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LP100A – DIGITÁLNY VEKTOROVÝ VF WATTMETER 

Podľa dokumentácie N8LP popísal Tono Mráz, OM3LU 

LP-100A je digitálny vektorový wattmeter so zobrazením komplexnej impedancie 

(R+jX) s automatickým prepínaním rozsahu od 50 mW po 3 kW (5 & 10 kW sú op-

tions), s jasným a rýchlym grafickým VFD displejom, so simultánnym zobrazením vý-

konu - POWER a PSV – SWR, alebo REF PWR v číselnej a grafickej (bargraph) forme. 

Má ďalší prepínateľný displej pre dBm, RL, kompresiu a pre kalibrovaný merač sily 

poľa v dBm. LP100a má zabudovanú automatickú korekciu výkonu na každom pásme 

(band-by-band) s čítačom frekvencie so špičkovým hold módom, flash upgradovateľný 

firmware, sériový interface RS232, pohodlné ovládanie, monitorovací a kresliaci (plot-

ting) software, PSV alarm / NIST kalibráciu a veľa ďalších vymožeností. 

VV LL AA SS TT NN OO SS TT II   LLPP110000 AA   

- Rýchly, vysokokontrastný GVFD stĺpcový displej pre výkon a PSV s číselným zobrazením 

pre obe veličiny  

- Stĺpcové displeje majú preprogramovateľný štýl, tlmenie, správanie a rozsah  

- Zobrazenie aj v profesionálnych jednotkách - výkon v dBm a PSV v dB Return Loss  

- Rozsah 50 mW až 3000 W s tromi automaticky prepínanými rozsahmi (ako opcie sú           

5 a 10 kW)  

- Rozlíšenie displeja Power je od 0,01 do 1 W v závislosti od rozsahu  

- Frekvenčný rozsah je 1,8 –54 MHz, s automatickou pásmovou korekciou 

- Z, R, |X| sa zobrazuje v rozsahu 0–999,9 ohmov  

- Separátny snímač (coupler) s 50-ohmovými portami  

- Peak-hold číslicové zobrazenie výkonu (power) s "hang" charakteristikou pre výkon a PSV  

- Presnosť merania PSV je < .15 (5%) od asi 1 do 3000 W, typicky .05  

- Presnosť merania výkonu je 3% typicky pri každom výkone alebo frekvencii od 1 do    

3000 W po kalibrácii, použiteľné do 0,05 W  

- Zobrazenie výkonu je Fwd alebo Net. Net je čistý výkon dodávaný do záťaže (Fwd mínus 

Ref power).  

- PSV Alarm systém prepínateľný na Off, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 a užívateľské nastavenie vrátane 

“snooze” gombíka na ladenie a úroveň výkonu.  

- Windows freeware Virtual Control Panel pre riadenie software / remote  

- Podpora TRX-Managera pre priame remote riadenie LP100a  

- Možnosť automatického vykreslenia SWR, RL, Z, R, X, reflection coefficient a Smith 

Chart  

- Zabudovaný bootloader pre upgrade firmware  

- Šetrič displeja s vašou značkou na predĺženie životnosti displeja. Značka je nastaviteľná      

v Setup screen.  

- Priamy vstup pre testovanie a meranie sily poľa od –15 do +33 dBm  
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KK RR ÁÁ TT KK YY   PP OO PP II SS   LLPP110000 AA   

 

 

 
 

Pohľad na LP100a s popisom zobrazovacích a ovládacích prvkov 

 

 

Fast Bargraf for Power – rýchle zobrazenie výkonu 

Numerical Power – číselné zobrazenie výkonu  

Fast Bargraf for SWR or Ref. Power – rýchle grafické zobrazenie PSV alebo odrazené-

ho výkonu 

Numerical SWR or Ref. Power – číselné zobrazenie PSV alebo odrazeného výkonu 

 

Ovládacie tlačidlá: 

MODE   (Normal Power – Vector impedance – Field Strength (dBm) – Compression) 

            Výkon                Impedancia             Sila poľa v dBm     Kompresia SSB signálu 

 

ALARM   (Hold to set SWR alarm trigger point – Tap for alarm snooze mode) – DOWN 

                     Podržať pri nastavení PSV alarmu      Kliknúť na vypnutie alarmu       Dolu 

 

Power Mode   (Avg      –     Peak     –     Tune (Pulser))     –      UP    

         Priemerný    Špičkový      Ladenie s pulserom       Hore 
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BB LL OO KK OO VV ÁÁ   AA   PP OO DD RR OO BB NN ÁÁ   SS CC HH ÉÉ MM AA   LLPP110000 AA   

 

Na mieste snímača, ktorý produkuje signály postupujúcej a odrazenej vlny, používa wattmeter 

LP100a pár vysokofrekvenčných transformátorov, ktoré vzorkujú prúd vo vysielacom vedení 

a napätie na záťaži. Vzorky sú rozdelené na dve cesty, ktoré privádzajú signály do komparáto-

ra zisk/fáza (Magnitude/Phase Comparator) a do výkonového detektora (Comp Schottky de-

tector).  

Pri použití čisto ohmickej záťaže 50 ohmov budú úrovne oboch signálov rovnaké a fázový 

rozdiel medzi nimi bude 0 stupňov. Ak sa záťaž mení od perfektnej po reálnu, relatívna veľ-

kosť a fáza oboch vzoriek sa bude meniť a prístroj zmeria komplexný koeficient odrazu, 

z ktorého potom odvodí impedanciu záťaže a PSV na vedení.  

Súčtový obvod (combiner) vektorovo spočíta tieto dve vzorky, pri perfektnej záťaži 50 ohmov 

bude výstupné napätie dvojnásobné a s meniacou sa záťažou proporcionálne menšie. Vzorka 

výkonu je usmernená v Schottky diódovom detektore, ktorý používa špeciálnu dvojicu diód 

v jednom púzdre na potlačenie chýb usmerňovania. Výstup detektora je vedený cez precízne 

deliče napätia na získanie dvoch výkonových rozsahov a v kombinácii s 12-bitovým prevod-

níkom a precíznym referenčným zdrojom 2,5 V sa získa efektívne rozlíšenie 12 až 13,6 bit.  

Vzorka výkonu sa vedie tiež na zosilňovač AVC (AGC AMP), ktorý urobí konštantný čistý 

sínusový signál v rozsahu 50 dB vstupného výkonu. Tento signál je použitý na získanie pra-

vouhlého signálu pre čítač frekvencie v PIC, ktorý sa používa na meranie presnej frekvencie 

vysielaného signálu. Tá je potrebná pri automatickej kalibrácii výkonu na každom pásme a pri 

kalibrácii parametrov LP100a. 

AVC zosilňovač (AGC AMP) vyrába jednosmerné napätie úmerné sile vstupného signálu, 

ktoré je použité vo viacerých prípadoch pri detekcii úrovne v PIC. PIC ešte robí štandardné 

rozhranie RS232 pre diaľkové ovládanie a monitorovanie LP100a. Funkcie LP100a môžu byť 
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riadené z windowsového programu „Virtual Control Panel“ lokálne alebo cez internet.      

Firmware pre PIC môže byť updatovaný vo forme hex súborov, ktoré sú flashované do PIC 

pamäte pomocou MCLoaderu (MicroCode Loader) od Mecanieque.  

Windows zobrazovací program umožňuje grafické zobrazenie LP100a parametrov Z, R, X, 

PSV a závislosti fáza/frekvencia. 
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Schémy originálneho LP100a od N8LP. 

 

 

 

 
 

Štandardný coupler LPC1, 3 kW PEP/CW**, od 1,8 do 54 MHz. 
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Schéma LP100 od OK1NOF. 
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Rozloženie súčiastok. 
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Doska plošných spojov – spodná časť. 
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Doska plošných spojov – vrchná časť. 
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ZZ AA PP OO JJ EE NN II EE   LLPP1100 00 AA   PP RR II   MM EE RR AA NN ÍÍ   PP AA RR AA MM EE TT RR OO VV   VV YY SS II EE LL AA ČČ AA   AA   AA NN TT ÉÉ NN YY   

 

 
 

Zapojenie wattmetra s PSV snímačom (coupler) s transceivrom  

 

Napájanie LP100a je 11-16 V= 330 mA, + je na strednom pine. 

Slučka PTT (kľúčovanie PA) na kľúčovanie PA cez TRX, konektor RCA cinch. 

Cez RS232 sa pripája LP100a na PC. 

Prepojenie napäťového vstupu a výstupu a prúdového vstupu a výstupu káblami s BNC ko-

nektormi. 
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Zadný panel LP100a s dvoma vstupmi pre snímače. 

 

 

 
 

Pohľad na predný panel LP100a. 
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OO BB SS LL UU HH AA   LL PP110000 AA   

Obsluha LP100a je jednoduchá a navrhnutá pre minimálnu potrebu vstupných signálov. Na 

ovládanie sú potrebné len tri tlačidlá v kombinácii s prístupom do všetkých menu. LP100a má 

päť hlavných menu prístupných cez tlačidlo „Mode“. Status módu je uložený v non-volatile 

pamäti a LP100a sa po opätovnom zapnutí prístroja vráti do predchádzajúceho stavu. Je tam 

tiež automatický trojstupňový šetrič displeja, ktorý po jednej sekunde neaktivity zmenší jas 

obrázku, potom po naprogramovanom čase skroluje vašu značku cez displej a po ďalšom na-

programovanom čase vypne zobrazovanie displeja. Prvý krok je aktívny len v Normálnom 

móde, ktorý je najčastejšie používaný.  

