280 n 
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A D távolság (a két párhuzamos sugárzó huzal egymástól 
való távolsága) értéke 

3,5 MHz-re : 20 cm 
7,0 MHz-re 15 cm 

14,0 MHz-re . 10 cm . 
21,0 MHz-re . 7 cm . 
28,0 MHz-re . 4 cm . 

Rövidhullámú hurokdipol kizárólag URH szalagkábelből 
is készíthető, ahogy azt a 18/a. ábra mutatja Itt a követke-

18. ábra. URH-szalagkábelból 
készített hurokilipol 

------="~lt::--:· a:;;-.:;;.98, __ 
A/2 ·082 

,.Lic/zÖ, 
tiRH· szalog 
~ro bel 

zókre ken figyelemmel lenni: a sugárzó két párhuzamos fél
hullámú darabja között a szalag szigetelő a nyaga van. Ha a 
hurokdipolt félhullámsugárzók párhuzamos kapcsolásának te
kintjük, akkor a szigetelőanyag dielek tromos állandója nincs 
különösebb behatással a rövid ülési tényezőre. Ilyenkor tehát 
a rövidülési tényezö 0,98. Azonban a hurokdipol két r övidre
zárt A/4-es veze ték egymásután kapcsolásaként is felfogható, 
ahogy ez a 18/b. ábrán látható. Egy k:ettős vezetéknél azon
ban a veze tékek között lévő szigetelő d ie lektromos állandója 
is lényeges szerepet játszik, és így a szalagkábel rövidülési 
tényezőjét (0,82) kellene figyelembe venni. Ha a sugárzó hosz
sza A/2. 0,98, a sugárzó ugyan rezona nciában van, azonban a 
A/4-es darabok túl hosszúak és így egy induktív kom ponenst 
jelentenek a talpponti impedanciában. Ha a rövidülési ténye
zót 0,82-nek vessszük, és ennek megfelelően csökkentjük a 
sugárzó hosszát, akkor az antenna már nincs rezonanciában 
és így a talppontban egy kapacitív impedancia komponens lép 
fel. A 18. ábra mutatja, hogyan kell a két követelménynek 
a legegyszerűbb módon eleget tenni: a sugárzó geometriai 
hooszát i../2. 0,98-ra méretezzük, de a i..j2. 0,82 helyen rövid
zárást alkalmazunk. 

Szalagkábelből készült antennák kicsiny súlyuknál fogva 
Irulönösen hordozható állomások esetében alkalmasak. A szi-

19 



ge~lóanyagként alkalmazott rolianyag rendszerint könnyen és 
egyszerűen hegeszthető (pl. forró pákával s tb.). fgy a tápveze
ték sugárzóval történő mechanikus összekötés€ egyszerűen és 
biztosan elvége.zh€tö. 

8. Az illesztett kétsávú antenna 

A hangolatlan tápvezetékes antennák általában csak mint 
egysávú antennák hasznáLha tók. Azonban né hány olyan típus 
is ismeretessé vált , melyek többsávú üzemet t esznek lehetövé. 
A DLIBU amatőr ismertet egy olyan kétsávú antennát, amely 
tetszőleges hosszúságú URH szalagkábel segítségével tápláJ
ható (lásd 19. ábra). 

19. áb-Ta. Kétsáros antenna illesztett 
300 ohmos tápvezetékkel 

Ez az antenna a megadott méretezés esetén a 40 m-es 
sávban mint félhullámú sugárzó dolgozik és a 20 m-es sáv
ban telj€S hullámú antennaként működik. Mindkét sávban 
a tápvezetékhez jól illeszkedik az antenna. 

9. Az illesztett négysávú antenna 

A 20. ábrán egy olyan illesztett tápvezetékkel ellátott 
többsávú antenna látható, amely négy sávban rnűködik. 

Ez az antenna - akárcsak a töbhsávú Windom-antenna, 
- egy kompromisszumos megoldást képvisel A tápvezetéken 
többé-kevésbé kifejezett állóhullámok núnden esetre fenn
állnak. Amit a Windom-antenna tárgyalásánál a rádióvételi 
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20. ábra. Négysávos antenna 
illesztett tápvezetékkel 
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.zavarokról elmondottunk, az ugyanigy vonatkozik etTe a négy
sávos sugárzóra is. a nn ak ellenére , hogy az URH szalagkábel 
a jól meghatúrozott hul.láme1le ná1lásával valam·elyest k€'dve
zőbb körüményeket te r-emt. mint az e gyhuzalos Windom
antenna. Ezé t·t ezt az ant0nnút felt.Ptlenül s·zi.mmetrikus Col
lins-szűr ·ő segftségével kell a.z adóhoz c.s.atoln.i. 

10. Kábel-táplálású dipol 

A rövidhullámú tarto1nányban is alkalmazható a koaxiá
lis kábel antennatáplálás oéljára. A legegyszerűbb <>s-etben a 
félhu llámú dipolt, - melynek a talpponti ellenállása köz
ismerten 70 ohm körül van. - közvetlenül csatolh<.~tjuk a tet
szőleges hosszúságú koaxiális kábelhez. (Lásd 21. á bra.) 

21. ábra. 70 ohmos koaxiális kábel l el 
táplált félhullámú dipol 

A félh ullámhosszúságú sugárzó hosszát az alábbi képlet
ből számíthat juk k i: 

l = 142; 00 . (m, kHz) 

A fig yelmes olvasónak nyilván fel fog tünni, hogy itt egy 
szimme trikus antenná t aszimmetrikus kábellel tápJálunk A 
gyakorlat azonban bebiz.onyította~ hogy a rövidh u llám ú t-ar 
tományban ez nagyobb hátrány nélkül megvalósítha tó. 

ll. Többsávú antenna kábeltáplálással 

A 22. ábra olyan többsávú antennát ábrázol, amely koaxiá
lis kábellel táplálható. 

Az ante nna eléggé anyag- és m unkaigényes, és ezenkívül 
a mechanikus k ivitelezésével kapcsola tban is felmerülnek 
nehézségek. Fő előnye ennek az antennának , hogy e gyetlen 
koaxiális kábelen ker·esztül táplálható minden sávon, és arány-
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lag kis helyet igényel. Az egyes sugárzók huzalhosszát az 
alábbi képletből számíthatjuk: 

JP.6Git 

~· 
ta C~-

~~Ts.-

f-~ 

\/ ... , ~ ' 
r 

~~i9etel61c l t.tvr~/.qes hossz~ 
1 - sógc> 60-?on -os ho 
1 a•ió/is k óbel 

l 
l 

l __ 142500 { kH l m, z) 

22. ábra. Koaxiáli s kábel- táplálású 
többsávos antenna 

Mint m ind{'n t öbbsávú ante nnánál, - i tt is gondoskodni 
kell a r ról, hogy a felharmónikusokat Collins-szűrő s egí tségével 
t ávoltartsu k az antenn átóL 

12. A W3DZZ-többsávú antenna 

A W3DZZ amatőr által konstru ált többsávú antenna han
golatla n k oaxiális k ábel táplálású . Anna k az amatőrnek! aki 
csekf>ly befektetéssel jól működő többsávú antennát akar é p í
te n i: kétségtelen ül a W3DZZ antenna ajánlható leginkább. 
(Lásd 23. ábra.) 

23. ábra. T öbbsávos ant,.nna 
W3DZZ u•rn 

Az antennG~ hei.yszükséglete igen k icsi. A DX sávokon 
igen tekinté ly es antennanyereség érhető el, és a megadott 
méretezés esetén utólagos korrekciók nem is szükségesek . A 
koaxiális kábellel történő táplálás e ze n kívül a z a ntennát ige n 
bíztossá teszi rádióv-ételi zavar.ok e llen is. 

L1 és L2 in du kt iv itása 8,3 ftH körül van , és a Ct és C2 
kond enzátorok ka pacitása 60- 60 pF. Ebből az Lt!C1 és L.!/C2 
körök rezonancia-frek venciá ja 7050 kHz-re a dódik. Az 4 és 
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4 tekercsek irányadatai a következők: a tekercs átm€röje 
5 cm, a tek·ercs hossza 8 cm, a menet.~zá1n 19. A rezonancia
frekvencia mérése hitelesített Grid-Dip- IVIéter segítségével 
történhet. A körjóság lehetől·eg minél n~gyobb legyen. 

Igen jó tekercs készíthető, ha azt 2 mm-es ezüstözött 
rézhuzalból önhordó kivitelben készítjük el. A kondenzátort 
trolitulból készített csövecskékben nedvességm entesen helyez
hetjük el. A trolitulcsövecskét trolitulos oldattal a~.apcsan l€ 
kell ragasztani, illetve zárni Az egész zárókört s.zig2telt 
védőházban is elhelyezhetjük A kere.skedelemben kapható 
műanyagclobozok részben alkalmasak erre. A 60-70 ohm 
hullámellenállású koaxiális kábel hassza 25 m is lehet. A 
W3DZZ antennájának rezonáns frekvenciája 3.7 MHz, 7,05 
MHz, 14,1 MHz, 21,2 MHz. és 28,4 MHz körül van. A kcaxiáJis 
kábel szimmetrizálása ennél az antennánál nem lehets-éges, de 
nem is szükség.es. 

Az ant€nna 80 m-en mint félhullámú dipol dolgozik. A 
teljes huzalhossz 33~56 m , így A/2 h01.~zú sugárzóként 80 m-re 
túl rövid. Az Lt és 4 tekercsek azonban, mint h~sszabbító 
tekercsek működnek, úgyhogy a rezonancia 3700 kHz-nél van. 
A 40 m-es sávban az ~ C1 és L2~ körök, mint zárókörök 
működnek, melyeknek rezonáns f rekve nciája 2050 kHz. A 
nagy rezonancia-ellenállás következtében 40 m-en csak a két 
10,07 m hosszú darab működik, mint s ugárzó; és így a W3DZZ 
antenna 40 m-en is mint félhullámú dipol dolgozik. 

A 20 m-es sávban 1,5A. hosszúságú sugárzó működik. 
15 m-es sávon 2,5A.. és a 10 m-es sávon 3,5A. s zakasz. A 
14 MHz számára a C1 és C2 kondenzátorok rövidítő hatással 
vannak, míg 21 MHz-es és 28 MHz-es üzemnél az L1 és 4 
tekercsek a sugárzó rezonancia-frekvenciát elek tromosan hosz
szabbítják. Minden esetben a táplálási pont á ra mcsomópont
ban van, ezért a táplálás a lacsony ohmosan koax iális kábelen 
keresztül történik . Eközben az állóhullámarány egyik sávon 
sem lesz nagyobb, mint 2 : l. A W3DZZ t ípusú többsávú an
tennát javítani lehet, ha a 70 ohmos koaxiális kábel helyett 
táplálására árnyékolt és szimmetrikus. 120 ohmos vezetéket 
(szimmetrikus koaxiális kábelt) használunk fel. Ebben az eset
ben a szimmetria megmarad. Ezenkívül az antenna sugárzási 
ellenállása a 20, 15 és 10 m-es sáv.ban körülbelül 12·0 ohm 
körül van, (lásd 2. ábrát), úgyhogy a valódi DX sávoknál közel 
l : l állóhullám arányra lehet s zámítani. U gy anakkor a 40 m-es 
és 80 m-es üzemnél az állóhullámarány még elviselhető értékű, 
és aligha haladja túl az l : 2 arányt. 
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Minden olyan antennát, amelyet k izárólag egyetlen sávon 
működtetnék, lehetőleg hangolat lan tápvezetéken keresztül 
kf>ll gerjes7.ten í. A pontosan illes7.tett tápvezetékek hatásosan 
e lnyomják a rádió és televíziós zavarokat, és amellett igen 
vesztes~gszegényen dolgoznak. Az amatőrkörökben jogosan 
k€-dvelt ,.tyúklétra" (légszigetelésű kettősvezeték körülbelül 
600 ohmos h ullámellenál1ússal) k ülönösen veszteségszegény, és 
így felülmúl rrtinden koa."<iális kábelt és URH szalagkábelt. 

13. A Zeppelin-antenna 

A Zeppelin-antenna - melyet röviden zepp-nek is neve
zünk, tulajdonképpen egyszerű félhullámú sugá1·zó, melyet az 
egyik végén{>} (tehát feszültségcsomópontban) ha ngolt párhu
zQmvezetékkel táplálnak. (Lásd 24. ábra.) 

A tápvezeték egyik huzalját a sugárzóhoz csati::tkoztatjuk. 
a másik pedig szabadon, de szigetelten végződik. A tápvezet~k 
hossza A/4, vagy A/4-nek e.gészszámú többszöröse. 

A./2. llti'IIJ 
A/1 tö •e 

24. ábra. A Zeppelin-antenna 

A sugárzó mindkét végén feszültségmaximum alakul ki. 
Ha a sugárzót egy 2· A/4 hosszú vezetéken keresztül táplálj uk, 
akkor az alsó végén szintén feszültségmaximum van és ez 
esetben feszültségcsatolás ról beszélünk. Ha a tápvezeték l · A/4, 
3/4A, 5/4A stb. hosszú, akkor a viszonyok megfordulnak, a 
sugárzó végén mindig megmarad a feszültségmaximum, míg 
a tápvezeték talppontján feszültségminimum (árammaximum) 
alakul ki. Ha a tápvezetéket az adónál áramcsomópontban 
csatlakoztatjuk, akkor áramcsatolásról beszélünk. 

Egy olyan félhullám zeppet. amelyet a 80 m-es sávra mé
reteztek, egyidejűleg többsávú antennának is tekinthetjük, 
mert hiszen a 40 m-es sávon teljes hullámú zeppként fog 
működni, 20, 15 és 10 m-en pedig 2A, 3A, vagy 4J.. hosszú 
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Zeppelin-antennaként. Ha a tápvezeték hossza hozzávetőlege
sen 40 m , (tehát 2 · A/4 a 80 m-es sávon), akkor a többi sávon 
feszültségcsatolás esete for og fenn . Ha azonban a tápveze ték 
csak 20 m hosszú (ez megfelel 80 m-en ).f2-nek). a.lffi:or 3.5 
MHz-en á ramcsatolás alakul k i, és minden egyéb amatőr
sávon feszültségcsatolás. 

