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S-match

(Pokraèování)

Obr. 7.
Autor pouil zapojení L-èlánku z pøedelého obrázku (PE 3/10, s. 32), ale vinutí
balunu uprostøed rozdìlil a do toho místa
vloil kondenzátor nebo v jiné variantì pouil baluny dva na dvou samostatných jádrech; to je v podstatì jedno. Místo jednoho
problémového balunu máme nyní dva problémové baluny. Oba jsou namáhány vysokým napìtím a oba mají kapacitu proti zemi.
Pomohli jsme si nìjak? Pomohli. Kapacita
proti zemi bude z obou vodièù ebøíku stejná, ale protoe napìtí na nich je v protifázi,
tak se vzájemnì vyruí a ádný proud do
zemì nepoteèe. Je dùleité, aby obì vinutí
mìla naprosto shodnou kapacitu. V kadém
pøípadì doporuèuji teflonovou izolaci vodièù, nejen kvùli napìové odolnosti, ale taky
kvùli malým dielektrickým ztrátám. Výhoda
S-matche spoèívá v tom, e mu staèí jeden
ladicí kondenzátor a jedna promìnná indukènost. Protoe se jedná o modifikovaný
L-èlánek pracující na malém provozním Q,
tak i ztráty budou malé. Na vyích pásmech mùe nastat problém, e kapacita
balunù bude vìtí ne minimální potøebná
kapacita ladicího kondenzátoru a nedostaneme se na vyí impedance. Dále má Smatch nevýhodu, e nedokáe vyladit impedance mení ne 50 Ω. Jak je to moné?
Nìkteøí konstruktéøi pøece pouívají pøepínaè, který vzájemnì prohodí cívku a kon-

denzátor. Ano, to ale bude pøepínat mezi
obrázkem A a B (viz obr. 8) na ploe Smithova diagramu a do levého vyrafovaného
kruhu, kde se nacházejí rezistance pod 50
Ω, se stejnì nedostaneme.
A mohou se vùbec na ebøíku 600 Ω objevit impedance pod 50 Ω? Jistì, zvlátì u
záøièù kratích ne λ/2. Tøeba oblíbený dipól
2x 27 m vyladìný na 160 metrù vyrobí na
vedení proudové kmitny s impedancí rozhodnì mení ne 50 Ω. A potom tedy nemùeme S-match pouít? Museli bychom ho
trochu upravit, tøeba tak, e by se baluny vyrobily s jiným pøevodním pomìrem ne 1:1.
Rùzné provedení S-matche si mùeme prohlédnout na stránkách autora: http://
www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Smatch/smatcheng.htm

Nepøítel è. 1 
 vysoké provozní Q

Ne pøistoupíme k popisu dalích typù
tunerù, tak si musíme ujasnit nejdùleitìjí a
amatéry bohuel opomíjené nebezpeèí: vysoké provozní Q. Tento parametr má stejný
vliv na to, kam se dovoláme, jako napìtí na
anodì koncového stupnì. Fyzikální zákony
jsou neúprosné a vzorec je jasný. Úèinnost
pøenosu výkonu je pøímý pomìr Q naprázdno a Q provozního. Pokud budou obì kvéèka stejná, tak je pøenos nula a vekerý výkon se spotøebuje na cirkulaèní proudy v
obvodu. Je tedy ádoucí, aby Q naprázdno
bylo co nejvyí (to je dáno kvalitou souèástek) a provozní Q co nejnií, tzn. obvod
musí být tlumený zátìí. Kdy se zeptám radioamatéra Jaký má výkon?, tak vìtinou
odpoví s velkou pøesností, ale kdy se zeptám Jaké má provozní Q tuneru?, tak
odpoví pokrèením ramen. Pøitom oba parametry mají stejnou dùleitost a vliv na sílu
signálu. Ti, co nìkdy konstruovali koncový
stupeò s elektronkou, si jistì vzpomenou na
výpoèet Π-èlánku. Tam se doporuèuje provozní Q kolem hodnoty 12. Je to rozumný