 Tlačidlo „Mode“  

Päť základných Menu, ktoré sa prepínajú tlačidlom „Mode“ je: NORMAL, VECTOR, dBm, 

sila poľa a špička/priemer (PEAK-TO-AVERAGE). Toto tlačidlo je použité i na prístup do 

módov SETUP a CALIBRATE. Pri podržaní tlačidla dlhšie ako 1 sekundu sa dostaneme do 

SETUP MÓDU a ďalšie podržanie tlačidla nás privedie do módu CALIBRATE. 

NORMAL Mode je navrhnutý na zobrazenie všetkých informácií, ktoré najčastejšie potrebu-

jeme. Zobrazuje výkon v troch automaticky prepínaných rozsahoch a PSV (SWR) alebo odra-

zený výkon (Ref Power) v číselnej forme a ako stĺpcový graf. Možnosti nastavenia paramet-

rov zobrazenia sú popísané v kapitole SETUP.  

 

 
 

VECTOR MODE zobrazí absolútnu hodnotu Z (magnitude of Z), fázu Z, reálnu časť impe-

dancie R a imaginárnu časť impedancie. Samozrejme, že zmeraná impedancia je na konektore 

LP100a. V manuáli je viac informácí o zobrazení na displeji a o používaní Plot programu na 

automatické zobrazenie viacerých parametrov.  
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dBm Mode používa profesionálne jednotky dBm a RL (Return Loss) namiesto wattov a PSV. 

Rozlíšenie je 0,1 dB pre obe hodnoty. Rozsah výkonu je +15 dBm až +64,9 dBm a RL je od 0 

do 49,9 dB. 

 
 

Direct/Field Strenght mode je veľmi podobný módu dBm, okrem toho, že je kalibrovaný na 

zobrazovanie výkonu od –15 dBm do +33 dBm. V tomto móde nie je zobrazovaný RL (return 

loss), lebo sa nepoužíva snímač (coupler). Výkon je privádzaný priamo do vstupného konek-

tora na zadnej strane LP100a a jeho veľkosť je maximálne 2 W. Tento mód sa používa pre 

presné meranie transvertorov, lokálnych oscilátorov a zmiešavačov. Tiež je použiteľný na 

meranie sily poľa a kreslenie smerového diagramu smerovej antény. Viac o tomto meraní je 

v používateľskom manuále VCP (Virtual Control Panel). Smerový diagram nakreslí program 

PolarPlot. 

 

 

Peak-to-Average Ratio zobrazuje pomer špičky a priemernej úrovne VF obálky signálu. 

Tento mód je používaný na efektívne nastavovanie a kontrolovanie speech procesorov 

a kompresorov transceivrov. Na meranie musíme použiť audio test tón, ktorý je prístupný na 

web stránke N8LP špeciálne pre toto meranie. Viac informácií je v manuále na web stránke. 

 

 

Setup and Calibrate umožňuje prístup do nastavovacieho (Setup) a kalibračného (Calibrate) 

módu. Na prepnutie do nastavovacieho módu podržte tlačidlo MODE dlhšie ako 1 sekundu 

(pozri nasledujúci obrázok). Ďalšie podržanie tlačidla nás privedie do kalibračného módu (po-

zri ďalší obrázok). Detaily pre kalibračný mód sú v manuále pre stavebnicu LP100a, hotové 

prístroje boli kalibrované u výrobcu. 
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 Alarm (Dn) tlačidlo  

Tlačidlo Alarm sa používa na nastavenie hranice SWR Alarm. Máme na výber 6 možností – 

OFF, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 a hodnotu danú užívateľom. Hodnota daná užívateľom sa nastavuje 

v Setup móde.  

 

 

 Tlačidlo - Peak/Avg/Tune (Up)  

Toto tlačidlo má dve funkcie.  

1) Krátke zatlačenie (momentary) – Pri opakovaných zatlačeniach cykluje nedzi tromi módmi 

displeja – Average, Peak Hold a Tune – priemerný, špičkový s podržaním zobrazenia a lade-

nie. 

 
 

Indikátor výkonu. 

Písmeno za číselným zobrazením výkonu znamená w – priemerný, W – špičkový, T – lade-

nie. 
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Priemerný (average) mód je najvhodnejší na presné merania neprerušovaných signálov alebo 

na ladenie anténneho tunera. Špičkový (peak) mód je najlepší pre CW alebo SSB. Pozn.: 

Špičkový mód je veľmi rýchly, reaguje na mľaskanie, klikanie PTT tlačidla na mikrofóne atď. 

Nevšímajte si to, je to normálne, umožňuje to LP100a robiť presnú indikáciu špičkového vý-

konu. Mód ladenie (Tune) je podobný ako špičkový mód len podržanie špičkovej hodnoty je 

nastavené na 0,25 sekundy. Priemerný a ladiaci mód používajú nastavený rozsah bargrafu 

v Setup sekcii, ale špičkový mód ukazuje len rozsah 13 dB. Ladiaci (Tune) mód je navrhnutý 

pre ladenie PA pomocou pulzaru a používa dlhšie doznievanie na odfiltrovanie pulzov. 

2) Dlhé zatlačenie (1/2 sekundy) – cykluje tromi možnosťami pripojených snímačov – snímač 

1, snímač 2, Auto-Sense.  

 

Variant dvojitého snímača musí byť naištalovaný pre výber činnosti. Keď si zvolíme Auto-

Sense, LP-100A zobrazuje dáta zo snímača, ktorý ukazuje väčší výkon. To býva špeciálne 

použiteľné v kategórii SO2R, alebo keď používate zariadenie s oddelenými výstupmi KV          

a 6 m. Merací prístroj automaticky používa správne korekcie pre aktívny snímač. Môžu sa 

používať rôzne modely snímačov. Malá šipka vedľa textu SWR ukazuje, ktorý snímač je ak-

tívny (dolu pre snímač 1, hore pre snímač 2). 

 

NN OO RR MM ÁÁ LL NN AA   PP RR EE VV ÁÁ DD ZZ KK AA   

Prednastavené (default) hodnoty normálnej prevádzky sú tieto:   

Fwd power Net    Net  

Low power range   15 W  

Mid power range   100 W  

High power range   1500 W  

Alarm Pwr Threshold  0 W  

User Alarm Setting   2:1  

Tuning Range   12 dB  

Pwr Average samples  8  

SWR Average samples  2  

Peak Hold Time   2 sec  

 

Coupler    LPC1  

SWR Resting Style  - . - -  

Lower Bargraph Mode SWR  

Display Brightness  6  

SS Timers    Scroll=2, Sleep=5  

SS Reset    Mode button or RF Sensing  

Optional Mode Display  Optional modes OFF  



Zborník prednášok                                                       Rádioamatérske stretnutie TATRY 2013 

- 18 - 

SWR Power Threshold  0,5 W  

Pk Pwr Reset Threshold  50%  

Dual Coupler Option   Disabled unless installed  

Bargraph Decay   Med 

 

V normálnej prevádzke sa LP100 vracia do Normal Mode. Pamätajte, že sekundu po zapnutí 

a poslednom vysielaní sa jas displeja zníži na 25% . Keď máme zvolený Peak Mode (špičko-

vé zobrazenie), je nastavený prídržný čas 1 sekundu. Všetko je to súčasť šetrenia displeja, aby 

sa jeho životnosť maximalizovala. Vo všetkých ostatných módoch je jas displeja maximálny 

ako je nastavený v Setup.  

Pre CW a SSB prevádzku používajte Peak Mode (špičkovú prevádzku). Tento mód zobrazuje 

špičkové hodnoty výkonu a PSV a podrží ho prednastavený čas okrem toho, keď je detekova-

ná väčšia špička. Ale nepoužívajte toto nastavenie pre ustálené stavy výkonu a PSV, lebo sa 

tam prejaví fluktuácia meraní.  

Odčítanie špičkového výkonu je asi o 30 % vačšie ako odčítanie ustáleného (key down) vý-

konu v móde priemerného odčítania (Average mode). Je to preto, že možnosť PA dodávať 

vyšší výkon je obmedzená reguláciou napájacieho napätia (napätie po pár milisekundách po-

klesne). To platí hlavne u starších elektrónkových PA s malou filtračnou kapacitou v zdroji, 

ale aj pôsobením ALC časovania v moderných zariadeniach. Špičkový detektor v LP100 je 

veľmi rýchly a reaguje aj na najužšie špičky. Špičky PSV sú tiež o trocha väčšie ako 

u merania s ustáleným signálom.  

Keď výkon počas reči spadne pod 100 mW, môže PSV detektor ukázať väčšiu hodnotu vply-

vom menšej presnosti pri malom výkone. Chyba je v tomto prípade menšia ako .10. Pre naj-

vyššiu presnosť meraní používajte priemerné odčítanie (Average mode) pri minimách, kde je 

najmenej 0,5 W výkonu. Smerovosť LP100 je väčšia ako 40 dB, takže odčítanie výkonu pre 

PSV často klesá na nulu.  

Na ladenie PA sa prepneme do módu ladenie (Tune mode) pre rýchlejšie zmeny odčítania 

hodnôt. Vzorkovanie bargrafu je 60 vzorkov za sekundu a bude ukazovať jednu bodku pri 

rýchlosti 100 slov za minútu (500 zn/min) ako dlhší rad pulzov. Opäť pre väčšiu presnosť 

musíme používať viac ako 0,5 W. Pre ladenie tunera používame priemerné odčítanie (average 

mode) pre najpresnejšie meranie.  

Normálne je PSV alarm nastavený na 2,0:1, okrem prípadu, že anténa má PSV okolo 2,0:1. 

