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Zde nejsou konstrukční zásady, ani návody na stavbu koncových stupňů, ale předpoklady k používání,
vytvoření vhodných podmínek a obsluha těchto přístrojů.

Obr. 1 Klasický panel koncového stupně s podstatným měřením Ia, Ig2 a Ig1 a ovládacími prvky

Obr. 2 Jiné uspořádaní měřících a ovládacích prvků. Ladící prvky TUNE a LOAD mají stupnice a měřící
přístroje jsou v řadě za sebou pro měření Ig1, Ig2 a Ia. K měření RF slouží multimetr ( Ig1/Ua/RF)
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Obr. 3 PA Yaesu FL 2100Z klasické ovládací prvky a měřáky s měřením Ia a multimetrem pro měření
FWD/REF/IP
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Obr. 4 Panel koncového stupně, ve kterém se vyzná jen majitel. Kombinace přepínačů a ladících
prvků bez tabulky ladění nešlo zprovoznit. Navíc ještě ladící rolšpule…svítící lampy jsou GU81 a je to
kvarteto. Spodní měřáky měří anodový proud každé větve. Měřák nahoře měří Pout.

Obr.5 Kombinace ovládacích prvků a měřáků s barh grafy, které šetří místo. Na levé straně měření
Ig1 a Ig2, vpravo měření Ia. RFout do 1000 W a RFref do 300 W. Multimetr měří Ua, 24 a 12 V.

Ladíme koncové stupně
Koncové stupně s elektronkami mají přední panely vybavené měřícími přístroji a ovládacími prvky.
Některé měření je jen informativní a jiné důležité provozní. Seznámíme s jednotlivými prvky.
Informativní měření:




Síťové napětí, obvykle stačí kontrolka, Ledka
Anodové napětí, ovládací napětí
Servisní údaje o napětí Ug1, Ug2, žhavení

Provozní měření:


Anodový proud
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Proud první a druhé mřížky
VF napětí na výstupu, případně výkon PWR, Pout
VF napětí zpětné, nebo odražený výkon, případně PSV , SWR

Zde bude dobré vysvětlit často používané zkratky
Wait
STBY
OPR
Fault
Reset
ON
OFF
Band
TUNE
LOAD
Blower
RF out
Refl. Power
Anoda A
HV
Meter V
PTT
PSV

čekáme na nažhavení elektronky cca 4 minuty u keramických elektronek
připraveno k provozu, pohotovostní režim
provozní režim
porucha
odblokování poruchy stisknutím tlačítka za 5s
zapnuto
vypnuto
provozní pásmo
anodový kondenzátor (většinou C1)
anténní kondenzátor (většinou C2)
ventilátor
výstupní výkon do antény ve wattech ( PWR, Pout)
odrážený výkon z antény ( Pref)
anodový proud elektronky
anodové napětí, vysoké napětí cca 3 kV
multimetr pro měření napětí ( Ug1, Ug2, ovl. napětí 12 V, Ua)
ovládání koncového stupně v režimu TX/RX
poměr stojatých vln ( stejné SWR)

Obr. 6 PWR a SWR metr s vyladěným koncovým stupněm do antény. Pout 1000 W a SWR 1,1
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Některé koncové stupně ( PA) nemají měření výstupního výkonu a musíme použit externí PWR/SWR
metr. Příklad je na obr.6 s kvalitním měřákem CN 501H, který má rozsahy 15/150/1500 W. Kalibrace
PSV metru je samostatná kapitola, ke které najdeme spoustu podkladů.
PWR/SWR má být povinným vybavením vysílací stanice. Je to základní informace o anténě, která tvoří
zátěž pro transceiver ale i koncový stupeň. Hodnota PSV nám ukazuje, zdá je anténa použitelná pro
vysílání. Přitom hodnota PSV je poměrová záležitost a není závislá na výkonu. PSV bude stejné při 100
W a stejné při 2000 W. Vždyť ta anténa je pořád stejná se svým reálným a jalovým odporem. Ten se
mění jen s frekvenci.