Obr. 8.
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kompromis mezi ztrátou a potlaèením harmonických kmitoètù. Pokud tedy máme cívku, která má Q naprázdno = 100, tak vlastnì
12 % výkonu obìtujeme za harmonickou
èistotu. V pøípadì anténního tuneru ale nemusíme obìtovat u nic, protoe moderní
transceivery mají filtry proti harmonickým u
v sobì a normu potlaèení bohatì splòují.
Pøesto jsou mezi námi takoví, kteøí obìtují
50 i více procent za svou nevìdomost. Rozdìlíme si tedy tunery do 3 kategorií:
Kategorie 1: Bude obsahovat takové
tunery, které si optimální provozní Q nastavují automaticky.
Kategorie 2: Zde budou tunery, kde Q
mùe ovlivnit uivatel svou chytrostí (nebo
hloupostí).
Kategorie 3: Sem patøí tunery, kde provozní Q nejde mìnit a ve záleí na tìstí a
smùle.
Jetì si øekneme, jakou èinnost vlastnì
od tuneru poadujeme. Musí umìt transformovat impedance nahoru i dolù a musí
umìt kompenzovat reaktance kladné i záporné. A pokud mono by to mìl dokázat s
minimální ztrátou výkonu.

Tunery kategorie první

Aèkoliv se to zdá neuvìøitelné, tak do
této nejúèinnìjí kategorie patøí tunery nejjednoduí, a to jsou L-èlánky a jejich modifikace. Ano, L-èlánek skuteènì nastaví automaticky své provozní Q na hodnotu, která je
potøebná pro daný pøevod impedance. Napø.
pro transformaci z 50 Ω na 5000 Ω, tj. pøevod impedance 1:100, je potøebné Q odmocnina z tohoto pomìru, tedy Q = 10. A
skuteènì takové bude, L-èlánek má jen jedno naladìní a ani ten nejvìtí smolaø ho nemùe naladit jinak. To u je ale extrémní pøípad, pro bìný pøevod napø. z 50 Ω na 200
Ω, tj. na ètyønásobek impedance bude provozní Q = 2. Pokud tedy máme cívku bìné
kvality, která bude mít Q naprázdno 100, tak
ztráta bude pouhé 2 %. To se nám u s ádným jiným tunerem nepodaøí.
Na obr. 8 vidíme ètyøi základní druhy Lèlánkù, kadý obsáhne jen polovinu plochy
Smithova diagramu. Pokud chceme obsáhnout celou plochu a mít monost transformovat 50Ω rezistanci nahoru i dolù, tak musíme alespoò jeden prvek pøepínat.
Mùeme tedy pøehazovat kondenzátor ze
vstupu na výstup a tím volit zapojení A nebo
C. Toté mùeme dìlat s cívkou v zapojení
B a D. Existuje ale jedna finta, pomocí které bychom se dostali na nií impedance i
bez pøepínání, a sice zaøazení balunu 4:1
pøed tuner. Potom by zapojení A i B dokázalo ladit u od 12,5 Ω, ale bylo by to zase na
úkor úèinnosti na vyích impedancích, protoe tuner by musel dohnat impedanèní pøevod zvýením svého provozního Q. Samozøejmì e v praxi nemùeme nikdy
obsáhnout celou plochu smiáku, to by
musely být hodnoty indukènosti i kapacity
nekoneèné. Hlavní nevýhoda L-èlánku je
mení rozsah pøeladìní ve srovnání s jinými
typy tunerù. Mùeme si èásteènì pomoci
pøipínáním pevných kapacit k ladicímu kondenzátoru. Tato nevýhoda ale zcela odpadá
u automatických tunerù s postupným pøipínáním kondenzátorù a cívek relátky; tam
není problém udìlat velké pøeladìní a L-èlánek je preferován právì kvùli nízkým ztrátám. Tak dobøe, ale L-èlánek je pøece nesymetrický tuner a my chceme mluvit o
symetrických. ádný problém, dáme dva zrcadlovì nad sebe a máme symetrický. A
protoe se nám dva stejné prvky dostaly do

série, tak je mùeme nahradit jedním. Symetrický L-èlánek tedy má jen tøi souèástky.
Dvì cívky a jeden kondenzátor nebo dva
kondenzátory a jednu cívku. Vechny tøi prvky ale musí být plynule laditelné s tím, e
dva stejné jsou mechanicky spøaeny nejlépe ozubenými koly nebo ozubeným øemenem. A nemùe být cívka s pøepínatelnými
odboèkami? To je trochu problém, protoe
pokud se chceme pohybovat plynule po ploe Smithova diagramu, tak potøebujeme minimálnì dva prvky plynule laditelné. Tøeba u
T-èlánku, kde máme prvky tøi, tak jeden z
nich, vìtinou cívka, u mùe být jen pøepínatelný. U L-èlánku tedy potøebujeme laditelnou cívku jako variometr válcový (,rolpulka) nebo kulový. Jedinou výjimku snad
mùeme udìlat pøi provozu s jednou pevnou
anténou, pro kterou si dáme tu práci a vyhledáme odboèky pro kadé pásmo, pro nií pásma i nìkolik. Potom to ale bude tuner
jednoúèelový a ne univerzální.