Piezo-repro na zvukové oznámenie alarmu zapíname s JP1. V každom prípade odporúčame, 

aby PTT PA išlo v slučke cez LP100, aby prekročenie hranice PSV vyplo PA. Chráni to PA 

i LP100-ku.  

Ostatné normálne nastavenia vrátane „NET power“ rozsah 12 dB bargrafu má oneskorenie 

(decay) = 0.  
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VV EE KK TT OO RR OO VV ÁÁ   PP RR EE VV ÁÁ DD ZZ KK AA   

Pri vektorovej prevádzke vidíme zobrazenie hodnoty záťaže na dvoch riadkoch: horný ukazu-

je absolútnu hodnotu impedancie a fázu a spodný reálnu a imaginárnu hodnotu R+jX. 

Musíme si uvedomiť, že LP100 meria impedanciu v bode pripojenia snímača PSV na napájací 

koaxiál, čiže nie je to PSV antény. Z toho dôvodu je potrebné, aby bola dĺžka napájacieho 

koaxiálu násobkom lambda/2 na každom pásme. Rozdiel medzi odčítanou impedanciou 

a impedanciou antény bude malý. 

 
 

 

DD BB MM //RR LL   PP RR EE VV ÁÁ DD ZZ KK AA   

Displej meria výkon v dBm, v rozsahu od +15 dBm do + 33 dBm, a spätný útlm RL od 0 do 

49,9 dB. 

 

DD II RR EE CC TT   IINN PP UU TT // FF II EE LL DD   SS TT RR EE NN GG HH   MMOO DD EE   

Prevádzka s priamym vstupom a meraním sily poľa je bez PSV snímača. Táto prevádzka sa 

používa pri meraní transvertorov a lokálnych oscilátorov. Maximálny privedený výkon môže 

byť 2 W. 

 

PP EE AA KK -- TT OO -- AAVV EE RR AA GG EE   MMOO DD EE   

Meranie pomeru špička/priemerný výkon sa používa pri meraní kompresného pomeru modu-

lácie z TRX. 

Pri meraní platí táto tabuľka: 

 

Kompresný pomer Peak-to-Average ratio 

0 dB 5,2 dB 

5 dB 5,6 dB 

10 dB 3,6 dB 

15 dB 2,2 dB 

20 dB 0 dB 
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SS EE TT UU PP   MMEE NN UU   

Do Setup módu sa dostaneme zatlačením a podržaním tlačidla Mode 1 sekundu, pokiaľ uvi-

díme nasledovné obrázky. Opustenie Setup mode spravíme zatlačením a podržaním tlačidla 

Mode asi 2 sekundy, pokiaľ nevidíme hlavnú stránku. Môžeme ísť aj postupne cez módy ka-

libračný a operačný.  

Popis jednotlivých obrazoviek: 

 

 

Referenčný obrázok. Zobrazuje referenčné napätie z detektora zisk/fáza a napätie RSSI (Re-

ceived Signal Strengh Indicator) z AVC čipu, ktorý je použitý v predzosilňovači čítača. Na 

obrázku je zobrazená aj teplota v stupňoch C/F. Tlačidlo Dn resetuje mikroprocesor a používa 

sa pri flash upgrade firmvéru LP100. Tlačidlo Up prepína medzi stupnicami teploty.  

 

 

 

Táto obrazovka sa používa pri nastavovaní hranice alarmu PSV. Môže sa nastaviť medzi 1,0 

a 5,0 po krokoch 0,1. Tlačidlom Dn sa posúva hranica PSV dolu a tlačidlom Up hore.  

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastavovať hraničný bod PSV Alarm poweru a Power display. 

Hranicu alarmu používajú hlavne kontestmani s viacerými vysielačmi na predídenie falošných 

poplachov pri indukcii výkonu z jednej antény do druhej. Výber je 0.0, 0.1, 1.0 a 10 W. Cyk-

lovať po hodnotách môžeme tlačidlom Dn.  

Power Mode options sú FWD POWER a NET POWER (FWD – REF). Tlačidlo Up prepína 

medzi hodnotami a defaultne je nastavený NET. 
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Rozsah. Umožňuje nastavenie úrovne PSV alarmu v troch škálach. Tlačidlom Dn cyklujeme 

medzi rozsahmi Low, Mid a High. Najprv sa nastavuje rozsah výkonu a potom maximálny 

rozsah bargrafu. Maximálny rozsah bargrafu sa skroluje tlačidlom Up cez rozličné úrovne. 

Low – 5, 10, 15, 20, 25..., Mid – 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250..., High – 500, 750, 

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000... Defaultné hodnoty sú 15, 100, 1500 W. 

Tieto rozsahy sú vynásobené x1,67 pri 5 kW snímači a x3,33 pri snímači 10 kW. 

 

 

 

Táto obrazovka sa používa na nastavenie šírky bargrafu v módoch Average a Tune. Špičkový 

mód (peak) je vždy nastavený na 13 dB. Používa sa to na optimizáciu rozlíšenia bargrafu pri 

ladení PA či tunera. Average a Tune majú defaultný rozsah 12 dB a tlačidlom Up sa rozširuje 

a tlačidlom Dn zužuje. 

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastavenie počtu vzoriek použitých na priemerovanie číselnej hod-

noty Average Power Mode a pre PSV vo všetkých módoch. Rozsah je 2 až 24 vzoriek pre 

výkon a 0 až 5 vzoriek pre PSV. Defaultné nastavenie je 8 vzoriek pre výkon a 2 pre PSV. 

Tlačidlom Dn sa cykluje cez nastavenia výkonu a tlačidlom Up cez nastavenia PSV.  

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastavenie špičkového prídržného času v Peak Mode (špičkovom 

móde). Rozsah ja od 0,25 do 5,0 sekúnd. Defaultné nastavenie je 2 sekundy pre CW aj SSB. 

Tlačidlom Dn sa nastavenie zmenšuje a tlačidlom Up zvyšuje. 
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Táto obrazovka sa používa na nastavenie miery oneskorenia pre bargrafy. Možnosti sú „Fast“, 

„Med“ a „Slow“. Najpomalšie nastavenie zodpovedá asi 3 sekundám, a vyrovnáva obálku pri 

SSB. Defaultné nastavenie je „Med“. Skúste meniť nastavenie a uvidíte, ako sa bude LP100 

správať. Tlačidlom Dn sa nastavenie zmenšuje a tlačidlom Up zvyšuje. 

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastavenie rozličných maximálnych výkonov s užívateľským sní-

mačmi. Používajte Up/Dn na cyklovanie medzi možnosťami. Defaultné nastavenie ja LPC1, 

štandardný snímač. Terajšie možnosti sú: „LPC1 3 kW 1,8–54 MHz“, LPC2 5 kW 1,8–30 

MHz“, „LPC3 250 W 0,1–20 MHz“, „LPC4 5 kW 1,8–54 MHz“, „LPC5 10 kW 1,8–30 

MHz“ a „LPC6 1 kW 0,1–10 MHz“.  

 

 

 

Táto obrazovka sa používa na výber cesty akou chcete zobraziť PSV, keď nevysielate. Mož-

nosti sú „-.--“, „1.00“ a „.....“ plus čistý displej a posledné odčítané PSV. Keď si vyberieme 

posledné odčítané PSV, údaj sa resetuje pri ďalšom vysielaní. Tlačidlami Dn a Up sa cykluje 

po možnostiach. Defaultné nastavenie je na obrázku. 

 

 

 

Táto obrazovka sa používa na vybranie parametra, ktorý bude zobrazený na spodnej polovici 

displeja. Vybrať si môžeme PSV a odrazený výkon (REF). Keď si vyberieme REF, pamätaj-

me, že REF bude podkladom pre NETpower alebo Forward power (F+R), závisí od nášho 
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predchádzajúceho výberu power displeja. F+R je preferovaný výber s REF pwr. Na výber 

používame tlačidlá Dn/Up.  

 

 

 

Táto obrazovka slúži na nastavenie vašej značky pre šetrič displeja. Tlačidlo Dn sa používa na 

výber pozície písmena, ktoré treba zmeniť na miestach 1 až 6 zľava. Tlačidlom Up skroluje-

me cez 0-9, A-Z, medzeru, / a -. Značka sa zapamätá v tvare ako je na obrázku. 

 

 

 

Táto obrazovka slúži na nastavenie jasu displeja. Každý krok reprezentuje 12,5 % zmeny jasu. 

Defaultné nastavenie je 6, čo zodpovedá 75 % maximálneho jasu. Životnosť displeja je 50 

tisíc hodín, čo je skoro 6 rokov. Na výber používame tlačidlá Dn/Up. 

 

 

 

Táto obrazovka slúži na nastavenie šetričov displeja. Dva časovače môžu byť nastavené ako 

Scroll timer a Sleep timer. Scroll timer nastavuje čas v minútach od posledného vysielania do 

času, keď naša značka začne skrolovať po displeji. Sleep timer nastavuje čas od posledného 

vysielania, keď sa displej vypne. Scroll čas sa nastavuje ako prvý a každý sa dá nastaviť na 

maximálne 10 minút, spolu 20 minút.  
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Táto obrazovka slúži na nastavenie ako sa LP100 zobúdza zo ScreenSavera alebo Sleep mó-

du. Opcie sú – tlačidlo Mode, alebo RF sense. Druhá opcia je použitá pre priemyselné inštalá-

cie. 

 

 

 

Umožňuje zrušiť módy, ktoré nechceme používať a skrolovať. Doplňujúce módy sú dBm/RL, 

direct input a Peak/Average pomer. Defaultne je všetko ON. 