A különböző csatolási rnódokhoz szükséges hangoló be
rendezések ka pcsolását rnutat ja a 25. á bra. 

25. ábra. Hangolt tápvezeték csato- Je 

l ása az adó végfokozatához; 
a) áramcsatolás (soros táplálás) 
b) f eszültségcsatolás (párhuzamos 

táplá lás) 
c) univerzális csat-o lás (áram-

és feszültségcsatolás a., 
d) szimmet·rikus Collins-szűró 

d., 

r:sotolótflk•ri!'S 
oz odéhoz k lt 
3 m<?l?llt • 

Egy ilyen antennacsa tolás lehangolás-át később részletesen 
tá rgyalni fogjuk. 

Igen célszerű, ha a tápvezetéket nem pontosan .i..j4- re , 
vagy annak egészszám ú több3zörösére készítjük, mert abban az 
esetben könnyen k ia lakulnak a föld felé nem k ívánatos hul
lámok. Ezze l együtt a tápvezeték fokozott mértékben sugároz. 
(Rádió és televíziós zavarok.) Egy, a többsávú antennához igen 
használha tó vezetékhossz a 13,75 m , amely az imént E>mlített 
zavarokat kikiiszöböli ~s az antennahangoló berendezéssel 
könnyen rezona nciába hozható. 

14. A többsávú Zepp 

A fenti meggondolások a lapján tervezett többsávú Zep
pelin-antennát mutat a 26. ábra. 

1 

.x }l 
26. ábra. Többsávos Z eppel in-antenna 

Ez az antenna a 80. 20 és 15 m-en áramcsatolásos, m íg 
a 10 m-es sávon feszültségcsatolásos ü ze1n ben működik. Elké
szíthető még 20,42 m-es sugárzóval is. Ilyenkor azon ban 
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27. ábra. Végtáplálású sugá1'.t6 
hangolatlan tápvezetékkel 

80 m-€8 üzemeltetés Zeppelin-táplálásban nem lehetséges. 
Ha viszont a tápvezetéket az adó felőli végén rövidrezárjuk, 
és Collins-szűrővel csatoljuk, akkor ezt a sugárzót 80 m-en, 
mint egyszerű L-ante nn át használhatjuk fel. 

Ha egy végtáplálású antennát csak egysávú üzemben 
akarunk felhasználni, akkor igen célszerű, ha a sugárzót egy 
zárt )./4 hosszú vezetékkel zár juk le és hangolatlan kábel
lel tápláljuk a 27. ábra szerint. 

15. A kettős Zeppelin-antenna 

Mint már korábban említettük, a közepén szimmetrikusan 
t áplált sugárzó eredmé nyezi a legtisztább irányítási karakte
risztikát. Az ilyen központosan táplált a ntennát (dipolt) más 
néven kettős Zeppelinnek is nevezik és ez szintén alkalmas 
többsávú üzemeltetésre. (Lásd 28. ábra.) 

28. ábra. Köz ponti táplálású többsá
vos antenna h angolt tápvezetékkel 

(kettős Zeppelin) 

Ennél az antennánál is felléphetnek zavaró hullámok a 
föld felé, ha a t ápvezeték és a hozzá csatolt sugárzófél összesen 
A/2 hosszú, vagy A. /2 egészszámú többszöröse, ezért itt a táp
vezetéket rendszerint nem szokás rezonáns kivitelben készíteni. 
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Az I/ a táblázatban a kü1ön bözó többsávú antennák méret€zé
sére találhatunk jól bevált adatokat. 

A tápvezeték h angolásához és az adó felóli becsatoláshoz 
a 25. ábrán mutatott b2rendezések igen alkalmasak. K ülönösen 
alkalmas azonban - és ez vonatkozik a közönséges Zeppelin
antennára is- a szimmetrikus Co1lin.s-szűrőn keresztül tör
ténő csatolás, melyet a 28. ábra m utat. 

A szimmetrikus sugárzót is, - amennyiben kizárólag 
egysávú üzemeltetésre készült, - egy A/4-es ill-esztővezet-éken 
keresztül, tetszőleges hosszúságú hangolatlan kábellel táplál
juk. Ha a su gárzó hossza legalább l· A, vagy ). f2gé3z:::;zátnú 
többszöröse, (a táplálá.si pontban feszültségcsomópont van) 
akkor zárt }.j4-es illesztővezetéket használhatunk : ha viszont 
a sugárzó hossz.a. )./2, vagy annak páratlanszámú többs7.ÖrÖSf', 
akkor nyitott ).j4-es vezetéket kell használni. 

Az L-ante nna, - mint többsávú antenna - leírásánál 
megállapítottuk, hogy egy sugárzó többsávú üzemnél is gya
korlatilag csak egy sávra hozható rezonanciába, és min den 
egyéb sávon többé, vagy kevésbé antirezonancia fog fellépni. 
Ez egyébként nemcsak az L-antennára, hanem valamennyi 
többsávú sugárzóra is vonatkozik. Egy antenna rövidülési 
tényezőjét főleg a sugárzó végén ff21lépő kapaci tiv vi·ghatás 
határozza meg. 

Egy olyan huzalnál, amelyet a harmónikusán gerjesztünk 
(ennek megfelelően több A./2 hosszúságú), a kapacitív véghatás 
csak a legkülső huzal-végnél lép fel. 

A kapacitív véghatást a sugárzó rövidítésével lehet kom
penzálni, mivel a kapacitásoknak antennameghosszabbító ha-

29. ábra. A kapacitív v éghatás és a 
SUQáTzó Tömdülési faktorának össze

függése 

tása van. Amint a 29. ábrából látható, egy olyan sugárzót, 
~elynek h~za .A/2, többszöröse, k evésbé kell megrövidítem, 
rrunt egy felhullamu antennát, mert a véghatás csak a két 
szélső A/2-en darabnál jelentkezik. 
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16. A ,))L7AB" többsávú antenna 

A DL7AB hívójelű amatőr több javaslata szerint egy 
hu1láma~tennát az a lábbi, aránylag egyszerű modon lehet va
lamennyi amatörsávra rezonánssá t enni. Valamelyik sugár-

30. ábra. A rame loszlás a több~á't'O~ sugárzón 

zóba bekapcsoJt teker cs segitségével azt elektromosan meg 
lehet hosszabbítani. Ez a meghosszabbító hatás a kkor a leg
nagy 3bb, ha a t-ekercs á rammaxim umban van. és annál job
ban csökken, m inél jobban közeledik az áram minimum feJé. 
A 30. ábrából ]átható. hogy egy, a 80 m-en 1.12 hosszúságú 
sugárzón az árammaximumok hogyan h€lyezkednek el, akkor, 
ha az antennát többsávú üzem ben alkalmazzuk. 

Ha a sugárzó végétől hozzávetőleg 2,5 m-re egy hosszab
bító tekereset csatolunk a s ugárzóba, akkor ez a 10 m-es üzem
nél pontosan az első árammaximumban van, t ehát a hosszab
b ító hatás itt a legnagyobb. A 15 m-es üzemnél a tekercs már 
valamelyest az árammaximum mellet t fekszik, úgyhogy a 
tekercs hatása már csökkentett mértékben érvényesül. Egyre 
növekvő hullámhossznál a hosszabbító tekercs helyzete egyre 
inkább közeledik az áramminimumhoz és egyidejűleg az e lekt
romos antennahosszabbító hatás is csökkenni fog. 

Amennyiben egy DL 7 AB-típusú antenna sugárzó-hosszát 
40 m-re választjuk, úgy ez a hossz, {félhullárnsugárzó müködés 
szerint) valamelyest kevesebb a szükségesnél. A hosszabbító 
tekercs azonban majdnem áramminimumban fekszik, és így az 
a hatása, hogy a sugárzót 80 m-es rezonanciába hozza. A 
40 m-es sávon a sugárzó m integy 1,7 m-el lenne rövidebb a 
szükségesnél, azonban a hosszabbító tekercs m ár valamivel 
közelebb van az árammaximumhoz és a rövidülést k iegyen
líti. A 20 m-es üzemnél már 2~3 m hiányzik~ 15 ro-nél 2,5 m 
és 10 rn-en 2.6 m. A hosszabbító tekercs azonban növekvő 
frekvenciával eaoyre inkább közeledik az áranunaximumhoz, 
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31. ábra. Zepp~!intáplálású többsávos 
antenna DL7 A B utan 

l "'- kb 5 mcnet 
50"'"' tJ l.o!tt sz igefe/ó 

l _ _,.__,....,. ___ 

,..,, . .,s,", o szu:;etelő 
.'?.,_, ,..-,en t(:sitésére 

és így <-tZ antennát mindig pontosan rezonandába hozza. A 
hosszabbitó tekercs rnegfelelö al kalmazásával eléehető . hogy a 
sugárzó núnden amatőrsávban a szükséges elektromo-.:; hosz
sza! rendelkezzen. Pontos adatokal a hossza bbitó tekercs ada ... 
taira és e lhelyezésére azonban netn lehet tenni, n1ert n1inden 
antenna a talajviszonyoktól, az antenna magasságától. 8. sn,gá!·zó 
környezetétől, és a táplálás tnódjától függően különböző be
hatásoknak van alávetve . A 31. ábrán közölt adatok azo nban 
jó tájékoztató értékek. 

Természetesen a fentiek alapján minden egyéb többsávü 
hul1á1n-an tennánál ez a mód.szer alkalmazható, és a sugárzó 
a DL 7 AB módszere szerint minden sávban re zonanciába hoz
ható. A 32. ábra példát mutat szimmetrikusan táplált soksávú 
antennára. 

32. ábra. Szimmetrikus táplálású 
többsávos antennn DL7 A g után 

Valamely antenna rezonáns állapotának vizsgálatára a leg
egyszerűbb módszer az, hogy az antennát az adó végfokához 
csatoljuk és a végfokozat anódáramminimumát megfigyeljük. 
Rezonancia esetén az antenna nem ha ngolja el az adó k i
menökörét, mert az antenna ilyenkor tiszta ohmos terh ·~lést 
képvisel. Az anódáram-minimum {másnéven anódáram d ipp) 
külön&en kif€jezett akkor, ha a végfokozat anódköri rezgő
tekercsét antennaterhelés nélkül hangoljuk 
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1'1. A V-antenna 

Már korábban em.lít€ttük, hogy a hullám~ntennák jó 
irányító hatású sugárzók. (Lásd az l. és 2. áb rák). Ha ké t 
sugárzó t vízszintes elr endezésben V -alakban építünk össze 
egymással, akkor az irányító hatás további növekedése, és to
vábbi antennanyereség növekedés érhető el. Ha egy egyszerű 
hullámantennát egy második hasonló hosszú-sugárzóval V
alakra egészítünk ki, úgy egy bidirekcionális (mindkét irány
ban hatásos) sugárvető antennát kapunk, m elynek nyeresége 
3 dB-el nagyobb, mint az azonos hosszúságú egyhuzalos 
antennáé. Minden olyan amatőmek, aki sok hellyel rendel
kezik, a V-antenna nagyon a jánlható, mert az egyúttal mint 
többsávú antenna is alkalmazható. (Lásd 33. ábra.) 

33. ábra. A V -sugárzó vázlatos 
el,.tmdezé!e 

34. ábTa. A V -sugárzó-antenna hoz- ~12 

závetőteges antennanyeresége (dB) c;,.tO 
és optimális nyílásszöge (a) a szár- -~ 8 
hosszak függvényében (az ü zemi t 

hu.Uámhossz, l többszörösében) ~ 6 

~ 

2 

\ 
'~ / 

v ><;;.,. ..._ 
/ 

l 
~ • dS_ 

l re~~ ;.f;;;. 

"...... 

.. "'l "4cía r& l ,:l .. 

o 1 2 J 4 s 6 ? ' ' ro 
L sz<irhossz A·bo" 

Növekvő szárhosszal az antennanyereség a fő sugárzási 
irányban n övekszik , és az irányítóhatás is élesebbé válik. A 
legkedvezőbb a nyílásszög is a szárhóssz függvénye. 

A 34. ábrán az elérhető antennanyereség dB-ben, továbbá 
az optim ális a nyílásszög van fel tüntetve az L szárhossz (A.-ban) 
függvényében. 
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Különös alónye a V-antennának annak igen kicsiny füg
gőleges lesugárzási szöge (lapos-sugárzó), amely különöse n a 
rövidebb hullámú amatőrsávokban nagyobb távolságok á thida
Jásakor szükséges. 

A táplálás rendszerint h angolt tápvezet€ken keresztül 
történik , mert ebben az esetben többsávú sugárzás is lehet
séges. Egysávú üzemeltetés esetén előnyösebb. ha hangolatla n 
tápvezetéket használunk és azt )./4-es illesztőtagon keresztül 
illesztjük a sugár zóhoz. 

A V-sugá rzó hossza nem t úlságosan kritikus, amiből kö
vetkezik , hogy az antenna aránylag szélessávú . Egy olyan V
antenna , melynek szárhossza L = 63~05 m. és a nyílásszöge 
a = 47°, optimálisan van méretezve a 15 m-es amatőrsávra 
(4,5Á, nyereség kereken 6,5 dB). Egyidejűleg még e zzel a 
sugárzóval kitünően dolgozha tunk a 10 m~s sávon (6? .. nye
reség k örülbelül 8 dB); és 20 m-en , (3).. nyereség 5 dB). 
7 MHz-es és 3,5 MHz-es ü zemeltetés esetén a nyereség már 
nem túlságosan nagy . 

18. A V -csillag-antenna 

Ha sok hely áll az amatör rendelkez·ésére , a V -antennák 
igen hatásos kombinációja építhető fel, amely ne m csak minde n 
amatőrsávban használható, h anem eze n kívül minden irányban 
nagy antennanyereséget is biztosít. (Lásd 35. ábra .) 