Obr.7 PA QRO 2500 W přední panel s měřením proudu druhé mřížky a multimetrem. Ladící
kondenzátory jsou opatřeny stupnici a převodem. Proto jsou na knoflíku ty klíčky. Prostě vyžaduje
jemné ladění Pí-L článku, ladíme jako housle.
V každém Návodu na obsluhu PA najdeme jednoduchý postup ladění:






C2 Load nastavte na maximální hodnotu kapacity
Přepněte na správné pásmo
C1 Tune hledejte „dip“ na anodovém proudu
Sledujte maximum VF do antény
C2 Load dotáhněte na max. VF

Jak jednoduché, že ano. Jenže má to své ALE. První věcí je, že nevíme kde je na stupnicích C1 a C2
maximum a minimum kapacity. Je tam obvykle stupnice 0-100 v dílcích. Někdy je číslo 100 maximum
a někdy zase je maximum nula. Proto jen ladící tabulka s hodnotami úhlového natočení obou prvků.
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Další ale spočívá v tom, jaké má parametry připojená anténa. Jaké má PSV nám ukáže měřák
zapojený mezi TRX a anténu. Pokud bude PSV také, jak ukazuje obr. 8, bude to v pořádku. Ne vždy je
nutný anténní analyzátor AA 500. Stačí 10 x levnější, ale dobrý PSV metr. Tak jak jsou špatné a dobré
antény, tak jsou dobré a špatné PSV metry. AA 500 umožňuje grafický obraz v širším zvoleném
pásmu, anebo přímo na zadaném kmitočtu, jak je na dalším obrázku 9.

Obr. 8 Průběh PSV u antény pro 80 m nastavené v segmentu SSB
V každém případě potřebujeme nejdříve ověřit PSV na anténě. V dalším kroku potřebujeme výkonovou
zátěž na 1000 W, abychom mohli prověřit koncový stupeň a vytvořit ladící tabulku.
Tabulka 1 Ladění se zátěži 50 ohmů/ 1000 W a PSV 1,0

Band Kmitočet Tune
[ kHz ]
anoda
1,8
1885
30
3,5
3540
58
3,8
3780
50
7
7150
20
10
10140
10
14
14250
25
18
18105
50
21
21200
0
24
24900
65
28
28200
0

Load
anténa
65
65
50
22
2
50
40
25
40
40

Pin

Pout Ig1 Ig2

30
35
35
30
30
30
30
30
35
30

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

2
1
2
1
2
2
3
2
1
1

35
30
30
30
30
30
30
30
25
30
7

29

29000

5

35

30

Poznámka

Ig2 0

bez buzení

20 mA

Ig2 1

s buzením

30 mA

Ig1

800

1

30

2 mA

Obr.9 Průběh PSV u antény pro 21 MHz
A. Obsluha a první testy s koncovým stupněm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K PA připojíme ohmickou zátěž a případně PWR, pokud tím není PA vybavený
Kontrola propojení mezi TRX a PA, připojení šlapky k PTT, připojení uzemnění.
Po zapnutí PA kontrolujeme ventilátor a napětí na anodě
Přepínač je v poloze STBY a při výkonu cca 10 W kontrolujme průchodnost PA
Zapneme OPR a bez buzení zešlapneme šlapku. Kontrolujme anodový klidový proud.
Kontrolujeme přepnutí na správné pásmo a hrubé nastavení C1 a C2 podle tabulky
Pokud tabulku tvoříme, musíme pomocí C1 najit „rezonanční kmitočet“, který se projeví
„dipem“ na anodovém proudu a výchylkou RF, kterou doladíme na max. výchylku pomocí C2
8. Zvýšíme nepatrně příkon a kontrolujeme zvýšení proudu Ig2. Znovu doladíme oba prvky.
Kontrolujeme teplotu vzduchu z elektronky a velikost anodového proudu podle parametru
elektronky. U tetrod při zvýšování buzení dojde ke vzrůstu Ig2. Tento proud stáhneme
pomocí C2 a znovu přibudíme. Když se přiblížíme k limitnímu dovolenému proudu Ig2 a VF je
v maximu, je ladění skončeno zápisem do tabulky.
9. Takto prověříme všechna pásma.
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B. Příprava koncového stupně, aneb anténa a koncový stupeň
1. Připojujeme jen přizpůsobenou anténu, která vykazuje dobré PSV < 1.5 : 1