 

 

 

Nastavuje najnižší limit, kedy displej zobrazuje. Vybrať si môžeme 0.05, 0.5, 2.0, 5.0 a 10 W. 

Nastavenie vyšších hodnôt umožňuje LP100 ignorovať vzorkovanie cez pauzy v reči.  

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastaviť ako veľa pod špičkovou hodnotou musí výkon padnúť, 

aby sa hold timer resetoval. Defaultne je nastavených 10 %.  
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Táto obrazovka umožňuje zapnúť alebo vypnúť opciu dvoch snímačov PSV. Výber je „je 

inštalovaný“ a „nie je inštalovaný“. 

 

CC AA LL II BB RR AA TT II OO NN   MMOO DD EE   

Tlačidlom Mode sa dostaneme do menu Kalibrácia. 

 
 

 

Gain Zero Trim 

Táto obrazovka umožňuje kalibráciu na každom pásme balancovaním zisku detektora, na čo 

potrebujeme mať kvalitnú umelú záťaž. Tlačidlami Up/Dn nastavujeme súhlas rezistancie na 

displeji so skutočnosťou. LP100 si automaticky zapamätáva konštanty pre každé pásmo 

a frekvenciu. Vstavaný čítač automaticky podmieňuje frekvenciu.  

 

Phase Zero Trim 

Táto obrazovka umožňuje kalibráciu na každom pásme balancovaním fázovania detektora, na 

čo potrebujeme mať kvalitnú umelú záťaž. Tlačidlami Up/Dn nastavujeme na displeji nula 

stupňov. LP100 si automaticky zapamätáva konštanty pre každé pásmo a frekvenciu. Vstava-

ný čítač automaticky podmieňuje frekvenciu.  

 

Gain Slope Trim 

Táto obrazovka umožňuje nastavovať na displeji magnitúdu [Z] správnej zaťažovacej Z – 

rozdielnej od 50 ohmov. Doporučuje sa záťaž 25 ohmov alebo 75–100 ohmov.  

 

Phase Slope Trim 

Pomáha kalibrovať fázu detektora. Tu je treba linku, ktorá má zmeranú fázu. Najjednoduchšie 

sa to dá výpočtom elektrickej dĺžky koaxu v rozmedzí 1–3 metre a nastaviť displej na vypočí-

tanú hodnotu. 
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Phase Delay (Degrees) = (360 . L . F) / (984 . VF) 

 

Offset Trim 

Robí kalibráciu ADC konvertora pri nízkej úrovni. Na obrazovke sa ukazuje výstupné napätie 

detektora a úroveň Trim sa nastaví na nulu pri privedenom nulovom VF výkone. 

 

Hi-Lo Trim 

Táto obrazovka umožňuje nastavenie direkt a cez delič privedených signálov do ADC. 

 

Master Trim 

Nastavuje celkový zisk pre odčítanie výkonu pre všetky frekvencie.  

 

 
 

P (watts) = (Vpk + .25) . (Vpk + .25) / 100 

Dióda je Schottky 1N5711 a kapacita C je 10 nF – merať sa dá do 20 W. 

 

Fine Trim 

Nastavuje zisk pre meranie výkonu po pásmach na všetkých frekvenciách. Frekvencia je kon-

trolovaná vstavaným čítačom.  

 



Rádioamatérske stretnutie TATRY 2013                                                   Zborník prednášok 

- 27 - 

 

Táto obrazovka umožňuje kalibráciu druhého snímača, keď je inštalovaná Dual Coupler Dis-

play opcia. Kopírujú sa dáta z prvého snímača do druhého kanálu. Po kopírovaní budeme po-

žiadaní o potvrdenie akcie zatlačením tlačidla Up. 

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje vložiť aktuálnu zaťažovaciu impedanciu na každom pásme a jej 

zosúhlasenie so skutočnosťou. 

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastaviť nulu na fázovom detektore na každom pásme a korigovať 

vlastnosti snímača na vyšších pásmach. 

 

 

 

 

 

Toto nastavenie sa používa na kalibráciu gain detektora. Výstup snímača zaťažíme rezistorom 

25 ohmov a nastavením Trim nastavíme tiež 25 ohmov.  

 

 

 

Toto nastavenie sa používa na kalibráciu fázy detektora. Spravíme to jednoducho vložením 

linky so známym oneskorením (fázou) a nastavením displeja na tento údaj.  
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Používa sa na nastavenie presnosti op-amp detektora a ADC na nízkej úrovni. Na obrazovke 

sa ukazuje výstupné napätie detektora a úroveň Trim sa nastaví na nulu pri privedenom nulo-

vom VF výkone. 

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje nastaviť celkovú presnosť merania výkonu LP100a. Nastavuje sa to 

rovnako na všetkých frekvenciách a robí sa to porovnaním s presnejšou referenciou.  

 

 

 

To isté ako predchádzajúci odsek, ale nastavuje sa výkon na každom pásme zvlášť.  

 

 

 

Táto obrazovka umožňuje dostavenie vnútorného čítača na kompenzáciu vnútorného refe-

renčného oscilátora. Nominálne nastavenie Trim je 1605.  
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LP100 z prednej a zadnej strany. 
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NN ÁÁ MM EE TT YY   NN AA   KK OO NN ŠŠ TT RR UU KK CC II UU   LLPPCC 11 ,,   33KK WW   PPEEPP// CC WW ** ** ,,   11 .. 88   TT OO   5544   MMHH ZZ   

 

 
 

Schéma snímača. 

 

 

 

 

 
 

Doska 6 dB útlmových článkov snímača. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/SOwpgITq05I/AAAAAAAAAMY/UZlIWKKr95o/s1600-h/IMG_4031.JPG
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Pohľad na toroid napäťového snímača. 
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Vinutie cievok na toroide FT140-61 (26 záv/1 záv). 

 

 

 

 

Skoro hotový snímač. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/SOwpbsXWF9I/AAAAAAAAAMQ/uEOjWRXE3vQ/s1600-h/IMG_4044.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/SOwpbsXWF9I/AAAAAAAAAMQ/uEOjWRXE3vQ/s1600-h/IMG_4044.JPG
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Pohľad na hotový snímač.  

 

                             Napäťový výstup                  Prúdový výstup 

 

              Toroid napäťového snímača                      Toroid prúdového snímača 

Pohľad do vnútra snímača. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/SOwpUUq5a-I/AAAAAAAAAMI/6j7bA8P9gdk/s1600-h/IMG_4051.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/SOwpUUq5a-I/AAAAAAAAAMI/6j7bA8P9gdk/s1600-h/IMG_4051.JPG


Zborník prednášok                                                       Rádioamatérske stretnutie TATRY 2013 

- 34 - 

VV LL AA SS TT NN OO SS TT II   LLPP110000 AA   PP OO DD ĽĽ AA   VV ÝÝ RR OO BB CC UU   VV   UU SSAA   

- Fwd & Net Power – 50 mW to 3 kW Autoranging 

- SWR, R+j|X|, Reflected Power 

- 1,8–54 MHz with frequency counter for per-band corrections of all parameters  

- High resolution Graphic VFD display 

- dBm/RL scales with 0,1 dB steps 

- Calibrated field strength input (–15 to +33 dBm) 

- Screen for measuring speech compression  

- SWR alarm w/PTT disable & snooze button 

- Serial port w/Windows® control & plotting software 

- 5 kW & 10 kW options 

- Flash upgradeable 

 

NN OO VV II NN KK YY   VV EE RR ZZ II EE   LLPP110000AA   

- Graphic VFD display with high contrast non-glare neutral density filter 

- Optional green and blue filters 

- Front panel power switch 

- Large scrolling callsign screen saver 

- Setup screen for call sign entry 

- Setup screen for display brightness 

- Setup screen for screen saver timers 

- Dual 40 MHz Processors 

- Features and specifications of the LP-100A, starting with exclusive features in RED… 

- Per-band power calibration, user adjustable in 0,1% steps. 

- Frequency counter – user adjustable per-band corrections of all parameters. 

- Only meter with Z, R, |X|, Phase display… not affected by local broadcast stations as an-

tenna analyzers can be. 

- Super wide autoranging power range of 50 mW to 3000 W, 160–6m… perfect for QRPp 

through QRO 

- Optional couplers for 5 kW and 10 kW. Our 10 kW will handle more power and generate 

much less heat than our competitor’s. 

- Only meter with Graphic VFD display. The graphic display allows for a solid bargraph 

with no gaps, and full screen scrolling screensaver as shown in the shot above with N8LP 

scrolling. 

- Standard ND.. 

- Only meter with simultaneous bargraphs for Power and SWR (or Power and Ref Pwr). 

- Highest bargraph resolution. 90 segments gives 1% tuning resolution with standard bar-

graph range settings (adjustable) 

- Only meter that has a “sticky” bar to graphically show peak hold point even while bar-

graph is moving. 
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- Fast attack bargraph will accurately display a single “dit” at over 100 wpm. Decay adjusta-

ble for Fast, Med, Slow. 

- Active temperature compensation. Only other meter with this is Alpha. 

- True 12-bit A/D converter gives <1 W resolution at 2000 W. 13,6 bit effective resolution 

up to 360 W. 

- Return Loss (RL) display of 0 to 49,9 dB with bargraph 

- Separate scale for dBm measurements, +15,0 dBm to +64,0 dBm with bargraph 

- Field Strength input covers the range of –15 dBm to +33 dBm (0,04 mW to 2 W)… great 

for beam pattern and bench measurements 

- Peak to Average ratio screen. Allows accurate checking and setting of compression in your 

speech processor. 