Egy középárbócról, melynek a magassága legalább 10 m , 

\ 

adó vé9-
fokhoz 

35. ábra. A "V-csillag"-an tenna 
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radiáJisan 5, egyenként 42,25 m hosszú huzal fut széjjel, 
a = 72°-os nyilásszögekkel, 5 árbochoz. (Lásd 35/a . ábra). A 
külső árbocok valamive l alacsonyabbak lehetnek , mint a köz
ponti árboc . Ezáltal a függőleges lesugárzás különös.f'n lapossá 
válik. Ez a hatás azonban csak a V-nyílások irányában követ
kezik be, az ellenkező irányban egyúttal a sugárzási szög na
gyobb lesz. A köz€pső árbocról a hangolt tápvezetékek az adó
á llomáshoz az ábrán látható módon k özp ontos elrende zésben 
vez.ethet.ők be. A központos elvezető 5, egyenkénti huzalból 
áll. am.elyeknek egymáshoz képesti távolsága 10- 15 cm (lásd 
35b. ábra)~ és nlindig k{~t egymással szomszédos h uzal képez 
E-gy hangolt párhuzam tápvt>zetéket, a felső végéhez csatolt 
fősugárzó részére. Az egyes V-rendszerekre történő átkapcso
lás egyszet·ü és üzembiztos. Az 5 tápvezeték h uzalt egyenkén t 
egy 5 pólusú kapcsoló1éc kapc.saihoz vezetjük és két rövid 
dugós zsinór segitségével a mindenkor szükséges szá rakat csat
lakoztatjuk az antennahangoló berendezéshez. Az ábrázolt 
esetben a V -csillag 5 végsugárzóból áll. fgy tehát 5 különbözö 
V-ant.enn á t (an1elyek a szélrózsa minden i rányában egyenle
tesen vannak e losztva}, tetszés szerint csatlakoztathatunk Mi
vel azonba n minden V -sugárzó bidirekcionál is, ebből l O fő
sugárzási irány adódik . Mind en egyes fősugár7.ási nyaláb a 
vízszintes 'Síkban 36° nyalábszélességgel bír. így tehát az 
ábrázolt V-csillag egy 360°-os kör ben forgatható és tetszőlEge
sen változtatható i ránysugárzót képvisel. 

Javaslatok különösen teljesítőképes V -csillagokra: 

4 drót, mindegyik 4·A hosszú: a nyílásszög 51 ,5°. 
8 drót, mindegyik 5· A h osszú, nyilásszöge 45°. 
9 drót , mindegyik 6· A hosszú, nyilásszög 40°. 
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36. á.bra. Az egyszerúsitett 
.. V-csülag" 



Ha a szélrózsa egyes irányaira való behangolá.stól elte
kintünk, akkor egy vagy több huzalt el is lehet hagyni. A 36. 
ábra egy olyan kivltelt mutat, an~elynél a négy szár hossza 
3·A (15 m), és a nyílfu;szög 60°. 

lgen célszerű, ha a többsávú V-csillag hosszát és nyílá:s
szögét optimálisan a 15 m-€s sávra méret.ezzük. Ha a hangolt 
tápvezetékeket szimmetrikus Collins-szürö segítsegével csatol
juk az adó kimeneti fokozatához, akkor a sugárzó hosszának 
kicsiny pontatlanságai jó hatásfokkal kiegy?nlíthetők. A su
<1árzó hosszát a hullám-antennáknál mc!ladott képletek alap-h '-' 

ján lehet méretezni. 

19. Emeletes V -antennák 

Az antennanyerest'get függőleges nyaláoolá.ssal további 
3 dB-el növelhetjük, ha két azonos V-antennát egym;istól 
}.j 2 távolságra egymás fölé helyezünk el. (Lásd 37. ábra.) 

A táplálásnál figyelembe kell venni, 
hogy a félhullán1ú összekötő vezetékek a 
két emelet között keresztezve vannak. A 
1/2 vezeték az impedanciát l : l arányban 
transzformálja, és a rá kerülö feszültség 
fázisát 180°-kal tolja el. Tehát ahhoz, hogy 
a két emelet fázishelyesen legyen táplálva, 
ehhez az összekötő vezetéket keresztezni • kell. Ilyen emeletes V-antennát a 10 m-es 
sávban, és különösen az URH sávban 
könnyű felépíteni, mert nem szükséges 
hozzá külön árbocokat építeni. 

37. ábra. Az emeletes V -antenna 

Nagyobb hírközlő antenna-rendszereknél szokásos időn
ként két vízszintes V-antennát egymás mellé helyezni úgy, 
hogy egy kettős V-forma, vagyis W-forma a lakuljon ki. Ezen
kívül el lehet helyezni egy V-sugárzó mögé, ít/4 távolságra 
egy további V-antennát, amely reflektorként szerepel. A su
gárzás ezáltal egyirányú (unidirekcionális) lesz, ha a két 
sugárzót 900 fáziseltolással tápláljuk. Az ilyen nagyméretű 
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és komp1ikált kivH-elek azonban az amatőrök részére nem 
valósíthatók rneg és ezér t inkább csak a teljes.ség kedvéért 
említettük. 

20. A tompaszögű V -antenna 

A V-antenna egyik változata a tompaszögű V-sugárzó. 
(Lásd 38. ábra.) 
A szárszög (a) a következő lehet: 

2-A = 110° 7). = 142° ;..-----:L=-----.~ 
3A. = 122° 3A. = .l44° 
4A. = 130° 9A. = 146° 
5A. = 137° lOA. = 147° 
6}. = 140° 

38. ábra. A tompaszögű V -antenna 

A tompaszögű V -antennát csak különleges esetekben al
kalmazzák, mert a sugárzó hossza majdnem a duplája egy 
hegyesszögű V-antennának:. Ezenkívül egy "normál" V-anten
nával n agyobb antennanyereség érhető el. A tompaszögü 
V-antennát úgy kell táplálni, mint egy közönséges Zeppelin
antennát. 

21. A rombuszantenna 
Két V -sugárzó összeépítéséb9l keletkezik a rombuszan

tenn a, mely az amatőr eszközökkel még előállítható legna
gyobb teljesítőképess·égű huzal alakú sugárzó. A rombusz 
igen széles sávú antenna, nagy hatásos felülettel rendelke
zik, kitünő irányító hatása van, és ezenkívül igen jó nyereséget 

34 

39. ábra. A kéti1·ányú 
Tombuszantenna 



biztosít. Többsávú antennaként is alkalmazható. A 39. ábrán 
egy egyszerű, m indkét irányban hatásos rombuszantenna fel
építése található. 

A rombuszant.ennával elérhető nyereség nagyobb, mint 
egy vele összemérhető V-sugárzóé. Egy L= 3A o~dalhosszúságú 
rombusz jobb, m int egy olyan V-antenna, n1elynek a szár
hossza L = 6A. (lV1indkét esetben a felhasznált huzal mennyi
sége azonos}. Ezenkívül a r ombusz ir ányítási digramját a frek
vencia-változás kevésbé zavarja meg, mint ahogy ez a \T -_;;u
gárzónál fennáll. Minden adat: amelyet a V -sugárzó.kkaJ kap
csolatosan a szár hosszára és az a nyílásszögre megadtunk, 
érvényesek a két irányban hatékony rombusz antennákra is. 

22. Kétirányú rombuszantenna 

A kétirányú r ombuszhoz, - melynek az a nyilásszöge az 
L szárhosszúsághoz optimálisan van m éretezve, - az alábbi 
antennanyereségek tartoznak a fő sugárzási irány ban. (Lásd 
I/b. táblázat.) 

l ia. tábMzat 1/b. táblázat 

v~ 

.!:::=§ 
;:.. 

"«! 
Az adóieJö li • •C o~ v Szárho.ssz 'l yi lássz6g Hozzáye t üle· ...... ...: 

~~ ~· 
,__ 

JI L..~ 'O c.sa1 ol ás L o. gcs nyereség 
.~"~VI c~..,., - módja (A-ba 'l) (fok) (dB) ·~ bD"' .-.. - o_U) c.:-.. 
", :-: cs - .. ~~ ... -c = 
~Ci) .C:'-' -=:: -- .,:o -.J .. 

80 f . cs. 
40 f. cs. 1.0 105 6,5 

41,15 12,80 20 
15 

f . cs. 
f. cs. 

1.5 85 7,0 

10 á . cs. 2,0 73 7.5 
80 f . cs. 2,5 64 8.0 
40 f. cs. 

3.0 58 41,15 23,60 20 f. cs. 8,5 

15 f . cs. 3,5 54 9,0 
10 f. cs. 

4.0 50 
80 á. cs. 

9,5 

40 f . cs. 4,5 48 10,0 
20,42 12,95 20 f. cs. 5.0 45 10,5 

15 f. cs. 
10 f . cs. -
80 f . cs. 
40 á. cs .. 

20,42 19,9;- 20 f . cs. 
15 á . cs. 
10 f . cs. 

á. cs. """ áramcsa1olás 
f. cs. -= feszúlt ségcsatolás 
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Az a körülmeny, hogy egy bjdirekcionális rombusz a szir
hossz és a nyílásszög tekintetében ugyanúgy viselkedik, mint 
egy V-sugárzó, lehetövé teszi, hogy a már meglevő és helye
se n n1éreteze t t V-sugárzót egyszerű€n egy második , t-eljesen 
azonos V-antenna hozzáépítésével egy két irányban hatásos 
rombuszantennává fejlesszük tovább . Az így keletkezett irá
nyitott sugárzó ekkor ugyancsak optimálisan van mé r€tezve, 
az antennanyereség t öbb, mint 3 dB-el növek edett a V-anten
nához k épest és a sávszélesség tetemesen megnőtt. 

23. Eg~·irányú rombuszantenna 

A legtöbb esetben a rotnbuszt úgy kfszítik c1, hogy az 
unidirekcionális {csak egy i rányban hatásos) irányított sugárzó 
legye n . Ekkor a rombusz nyitott végét egy ú gynevezett "el
nyelő eHen álláss:al" zárják le. Ennek az ellená llásnak az ér
téke 600-800 ohn1, és legalább az adó ál tal szolgáltatQt.t 
nagyfrekvenciás teljesítmény felével kell terhelhetőnek lennie. 
(Lásd 40. ábra.) 

40. ábra. Az égvirán11ú 
rombuszantenna 

Az így kapott lezárt rombuszantenna e zenkívül nagy sáv
szélességgel bír. Ebből következik, hogy az L szárhossz mérete 
nem kritikus, a sugárzó kiszámításával k apcsolatos " centizési 
munka" elmaradhat. Ha 2 dB nyereségcsökkenést engedünk 
meg, akkor egy ilyen szélessávú irányító sugárzó frekvencia
átfogása l: 2 értékű. Az antennanyereség itt is növekvó L 
szárhos.szal növekszik, és a vízszintes és a függöleges irányítási 
diagramot főleg az a nyílásszög határozza meg. Az antenna 
talaj feletti m agassága nagyobb kell legyen, núnt az üzenú 
hullámhossz. Alacsonyabb építés esetén - különösen a rövi
debb amatőrsávokban - a függőleges sugárzási szög nem kí
ve:ína tos emelkedéS€ lé p f el. Ha az L szárhosszt 6A.-nál na
gyobbra választjuk, az i rányítás rendkivül éles lesz, és ekkor 
az optimális nyílásszög beállitása igen kritiku.ssá válik. 
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aJ A Tombuszantenna táplálása 

Egy e llenállással lezárt rombuszantenna talpponti impe
dandája a táplálási pontban 600 és 800 ohm között va n. !gy 
tehát a r ombuszantennát egy tetszőleg~ h osszúságú hullám
vezetékkel táplá lhaljuk, m elynek a h u a á melle nállása a fenti 
értékű. A szokásos 600 ohmos " tyúklétra " még nem e redmé
nyez észrevehető állóhullámará ny n övekedést, és m€g több
sávos üzemet feltételezve is, optimális megoldást képvisel. 
Tenné-szek-osen a rombusz a z általánosan is me r t illesztötag0k 
segitségével bá rmilyen más tetszőleges hullámellenállású veze 
tékhe z is illeszthető. Meg kell azonban jegyezni, hogy az ilye n 
illesztőtagok frekvencia-függőség-e m iatt a sávszélesség csök
ken, és ilyenkor csa k egy sávos üzemelés lehetséges. A 600 
ohmos szalagká:bel előnyben részesít~mdő a hangolt tápveze ték
k el szemben, mert veszteségmentesebben dolgozik és az adó 
végfokához való csatolása rninden különösebb hangoJási be
rendezés mellőzését is lehetövé teszi. 

b) A lezáTóellenállás 

Az R lezáróellenállás indukció- és kapacitásszegény kell 
legyen. Kis adóteljesítménynél ezt a követelményt egy vagy 
több, megfelelő terhelhetöségű rétege lle nállással könnyen tel
jesíthetjük. Hogy a lezáró-eBenállás káros kapacitását m inél 
kisebb mértékre szorítsuk, ajánlatos több egymás után kap
csolt részellenállásra !elosztani. Nagyobb adótelj€Sítmény ese
ten a rétegellenállások igen nagyméretűek és drágák, ezért 
erre a célra különösen ajánlhatók az olyan nagyterhelhetőségű 

ellenállások, melyek különleges gyártási eljárással indukció
és kapacitásszegény kivitelben készülnek . A lezáró ellenállás 
nagysága körülbelül 800 ohm. Ezt vízmentes házba elhelyezve 
a lehető legrövidebb úton kell a sugárzók szár aival összekötni. 
Minden hullám-antennában zivatarok alkalmával tekintélyes 
áramok indukálódnak. A rombuszantennánál ezek az áramok 
könnyen a lezáróellenállás tönkremenéséhe z vezet hetnek, ezért 
célszerű, ha az ellen állást az árbocon elérhető magasság
ban rögzítjük és tetszőleges hosszúságú 700-800 ohmos hul
lámellenállású pá rhuzamvezetékkel v isszük fel a sugárzó vé 
geihe z. (Lásd 41. ábra.) 