2. Použijeme tabulku ladění pro všechny pásma se zátěži 50 ohmů/1000 W
3. PA přepneme do požadovaného pásma a nastavíme oba ladící kondenzátory na předladěné
hodnoty v rozsahu 0-100, podle tovární tabulky pro zátěž 50 ohmů.
4. Transceiver se nastaví v daném pásmu na plný výkon a PA se zapne do módu STBY.
5. TX zaklíčujeme v modu CW a pozorujeme průchodnost PA a výchylku RF out a PSV na
připojené anténě. Pokud bude poměr PSV menší než 1:1,5 tak pokračujeme v přípravě.
6. Nastavíme polohu OPR, bez buzení zaklíčujeme. Anodový proud bude cca 2 Led-200 mA
7. Budící výkon nastavíme na cca 5 W a z pomocí PTT nastavíme pro CW
C. Ladění koncového stupně a postup ( Pin, BAND/TUNE/LOAD/ Pout)
Příklad koncového stupně s elektronkou GU74b
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Anodový kondenzátor TUNE doladíme na max. výchylku RF out (Pout)
LOAD kondenzátor pro anténní obvod doladíme na max. Pout
Zvýšíme Pin na 10 W a pozorujeme Ig2, který ukazuje cca 20 mA, Pout bude 150-200 W
Zvyšujeme Pin tak, až vzroste proud v druhé mřížce na 25-30 mA.
Pomocí anténního kondenzátoru LOAD snížíme Ig2 a vzroste Pout.
TUNE jen jemně doladíme na max. Pout.
Při buzení cca 30-35W bude proud Ig2 cca 30-35 mA a začíná téci proud Ig1 okolo 0,5-1 mA
Správným naladěním LOAD se snažíme snížit proud Ig2 a proud Ig1 stoupne. Ručky měřáku
„stříhají“ proti sobě. Přitom Pout bude maximální.
9) Dovolený proud Ig2 je 50 mA. Pomocí C2 – Load musíme vždy hodnotu z maxima Ig2 o něco
stáhnout. Při hodnotě 40 mA a proudu Ig1 cca 2 mA bude výstupní Pout větší než 1000 W. Na
indikátoru Pout budou svítit všechny Led a také červená s překročením výkonu. Anodový
proud bude ukazovat 7 Led, neboli proud 700 mA
10) Vyzkoušíme naladit všechna pásma s anténou a doplníme novou tabulku ladění s naší
konkrétní anténou. Kolik antén, tolik tabulek. Ladící tabulka a poloha ovládacích prvků je
základem pro odborné používání koncového stupně a jeho životnost.