- Support within TRX-Manager for direct remote monitoring 

- Call sign screen saver – user programmable 

- Free Plot program displays SWR, Z, Phase, R+jX (including sign), reflection coefficient, 

Return Loss and Smith chart. 

- SWR alarm with “snooze” mode for antenna tuning. Alarm has LED, PTT relay and audi-

ble sounder (which can be easily disabled) 

- G4HFQ’s free PolarPlot program works with the LP-100A’s Field Strength mode to pro-

vide automatic antenna pattern plotting. See software section of this web page. 

 

http://www.telepostinc.com/LP-100A-Quick-Start.pdf 

http://www.telepostinc.com/LP-100A-Quick-Start.pdf
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PSV MOSTÍK PODĽA DJ7VY 

ANTON MRÁZ, OM3LU 

V manuáli pre NWT7, NWT200 a NWT500 z roku 2012 som uviedol zapojenie jednodu-

chého odporového mostíka so symetrizačnou tlmivkou a odporový mostík s logarit-

mickým prevodníkom AD8307. Zapojenie mostíka podľa DJ7VY je asi najstaršie 

a najlepšie. Je jednoduché, a keď sa dodrží zopár zásad, tak mostík pracuje veľmi dobre 

v rozsahu 1-1000 MHz.  

 

Principiálna schéma PSV mostíka podľa DJ7VY. 

 

Mostík je presne rovnaký ako základ vyššie spomínaných mostíkov. Skladá sa z dvoch rov-

nakých rezistorov 50 ohm (0,1 %), ktoré sú paralelne zložené z dvoch 100 ohmových SMD 

rezistorov, alebo z troch 150 ohmových, z rezistorov REF a TEST a z dvoch rovnakých tl-

miviek, ktoré sú zapojené paralelne k rezistorom REF a TEST a slúžia na prevod symerického 

napätia mostíka na nesymetrické napätie pre DET vstup NWT. Tlmivky musia mať na najniž-

šej frekvencii impedanciu podstatne väčšiu ako 50 ohmov (300–500 ohmov).  

Na výrobu tlmiviek potrebujeme dva rovnaké kusy čo najtenšieho semirigidného koaxiálneho 

kábla, napríklad UT85C-TP (priemer 1,3 mm). Na koaxiálne kábliky nasunieme dvojotvorové 

feritové jadrá, napríklad Wurth 7427051 s otvormi 1,4 mm. Feritové jadrá sa musia tesne 

nasúvať na koaxiály. Na feritové jadrá nasunieme teplom zmršťujúcu bužírku a zahrejeme ju, 

aby sa jadrá nehýbali voči sebe. Dĺžka koaxiálnych káblikov je 9–10 cm. Prívody káblikov na 

50-ohmové rezistory musia byť čo najkratšie a montáž musí byť symetrická, závisí od toho 

vyváženie mostíka na vysokých frekvenciách. Stredný vodič ľavého (na obrázku) semirigidu 

je ozaj nezapojený. Minimálna použiteľná frekvencia je daná použitými feritmi (treba           

Al > 500). Základný útlm mostíka je 13–14 dB.  
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Ja som použil 7,5 cm dlhé semirigidy UT141 (priemer 3,6 mm) a 5 ks dvojotvorových jadier 

AMIDON BN-043-202 s otvormi s priemerom 3,8 mm, ktoré udržujú aj symetriu mostíka. 

Minimálna frekvencia mostíka mi vyšla pod 2 MHz. Mechanické prevedenie je na nasledujú-

com obrázku. Pamätajte, že dĺžka spojov v mostíku musí byť minimálna.  

 

V ostatnom nám pomôžu fotografie. Pod 50-ohmové rezistory mostíka treba dať dvojstrannú 

dosku plošných spojov z kvalitného materiálu. Keďže som nemal teflonovú dosku plošných 

spojov, tak som si ju vyrobil. Pripravil som si medený plech 33 x 15 mm, vystrihol som mies-

to pre konektory, zasunul som ho pod konektory tak, aby ležal na vývodoch konektorov 

a opieral sa o steny krabičky. Medzi medený plech a vývody konektorov som dal teflónový 

pásik 19 x 6 milimetrov, hrubý 1 mm. Nakoniec som dal pod vývody konektorov Cu-pásiky 

dlhé 4 mm a široké 3 mm. Cu-pásiky som prispájkoval na vývody konektora a medený plech 

zase na stenu krabičky. Samozrejme, že pri spájkovaní som musel dotláčať medený plech, aby 

teflonový pásik nevypadol. Prívody z „opletenia“ semirigidu musia byť dlhé maximálne         

2 mm a semirigidy, ktoré vychádzajú z konektorov REF a TEST, musia byť nad Cu-plechom. 

Na opačnej strane krabičky prispájkujeme Cu-plech 33 x 12 mm na krabičku a na plech pri-

spájkujeme ešte opačné konce opletenia „semirigidov“ tak, aby boli feritové jadrá vodorovne 

a prívod na konektor DET čo najkratší. 

Referenčné záťaže musíme mať kvalitné, napríklad Suhner, alebo si ich môžeme vyrobiť z 

dobrých BNC konektorov, ktoré obyčajne vyhovujú do 500 MHz. Stačia hodnoty 50, 75, 100 

a 150 ohmov. Pozri na stránku http://ok1uga.nagano.cz/swr_mustek.htm. Podobne si vyrobí-

me aj kontrolné záťaže 50 ohmov (pre PSV=1:1), 16,6 ohmov (pre PSV=1:3) a 150 ohmov 

(pre PSV=1:3). 

Všeobecne na dosiahnutie úspechu potrebujeme: 

- 5-6 dvojotvorových feritových jadier s Al>1200 s otvormi tesne pasujúcimi na semirigid 

kábel, napríklad AMIDON BN-043-202 

- dva kusy rovnako dlhých semirigidných káblikov s priemerom podľa feritov, napríklad 

UT141, s potrebnou dĺžkou  
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- prívodné drôtiky na 50-ohmové rezistory musia byť čo nakratšie <2 mm  

- dosky plošných spojov na výrobu mostíka z nízkostratového materiálu napr. FR4 

- potrebné spoje musia byť čo najkratšie a symetrické (pravý a ľavý koax) 

 

Pohľad na otvorený mostík. 

 

 
 

 

Pohľad na otvorený mostík. 
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Pohľad na zapojenie mostíka.  

 

 
 

 

Pohľad na opačnú stranu mostíka DET. 

 

MMEE RR AA NN II EE   VV LL AA SS TT NN OO SS TT ÍÍ   MM OO SS TT ÍÍ KK AA   

Mostík pripojíme konektorom RF IN na VF výstup NWT, konektor DET na vstup vstavaného 

detektora NWT, do konektora REF pripojíme rezistor (normál) 50 ohm a konektor TEST ne-

cháme nezapojený. Skalibrujeme si NWT v móde obslužného programu SWEEP mode 

(Channel 1 calibration), potom do konektorov REF aj TEST dáme dobré záťaže 50 ohm a 

spustíme woblovanie (sweep). Výsledok merania je vyváženie PSV mostíka. U mňa je vyvá-
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ženie 30 dB pri frekvencii pod 1 MHz. Pri 200 MHz je vyváženie okolo 40 dB (pozri prvý 

obrázok). Pri rozsahu merania do 500 MHz dosiahneme maximum vyváženia zmenou hodno-

ty kondenzátora Cx, ktorý je pripojený paralelne k Zx, alebo k Rref. Kondenzátor je zástavka 

z medeného plechu prispájkovaná o krabičku a druhý koniec približujeme k vývodu konekto-

ra TEST alebo REF. Necháme ju tam, kde dosiahneme menšie výstupné napätie (väčšie čís-

lo), ale minimálne potlačenie by malo byť –30 dB, typicky býva okolo –40 dB (na 430 MHz). 

Ďalej si prepneme obslužný program do módu SWR, pripojíme rezistor 50 ohmov do konek-

tora REF, konektor TEST necháme nezapojený a znovu spustíme Channel 1 calibration. Po 

skončení kalibrácie dáme do konektorov REF aj TEST dobré záťaže 50 ohmov a zmeriame 

PSV. Výsledok je na druhom obrázku ako minimálne odčítateľné PSV. 

 

 

Vyváženie mostíka. 
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Minimálne odčítateľné PSV mostíka. 

 

 
 

Zmeraný priebeh PSV (1,5) pri záťaži 75 ohmov. 

 

Na ďalších dvoch obrázkoch je zmeraný priebeh PSV (1:3) pri záťaži 16,6 ohmu (20 ohm 

paralelne so 100 ohm) a 150 ohmov. Priebeh PSV pri záťaži 16,6 ohmov môže byť spôsobený 

horšou kvalitou mojej záťaže. 
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Zmeraný priebeh PSV (1:3) pri záťaži 150 ohmov. 

 

 

 

 
 

Ale zmeraný priebeh PSV (1:3) pri záťaži 16,6 ohmu. 

 

S woblerom NWT500 pracuje tento mostík veľmi dobre až do 500 MHz a ešte má výhodu, že 

môžeme priamo merať PSV na vedeniach s rozličnou impedanciou.
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ANTÉNY WINDOM OD A-Z A ROZŠÍRENIE NA VŠETKY PÁSMA 

Podľa podkladov DG0KW upravil Tono Mráz, OM3LU 

Jednu z najpoužívanejších rádioamatérskych antén vyvinul L. G. Windom, W8GZ (jeho 

prvá značka v roku 1922 bola 2SO). Novodobú popularitu windomke zabezpečil Kurt 

Fritzel, DJ2XH, anténou, ktorú nazval FD4. 