A lezáróellenállást tartalmazó dobozka dugaszolható for
mában is ltivitelezhető és ekkor nagy zivatarok előtt egysze-
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41. ábra. Rombusza11tenna lezáróel
lenállása tetszőleges hossz!Lságtí. han

golatlan tápvezetélcen át bekötve 

t etrozlJkx}es hosz
sz{JSégv kb.100fHJ5 
t:IÖ'~zetek 

I~Zdró eiJendi/ÓS 
v~dt)tolcbon 

l·űen eltávolítható. Ha nagyt.erhelhetóségű ellenállásokat hasz
nálu nk lezáróellenállásként, akkor a zivatarok a lkalm ából alig 
kell tal·tani azok le-égésétől, különösen akkor, ha - ahogy ez 
egyébként is előírás, - az egész antennakomplexumot zivatar 
előtt leföldt>ljük. 

e) A rombuszantenna konstrukció j a 

A tiszta irányítási karakterisztika és a minél nagyobb nye
reség eléréséhez az szükséges, hogy a z a nyílásszög és az L 
szárhossz megfelelő és jól meghatározott arányban álljanak 

ll' 

--
• 

/ 
IDlT v 
-

~ ...... . , 
~ l 

t-- l 

v ~ l v 
1!0" 

. D s fQ u 
(ó)" 

60 

U lll. D 1111' rt.z If 7 4/J lU '10 

11~eséq dB-ben 

42. ábra. A lezárt rombuszantenna 
optimális n yílásszöge a és tompa~ 
szöge P. az L o ldalhossz függvé-

nyében 

egymással. Ez az érték a 42. ábrán látható görbéböl olvas
ható le. 

A 42. ábrán egyúttal az elérhető antennanyereséget vittük 
fel az antenna szárhossza alá, mert az antennanyereség a fő
sugárzási irányban a szárhossztól (L) közvetlen ül függ. Ezek
nél az adatoknál az a veszteség, mely a lezáróellenállásan fel
lép (3 dB) már bele van számítva. 

Egy rombuszantenna függőleges sugárzási szöge a tele
pítési m agasságtól függ. Ahhoz, h ogy lehetőleg minél lapo
sabban sugározzon a rombuszant€nna, a 20, 15 és 10 m-es 
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ll. táblázat 

Az L oldal-
Oldalhossz. Nyitás· Döl ésszf.g 

Hossz -
S7elessé~ Antenna-hossz. J.. méret 

t öbbs zörösé- L szög a fJ 1\ (B) nye reség 
b en (m) (fok) (fok) (m) (rn l (dB) 

40 m~es rumttörsáv 

l. O 41,50 lll 69 47.00 68,50 5.2 

1.5 63,00 91 89 83,50 90,00 6.8 

2.0 84,00 76 104 132.40 103,50 8 ,0 

2,5 !0 5,00 68 112 174 ,50 117 ,50 9 .2 

3,0 127,00 63 117 217. 00 133.00 10, 0 

3,5 148, 00 58 122 259,00 144,00 10,7 

4,0 169,00 54 126 302, 00 154.00 ll,2 

20 m~es amatörsúv 

1,0 20,80 lll 69 24,00 34,50 5? , _ 

1.5 '31,50 91 89 44 ,50 45 .00 6 ,8 

2,0 42.00 76 104 66,50 52.00 8,0 

2,5 52,50 68 112 87,50 59.00 9 ,2 

3,0 63,00 li 3 117 108,00 66 ,00 10,0 

3,5 74.00 58 122 130 ,00 72.00 10.7 

4, 0 84.50 54 126 151.90 77,00 11,2 

4,5 95,00 51 129 172,00 82,00 11 ,7 

5,0 106,00 48 132 194.00 86.50 12-2 

5,5 116, 00 46 134 214,00 91.00 i2,6 

6.0 127,00 44 136 236,00 95,50 13,0 

15 m...-s amatörslÍV 

l, O 13,80 l ll 69 15,70 22 ,80 5,2 

1 ,5 21,00 91 89 29,50 30 ,00 6,8 

2.0 28 ,00 76 104 44.50 34 .50 8,0 

2,5 35,00 68 112 50,00 39 ,50 9,2 

3,0 42,00 63 117 72,00 44.00 10,0 

3,5 49,50 58 122 87 ,00 48 ,00 10 ,7 

4.0 56,50 54 126 101 ,00 ~ 1.50 ll ,2 

4.5 63,50 51 129 115 ,00 55.00 11,7 
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11. táblázat (fol11tatós) - .. 
Ar. L oldat-

Ol d;~ l ho!< sz \ly i J áS· Dölc.",.;stög 
I-los , ~. . 

S''le"óg l Antoom ' hoss7. >. mér ct 
töb~zörösé· L :,z. dg Q fJ A 8 nvercse ~· 

ben (m) (i ok) (fok) (m) (m) -(dg) 

-
ló m-rs amatörsav 

5,0 70,50 48 132 129,00 57.50 12,2 

5,5 78,00 46 134 144,00 61 .00 .12,6 

6 ,0 85,00 44 136 158.00 64.00 13,0 

10 m-rs aunatörsáv 

1.0 10.20 lll 69 ll ,60 17,00 5,2 

1 ,5 15,60 91 89 22.00 22,30 6,8 

2.0 21 ,00 76 104 33,10 26.00 8,0 

2.5 26,20 68 112 43,50 29,50 9 .2 

3.0 31,50 63 II 7 54,00 33,00 10,0 

3,5 37,00 58 122 65,00 36,00 10,7 

4.0 42.00 54 126 75.00 38.50 11,2 

4.5 47.50 51 129 86,00 41,00 11,7 

5,0 52,50 48 132 96 ,00 43.00 12,2 

5.5 58.00 46 134 107.00 45.50 12,6 

6.0 63,00 44 136 117,00 47,50 13.0 

sávokban A/2-nél alacsonyabb építési magasság alá nem cél
szerű menni. 

Mielött egy rombuszantenna tervezéséhez kezdenénk, cél
szerű, ha előtte képet alkotunk magunkban annak várható 
hosszáról és szélességérőL A Il. táblázat a 40, 20, 15 és 10 m-es 
an1atörsávokra méretezett rombuszantennák valamennyi mére
tét tartalmazza. A megadott oldalliosszak közelítően az ama
törsávok közepére vannak méretezve. A rombuszantennák 
nagy sávszélessége miatt fölöslegessé válik az utólagos beállí
tás. Az A és B távolságokat (lásd 40. ábra) - amelyek az 
árbocok felállítása szempontjából fontosak, - felfelé kerekí
tettük. Ajánlatos azonban az árbocokat ennél m€g valamivel 
nagyobb távolságra felállítani, hogy az esetleges finom-han
goláskor az előre/hátra arányt pontosan beállíthassuk az G( 

és P szögek kis korrekciója segítségével 
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ef.) Többsávú üzemeltetés 

Amint az a 2. tá blázatból kiolvasható, a többsávú üzem 
a rombusza ntennával könnyen megoldható. Ha p éldáu l az 
oldalhossz 42 m, akkor ez 40 m-en l}., 20 m-nél 2A., 15 m - nél 
3A., és 10 111-nél 4A. hosszúságú sugárzót jelent. A nyílásszöget 
a 15. vagy 20 m-es sávra méretezzük, és e z ekkor a 10 m-hez 
kicsit nagy és a 40 m-hez kicsit kic.•:;i nyílás lesz. A 10 m-es 
ü zem·eltetés esetében (a túl nagy) a főnyaláb valamivel keske
nyebb lesz, néhá-ny gyeng-e oldalsó m€1léknyalúb keletkezik ~s 
egy igen csekély hátrafelé sugárzás is fellép, azonban ez az 
antennanyereséget a fősugárzási irányban alig befolyásolja. 
40 -m-en viszont (a túl kicsiny) a sugárzás1 diagram többfe~é 
hasad, ezáltal a n yílásszög megnövekszik és s:tinten egy cse
k ély hátrafe lé sugá rzás is fe llép. 

24. A szélessávú rombuszantenna 

A híradáste chnikában gyakran használatos rombuszan
tenna még az eddigieknél is nagyobb sávszélességgel rendel
kezik. Ez az úgyneve ze tt vastag vagy szélessávú rombusz
antenna. (Lásd 43. ábra .) En n€1 három , vagy még több huzal 

43. ábra. A szélessávú 
rombuszantenna 

" 

párhuzamos kapcsolásával a sávszé lesség megnövekszik , és a 
bemenő ellenállás körülbelül 600 ohmra csökken. 

25. Az emeletes rombuszantenna 

Akárcsak a V-antennánál, a rombuszantennánál is tová bbi 
nyereségnövekedést érhetünk el. ha két, vagy több azonos 
rombuszt helyezünk el egymás fölé 'A/2 távolságra. Az így 
elérhető antennanye reség 20 dB körül v an. Az egyes rombu
szokat - akárcsak a V-a ntennák esetében is - fázishelyesen 
kell táp láltú. Ez azt je lenti, hogy az összekötő pá rhuzamveze
tékeket az egyes emeletek között keresztezve kell felvinni. 
(Lásd 44. ábra.) 

41 



44. ábra. Az emeletes 
rombus~a!"!-tenna 

Akárcsak a V-antenna, a rombuszan ten na is igen nagy 
helyigényű típus és a fe lépítéséhez sík terep szükséges. Az 
utóbb i időben azonba n egy egész sor olyan , huzalokból épít
hető antenna vált ismeretessé , melyek lényegesen kisebb he
lyet foglalnak, és hasonlóan a rombuszantennához nagy telje
sítményűek A legismert€bb huzal- iránysugárzókat az alábbiak
ba n ismertetjük. 

~6. A H-antenna ("Faule Heinrich'' vagy Lazy H-antenna) 

Az a tréfás elnevezés. h ogy ,,lusta He inr ich" (Faule = lus
ta) annak köszönhető. hogy az antenna a külső meg jelenési for
máját tekintve fekvő H = :t: alakú. (Lásd 45. ábra.) 

45. ábra. A2 egysávos H-antenna 

Könnyen felismerhető, hogy itt k ét reljeshullámú elipolról 
van szó, melyek félhullámhossznyi távolságra vannak egymás 
fölé elhelyezve. Minden elem azonos fázisú gerjesztést kap, 
hiszen az összekötővezetékek keresztezve vannak. A táp
lálás ilyen esetben egy hangolatlan, tetszőleges hosszúságú 
tápvezeték segitségével történhet, m elynek a hullámellenállása 
szabadon megválasztható és az antennarendszer talppontjában el
helyezett rövidrezárt A/ 4-es v eze ték segítségével illeszthető 
helyesen. A vízszintEs síkbeli sugárzási diagram megfelel a 
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teljeshullámú dipolénak, tehát a fősugárzási irány a sugá rzás 
tengelyére merőlegesen, vagyis oldalra tört€nik és b idlrek
cionális. A vízszin tes síkban hozzávetőlegcsen 60c n yalábszéles
ség számítható. A függőleges elrendezés következtében függő
leges nyalábolás is létrejön. A lusta-Heinrich ennélfogva nagy 
távolságok át hidalására a k ívánatos la pos sugárzási tu la jdon
ságokkal rendelkezik. Az ábrázolt felépítésű antenna elméleti 
nyeresége 5,8 dB. A gyakorlatban azonban megáll.apitható 
v olt, hogy a lusta-Heinrich antenna más azonos elméleti erősí
téssei rendelkező antennákat többszörösen felülmúlta te}jesítö
képesség tek intetében. Ez a kedvező t ulajdonság főleg a lapos 
su gárzási szögre vezethető vissza. Mint m inden egyéb antenná
n ál, itt is a la pkövetelmény, hogy a sugárzót rninél nagyobb 
magasságban építsük feL A legjobb eredmény-ek akkor vá•·ha
tók , ha az alsó emelet 1.;2 távolságra van a talaj felszínétőL 
Azonban kisebb m agasságban e lhelyezett antenna is igen jó 
eredmén yeket ad. A 1./2-es emelettávolság általában a legelő
nyösebb. Nagyobb em elettávolságok nagyobb, kisebb távol
ságok pedig kisebb nyereséget eredményeznek . A III. táblázat
Dan a su gárzó hosszát, az emeletek távolságát, és a z e lm életi 
antennanyereséget foglaltuk össze a 20. 15 és 10 n1-es DX 
sávokra. 

i ll. táblázat 

Sugárzó hossza Emel ell á \'Olsá g Antenna nrcr.::"ég 
AmatÖC'sáv l., A·· (dB) •• " (m) (rn) 

20m 20 ,60 10,50 (1 /2 Á) 5.8 

7,95 (3/8 í.) 4.4 

15,90 (3/4 1.) 6.6 

15m 13.90 7.10 U/ 2 /.) 5.8 

5.33 (3/8 1.) 4,4 

10,70 (3/ 4 ).) 6,6 

10m 10.25 5.30 (1 /2 A) 5.8 

4.00 (3/7 1.) 4.4 

7.95 (3/ 4 /.) 6,6 
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46. ábrn. H-antennti. 1tangolt 
tápvezetékkel 

A 45. ábrán látható H-antenna hangolt Lecher-vezeték 
segitségével is táplálha tó. (Lásd 46. ábra.) 

A talpponti éllenállás ebben az esetben körülbelül 2000 
ohm. Egy másik tápláJ ási módot mutat a 47. ábra , melynél a7 
összekötő vezetékek kereszteződés€ is elkerülhető. 

47. ábra. Központí táplálású 
H-antenna 

A félhullámú összekötő vezetékek közepén történő táplá
lása által ezek a vezetékek gyakorlatilag két Á/4-€8 darabra 
oszlanak fel, és minden sugárzó síkhoz egy A/4 vezeték tarto
zik. A 48. ábrán a két tápláJási módot összehasonlítjuk egy-

-- + - -. 

AA t ' ......... ~ 
~ ' t -......-.: 

- +-
48. cífwa. A H -antenna azonos fázis

ban történő tápf,álása 
a) azonos fázisban történő táplálás 

keresztezett vezeték segitségév el; 
b) azonos fázisban történő táplálás 

/..14-es v ezeték segítségével 

mással. A berajzolt áramirányokból látható, hogy centrális 
táplálás esetén is m inden elem azonos fázisban gerjesztődik. 