D. Poznámky k ladění zesilovače.
PA pracuje ve třídě AB proto, aby odevzdával optimální Pout do antény. Přitom se vyžaduje dobrá
linearita s dobrým potlačením druhé harmonické až 50 dB. Toho se dosahuje použitím zapojení Pí-L
článku mezi anodou elektronky a anténou. Vyžaduje to jemné a přesné naladění s pomocí
anodového a anténního otočného kondenzátoru a měřících přístrojů. Naladění usnadňuje tabulka
ladění.
Funkce anodového kondenzátoru – TUNE spočívá v přizpůsobení měnící se dynamické resistence Rd
elektronky při různém zatížení, ke vstupní resistenci Pí článku.
Anténní kondenzátor – LOAD má za úkol přizpůsobit výstup Pí článku se zátěžovou resistenci antény.
Vysvětlíme si jen trochu, proč tomu tak je.
U klasického Pí článku jsou obvykle prvky C1 a C2, které přizpůsobují obě resistence v poměru
1:40. Rd anody je 2000 ohmů a výstupní Rz je 50 ohmů. Pak 2000:50=40
Při použití Pí-L článku je poměr na příklad Rd C1: Rz na C2 = 2000:200 = 10. U antény je poměr
200:50 = 4. Ladění je jemnější. U tetrod je velice důležité jemné ladění do zátěže na povolený proud
Ig2.
Správné naladění záleží na první podmínce přizpůsobené antény. To znamená, že naše anténa ještě
před tím, než uvažujeme o použití koncového stupně, musí vykazovat lepší PSV než 1,2. Nebudeme
zde mluvit o impedancích a reaktancích, to budou znát majitele anténních analyzátorů. PSV je poměr
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neměnný a nemá na něj přiváděný výkon do antény vliv. Pokud to někdo tvrdí, tak nerozumí
fyzikálním zákonům. Na příklad když při PWR 100 W z transcievru bude ukazovat anténa PSV
hodnotu 1:1,2 tak stejnou hodnotu PSV musí ukazovat při výkonu 1000 W.
Při vyšších hodnotách PSV je nutný anténní tuner zapojený mezi anténu a napáječ pro koncový
stupeň. ATU kompenzuje jalovou složku impedance a zároveň transformuje ohmickou složku na
požadovaných 50 ohmů. Pak bude PSV blízko čísla 1,0.
Stupnice pod ladícími kondenzátory je opatřena kružnici 180 stupňů rozdělených na 100 dílků. Tyto
dílky jsou jen pro orientaci polohy ladicího prvku a neznamenají žádné hodnoty kapacity.
Více o konstrukci Pí-L článku nepotřebujeme vědět, protože toto je návod na obsluhu a ne na
konstrukci PA.
Pokud mezi PA a anténu zapojíme dobrý PWR/SWR metr na 2 kW, můžeme sledovat obě výchylky
současně. Při PSV cca 1,2 lze dosáhnout Pout 1200 W při provozu CW a nepřestoupení proudu Ig1
cca 5 mA a proudu Ig2 cca 40 mA. Při proudu cca 50 mA zapůsobí ochrana a PA přejde do režimu
STBY. Po resetování je obnoven provoz za cca 4 sec. Pokud překročíme anodový proud, zapůsobí
ochrana tak, že začne znovu celý proces časování pro žhavení to je cca 4 minuty. Je to také signál pro
obsluhu, aby stáhla buzení a šetřila drahou elektronku.
E. Poznámky obecné, které zdánlivě nesouvisí
1) Toto nastavení a ladění je za předpokladu, že napájecí síť je v pořádku a tvrdá. Tento
spotřebič vyžaduje samostatný zásuvkový vývod s jističem B16A. Při zakličování na plný
výkon smí poklesnout Led pro měření anodového napětí jen o max. 2 ledky. Jinak řečeno,
pokles síťového napětí je tolerováný jen 2%. Při napětí sítě v klidu 230 V je pokles na 225 V.
Pokud bude pokles větší, využíváme PA jen na 70-80%, to je s Pout 700-750 W. Je vhodné
elektrickou instalaci odborně zkontrolovat.
2) Dříve, než použijeme zesilovač výkonu, musíme prověřit naši anténu. Budeme ji prověřovat
jak v místě připojení antény, tak v místě připojení PA s koaxiálním kabelem. Zapojíme dobrý
měřič výkonu a PSV a odzkoušíme se svým TRXem na těch pásmech, ke kterým anténa slouží.
Zdůrazňujeme, že PSV nesmí být horší než 1,2. V opačném případě musíme k napájení antény