Pôvodná windomka bola asi 42 metrov dlhá a bola napájaná v 1/3 dĺžky jednoduchým jedno-

vodičovým nápajačom s vlnovou impedanciou 600 ohmov. Pracovala na pásmach 80, 40, 20 

a 10 metrov. Problémy robil tzv. „spätný vodič“, čiže zemný prívod k vysielaču. 

FD4 je dlhá 41,5 m, pracuje na pásmach 80, 40, 20, 17, 12 a 10 metrov s PSV < 3. Je napája-

ná 50-ohmovým koaxiálnym káblom cez balun – vf transformátor 1:4 alebo 1:6. Časom ju 

amatéri doplnili o pásma 30 a 15 metrov – paralelne k napájacím bodom pripojili druhú win-

domku (4,69 m + 9,38 m), ktorá rezonovala na 10,12 MHz a druhá harmonická bola tesne pod 

pásmom 15 metrov. Stala sa z nej tak obľúbená všepásmová KV anténa FD8.  

Iná verzia paralelnej windomky bola (2,45 m + 4,35 m) len pre pásmo 15 metrov. Paralelným 

spojením oboch antén sa však zhoršilo PSV na 40 a 10 m. Nepomáhalo ani natáčanie druhej 

antény voči základnej anténe. 

Ďalším typom Windom antény je FD3, dlhá 20,81 m, ktorá pracuje na pásmach 40, 20 a 10 

metrov, s prídavnou windomkou pribudnú pásma 30 a 15 metrov. Pásma 17 a 12 metrov sú 

skoro nepoužiteľné. 

Windomka FD5 je dlhá 83,9 metra, pracuje na pásmach 160, 80, 40, 20 a 10 metrov 

a s prídavnou windomkou pracuje i na všetkých ostatných KV pásmach. 

 

 
 

Pohľad na symetricky napájanú anténu FD4. 
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Tabuľka 1: Rozmery antény Windom z holého drôtu pre Z = 300 ohm  

Anténa 

typ 
drôt Dĺžka (Dr1+Dr2) [m] Dĺžka 

Rezonuje 

na frekv. 

Najlepšie 

PSV na f. 

 mm 
VF = 

0,97 

VF = 

0,95 

VF = 

0,93 

VF = 

0,91 

výška 

10 m 

DR1 

[m] 
[MHz] [MHz] 

FD4 

10-80 

3 
41,94 41,73 41,51 41,30 

41,62 13,80 14,200 14,300 

2 41,63 13,81 14,200 14,280 

FD3 

10-40 

3 

20,81 20,60 20,39 20,18 

20,49 6,74 14,200 14,280 

2 20,50 6,74 14,200 14,270 

1,4 20,51 6,75 14,200 14,270 

FD5 

10-160 
3 83,90 83,68 83,47 83,26 83,58 27,82 14,250 14,260 

 

Pri stavbe novej antény z drôtu bez izolácie počítame so skracovacím činiteľom VF=0,97. 

Pretože rezonančné frekvencie na jednotlivých pásmach závisia aj od výšky nad zemou, ko-

nečnú úpravu rozmerov antény urobíme podľa merania priebehu PSV. 

 

 
 

Priebeh PSV OCF4 (FD3). 
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Priebeh PSV OCF6 (FD4). 

 

 

 

 
 

Priebeh PSV OCF8 (FD5). 

 

Priebehy PSV antén OCF4, OCF6 a OCF8 výrobcu Buckmaster sú pravdepodobne zo simu-

lačného programu. 
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ÚÚ PP RR AA VV AA   AA NN TT ÉÉ NN YY   FFDD 33(( 44 ,, 55 ))   AA JJ   PP RR EE   PP ÁÁ SS MM AA   3300   AA   1155   MM EE TT RR OO VV   

Paralelným spojením dvoch windom antén sa nedosiahli najlepšie výsledky, tak autori navrhli 

väzbu antén nazývanú „open sleeve element“. Prídavná anténa nie je galvanicky pripojená na 

hlavnú anténu a prenos energie je vyžarovaním. 

 Riešenie číslo 1: Naviazaný dipól  „open sleeve element“  

Pri výpočtoch a realizácii musíme mať na pamäti: 

- Jeden prídavný dipól rozšíri počet použiteľných pásiem o jedno. 

- Najnižšia rezonančná frekvencia základnej antény musí byť nižšia ako má prídavný dipól. 

- Základná anténa musí mať na frekvencii prídavného dipólu vysokú impedanciu. 

- Prídavný dipól musí byť umiestnený v strede a symetricky k napájacím bodom. 

- Prídavný dipól musí byť vždy kratší ako základná anténa a nesmie presahovať koniec zá-

kladnej antény. 

- Dá sa pripojiť len jeden prídavný dipól. Pri dvoch je problematické počítanie vzdialenosti 

medzi základnou anténou a prídavným dipólom, ale dá sa to nastaviť experimentálne. 

- Malá výhoda tejto antény je potreba len dvoch závesných bodov. 

Pohľad na konštrukciu FD4 s prídavným dipólom je na nasledujúcom obrázku. Väzba medzi 

anténami neprináša stratu, ale zisk asi 0,5 dB vyžarovaním celej antény. 

 
 

 

FD4 s prídavným dipólom. 
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V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané a odskúšané rozmery FD4 s prídavnými dipólmi pre 

pásma 30 a 15 metrov. Pre anténu FD3 sa dajú použiť prídavné dipóly len pre pásma 17, 15 

a 12 metrov. 

Tabuľka 2 

Pásmo/ 

frekv. 

Priemer 

drôtov 

Dĺžka prídavného dipólu DR3 [m] 
Odstup O 

[mm] 
Skracovací činiteľ VF Výška 

10m 0,97 0,95 0,93 0,91 

30 m 

10,130 

MHz 

a  

14,36 

 

14,07 

 

13,77 

 

13,48 

13,33 376 

b 13,35 360 

c 13,36 349 

17 m 

18,120 

MHz 

a  

8,03 

 

7,86 

 

7,70 

 

7,53 

7,71 288 

b 7,72 276 

c 7,73 267 

15 m 

21,200 

MHz 

a  

6,86 

 

6,72 

 

6,58 

 

6,44 

6,46 268 

b 6,47 257 

c 6,48 249 

12 m 

24,940 

MHz 

a  

5,83 

 

5,71 

 

5,59 

 

5,47 

5,53 249 

b 5,53 238 

c 5,54 231 

Priemer drôtov: FD4 / prídavný dipól: a = 3 / 3 mm, b = 3 / 2 mm, c = 3 / 1,4 mm. 

Drôt DR3 s vypočítanou dĺžkou je držiakmi udržiavaný v odstupe O od antény. Držiaky sú 

zo sklolaminátového materiálu (bez Cu fólie) vo forme I a T a sú pevne pripevnené na drôty 

DR1 a DR2. Pri napínaní antény DR1+DR2 sa napína aj prídavný dipól. Na držiakoch T je 

dobré spraviť vertikálnu časť o 20–30 mm dlhšiu, spraviť tam dieru, priskrutkovať skrutku 

M8 s jednou či dvoma matkami, aby sa prídavný dipól vplyvom záťaže 20–30 g vetrom ne-

pretáčal. 

 

 
 

Pohľad na T-držiak prídavného dipólu. 
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Pre zníženie odporu voči vetru je možné použiť T-držiaky na konci prídavného dipólu         

a I-držiaky sa dajú nahradiť perlonovou šnúrou (musí to byť dobrý izolant), pozri nasledujúci 

obrázok: 

 

 
 

Detail pripevnenia prídavného dipólu. 

 

T-držiak s predĺženým stredným dielom môžeme použiť na pripevnenie balunu a napájacieho 

koaxiálneho kábla. 
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Detail stredného T-držiaku s upevnením koaxu. 

 

 

Napájaci koaxiálny kábel používajte ľahký typ napríklad H155, Aircell5 alebo poľský Tri-

Lan 240. Sú to kvalitné káble s priemerom asi 6,1 mm, ktoré znesú na KV asi 1,5 kW a útlm 

majú lepší ako RG213 (majú útlm asi 3 dB na 100m/28 MHz – čo je strata polovice výkonu! 

ale pri dĺžke napájača 33 metrov sú straty na 28 MHz len asi 1 dB) a váhu 4,7 kg/100m. Útlm 

asi 2 dB/100m/28 MHz má kábel H1000 alebo Tri-Lan 400, ale ten je trikrát ťažší ako Tri-

Lan 240, zato znesie i väčšieho „Jánošíka“. Nikdy nepoužívajte koaxiálne káble typu RG58, 

ktoré majú podstatne väčší útlm a nehodia sa ani na QRP. Samozrejme, pre FD4 musíte mať 

kvalitný balun konštruovaný na príslušný výkon. 

Doporučená dĺžka koaxiálneho napájača antény FD4 je 34,6 metra. Základné pravidlo napája-

ča FD4 je, že napájač musí byť vedený kolmo až na zem a potom do hamshacku. Horšie je 

dodržiavať toto pravidlo. 

Pre all-band prevádzku potrebuje anténa FD4 prídavné dipóly pre pásma 30 a 15 m. Doporu-

čené odstupy O pre obe pásma treba individuálne dostaviť. Toto riešenie je veľmi dobré.  
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Anténa FD4 s dvoma prídavnými dipólmi pre 30 a 15 metrov. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú odskúšané rozmery prídavných dipólov pre pásma 30 a 15 metrov. 

 

Tabuľka 3: Rozmery prídavných dipólov pri Z=300 ohm z neizolovaného drôtu. 