A H-antenna centrális táplálásnál tulajdonképpen hango
latlan tápvezetéken keresztül is gerjeszthetö, mert a talpponti 
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impedancia kis-ohmos. Minden sugárzási sík etképzelhetö, 
mint egy teljeshullámú dipol A/ 4-.es transzformátor raL Tegyük 
fel, h0gy az ilyen teljeshullámú dipol, 4000 ohm bemenő e llen
állású és az összekötő vezetékek 600 ohm hullámellenállásúak, 
akkor a tápvezeték szüks€ges ZT hulámellenállását könnyen 
kiszámíthat juk az alábbi ké plet segítségével : 

z = JI ZT . ZA 

Ha a fenti é r tékeket helyettesítjük a képletbe, akkor az 
alábbiakat kapjulc 

600 =v ZT. 4000 

amiből Zr 100 ohmra adódik. Mivel a k ét sík az XX pont · 
ban párhuzamosan van kapcsolva, ez-ért az e llenállásaik i:::
párhuzamosan ka pcsolódnak, úgyhogy a hangolatlan tápveze
ték hullámellenállása ne m l 00, ha nem 50 ohm kell legyen. 
!gy te hát a táplálás e lvileg egy 60 ohmos ká belen keresztül 
lehetséges volna . A gyakorlatban táplálás céljára azonban szí
vesebben alkalmaznak hangolt pát·huzamvezeték eket. Ilyen
kor az összekötő vezeték hu1lc1mel1enállása ne m k ritikus, és 
ezenkivül még többsáv ú üze m is lehe tst-ges. A cenh-cUis táp
lálás megőrzi az e lektromos és mechanikus sz immetriát~ sok
szor azonban gyakorlatilag nem lehe t kivitelezni, m ert a táp
vezetéknek lehetőleg merölegesen kell az összekötövezetékkel 
találkozn i::~. "G;zét·t a legtöbb esetben a tápvezetéke t a 49. ábra 
szerint az alsó emelethez csatlakúztatjuk . 

..... 

49. ábra. 
A háromsát.•os H-antenna 
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A többsávú üzemeltetés szempontjából igen elónyös komp
.romisszumos mego~clás látható a 49. ábrán. 

Ez az antenna jól do1gozik a 10, 15 és 20 m-es sávokban, 
amennyiben hangoJt t áp\·ezetékcn ker~sztül gerjesztjük, és 
a tápvezeték talppont jánál a pontos rezonanciahelyzetet a 
szimmetrikus Collins-szűrő segftségéyel biztosítjuk A H-tí
pusú sugárzó-kombinációkat az URH tartományban kiterjed
ten a lkalmazzák, de ott azok "csoportanten nák'' néven ismere
t€Sek. 

27. A W8JK körsugárzó antenna 

,.Ez az antenna igen teljesítöképes és bevált, huzalból épít
heto antenna. (Lásd 50. ábra). 

Ennél egymástól 'A/4--'A/8 távolságra két párhuzamos tel
jeshullámú dipolt helyezünk e l egymás mellé. Mindkét sugárzó-

50. ábra. Irányított antenna WBJK 
után; a) vfzszintes, b) függőleges 

- -

dipolt azonos fázisban gerjesztjük, azonban a teljeshullámú 
dipolok egymáShoz képest 180° fáziseltolással bírnak. Ezáltal 
mindegyik dipol, önálló sugárzóként dolgozik és egyúttal a 
párhuzamosan fekvő m ásik dipol részére reflektort jelent. Az 
51. ábrából láthatók az áramviszonyok. A 48. ábrával való 
összehasonlításból látható a különbség a fáziseltolásos táplálású 
"WBJK" és a fázishelyes táplálású lusta-Heinrich között. 

A W8JK w;~yancsak bidirekcionális antennatípus és a drót 
irányára merőlegesen sugároz a legnagyobb energiával Az 
antennanyereség az A távolság függvénye. Ha A ;::::; l/8, akkor 
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az elméleti antennanyeres€g 6,2 dB, és 5,6 dB-re csökken ak
kor, ha az A távolságot A/4-re növeljük . Ahhoz, hogy a lesu
gárzás minél laposabb szögben történ jen , az antennát legalább 
).j 2 magasságra kell a talajszint felett elhelyezni. Annak elle
nére, hogy az antennanyereség közel azonos a W3JK anten-

l 

-
)( 

- o • sz i9efe/ö 
• a cs.atlakoz ósi pont 
rz::2Zl -fo vot;y bekelit t6mfar tó ~x • láplólóst' p ont 

51. ábra. A WBJK-antennán fellépő 52. ábra . K eresztezet t tápt.'ezeték 
áramirányok, és a mér etezésnél h asz- szerkezeti megoldásai 

nált jelölések 

nánál és a lusta-Heinrichnél, a gyakorlatban az előbbi mégis 
valamivel kisebb teljes ítményt szolgáltat. 

Az XX tápláJási pont impedanciája elég nagy, ezért cél
szerűen hangol t tápvez~ték~t szoktak használni. Csekély vesz
teségek lépnek fel, ha hangolatlan tápvezetéket rövidrezárt 
i. j 4-es illesztőtaggal csatlakoztatunk a s ugárzóhoz. Kétsávú 
i.izemelt€tést valósíthatunk meg, ha a W8JK-t például a 10 
m-es sávra (A = l../4 hossza]) m€-retezzük. Ebben az esetben 

53. ábra. WBJK-antenna 
hurokdipol ból 

l 

D•kiJ 10-20cm 

az antenna a 20 m-es sávra is a lkalmas lesz, a sugárzók egy
más közötti távolsága A/8 és a két dipol akkor }./2 hosszú. A 
10 m-es sáv ban az antennany€reség 5.6 dB, a 20 m-€8 sávban 
pedig 4 dB. Hasonlóan egy 20 m-re mér€tezett W8JK antenna 
A/4 bosszal 40 m-en is jól dolgozik, illetve egy 40 m-€s W8JK 
80 m-en is. A IV. táblázat a W8JK ant€nna méretezési adatait 
tartalmazza. (Lásd 51. ábra.) 
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IV. táblcízat 

t l • b c d l An tenna-
S::ív "A" t ávöls3-g (m) (m) (m) (m) (m) nyereség 

Cd B) 

10 m-e s sáv 

A = J./8 8 ,96 4,38 0 ,60 0 ,63 0,20 6.2 
A = J../4 7,70 3,75 1,23 1 ,25 0 ,20 5,6 

15 m -es s á v 

A = ).j 8 12,06 5,88 0,78 0,84 0.30 6,2 
A =J./4 10,38 5 ,04 1 ,64 1,68 0.30 ~,6 

-
10 m -e s sáv 

A = l /8 17,98 8,79 1,20 1,26 0,40 6 ,2 
A = 'A/ 4 15,46 7 /~3 2.48 2,52 0 ,40 5.6 . 

40 m -es s á v 

A = I.J8 36,14 17.77 2,44 2/53 0 ,60 6.2 
A = J./ 4 31.06 15,23 5,00 5,07 0,60 f ,6 

Az 52. ábrán a keresztezett összekötővezetékek gyakor
lati kivitelezéséhez látunk néhány példát. 

Az olyan W8JK antenna, melynek az egyes e lemei hurok
dlpol formájúak, az eddig tárgyalt kivitelnél lényegesen na
gyobb sávszélességgel rendelkez ik~ azonban ezek csa k egysávú 
rendszerben üzemeltethetök, mer t minden dipol csak J.. j2 
hosszúságú. Az ilyen an tenna nyeresége 4 dB körül van . Az 
53. ábrán látható egy hurokdipolokból álló WBJK-típusú an
tenna. Az V. t áblázatban az 53. ábra szerinti antenna méretei 
találhatók. 

V. táblázat 

S ii v 
Dipol hossz ,,A" t~vo1 sá g 

l (m) (m) 

10m 5.00 1,31 

15 m 6, 75 1 ,76 

20m 10"10 2.66 

40 m 20. ' 5 5 ,32 
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!8. Az emeletes W8JK-antenna 

Egy nagyteljesítményű antenna rajza látható az 54. ábrán, 
1nely két W8JK kombinációjából keletkezett. Ez az antenna is 
bidirektionális, és a függőleges emE>letezés mlatt 60°-os vízszin
tes nyílásszöggel sugároz. Kétsávú üzemeltetés itt is lehetsé
ges, ha az antennát az XX pontokban hangolt vezeték segít
ségével gerjesztjük Az emelettávolság általában A/2 f>ttékű 
szokott lenni, és a két W8JK rendszer a szokásos módon van 
felépítve. Egy ilyen terje-delmes, 8-elemes antenna készítése 
eléggé bonyolult, a zonban az elérhető teljesítmény kárpótolja 
a befektetett munkát. 

54. ábra. Emeletes WBJK-antenno 

29. A Bisquare-sugárzó 

Igen egyszerű és ugyanakkor kevéssé ismert bidirektio
nális huzalantenna az úgynevezett Bisquare. Felépítéséhez 
csak egyetlen hordozóárbocra van szükség. Az antenna külsö 
megjelenési formáját az 55. ábrán láthatjuk. 

55. ábra. A Bisquare-antenna 

A Bisquare antennát főleg a 10 m-es sávban alkalmazzák, 
mert itt az árboc magassága csupán 9 m, a sugárzó talppontja 
pedig ekkor alig 2 m magasságban van a talaj színe felett. A 
tápláJási pont impedanciája elég nagy (áramcsomópont), ezért 
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hangolt tápvezetékkel szokás a gerjesztést rnego1dani, vagy 
pedig hangolatlan létrásvez-~tékkel, A./4 hossztÍ ill-esztővez-et-é
ken keres ztül. Ha hangolt tápve zet-21cet haszná!unk, akkor egy 
10 m-re méret.ezett Bisquare-antennát a 20 m-es sávban is 
használhatunk, min t függőlegesen polarizált sugárzót , A Bis
quar€-antenna olda1hosszainak összege pontosan lA. Egy oldal 
hossza viszont az alábbi képletből számítható: 

l = 
29

: ·
5 

(m, MHz) 

Az 55. ábrán a 10 m-es sávon szükséges méretez€s:i adatok ta
lálhatók. 

Az eddig tárgyalt huzal-sugárzójú antennák bidire!ccionáli
sak voltak, vagyis mindkét irányban hatásosan sugároztak. Ha 
a fősugárzást egyir ányba koncent ráljuk, a fősugárzási irány
ban nagyobb antenna nyereséget leh et elérni. Azokat a sugár
zókat, amelyek jóformán csak az egyik irányban sugároznak, 
azokat unidirekcionálisnak (csak egy irányban hatásosnak) ne
vezzük. 

30. A ZL-sugárzó 

Igen kedvelt huzal-sugárzójú, t áplált reflektoros antennát 
mutat az 56. ábra. 

Ez az ante nnarendszer , melyet ZL-sugárzóként is ismer
nek, külsőleg nagyon hasonlít a hurokdipolból felépített W8JK 

56. ábra. K étel emes egyirányú 
0ldal sugárzó 

antennához, azonban hatásában eléggé különbözik attól. A ref
lektorként müködő R hurokdipol körülbelül 5°/0-kal hosszabb, 
mint az S sugárzó. A sugárzó-reflektor távolság körülbelül A/8. 
A keresztezett A/8-as összekötővezeték azt eredményezi, hogy 
a reflektor körülbelül 135° fázis€ltolással táplálóclik A fősu-
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gárzás, ahogy az 56. ábrából is látható, a sugárzás sikjára me
rőlegesen, és egyirányban, a reflektor tól a sugárzó felé tör
tör ténik. Az antennanyereség a fösugárzási irányban körül
belül 5,5 dB, az előrejhátra arány pedig hozzávetőleg 4{) dB. 
Ennél az antennánál utóbangoJási munka nem szüks€ges, mert 
a hurokdipol önmagában is elég sz.élessávú. A sugárzó talpponti 
impedanciája 90 ohm, így 7D ohm-os koaxiális kábelen köz
vetlenül is táplálhatjuk de jobb megoldás a szimmetrikus 
ámyékolt kettős vezeték , m€ly a Z = 120 ohm.os hullámellen
állásával még elvis·elhető állóhullámarányt eredményez. Altalá
ban mondható. hogy a rövidhullámú tartományban aszirrun et
rikus koaxiális kábel csatlakoztatása szimmetrik us antenna
rendszerhez, nem jár észr~ vehető há trányokkal. Mindenesetre 
elönyösebb, ha az antennát valamilyen, már korábban tár
gyalt illesztőtagon kere-sztül, egy tetszőleges kettős-vezetékhez 
ilJesztjük. Hurokdipo1ok ból felépített antennák e lvileg csak 
egy.sávú üzemet tesznek lehetövé. 

Ha a \tizszintes.cn felfüggesztett antennarendszert ten 
gelye körül átforga tjuk, akkor a fősugárzási irány 18-0°-k al 
megfordítható. Ez a z e ljárás azonban általában mechanikus 
nehézség-ek következté ben nem oldható meg, hacsak a táplálást 
nem egy koaxiális kábelen keresztü l oldjuk m eg. Azonban 
ehhez hasonlóan az antenn át .függőlegesen is fe l lehet építeni, 
és ilyenkor a függöleges tengely körüli forgatással a szélrózsa 
m indE-n iránya m aximális erősíressel érhető el. 