použit ATU a prověřit celou kabeláž, zdá je v pořádku. Pozor na různě nastavované kabely a
spojky. Hodnotu PSV 1,2 dovede ještě Pí-L článek v koncovém stupni tolerovat a přizpůsobit
anténu k výstupu PA. V opačném případě (při vyšším PSV) je nutno anténu přizpůsobit tak,
aby se na ni PA díval jako na reálnou zátěž s nízkou hodnotou PSV. Někdy pomůže upravit
samotnou anténu, jindy jen napáječ a v poslední řadě je nutný anténní tuner.
3) Pokud jsme nikdy nepoužívali koncový stupeň je vhodné určitý trening okolo ladění Pí a Pí-L
článku. Nastavíme jen 30-50% b udícího výkonu a budeme pozorovat, jaký mají vliv ladící
prvky Pí článku. Anodový kondenzátor C1 – TUNE nastavuje „do rezonance“ vstupní obvod
resistance z elektronky do vstupu Pí článku. Je zde kmitočtová závislost a také závislost
protékajícího anodového proudu. Obvyklým indikátorem byl pokles anodového proudu.
Jenže tento pokles je poměrně nevýrazný. U tetrod je daleko lepším indikátorem hodnota
proudu druhé mřížky. Dalším prvkem je C2-anténní kondenzátor, neboli LOAD, kterým
přizpůsobujeme zatěžovací resistanci antény k resistenci Pí-L článku. Navíc C2 musí
kompenzovat tu špatnou hodnotu PSV. Když se podíváme na schéma Pí-L článku tak vidíme
za sebou zapojené dva L články C1+L1 a C2+L2. Na vstupu článku je anodová dynamická
resistence Rd a na výstupu resistence antény. Indikátorem správného naladění je velký
výstupní výkon Pout a malý odrážený výkon a hlavně proud Ig2 spolu s Ig1. Pro dobrou
kvalitu výstupního signálu volíme 50% hodnoty z uvedeného maxima. To proto, že tyto testy
děláme v jednotónové zkoušce. Při dvojtónové zkoušce a při provozu SSB dosahuji špičkové
hovorové hodnoty maximálních hodnot, které analogové ručkové přístroje nezaznamenají.
Zaznamenají je ale okolní stanice. Někdy i lokální domácí síť WiFi. Pamatujme, že někdy
méně výkonu do antény je lepší, než způsobit problémy jiným.
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4) Jaké jsou nejčastější chyby při používání větších výkonů.
a) Nepřizpůsobená anténa s resistenci jinou než 50 ohmů ( někdy i nevhodná anténa)
b) Nevhodná bezindukční zátěž na 100 W
c) Nevhodný napájecí kabel ( RG58 není vhodný pro velké výkony)
d) Nevhodné a špatně připájené konektory PL, používání spojek, úhlových konektorů
e) Napájecí kabel od TRX k anténě má PSV větší než 1,1 ( spojované kabely o neznámé
impedanci, neoznačené). Na konec napájecího kabelu připojíme bezindukční zátěž a
měříme poměr PSV na příklad se 100 W.
f) Elektrická instalace je v žalostném stavu. Stačí jednoduchá zkouška s varnou konvici cca
2000 W. Při zapnutí změříme pokles napětí v zásuvce. Viz bod 1).
g) Neuzemněný transceiver a koncový zesilovač a také napájecí zdroje. Měli bychom mít
uzemňovací lištu, na kterou propojíme vodičem 2,5 mm2 všechny kovové části přístrojů.
h) Také špatná operátorská zručnost. Kvalifikaci lze zvyšovat trénováním a studováním
Návodů k používání.
Závěr.
V podstatě se jedná o velice jednoduchý blok koncového stupně, Pí článek nebo Pí-L článek. Jeho
návrhu se věnovalo spousta autorů. Od Ikrenýho přes OK3YX, OK3GI, OK1ZN, OK3MM a další odkazy,
které najdeme v radioamatérské dokumentaci za posledních 40 roků. Existuje mnoho SW pro návrhy,
připomeňme jen SW podle G3SEK. Užitečné jsou stránky PA0FRI a F1FRV, kde najdeme návrhy na Pí
články. Tento dokument Notebook QRO se zabývá ale laděním a přípravou PA k provozu.
Předpokladem je, že konstrukteři správně navrhli všechny prvky a připravili i návod k obsluze.
Uvede osobní zkušenost. Za posledních 30 roků jsem opravoval desítky koncových stupňů a také
pomáhal oživit desítky radioamatérských pracovišť. Obvykle to funguje vždy podobně.