Vzájemná magnetická vazba mezi cívkami
vinutými stejným smìrem bude toti vytváøet soufázový (common mode) proud. Hliníková pøepáka je pro magnetickou vazbu
neúèinná a eleznou pøepáku bych tam radìji nedával. Nezbývá tedy nic jiného, ne
dát cívky co nejdál od sebe. Pro provoz na
vyích pásmech je velmi vhodné, kdy mají
,rolpulky promìnné stoupání závitù. Na fotografii (obr. 10) vidíme provedení tohoto
typu tuneru od konstruktéra PA0LL.
Zapojení L-èlánku je mono také modifikovat tak, e dvì cívky nahradíme dvìma
spøaenými kondenzátory a mezi pøepínaèe
dáme jednu cívku. Zapojení potom bude
fungovat jako horní propust a na rozdíl od
pøedelého nebude potlaèovat harmonické
kmitoèty. To ale v dnení dobì nevadí, moderní zaøízení je mají velmi dobøe potlaèeny
u sama od sebe. Horní propust zase naopak pomùe horím pøijímaèùm od zahlcování nízkými kmitoèty tøeba od SV vysílaèù.
Dobré vlastnosti tuneru se nezmìní a odpadne problém s vazbou mezi cívkami. S
výhodou je mono pouít i vakuové kondenzátory. Do kategorie L-èlánkù patøí i Smatch, který u byl popsán výe.

Tunery kategorie druhé
T-èlánky

Obr. 9.
Na obr. 9 vidíme symetrický L-èlánek s
moností pøepínání kondenzátoru pro ladìní
vysokých i nízkých impedancí. Ladìní obou
cívek je mechanicky spøaeno. Transformátor Tr1 je proudový balun 1:1 namotaný koaxiálním kabelem nebo dvojlinkou na feritovém jádøe s vysokou permeabilitou. Hodnì
lidí chápe choke balun jen jako tlumivku na
zabránìní pláových proudù. Je to ale trochu jinak: Magnetické pole vidí støední vodiè koaxiálu stejnì dobøe jako opletení. O
tom se mùeme snadno pøesvìdèit zmìøením indukènosti. Bude naprosto stejná na
obou vodièích koaxiálního kabelu. Chová se
to tedy jako skuteèný transformátor. Pokud
by proud v jednom vodièi mìl být vìtí, tak
se okamitì transformuje s opaènou fází do
druhého vodièe. Mùeme si to pøedstavit
tøeba jako dva protismìrnì tahané øetìzy,
mezi nì vloíme ozubené kolo, které zaruèí dokonalou symetrii pohybu. Toto je bezkonkurenènì tuner s nejmení ztrátou a mùeme ho pouít na libovolné délce ebøíèku,
tedy i pøímo v napìové kmitnì (pokud má
kondenzátor dostateèné mezery).
Øeknìme si ale nìkolik zásad ke konstrukci. Mechanické rozmístìní souèástek
by mìlo být takové, aby parazitní kapacity a
indukènosti byly v obou vìtvích stejné. To je
docela problém u kondenzátoru, nejlepí by
byl motýlkový, tzn. dva statory a s nièím nespojený rotor, ten vak pøi stejné velikosti
bude mít polovièní kapacitu. Jako propojovací vodièe jsou pro svoji mení indukènost
vhodné mìdìné pásky nebo více drátových
vodièù paralelnì. Dùleitá je taky vìc, o které se pøíli nemluví: pro dokonalou symetrii
by mìla být jedna cívka motaná doleva a
druhá doprava. Takové ,rolpulky asi neseeneme, ledae bychom si je vyrobili sami.

Do této kategorie jsme zaøadili tunery,
jejich provozní Q mùe mìnit uivatel. Typickým pøedstavitelem je T-èlánek. Symetrický T-èlánek vznikne spojením dvou klasických T-èlánkù. Protoe v pøíèné vìtvi
bychom dostali dvì cívky v sérii, mùeme je
nahradit pouze jednou cívkou s dvojnásobnou indukèností. Symetrický T-èlánek tedy
bude obsahovat celkem ètyøi kondenzátory
a jednu indukènost. Kondenzátory jsou vìtinou øeeny jako dva duály, ale musí mít
oddìlené rotory a statory. Je mono pouít i
ètyøi samostatné kondenzátory a dvojice
mechanicky spojit ozubenými koly nebo
ozubenými øemeny. Toto je T-èlánek zapojený jako horní propust (obr. 11). Opaèná
varianta se ètyømi ,rolpulkami a jedním
kondenzátorem je sice moná, ale pøíli se
nepouívá, bylo by to rozmìrovì nároèné.
Obr. 11.