Függőleges felépítés esetén a tala jszin t fele tti magasságot 
legalább Á/2-ben kell m-eghatá rozni. A vízszintes sugárnyaláb 
szélessége ekkor 60° körül van, m íg a függőleges emelkedési 
szög körülbelül 30°. A két hurkot közönséges antenna1Hzékből 
állíthatjuk elő, a d távolság nem kritikus. a rövidhullámú 
sávokban általában 20 cm-re vehető. Az antenna elkészíthető 
a kereskedelemben is ka pható URH szalagkábelből is, még 
ilyenkor sem csökken nagyon a te ljesí tmény. Ilyenkor azon
ban a szalagkábel rövidülési tényezőjét is figyelembe kell 
venni, azaz minden méret 0,82-vel, vagyis a szala gkábel átla
gos r övidülési tényezőjével megszorzandó. Mivel ekkor a ref
lektorhoz menö összekötő vezeték m integy 20°/0-kal meg
rövidül, az A távolság csupán 1/ 1 OJt lesz. Eközben a rendszer 
talpponti impedanciája 60 ohmra csökken, és a táplálás 60 
ohmos koaxiális kábel segitségével reflex ió mentesen tör
ténhet. A közönséges URH szalagkábelből készíthető egyszerű 
hurokdipol leírásánál (lásd 16. ábra) m ár megtárgyaltuk az 
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~közben fellépő n<e-hézségeket. A VI. táblázatban a leírt két
e lemes a ntennához szüksége~ méretezési adatok találhatók. A 
zárójelbe tett értékek a.z URH ~zalagkábel ből készített anten
nákra é1-vényesek, é s azokat a távolságokat adj.ák meg reflek
tor. illetve a sugárzó esetén, melyeknél a 18. ábra szerinti rö
vidzilró h idacskákat kell elhelyezni. 

V I . tá b lázat 

Sugá rzc) hossza A reflektor hossz 3 Au ,. 
Sá v <; ~~ t á vo b á g 

(m) (rn} (m) 

10 m 5.09 5 .. 19 1.'29 

(4 ,17) (4 ,42) (1.06) 

15 m 6, 85 7.24 1.72 

(5.62) (5 ,94) (1.41) 

20m 10~0 10.05 2.58 

(8,45) (8,90) (2.12) 

40m 20.57 21.70 5.16 

(16.87) (17 ,80) (4. 23) 

31. A HB9CV -sugárzó 

Az 56. ábra szerinti kételemes antenna egyik változata az 
úgynevezett HB9CV -sugárzó, amely az ultrarövidhullámú tar
tományba n .. Svájci-antenna~' néven is ismeretes. Ez a sugár-

• # • • 

svf)or.zos tronyo 

st ., 
1 • 

s 

l!== ..-J. I D 

t50 n -os ker esz fe~ ~ ' 
zett tóp 11-ez eték ~ A 

fl ~ 
t-to • t;~:::20 -]()mm 

l 

l. r. J t. 

(. R l l 57. ábra. 
A HB9CV -antenno 
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vetó antenna T-tagos illesztéssei táplálható, és általában for
gatható kivitelben szokás felépíteni. Helyenké n t erre az a nten
nára 12 dB-es nyeresége t adnak meg. Azon ban ne fűzzünk az 
antennához ilyen nagy reményeket, mert az elérhető nyere
ség 5,5 dB köriil van. Az 57. ábrán a H B9CV-su gárzó rajza 
látható, a megépítéshe z szükséges méretek pedig a VII. táblá
zatból olvashatók ki. 

A mintaantenna 150 ohmos hullámellenállású keresztezett 
összekötővezetéket használt, de közönséges 240 ohmos URH 
szalagká belt is lehet használni. Az áb ra szerint m éretezett T
illesztőtag esetén a z XX tápláJási pont impedanciája 150 ohm 
körül van. A T s, illetve T R távolságok megfelelő növelésével a 
kereskedelemben ka pható URH szalagkábelhez való illesztés 
is könnyen meghold ható. Mivel azonban ez a beállítás bizonyos 
kísérleti munkával jár, egyszerűbb a z antennát 15() ohmos 
talpponti impedanciával meghagyni, és az XX pontok. vala
mint a 240 ohmos t ápvezeték közé A/4~ illesztőtranszformá
tort csatoni. Az ilyen Q-Match hullámellenállásának kör ülbelül 
190 ohmot kell adnia (Z = V l 50 · 240). A rendszert v ízszinte
sen szereljük fel és a fősugárzási irány megfelel az 57. ábrá
ban berajzolt iránynak. Ezzel az a ntennával már sokan igen 
jó eredményeket értek el. 

V II. tábláz at 

r------._ A::::l 20 m l 15 m l 10m 
Cl4150 kHz) (21150 k Hz) (28500 kHz) 

Méret 

s csóhossz 960 cm 642 cm 477 cm 

R csöbossz 1040 cm 695 cm 513 cm 

A távolság 265 cm 177 cm 132 cm 

Ts távolság 132 em 88 c m 65 cm 

TR távolság 143 em 96 cm 71 cm 

D távolság 12 em 9 cm 6 c m 

Csóátmérő 26-30 mm 20- 30 mm 20- 30 mm 

32. Átkapcsolható karakterisztikájú kétele1nes antenna 

Az antenna fósugárzási iránya elektromos úton elforgat
ható 18-()0 -os szöggel, és így a sugárzás mindig csak egy irány
ban hatásos. Az antenna rajza az 58. á brán látható. 
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Ez az antenna ismét két hurokdipolból áll, melyek egy
mástól A/4 távolságban vannak. Mindkét elem egyforma hosz
szú, és mindegyik elem egy URH szalagkábelhez csatlakozik. 
A hozzávezet€sek tetszőleges hosszúságúak lehetnek , azonban 
azol'lQ6 hooszal kell rendelkezniök A két szalagkábel a végükön 

e/QJ.ffomOSOII lfo 
ho$SZU kerú/ó 
v~zeté·l< 

C4Qfo/ós oz odóvl9fokllt!Z 

58. áb-ra. Kételemes antenna, mely
nek jősugá1·zási i ránya elektromosan 

v áltoztatható 

egy l/4 hosszú és azonos vezetékből készült taggal van össze
kötve. Egy kétpólusú átkapcsolóval, vagy egy megfelelő relé 
segítségével a sugárzó tápvezetékei és a A/4-es összekötő ve
zetékek felváltva kapcsolh atók az adó kimenetéh ez. A kapcso
lás müködése az 58. ábrából jól látható. Mindkét kapcsolőállás
nál csak az egyik elem - méghozzá, amely sugárzóként fog 

VIli. táblázat 

1::---:::: Elem hossz Az elemel< tá vol s , A '-14 -es körveze-
l A ték hossza U 

(m) (m) ( m ) 

" 
10m 5.09 2.65 2.1'1 

1.5 m 6,85 3.54 2,90 

20m 10,30 5.32 4,36 

40 m 20,57 10.64 8.72 

D = kb· 20 cm 
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múködni - van a 230 ohmos hozzáve zetésen keresztül az 
adó kimenetéhez kötve. A másik eleme t is táplálj uk ilyenkor 
azon ban egy olyan kerülő úton keresztül, melynek elektro
mos hossza A/4. Ezáltal azt az elemet a sugárzóh oz képest 
90°-os fázis€ltolással gerjesztjük, és így az mint r eflektor 
fog működni. Az 58. ábrán látható egyszerű átk apcsolással 
a fősugárzási irányt 180°-kal megfordíthatjuk. Az ábrán lát
ható kapcsolóállás a berajzolt fősugárzási ü~ánynak felel meg. 
Az átka pcsolótól az adó végfokig menő vezet-ék tetszőle~es 
h osszú lehet, azonban figyelembe kell venni, hogy ennek a 
vezetéknek a hullámellenállása 120-140 ohm közé kell: hogy 
essen. Erre a célra igen a lkalmas az árnyékolt 120 ohmos ket
tősvezeték (Szimmetrikus koaxiális kábel). Az a ntenna a fő
sugárzási ir ányban körülbelül 5 dB nyereséget ad. a sugar
nyaláb szélessége pedig 6{)0

• Az előre/hátra arány hozzávető
legesen 20 dB. Ezt az antennát is csak egysávos rendszerben 
lehe t alkalmami. A VIII. táblázat az építéshez szükséges összes 
ada tot tartalmazza. 

33. A "Cubical Qu ad" -antenna 

A Cubical-Quad-antenna alapeleme egy olya n sugárzó, 
melynek négyzetes formája va n . Az oldalainak hossza A/4 és 
így a teljes dróthossz l · A. Ettől ,,A" távolságra (0,15- 0.20A) 
egy második, hasonlóan felépített drót-négyszög van, mely 
azonban úgy van lehangolva, hogy r eflektorként müködjön. 
Az 59. ábrán lát ható az antenna vázlatos rajza. 

Ennél az antennánál t ulajdonkép pen egy olyan unidirek
cionális sugárzóról van szó, m ely, ha függölegesen áll, vízszin
tesen polarizált hullámot sugároz le. A táplálás az XX pontba n 
történik. Ezt az antennát igen előnyösen lehe t forgatható ki
vitelben felépíteni. A 60. ábrán egy jól bevált konstrukciós 
javaslat látható. 

Ha az ,,A" reflek tor távolság 0,2A., a fősugárzási irányban 
elérhető antennanyereség 10 dB körül van. A talpponti im
pedancia ilyenkor 75 ohm. Ha a ref lektortávolságot 0,15}.-ra 
csökkent jük, a nye reség 8 dB-re esik, és a bemenő e llenáll ás 
már csak 65 ohm . Egy ilyen sugárzó t tehá t közvetlen ül lehet 
e gy tetszőleges hosszúságú, 60- 70 oh mos hullámellenállású 
koaxiális kábellel táplálni, és ilyenkor hozzávetőlegesen pontos 
illesztést érünk el. 
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tel~.,l~ hosz~ 
6()- ?().Q-<Jij ltOQitió/15 • ó 
btill 

elö/nJzet 

59. ábra. ~111JBZerú Quad-afttenM 

oldal néz@/ 

60. ábra. Az egyszerií. Quad elöl- és oldalnézete 

61 . ábra. Quad-antenna 
W8RLT utdn 



lX. táblázat 

Jellemzö Ol dal hossz ak "A" távol sá g 
(m) (m) 

A reflektonllesztö 

l 
vezeték hossza 

s.r l l 
(m) 

• r 0,20 A 0,15 ).. 

10 ID 2.45 2.45 2.1 2 1,60 0,95 

15m 3.40 3.40 2.83 2.12 1.25 

20m 5,10 5.10 4,25 3,20 t .85 

A IX. táblázatból látható, hogy a 20 m-es sugárzó már 
meglehetösen nagyméretű antenna. Ha azonban figyelembe 
vesszük aránylag olcsó voltát, továbbá azt, hogy ez az an
tenna a fősugárzási irányban tízszeres teljesítményerősítéssei 
rendelkezik, akkor a belefektetett munka bőségesen megtérül t
nek látszik. 

Az antennát többféleképpen kivitelezhetjük Impregnált 
fenyöfa-lécek, vagy rudak, továbbá igen t akarékosan alkalma
zott vasveretek igen stabil szerkezetet eredményeznek. P erion 
fonallal történt rnerevítés az egész szerkeze t erősségét és szi
lárdságát növeli. Különösen kis súlyú konstrukció keletkezik, 
ha a hordozó rudakat bambuszrúdból készítjük. Ekkor csak 
a táplálási pontban, továbbá a reflektor talppontjában szük
ségesek szigetelök, rninden egyéb huzalt közvetlenül lehet a 
bambuszesőre rögzíteni. A 61. ábra m utat egy gyakorla tban 
kivitelezett (W8RLT) komolyabb Cubical-Quad antennát. En
nek az antennának a méretei a X. táblázatból vehetoK. A nye
reség ll dB. 

X . táblázat 

Oldal hossz 

l 

l 
l .,A" távolság . ,a" tá vo lság Az S rert e ktor-

SM s r m) (m) vezeték hossza 
(m) (m) 

(m) 

10m 2,44 2.52 1,60 0,15 0.30 - 0,50 

15m 3~30 3,10 2,16 0,15 0.40--Q,65 

20m 4,88 5 .()4 3.20 0~ 20 0,70-1,00 
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A táplálás hangolt vezetéken keresztül történhet, melynek 
hullámellenállása körülbelül 300 ohm, de 600 ohmos hangolt 
vezeték is a lkalmazható. A táplálás itt áran1csomópontban tör
ténik. Az antenna egy, már korábban megtárgyalt illesztőtag 
segítségével tetszőleg€S hosszúságú párhuzam-vezetékkel is 
táplálható. Az "a" menetemelkedés 15-20 cm lehet. 

A Cubical-Quad-antenna hangolásához egy térerő indi
káló műszerre van szükség, melyet a nyitott sugárzó-négy
szögtől lehetőleg rninél nagyobb távolságban kell e lhelyezni. 
A reflektorvezeték rövidzárjával, illetve ezt követően a forgó
kondenzátorral a maximális térerőt hangoljuk be. Ezután az 
antennát 180°-kal elfordítjuk, úgyhogy a térerő mérőmüszer 
felé a reflektor négyszög nézzen. Ekkor a forgókondenzátorral 
óvatosan rninimális műszerkitérést állítunk be. A beállítás itt 
igen éles. Ekkor a sugárzó maximális előre/há tra arányra van 
beállítva Ez körülbelül 30 dB. Egy ilyen Cubical-Quad tel
jesítménye megfelel egy négyelemes irányított sugárzó telje
sítményének. 

3I. Az egészhullámú sarokdipol-antenna 

Az egészhullámú sarokdipol amatőr körökben idáig alig 
talált visszhangra, noha jó típusnak mondható. Az URH és 
televíziós tartományban mint adóantennák, eléggé ismertek. 
A 62. ábrán egy 90° nyílásszögű teljeshullámú sarokdipol
antenna felépítése látható. 

=lóp. 62. ábra. Körsugá,.zó tel;eshullámá 
szögdipol 

Minden sztr hossza "-12 ·V, (ahol V a rövidülési tényezö), 
vagy pedig az alábbi közelítő képietet alkalmazzuk: 

142,5 
l (m, MHz) 

j 
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6:1. áb1'a. Vízszintes szögdipolok 
sugárzási karakterisztikái 

a) f érhullámú dipolok: 
1 - nyújtott )./2-dipol 

2 - 135°-os },./2-szögdipol 
3 - 90°-os ))2-szögdipol 
4 - 45°-os ).i2-szögdi.pol 

b) teljeshullámú dipolok: 
l - nyújtott 1}.-szögdipol 
2 - 135°-os 1).-szögdipol 
3 90°-os 1).-szögdípol 
4 - 45°-os 1),-szögdipol 

A teljeshullámú sarokdipol vízszintes sugár zási diagramja 
(90°-.os kivitelben) a 63/b/3. ábrán látható. 