Pásmo 
Frekv. 

[MHz] 

Drôt Odstup  

Nr Priemer 
Dĺžka pri 

VF=0,97 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

 

30 m 10,13 DR3 1,4 mm 14,36 m 390   

15 m 21,20 DR4 1,4 mm 6,86 m  320  

 

Rozšírenie rezonancií FD4 pomocou prídavných dipólov môžeme aplikovať aj na dipól. Po-

mocou prídavných dipólov môžeme rozšíriť počet rezonancií (pásiem) základného dipólu pri 

dodržaní podmienok na strane 46. 

 

 Riešenie číslo 2: naviazaná druhá windomka „open sleeve 
element“ 

Týmto spôsobom si vyrobíme dvojitú windomku, teda základná windom anténa je napríklad 

FD4 a prídavná windomka (4,69 m + 9,38 m = 14,07 m) je pre pásmo 30/15 m. Prídavná win-

domka je zavesená pod hlavnú windomku tak, že napájacie body oboch antén sú presne nad 

sebou, ale napájacie body prídavnej antény sú prepojené len medzi sebou. Odstup O medzi 

windomkami je menší ako odstup medzi prídavným dipólom a windomkou, lebo je tam men-

šia prúdová väzba.  
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Pohľad na základnú windomku DR1, DR2 s prídavnou windomkou C a B. 

 

Dĺžka prídavnej windomky pre frekvenciu 10,130 MHz je asi 14,36 metra. Bohužiaľ, druhá 

harmonická nám padne pod 20 MHz, teda nie je optimálna pre 15m pásmo. Prídavná win-

domka pre frekvenciu 21,200 MHz má dĺžku asi 13,94 metra. Kompromisná dĺžka windomky 

pre pásma 15 a 30 metrov je asi 14,07 metra, čo znamená, že optimálne PSV nie je ani na 

jednom z týchto pásiem. Pozrite tabuľku a nasledovné obrázky. 

 

Tabuľka 4: Rozmery prídavnej windomky pri Z=300 ohm z neizolovaného drôtu  

Prídavné 

pásmo 

Frekv. 

[MHz] 

Drôt DR3 pri VF=0,97 Odstup O 

priemer dĺžka B C [mm] 

15 a 30 m 21,00 c 14,07 4,70 9,37 188 

15 m 21,20 c 13,94 4,66 9,28 187 

30 m 10,13 b 14,36 4,79 9,57 193 

 

Priemer drôtov  FD4 / prídavná windomka:  b = 3 / 2 mm,  c = 3 / 1,4 mm 

Poznámka: Odstup medzi prídavnou windomkou a napájacím koaxiálom musí byť aspoň        

1 cm. 

Veľmi dobré riešenie pre all band prevádzku je opäť použitie prídavnej windomky 

s rezonanciou 10,130 MHz (4,79 m / 9,57 m, odstup 19,3 cm) a druhej prídavnej win-

domky pre 21,200 MHz (2,28 m / 4,58 m, odstup 18 cm). 
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Priebeh PSV pre prídavnú windomku 15 a 30 metrov. 

 

 

NN ÁÁ VV RR HH   AA NN TT ÉÉ NN YY   

Najdôležitejšie kroky stavby novej antény sú jej návrh, naladenie a kontrola.  

Kritéria návrhu umiestnenia našej novej antény sú jasné. Anténa musí byť minimálne 15 met-

rov vysoko a 10 metrov vzdialená od budov, respektíve čím vyššie, tým lepšie. Rozdiel kvali-

ty antény FD4 vo výške 10 a 20 metrov je veľmi veľký. FD4 vo výške 20 metrov sa 

v niektorých smeroch vyrovná TA33 vo výške 12 metrov. Keď nechceme mať problémy so 

susedmi, všetky časti antény musia byť vzdialené aspoň 10 metrov od domov, či bytov. Jeden 

z najhorších návrhov montáže antény je, keď si na balkón upevníme balun FD4 a oba vodiče 

vedieme do okolia bytu. Anténa sa dokonale rozladí a výsledky sú slabé. 
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  VV LL AA SS TT NN OO SS TT II   AA NN TT ÉÉ NN YY   

Vlastnosti FD4 sú: 

- Základné rezonančné frekvencie FD4 sú v pásmach 80, 40, 20 a 10 m 

- Na pásmach 17 a 12 m má PSV<3, ale nie sú to rezonancie 

- Na pásmach 30 a 15 m je možné dosiahnuť rezonanciu prídavným dipólom alebo prídav-

nou windomkou (prípadne PSV<3) 

Meraním PSV viacerých antén FD4 sme zistili, že v pásme 3,5–10,5 MHz sa mení PSV od 1 

do 5, ale medzi 12–30 MHz je PSV<3, čo je veľmi podozrivé.  

Typický prípad priebehu PSV antény FD4 je na nasledujúcom obrázku. Anténu používa 

OM3XX a je natiahnutá asi 20 metrov vysoko a od okolitých objektov je vzdialená viac ako 

10 metrov.  

 

 
 

Priebeh PSV antény FD4 OM3XX. 

 

PSV som meral s woblerom NWT200 + PSV mostík DJ7VY. Modré zvislé značky ohraničujú 

amatérske pásma. Pásmo 80 metrov má dobré PSV v celom rozsahu. Pásmo 40 m má mini-

mum PSV trochu pod pásmom (tak to vždy vychádza), ale PSV je dobré. Pásmo 30 m má 

dobré PSV (prídavná windomka). Pásmo 20 m má dobré PSV. Pásmo 17 m má dobré PSV, 

ale je to asi druhá harmonická prídavnej windomky. Pásmo 15 m má celkom dobré PSV<2, 

ale je to vlastnosť sústavy FD4+balun. Pásma 12 a 10 m majú dobré PSV.  
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AA NN TT ÉÉ NN AA   FFDD 44   ZZ OO   SS TT RR EE TT NN UU TT II AA   TTAA TTRR YY22001122   

Táto anténa nebola na hoteli Satel natiahnutá najvhodnejšie, pretože balun bol upevnený na 

zábradlí, a tým bola anténa veľmi blízko budovy. Pásmo 80 m má kupodivu celkom dobrý 

priebeh PSV. Pásma 40, 20 a 10 m majú minimá PSV preladené nižšie a anténa nemala prí-

davnú windomku 30/15 m. Je pravda, že okrem pásma 30 m je PSV antény <3, čiže anténa je 

použiteľná, ale jej prevádzkové vlastnosti boli neporovnateľne horšie ako anténa OM3XX. 

Podľa výsledkov merania PSV je jasné, že na PSV sa nevysiela a tušíme, že priebeh PSV an-

tény silne ovplyvňuje balun. Bohužiaľ, merať priebeh PSV antény na napájacích svorkách nie 

je jednoduché, ale je isté, že priebeh PSV v pásme 12–30 MHz by mal mať podstatne väčšie 

zmeny PSV. Nakoniec simulácia v MMANA a EZNEC tomu napovedá. Ja predpokladám, že 

vyžarovacie straty FD4 mimo rezonancie (mimo minimá PSV) podstatne narastajú.  

 

  
 

Priebeh PSV antény FD4 OM5CD na stretnutí Tatry 2012. 

 

KK OO NN TT RR OO LL AA   AA   NN AA LL AA DD EE NN II EE   AA NN TT ÉÉ NN YY   

Kontrolu, aj naladenie FD4 urobíme najskôr na pásme 20 metrov a tam by malo byť mini-

mum PSV v rozmedzí 14,10–14,20 MHz. Potom skúsime pásmo 10 m a tam by malo byť 

minimum PSV okolo 28,50 MHz. Nakoniec zmeriame pásmo 80 m, kde by malo byť mini-

mum PSV 3,55–3,60 MHz.  

Rozdiely väčsie ako 0,5 MHz v pásme 20 m ukazujú na chybu pri stavbe. Buď sme zle zmera-

li dĺžky vodičov, máme vodiče s izoláciou, máme zlý balun, alebo je v blízkosti antény nejaký 

objekt. Pri meraní PSV antény môžu byť mätúce minimá PSV spôsobené rezonanciou napája-

cieho koaxiálneho kábla.  
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Ak máme anténny drôt s izoláciou, musíme strihaním (skracovaním) antény dostať minimum 

PSV najskôr do pásma 14,10–14,20 MHz. Ostatné pásma by mali byť automaticky dobré. 

Na pásmach 30 a 15 m si môžeme hodnotu minima PSV v rezonancii dostaviť vzdialenosťou 

prídavného dipólu/windomky od hlavnej antény. 

 

OO DD PP OO RR ÚÚ ČČ AA NN II EE   

Keď používame prídavnú windomku 30/15 m, minimum PSV v pásme 30 m bude v okolí 

frekvencie 10,250 MHz a v pásme 15 m v okolí začiatku pásma. Najlepším riešením je na-

ladiť prídavnú windomku na 10,120 MHz a použiť ďalšiu naladenú na 21,200 MHz, aby 

sme na týchto dôležitých pásmach mali najmenšie straty. 

 

RR OO ZZ ŠŠ ÍÍ RR EE NN II EE   FFDD 44   OO   PP ÁÁ SS MM OO   116600   MM EE TT RR OO VV   

Jednoduché rozšírenie FD4 o pásmo 160 m dosiahneme pridaním cievky 240 uH pripojenej 

na koniec dlhšieho ramena FD4 a na druhý vývod cievky pripojíme maximálne 5 metrov drô-

tu. Cievku navinieme na PVC trubku DN75, priemer 80 mm, 65 závitov drôtom 1,0–1,18 mm 

CuL (240 uH). Dĺžkou prídavného drôtu dostavíme minimum PSV na 1,84 MHz. Vyžarova-

cia impedancia v rezonancii klesne asi na 20–25 ohmov a použiteľná šírka pásma je asi 50 

kHz. Takže aj na pásme 160 m musíme použiť transmatch. Inak rezonančná frekvencia FD4 

sa vplyvom pripojenia cievky na pásmach 80 a 40 m posunie trochu vyššie a na pásmach    

10–20 m trochu nižšie. 