Nějak to nefunguje, přijeď se na to podívat.

Příklad první.
Vybaven dříve aspoň PSV metrem a nějakým anténním analyzátorem, případně malou zátěži 50m
ohmů. Byly doby, kdy jsme oba přístroje vyráběli HM. Odpojím koax z TRXu a měřím PSV 1:3-5
v pásmu CW i SSB. Odpojíme napáječ po zahradě o délce cca 50 metrů a měřím samotné invertované
V pro pásmo 80 m.
Obvykle ustříhnuté na 3650 kHz. Tak se domlouváme, zdá to chce do CW nebo SSB pásma.
Prodloužíme, nebo zkrátíme ramena a nastavíme na PSV 1:1,1. Pak na koaxiální kábel připojím zátěž
50 ohmů a PSV je zase 1:3. Kontroluji po délce kabel spojený ze 4 části. Pry vše RG 213. Jenže jeden
díl byl nějaký ruský 120 ohmový. Nahradíme jiným kabelem a PSV je již 1:1,1.
Připojíme TRX a anténu a při 100 W je PSV 1:1,1 v CW pásmu 80 m. Velký udiv majitele. Připojíme PA
a vyladíme One kW. A PSV je stále 1,1. Pak ještě upravíme anténu tak, aby konce antény šly odpojit
asi 1,5 m a anténa byla v SSB pásmu. Tak jsme si předvedli ještě QSO s FLM a PSV1,1. Jak málo
stačilo.
Ale „vyrobili jsme „ ladící tabulky, bez toho to nikdo nenaladí.
Příklad druhý.
Nějaká polská směrovka na stožáru a na některých pásmech nejde naladit PA. Opět klasické
proměření jak v hamovně, tak pod stožárem. Kabeláž v pořádku jen anténa vykazuje na 14 MHz dobré
PSV, ale na dalších 21/28 MHz je již 1:2,5. Co s tím? Na holý TRx se i dovolává….zde pomůže jedině
anténní tuner a přepínač pod anténou. A zase problém s laděním ATU….tak stěhujeme TRX pod
anténu, zapojíme lepší PSV a propojíme s ATU. Anténu sice nevylepšíme, ale koncový stupeň již jde
naladit. A zase ladící tabulka i pro ATU.
Takových příkladu pro poučení by bylo mnoho. Dneska s vybavením na příklad AA 500 je lokalizace
závady daleko snazší, než jen s PSV metrem. Ale poučení z těchto příkladu je, že po stavbě antény by
se měla vždy doladit tak, aby byla jen reálná složka impedance bez záporné i kladné reaktance. Mojí
staří učitele mne učili, že přípustná hodnota jX je maximálně 5 ohmů. Pak s tím není problém.
Přílohy:
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1. Pí článek – jak jednoduché
2. Návrh Pí článku Robert hnátek OK3YX

3. Měření na koncovém stupni pomocí dvoj tónové zkoušky
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P 1 Pí článek jak jednoduché na první pohled
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P3 Měření na koncovém stupni pomocí dvoj tónové zkoušky
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