Transformátor Tr1 je opìt proudový balun 1:1 stejného provedení, jako byl u Lèlánku. Pro plynulý pohyb po ploe Smithova diagramu nám staèí jen dva promìnné
prvky, jak jsme si vysvìtlili v pøedelé kapitole. Jeden prvek je tedy nadbyteèný a
mùe být nahrazen pøepínaèem. Vìtinou
pøepínáme odboèky na cívce, ale stejnì tak
dobøe bychom mohli pøepínat pevné kondenzátory místo jedné dvojice a cívku nechat plynule promìnnou. Pokud ale chceme
dokonale vyuívat monost zmìny provozního Q a tím optimalizovat úèinnost, tak je
lepí nechat plynule promìnné vechny tøi
prvky. T-èlánek má proti L-èlánku nespornou výhodu ve vìtím rozsahu pøeladìní a
staèí mu k tomu mení hodnoty kapacit i in-
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Obr. 10.

dukèností; je tedy univerzálnìjí. Ale nic na
tomto svìtì není zadarmo, daøí se mu to jen
díky tomu, e pouije vyí provozní Q, ne
by pouil L-èlánek. Pokud ale víme jak, tak
ho mùeme hlídat, aby to nepøehánìl a pouil jen takové Q, které musí. Pokud nevíme
jak, tak nám mùe serat vìtinu výkonu a
my to ani nepoznáme, protoe PSV bude
dobré.
Uvedeme si malý pøíklad: Potøebujeme
vyladit ebøíèek na frekvenci 1,8 MHz. Budeme se nacházet v kmitnì proudu a impedance zde bude 30 Ω. Pokud pouijeme Lèlánek, tak bude nutno, aby mìl kapacitu
kondenzátoru 1,4 nF. Pro tento úkol potøebuje L-èlánek provozní Q jen 0,8. T-èlánek
stejný úkol zvládne i s kapacitou 200 pF, ale
potøebuje k tomu provozní Q 22,5. Pokud
budou mít oba tunery cívku, která má Q naprázdno =100, tak ten první z pøivedeného
výkonu 100 W seere jen 0,8 W, zato ten
druhý 22,5 W. Toto ale bude platit v pøípadì, e jsme byli chytøí a dali jsme u T-èlánku
výstupní kondenzátor naplno a doladili jsme
to cívkou a vstupním kondenzátorem. Pokud jsme byli ménì chytøí a mìli jsme ho v
polovinì, tak bude ztráta mnohem vìtí. Tèlánek, tím e má 3 promìnné prvky, tak
mùe kadý úkol øeit na tisíc rùzných zpùsobù, vechny budou vyøeeny správnì z
hlediska pøevodù impedancí, ale budou rozdílné co do úèinnosti pøenosu. Pokud nemáme pøipojen wattmetr na výstupu, tak podle
vstupního mìøení PSV a výkonu (zkøíené
,rafiky jsou u továrních tunerù na vstupu)
nemáme anci nic poznat.
Jak tedy správnì ladit T-èlánek, aby pouíval nejnií provozní Q? Jednodue 
správné nastavení je takové, aby indukènost
mìla co nejnií hodnotu a jeden z kondenzátorù se pohyboval poblí svého maxima.
Který z nich to bude? Vdy ten, který je na
stranì nií impedance. Tovární tunery pouívají vìtinou kondenzátory s kapacitou
200 pF. To je pro nií pásma a nií impedance málo, vyladit to sice jde, ale za pouití vysokého Q. Pøimlouvám se za pouití
vìtích kapacit, potom to porovnání ztráty
oproti L-èlánku nebude tak dramatické. Nìkteøí amatéøi dìlají na továrních tunerech
chytrou úpravu. Pøidají pomocné kontakty,
které pøi vytoèení kondenzátoru na maximum ho zkratují. Tím se zapojení zmìní na
L-èlánek. Pøi ladìní potom postupují tak, e
se snaí anténu vyladit napøed L-èlánkem
kvùli nízké ztrátì, a teprve kdy se to nepodaøí z dùvodu nedostateèné kapacity, tak
pøehazují na T-èlánek. Toto ale má význam
jen u tunerù s plynule promìnnou indukèností, aby nám zùstaly i pøi jednom zkratovaném kondenzátoru stále dva plynule laditelné prvky, jak jsme si vysvìtlili výe.
(Dokonèení pøítì)
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