 

 
 

Pohľad na PVC trubku DN50, DN75. 
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RR OO ZZ ŠŠ ÍÍ RR EE NN II EE   FFDD 33   OO   PP ÁÁ SS MM OO   8800   MM EE TT RR OO VV   

Podobne ide rozšíriť FD3 o časť pásma 80 m. Cievka je 120 uH navinutá na PVC trubku 

DN50, priemer 54 mm, 62 závitov drôtom 1,0–1,18 mm CuL (120 uH). Prídavný drôt je dlhý 

maximálne 2,5 metra a jeho dĺžkou nastavíme minimum PSV do vybranej časti pásma 80 m, 

lebo použiteľná šírka pásma je okolo 60 kHz.  

 

OO DD SS TT RR ÁÁ NN EE NN II EE   „„ PP ÁÁ LL EE NN II AA ““   TT RR XX   PP RR II   PP OO UU ŽŽ ÍÍ VV AA NN ÍÍ   FF DD 44     

 Známa vlastnosť FD4 je „pálenie“ kovových častí TX, ručného kľúča a podobne pri 

vysielaní s väčším výkonom na pásme 40 m. Príčinou sú indukované vf prúdy, ktoré tečú po 

opletení koaxiálneho kábla. Na odstránenie týchto prúdov potrebujeme 10 kusov väčších na-

klapávacích feritov so stredným otvorom, do ktorého sa zmestia 3 káble s priemerom 6,1 mm. 

Pri konci napájacieho koaxiálneho kábla spravíme z neho trojzávitovú cievku s priemerom 20 

centimetrov a po celom obvode cievky zaklapneme 10 feritových jadier s rovnakým rozo-

stupmi. Koniec koaxu s konektorom PL239 necháme asi v dĺžke 50 cm voľný.  

 

ZZ ÁÁ VV EE RR   

Z uvedených informácií vyplýva, že anténa FD4 s prídavnými windomkami, či dipólmi je 

dobrá anténa na všetky pásma, len musí byť zavesená vo výške aspoň 20 metrov nad zemou 

a minimálne 10 metrov vzdialená od okolitých objektov. Výška nad zemou pod 10 metrov 

spôsobí rozdiel v prijímaných i vysielaných signáloch až 10–15 dB.  
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ANTÉNY NAPÁJANÉ NA KONCI ŽIARIČA 

Podľa www.duplexers.ru voľne upravil Tono Mráz, OM3LU 

Požiadavka na antény napájané na konci (End Feed Anténa – EF anténa) pochádza 

hlavne z mestských sídlisk, lebo obyvateľom-neamatérom nevadí naša anténa, ale vše-

obecne im vadí voľne visiaci napájací koaxiálny kábel, ktorý vedie spravidla na náš bal-

kón. Bez toho koaxu by sa amatérom lepšie žilo.  

Pokiaľ chceme používať dipól ako EF anténu, vznikne anténa známa ako T2LT z Rothamme-

la. Na jej realizáciu je použitý Powell balun, ktorý má špecifické vlastnosti. Tento balun vyu-

žíva základné vlastnosti koaxiálneho kábla. Prenos energie cez koaxiálny kábel prebieha 

„vnútri“ koaxu. Keď privedieme vf prúd na stredný vodič koaxiálneho kábla, ten tečie cez 

dielektrikum a po vnútornej strane tienenia naspäť do generátora. Po vonkajšej strane dobrého 

koaxiálneho kábla netečie žiaden prúd. Čiže prenos energie vnútrom koaxu nemá vplyv 

na povrchové prúdy na vonkajšej strane opletenia kábla.  

Na nasledujúcom obrázku je anténa T2LT. Je to na konci napájaný dipól lambda/2. Horná 

polovica dipólu je z drôtu a ako spodná časť dipólu funguje vonkajšie opletenie koaxiálneho 

kábla. Na spodnom konci dipólu je paralelný ladený obvod spravený z koaxiálneho kábla, 

ktorý oddeľuje veľké vf napätie na konci dipólu, od čo možno najmenšieho vf napätia na ko-

axiálnom napájači. Po vnútornej strane opletenia koaxiálneho kábla tečie úplne nezávisle vf 

prúd do záťaže, čiže do stredu dipólu. Rezonanciu Powellovho balunu môžeme nastaviť poč-

tom závitov a vzdialenosťou medzi závitmi (vlastná rezonancia cievky), alebo si vlastnú rezo-

nanciu cievky zvolíme nad rezonanciou dipólu a paralelným kondenzátorom C doladíme ob-

vod do rezonancie. Čím menšiu paralelnú kapacitu zvolíme, tým širokopásmovejší 

„odlaďovač“ vyrobíme.  

Anténa na obrázku je síce vertikálny dipól, ale nič nám nebráni ho natiahnuť z balkóna hori-

zontálne.   

 

http://www.duplexers.ru/
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Na nasledujúcom obrázku vidíme EF anténu natiahnutú z balkóna na strom, hoci v tomto prí-

pade to je klasická windomka FD4. Dipól by mal mať „radiator“ rovnako dlhý ako „feeder 

radiator“ (koaxiálny kábel). Na mieste „transformeru“ je stred dipólu mechanicky spájajúci 

anténny drôt a stredný vodič koaxiálneho kábla. Na konci dipólu je „Choke –30 dB“ (tlmivka 

s útlmom 30 dB), čo je v prípade vyššie popísanej T2LT antény paralelný ladený obvod 

z napájacieho koaxiálu naladený na frekvenciu dipólu. Z „Choke“ pokračuje napájací ko-

axiálny kábel do nášho hamshacku. Na potlačenie plášťových prúdov dáme na balkóne na 

koaxiálny kábel zopár naklapávacích feritových jadier, prípadne spravíme z koaxu cievku   

s 2–3 závitmi a na ňu naklapneme zopár (asi 10 ks) feritových jadier. To isté spravíme ešte 

pred pripojením koaxiálu do vysielača.   

  

 
 

Koaxiálny kábel by sme mali používať kvalitný, tenký, ľahký a s malým útlmom. Napríklad 

RG58C je tenký a ľahký, ale nekvalitný a má veľký útlm. Hodil by sa kábel s teflonovým 

dielektrikom a dobrým opletením.  

Takýmto spôsobom sme si spravili vodorovný dipól na jedno pásmo, napájaný na konci. Para-

lelný ladený obvod sa dá naladiť pomocou GDO a treba pripomenúť, že koniec dipólu „Cho-

ke“ musí byť od domu vzdialený 5–10 metrov.  

Na princípe antény T2LT spravili fínski amatéri anténu FD4 napájanú na konci. Oproti jedno-

pásmovému dipólu vyriešili širokopásmový ladený obvod „Choke“ tak, aby v pásme 3,5–30 

MHz oddeloval koniec dipólu od napájača aspoň o 30 dB. Druhý problém bol transformátor 

1:4 v napájacom bode antény. 
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Oddelovacia tlmivka „Choke“. 

Obvod „Choke“ vyriešili pomocou viacerých (5–7 ks) feritových toroidov, ktoré mali vnútor-

ný priemer asi 22 mm, aby sa cez ne dali navinúť aspoň 3 závity koaxiálneho kábla, pozri 

predchádzajúci obrázok. Feritové jadrá musia byť z hmoty buď Amidon 43, alebo Siemens 

4C65, respektíve Siemens N30, aby mala tlmivka malé straty a dostatočne veľkú induk-

čnosť. Určite existuje viacero vhodných typov feritov, len neskúšajte feritové jadrá zo šuplí-

kových zásob alebo zo spínaných zdrojov.  

Napájací transformátor 1:4 použili v tradičnom prevedení, ale v netradičnom zapojení. 

 
 

Transformátor môže byť navinutý napríklad na toroide 36/23/15 mm z hmoty 4C65, 10 závi-

tov bifilárne teflonom izolovaného vodiča s priemerom 1 mm
2
, alebo podobný toroid od iného 

výrobcu. Ale obyčajne sa originálny transformátor 1:4 (napríklad od u nás rozšíreného výrob-

cu ECO) na EFA nehodí, pokiaľ nezmeníte zapojenie PL-konektora. Typ koaxiálneho kábla 

RG58C berte len ako príklad, lepší bude H155, Tri-Lan 240 alebo nejaký s teflonovým die-

lektrikom a dobrým opletením. 

 



Zborník prednášok                                                       Rádioamatérske stretnutie TATRY 2013 

- 60 - 

Na nasledujúcom obrázku je pohľad na EF windom anténu: 

 
 

 

 

Rozmery antén EF-Windom a EF-dipól a príklad ich mechanického prevedenia: 

 

 
 

 

Ja som vyskúšal EF Windom len v provizórnom prevedení a v malej výške. Priebeh PSV bol 

na horných pásmach poposúvaný dolu, ale inak bol veľmi podobný klasickej FD4. 

V konečnom prevedení bude treba ešte dorobiť prídavné windomky pre 30 a 15 metrov podľa 

predchádzajúceho príspevku. To zostane na vás. Anténu FD4 napájanú na konci predáva viac 

firiem (napr. Wimo) pod označením City-Windom. 