Ha a 90°-os teljeshullámú sa rokdipolt a 40 m-es sávra 
méretezzük, úgy ez a sugárzó egyidejűleg, mint félhullámú sa
rokdipol a 80 m-es sávon is használható. Erre az üzemmódra 
a 63/a /3. ábrán feltüntetett vízszintes sugárzási d iagram érvé
nyes, mely már nem mondható ideális körsugárzásn ?· k , de 
még kifejezett minimummal nem re ndelkezik. Egyúttal hasz
nálható ez a sugárzó a 20, 15 és 10 m-es DX sávokra is. Ilyen
kor a szögfelező i rányába történik a fő sugárzás. Többsávú 
üzemeltetés esetén a táplálást a hangolt tápvezetéken keresztül 
keli megoldani. Kizár ólagosan egysávos üzemeltetés esetén az 
illesztést e gy tetszőleges, hangolatlan tápvezetéken keresztül, 
A/4-es illesztótagon keresztül célszerű megoldani. 

35. Az emeletes sarokdipol-antenna 

Ha két t€ljeshullámú sarokdipolt A/2 távolságban helye
zünk el egymás fölé, úgy igen érdekes elrend ezést kapunk. (A 
nagy építési magasság miatt ilyen emeletes sarokdipolt csak 
10 és 15 m-es sávokra építenek.) A vízszintes körsugárzás 
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64. á.ln'a. Emeletes teljeshullámú 
szögdipol , mint függölegu nyalá.bo

lá.sú körsugárzó antenna 

megmarad, és emellett egy tekintélyes függöleges nyalábolás 
lép fel. (Lásd 64. ábra .) A figyelmes olvasó felismerheti, hogy 
ez a rendszer a H-antennától csak abban különbözik, hogy az 
egyes dipolok 90°-os szöget zárnak be egymással. í gy a 26. 
pontban elmondott tudnivalók és méretezési ismeretek erre az 
antennára is vonatkoznak. 

Vízszintesen felépített sarokdipolok sugárzási diagramjait 
- különböző nyílásszögek esetén - a 63. ábrán láthatjuk. 
Ezen diagramok k iértékelése után olyan szögdipolok tervezése 
is lehetséges, melyek a legkülönbözőbb speciális óhajokat is 
kielégítik. 
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U. VIZSZINTES, FORGATHATO IRANYITOTT SUGARZÖK 

Az, hogy a forgatható, vízszintes Yagi-típusú antenna a 
DX amatőr számára a legg.azda..~gosabb antenna-típus, szinw 
képtelenség első hallásra elhinni, hiszen egy ilyennek a ft-1-
állitása meglehetős nagy költséget jelent és komoly szaktudást 
igényel. Gondoljuk végig azonban a követk·ezőket. Egy három
elemes Yagi-antenna a fősugárzási irányban 7-8,5 dB nyere
séget szalgáltat egy félhullámdipolhoz képest, mely mintegy 
hatszoros teljesítménynövekedésnek felel m eg. Ez ru:.t jelenti, 
hogy egy 20 W -os adó háromelemes Y agival a fősugárzási 
LI'ányban va lamely vételi helyen ugyanolyan erős jelet ad, 
mint egy 120 W-os, félhullámú dipolla l. Minden amatőr tudja, 
hogy egy 20 W-ról 12'0 W-ra való teljesítménynövelés tekin
télyes anyagi befek tetést igényel. Csak egyedül a nagyfeszült
ségű tápegység és a modulátorerősítő megnagyobbítása bizto
san kiadja a forgatható irányított sugárzó felállításának a z 
árát. Az adóteljesítmény növelése majdnem m.indig oka lehet 
a televíziós és r ádióvételi zavarokkal kapcsolatos nehézségek
nek, különösen akkor, ha a nagyteljesítm ény egy egyszerű 
dipolantennán át gyakorlatilag minden irá nyban egye nletest-n 
lesugárzásra kerül. A nagyobb teljesítményű adó főbb hátrányai 
a nagy súly, nagy geometriai méretek, továbbá na gy áram
fogyasztás és a magas anódfeszültségek felhasználása (életve
szély). A 120 W teljesítménnyel dolgozó adó ezenkívül sem 
fog egy félhullámú dipollal hasonlóan jó DX er€dményeket 
szolgáltatni, rnint egy 20 W-os háromelemes Yagiva1. Ha 
ugyanis a függőleges sugárzási diagramokat összehasonlítjuk, 
megállapíthatjuk, hogy a félhullámú dipol az energiának 
nagy részét meredek szögben felfelé sugározza, m íg a 
háromelemes Yagi a DX forgalom számára oly fontos lapos 
sugárzással rendelkezik. 

A 65/a. és 65/b. áb rák rnutatják példaként a függőleges 
sugárzási k épet vízszintes fé lhullámú dipolnál (65/a . ábra), 
és vízszintes felépítésű h árornelemes Yagi-·antennánál (65/b. 
ábra). Mindkét sugárzó talaj feletti m agassága 1:25ít 

A függőleges sugárnyalábok száma, és az emelkedési szög 
mindké t esetben azonos : a hárornelemes Y agi-sugárzó esetében 
azonban a sugárzás legnagyobb része kicsi ernelkedési szögű 
nyalábba szorul össze. 

A 66. ábrán egy vízszintes, háromelemes irányított an
tenna vízszintes sugárzási diagramja látható. 
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180 

90 

65. ábra. a) 1,25.'1 magasságú vfz
szin tes félhu llám-dipol sugárzási ka
r akterisztikáj a függőleges síkban; 
b) 1,25A. m agasságú vízszintes há
romelemes Yagi antenna sugárzási 
karakterisztikája függőleges síkban 

66. ábra. Háromel emes Yagi antenna 
v ízszintes sugár zási kar akterisztikájCI 

A fösugárzási irányban egy kifejezett főnyaláb látható, 
melyne k a vízszintes nya lábszélessége hozzávetőlegesen 50°. 
Eumkívül egy gyenge há trafelé sugárzás is tapasztalható. Az 
előre lhátra a ránya 2.Q-25 dB k örül van. A v ízszint€s félhul
lámú sugárzó k özismert fekvő-nyolcas alakú diagramja a 66. 
ábrá n összehasonlításul pontozottan m eg van rajzolva. 

Yagi-antennákat az URH tartományban használnak külö
n ösen szívesen, és eze k ott igen kiválóan beváltak. Azonban 
érdemes ennek az antennatípusnak a rövidh ullámú tartomány
ban is különös figyelme t szentelni. Az alábbiakban ezért né
hány bevált Yagi-antenna-típust fogunk ismertetni, melyek 
a rövidhullámú amatőrsávokban is jól haszná lhatók. 

1. Vízszintes, kételemes irányított sugárzó antennák 

A vízszintes kételemes irányított antennát különösen a 20 
m-es amatőrsávban használják, mert a háromelemes sugárzó 
ezen a hullámhosszan már egy kicsit túl nagy méretű lenne. 
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Az ilyen antenna kétféle módon építhető fel; a sugárzót vagy 
reflektorral, vagy pedig direk torral kombináljuk. A 68. ábrán 
láthatjuk az elérhető antennanyereséget dB-ben, reflektor ~ 
direktor alkalmazása esetim az e lemek egymás közötti távol
ságának függvényében. 

Ebből az követlrezik, hogy sugárzó-direktor kombinádó
val érhető el a legnagyobb antennanyereség. Még fontosabb 
emellett azonban az, hogy ez a maximális nyereség körülbelül 
O,llA-ás elemek közötti távolságnál l<ép fe l, míg a legnagyobb 
nyereség a sugárzó- reflektor kombináció es etén O, 15A távol
ság esetén érhető el. Ezenk ívül a reflektor mindig hooszabb, 
mint a d irektor. E nnélfogva tehát a sugárzó-direktor kombi
náció adja a legnagyob b antennanye reséget a lehetőleg leg-

t /ó tJ"'f7Ó'~ 
:·~ 

t !J!!~'-
1 ~~~ r --- - - .., 
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67. ábra. Két- é~ háromelemes Y agiantenna f elülnézetben, mérete~ 
jelölésekkel 

kisebb térbeli k iterjedés mellett, és ezért a direktort sokszor 
előnyben részesítik. 

Az a lábbi k is összeállítás a kételemes sugárzóknak 40, 
20, 15 és 10 m-es amatőrsávokra szükséges geometriai méreteit 
tartalmazza, az összes érdeklődésre számottartó elektromos 
adatokkal együtt. 

A 67. ábr a mutatja az alábbiakban közölt két és három
elemes a ntennák vázlatos felülnézeti rajzát, és a méretezési 
ada tok magyarázatára is szolgál. A várható állóhullámarány 
28-29 MHz-ig kisebb, mint l : 1,3, és csak a nagyobb frekven
ciás határon éri el a z l : 2-t. 

Ha az antennát k izárólag telefónia ü zemre óhajtjuk fel
használni, úgy célszerű a sugárzó r ezonanciáját a telefónia tar
tomány közepére, t ehát körülbelül 29 MHz-re helyezni. 

Ekkor az állópullámarány az egész telefónia sávban (28,2-
29,7 MHz) kisebb lesz, m int l : 1,6. 
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Egyébként változatlan elektromos adatok In€llett 28 
MHz-es rezonanciafrekvenciára az alábbi mechanikus méretek 
adódnak: sugárzó-hoS6z S= 495 cm, direktor-hossz, D = 458 
cm, "A " távolság = 126 cm, csőátmérők d = 35-40 mm. 
A táv író üzemb:n dolgozó amatőr term-észetesen a távírós.áv 
közepére kell, hogy méretezze az antennáját, és így a rezo
nánsfrekvencia körülbelül 28,1 MHz. Mivel egy ilyen sugárzó 
csak 200 kHz sávszélességet kell átfogjon (28-28,2 MHz), 
a sugárzó sávszélessége a nyereségnövekedés előnyére szűkít
hető. 

Az így elérhető állóhullámarány a t ávírósávban jobb lesz 
mint l : 1,2. 

Kételemes irányított antenna a 1 O m-es amatőrsávra 

Elektromos adatok Mechanikus adatok 

Re7..onáns frekvencia: 28,5 M.Hz Sugár zóhossz: S = 503 cm 

An tennany ereség: 4,5-5 dB Direktorhossz: D =466 cm 

Sugárzási ellenállás: 20 ohm 
" 

A" távolság: A = 128 cm 

Előre/hátra arány : 10--15 dB Csőátmérők: d =35---40 mm 

Kételemes irányított antenna a 1 O m-es távíró amatőrsávra 

Elektromos adatok Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 28,1 MHz Sugárz.óhossz: S = 516 cm 

Antennanyereség: 5-5,5 dB Direktorhossz: D =486 cm 

Sugárzási ellenállás: 18 ohm ,,A'•-távolság: A = 131 cm 

Előre/hátra a rány : 10-15 dB Csőátmérő : d - 25mm 
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Kétele'l'nU iTányított antenn.a a 15 m-es amatúrsávra 

Elektromos adatok Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 21,2 MHz Sugárzóhoosz: s -883 cm 

Antennanyereség: 5-5,5 dB Direktorhossz: D = 634 om 

Sugárzási ellenállás: 18 ohm ~.A" -távolság: A = 170 cm 

Előre/hátra arány: to-15 dB Csőátmérő: d - 25 mm 

Kételemes irányított antenna a 20 m-es amatörsávra 

Elektromos adatok Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 14,15 MHz Sugárzóhoss.z: S = 1024 em 

Antennanyereség: 5-5,5 dB Direktorhossz: D - 966 cm 

Sugárzási ellenállás: 18 ohm ,,A••-távolsá,g: A == 259 cm 

Előre/hátra arány: to-15 dB Csőátméró : d = 35-40mm l 
Kételemes irányított antenna a 40 m-es sávra: 

Elektromos adatok l Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 7,05 MHz Sugárzóhossz:S = 2053 cm 

Antennanyereség: 5-5,5 dB Direittoc hossz: D = 1937 em 

Sugárzási ellenállás: 18 ohm "A"'-távolság: A - 518 cm 

Előre/hátra arány: lo-15 dB Csőátmérő: d - 50mm 

Z. Vízszintes, háromelemes irányítoU sugárzó-antennák 

További teljesítménynövekedés érhető el, ha a kétele
mes antennához még egy parazita elemet- és ez alkalommal 
reflektort - alkalmazunk. llyen háromelemes irányított an
tennákat a 10 és 15 m-es sávokra még viszonylag könnyű 
megépíteni, a 2Q m-es sávnál a nagy geometriai méretek m1att 
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azonban már az amatór-es7.k.ö7.ökkel e1érh~tó határon vagyunk. 
Ezeknek az antennáknak a méretezési adatait szintén a 67. 
ábrán láthatjuk. 

Háromelemes irányított antenna a 1 O m -es amatőrsávra: 

Elektromos adatok l Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 28,2 MHz Sugárzóhoosz: s = 513 cm 

Antennanyereség: 7,5-8 dB Direktorhossz: D =471 cm 

Sugárzási ellenállás: 22 ohm Reflektorhossz: R = 546 cm 

Előre/hátra arány : 20 dB "A"-távolság: A = 200 cm 

Csőátmérő: d =35-40mm 

Ez az antenna a 10 m-es t ávíró tartományra van méret€zve. 
Az állóhullámai~ány a 28-28,5 MHz tartományban maximáli
san l : 1:3. H a telefónia üzemre óhajtjuk az a n tennát készíteni, 
úgy célszerű az antennarezonanciát 29 MHz-re áthelyezni. 
Ilyenkor az egész tele fónia tartomá nyban maximálisan l : 1,8 
állóhu llámarány érhető el, és ez a sáv kezdeténél (28 MHz) 
l : 2-re növekszik. Az egyébként változatlan elektromos ada
tok me1lett a 29 MHz-es re zonanciafrekvenciára méreteze tt 
antennák m echanikai m éretei : sugárzóhossz: S = 499 cm, di
rektorhossz D = 451 cm, reflektorhossz R = 531 cm, cső
átmé ró d = 35-40 mm, A= 195 cm. 

Három.elemes irányított antenna a 15 m-es amatőrsávra: 

Elektromos ada tok Mechanikus adatok 

Rezonáns frekvencia: 21,2 MHz Sugárzóhossz: s = 683 cm 

Antennanyereség: 8-8,5 dB Direktorhossz: D =640 cm 

Sugárzási ellenállás: 20 ohm Reflektorhossz: R = 722 cm 

Előre/hátra arány: 25 dB " A"-távolság: A = 198 om 

Csőátmér•): d - 25mm 

Az egész amatőrsávban az állóhullámarány kisebb, mint l : 1,4. 
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Háromelemes irányított antenna a 20 m-es a17Ulto1"sátwca: 

Elektromos adatok Mecha nikus adatok 

Re2xmáns frekvencia: 14,15 MHz Sugárzóhoss.z: S = 1019 cm 

Antenn8111Yereség: 8-8,5 dB Dire!dorhossz: D = 958 cm 
Sugárzási ellenállás: 20 ohm Reflektorh06Sz: R = 1079 cm 
Előre/hátra arány : 25 dB Csőátméró: d = 35-40mm 

" A"-távolság: A - 302 em 

A távírósávban az állóhullámar ány kisebb. mint l : 1,4, a na
gyobbfr ekvenciás sávvég.en körü1belül l : 1,8. 

Az alábbiakban a 14,05 MHz (távírósáv). és a 14,25 MHz 
(télefóniasáv) f rekvenciákra a mechanikus adatokat közöljük. 
Az egyéb elektromos adatok változatlanok maradnak. 

Rezonanciafrekvencia 14,05 MHz Mechanikus méretek 

Az állóhulláma rány a 20 m-es Sugárzóhossz: S = 1026 tm 

sávba."l jobb mint l :1,2. A n agy- Direrl:torh ossz: D - 969 cm 

frekvenciás sávvégen is csak Reflektorhossz: R :::::: H)87 c:rn 

1:2,5-re növeksZik. ,,A" -távolság: A - 304 arn 
Csőátmérő: d = 35- 40mm 

Rezonanciafrekvencia 14,25 MHz Mechanikus méretek 

A 20 m-es telefónia sávban Sugárzóhossz : s = 1012 cm 

az á llóhullámarány jobb, rnint Direktorhossz: D - 952 cm -

l ;1,3. Az alacsonyabb frekven- Reflektorhossz: R = 1072 cm 

clás sAvkezdetnél is csak 1:2 " A"-távolság: A - 300 cm 
értékre növekszik. Csóátmérö: d = 35-40m.tn 
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A két- és háromelemes irányított antennákra megadott előbbi 
adat ok csak akkor érvényesek , ha az antenna legalább Á./2, 
vagy ennél nagyobb távolságra van a talaj színe fe lett. Ekkor 
az előre kiszámolt rezonanciafrekvenciától való e ltérés nem 
lesz nagyobb, mint 50 kHz. Ha viszont az antennamagasság 
kisebb, mint A/2, úgy a sugárzás rezonanciája a nagyobb föld
kapacitás következtében lefelé tolódik el. Ilyenkor például a 
21,2 MHz-re méretezett antenna valóságos rezonanciafrekven
ciá ja 20,8 MHz is lehet. Amint m ár az előbb említet tük, a 
kicsiny építési m agasság ezenkívül a függőleges sugárzási 
szög növekedését is eredményezi és ezzel az antenna DX tulaj
donságai nagymértékben romlanak. 

Az antenna közelében levő akadályok sokszor reflexiós 
és a bszorbciós jelenségeket e redményeznek. Különösen kelle
metlenül hatnak a gyakori hálózati szabadvezetékek, táv
beszélő és távíróvezetékek, nagyfeszültségű árbocok, tetőere
szek, villámhárító levezeté-sek stb. Szerencsére az ilyen tár
gyak csak akkor 7...ava rnak, ha az a ntenna fősugárzási iránya 
az illető aka dály felé mutat. Az akadály természetétől és távol
ságától függően a tulajdonságok kisebb-nagyobb romlásával 
kell ilyenkor szám olni. 

Meg kell m€g említeni, hogy az e lemek átmérője az 
antenna rezona nciafrekvenciáját is, és a sávszélességet is be
folyásolja. A m egadottnál vékonyabb csövek az elemek kismér
tékű meghosszabbítását k ívánják meg, rniközben az antenna 
sávszélessége is csökken. Vastagabb csövek esetén az antenná
kat kissé m eg kell rövidíteni, de a sávszélesség növekszik. Ezt 
a körülményt azonban csak akkor kell figyelembe venni, ha az 
előírt csővastagságtól való e lt érés nagyobb mint 50°/0. 

3. Az irányított sugárzó antennák táplálása 

Az eddig tárgyalt irányított sugárzó antennák talpponti 
impedanciá ja 20 ohm körül van. A sugárzó közvetlen táplálása 
ezért nem lehetséges, hiszen 20 ohm hullámellenállású és vesz
teségszegény t ápvezeték nem létezile Ezen antennák táplálá
sára tehát szívesen a lka lmaznak koaxiális kábelt, mert ezek 
mechanikailag szilárda k, időállóak, és helyzetváltoztatás esetén 
mindig megtartják azonos hullárnellenállásukat. A parazita ele
mekkel e llátott ant€nnarendszer t a koaxiális kábelhez legegy
szerűbben és legolcsóbban "Gamma-Match" segítségével illeszt
het jük. Egysz€rűs€ge ellenére a gamma-illesztés semmiképpen 
sem tekinthető pótmegoldásnak, hanem ténylegesen mechani-
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kru1ag és elektromosan is a legjobb módja az antenna koaxiá
lis kábelhez való illeszt€sének. A 68. ábrán a gamma-illesztés 
valamelyest módosított formája látható. 

XI. táblázat 

Am~tiii"sáv Illesztö csö hossza ,,A" tá volság .,C'· koudc_tu: :i !or 
Cm) L (cm) végirt-'K~ 

(an) (pF) 

10 80 ~o 50 

l !i 120 14 8 Q 

20 1'10 16 150 

40 300 22 205 

Gamma-illesztések m éretezésére pontos adatokat nem le
het megadni. A XI. táblázat csak o]yan antenn.arendsze:Te 
vonatkozik: melynek a sugárzási ellenállása 15-30 ohm. es 
5()-75 ohm hullámellenállású koaxiális kábeJ.hez kell iUe.sz
teni az antennát. 

Az illesztőtagok átmérője a sugárzó átmérőjének harmada, 
vagy negyede kell legyen. 

Az illesztőtag párhuzamos kapcsolódása a sugárzó elektro
mos meghoszabbítását e redményezi, m elyet a sugárzó meg
felelö megrövidítésével kell kompenzálni. Egyszerűbben és biz-

68. ábra. Yagi-sugárz6 gamma-illesz
tése tetszőleges koaxiális kábelhez 

supó,zó bilincs~ 

tosabban érünk azonban célt , ha a gamma-i1les7.tés ilye-;1for
mán fellépő incluktiv r észét a 68. ábrán láth:'ltó C forgókon
denzátor segítségével kapacilive lehango}juk. Így aránylag 
hamar sikerül közel l : l állóhulláJnarányt elérni. A sugárzó és 
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a.t illeszt6tag közötti fémes CSsszekötö kapocs áníthat6.. Ezt 
beforgatott kondenzátornál addig kell tologatni, míg a koaxiá
lis kábelen az állóhullámarány a legkisebb lesz. A forgókon
denzátor megfelelő változtatásával általában sikerül az álló
hullámoknak még megmaradó részét is eltüntetni. 

A gamma-illesztés javított formája "omega-illesztés" néven 
ismeretes. Ez különösen rövidhullámú antennák esetében elő
nyös, hiszen a gamma-tag fémbilincsének tologatása a lengő
árbocon nagyon nehéz, kifejezetten artistamutatvánnyal egyen
értékű. Az omega-illesztésnél viszont a bilincset nem kell álli
tani, hanem szilárdan rögzítjük. Az illesztőtag hangolása két 
forgókondenzátor segítségével történik, melyeket a sugárzó 
közepetáján helyezünk el. Szüks€g esetén a hangolás folyamán 
ezeket a forgókondenzátorokat k ísérletileg hosszú vezetékek
kel a talaj szintjéről kezelh etjük Az omega-ill€Sztés további 
előnye, hogy az illesztőcső hossza csak fele a gamma-tagnál 

6!1. ábra. 'Egy tagból áll6 RH-Yagi
sugárzó omega-illesztése 

szükségesnek Az anyagtakarékosságon túlmenően ez a tény 
az illesztőrendszer mechanikus szilárdságát is növeli. A 69. 
ábra egy javasolható omega-illesztést mutat. 

A C1 forgókondenzátor - akárcsak a gamma-illesztésnél 
(68. ábra), - arra szolgál, hogy a talpponti impedancia induk
tív részét lrompenzálja . ~ kondenzátor a tologatható bilincs 
szerepét veszi át . Ezzel a kondenzátorral gyorsan és finoman 
állitható be az az impedancia-érték, mely a felhasznált koaxiá
lis kábel hullámellenállásának felel meg. 

A gamma-illesztésn-él megadott adatok az omega-illesz
tés esetében azzal a korlátozással érvényesek, hogy az L hossz 
csak fele a gamma-tagnál szükségesnek . A 4 forgókondenzá
tor értékei a következők: 
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~bilincs 
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lcöl:u~l 

fémbilincs 

70. ál;rra. Az illesztóta-q mechanikus kivit~le 

10 m-es sávban: 20 pF 
15 m-es sávban: 25 pF 
20 m-.es sávban: 30 pF 
4() m-es sávban: 50 pF. 

A C1 és a ~ kondenzátorok egyszerű kivitel űek lehetnek, 
mert a s ugárzó talppontjában na.gy feszülts€g nem l€p fel. 
A s ikeres hangolás után a forgókondenzátor okat azonos ka
pacitású fix kondenzátorokra cserélhetjük ki. Ilyenkor termé
szetesen a forgókond enzátoron beállított kapacitás értékét 
pontosan le kell m~rni. Az így megállapított kapacitásokat al
kalma.s fix kondenzátorok (légkondenzátor, csillám.kondenzátor, 
vagy kerámikus kondenzátor) megfelelő összeka pcsolásával he
lyettesítjük. 

A forgókondenzátort, vagy a fix kondenzátort műanyag 
dobozban időállóan helyezzük el. Az illesztőcső mechanikus 
megfogását a talppontban úgy kelJ eszközöln i. hogy az illesz
tőcső a sugárzótól szigetelve legyen . Ehhez va!5)7 egyszerű tér
közszhtetelőt, vagy olyan csőbilincset has ználunk, amelyet a 
közepén sziietelő anya~ tart össze. (Lásd 70. ábra.) 
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Jtidi6amat~t l;aJu 
-4 ·"OROZAT EDDIG MEGJELENT SZÁMAI: 

1. s z. BANSZEGI : Hogyan lehetsz rádióamatór? (3.60) 

2. sz. FUVESI: Elsö rádiókész ülékern (3.60) 

3. s z. STEF ANIK: Tanuljunk morzét! (3,60) 

4. sz. LENGYEL: Rókavadászat rádióval (2,40) 

5. sz. K UN: Televízió tá\'olsági vétel (3,60) 

6. sz. MAKAI: Ama tör mag nc tofon h :ír o m sebcsségr e (3.60) 

7. sz. HET:E:NYI : Televízió- és URH-ante nnák (3,60) 

8. sz. FÜVESI: Építjük elsö hangszórós rádiónkat (4,80) 

9. sz. G YURKOVICS: Tele v iT.ió kéS7Ülckck j a , ·ltáSa I . (AT 301) (3.60) 

10. sz. ZOLTAN: Amatőr TV \"evökészülék ek (4,80) 

11. sz. GYURKOVICS: Telev ' z :ó készülék('k javitása II . (AT 501) (3,60 

12. sz. SŰR EG: Ha t elektron ikus hangszer (3,60) 

13. sz. HÁZMAN- HRABAL: 1000 tranzisztor és dióda adatai I . (6,00) 

H. sz. HAZMAN- HRABAL: 1000 tranzisztor é s dióda adatai II. (7,20) 

15. sz. HIDV:E:GI: Kezdö rádióama tör adástechnikája (6.00) 

Ui. s z. RADVANYI: Hazai m a g netofon k észüléke k (6.50) 

11. sz. HEIM: E le l<t ronikus készülékek fotoamatőröknek (4,80) 

18. sz. S Z :E:KELY: HI- FI erősítők (4,80) 

19. sz. GYURKOVICS: Tc!evízlókészülékek javftása III. (AT 403) (4,80) 

20. sz. :E:RCZ.FAL VI: T elevíz!ó ké s7ülékc k jav ít ása IV. (1\'lunk.ác:sy) :3.60) 

21. sz. ROSTAS: URII ' 'ét eltechnika amatőröknek l . <4.80) 

22. sz. ROSTAS: URH vé teltechn ik 'l amatöröknek Il. (6,-) 

23. sz. GOND A : Stabillzá torok elektroncsóvel és tranzi sz torra l CG,- ) 

24-25. sz. S Z:E:PE: Rádióamatörök roatematikája I.- 11. (-4.80-6,-) 

26. sz. Húsz tranzisztoros kapcsolás (3,60) 

2í. sz. HAZMAN- KOVACS: Tranzisztoros rádiót építünk (-4.110) 

28. sz. Amatörantennák (I) RH 

ELŐKÉSZÜlJETBEN 
)'lagneto fo n k é.3zülékek javítása (l\Iambo) 
A f ilzetsorozat m egjelent számai besze reziletök a 
KISZ rádióamatör és ezermester boltjaiban és a könyves boltokban, 
vagy postán megrendelhetők a z amatőrbolt c fmén: 
Budapest, VI. Lenl.n-krt. 92. 


