
                                        Kompromisná univerzálna anténa

Slovo kompromis nepoužívam rád, lebo evokuje niečo s čím v zásade človek nesúhlasí, ale 
vzhľadom na okolnosti je to prijateľné riešenie, ktoré splní svoj účel a aspoň čiastočne splní 
očakávania.

My, ktorý máme koníčka rádiostanice a všetko s ním spojené, sa často dostaneme do situácie, že 
chceme vysielať ale nastane problém s umiestnením a veľkosťou antény. A tu sa práve ponúka 
kompromisné riešenie ekvivalentu plnohodnotnej antény. Je pravda, že sa tým zníži dosah ale zase 
nie tak zásadne, aby toto riešenie nebolo prijateľné pretože záieží od výberu kvalitného žiariča.

Kompromisná anténa môže spoľahlivo pracovať v pásme 25MHz až 1GHz pravdepodobne aj viac, 
ale to nemám odskúšané. Anténa nie je konštruovaná ako univerzálna na celý rozsah, ale výmenou 
žiariča si ju konfigurujete na pásmo a frekvenciu ktorú potrebujete na vysielanie. Je možné použiť 
hotové žiariče vyrábané priemyselne, ale taktiež je možné podľa požadovanej frekvencie vypočítať 
dlžku žiariča, vyrobiť si ho a použiť. Obe riešenia sú prijateľné. Výhodou kupovaných žiaričov je 
napríklad dvojitá frekvencia, čiže môžem kompromisnú anténu použiť napríklad na pásmo 70cm ale
taktiež na 2m, bez toho aby som musel meniť žiarič na každú frekvenciu zvlášť. Existujú aj žiariče na 
3 a 4 band, ale tu by som bol opatrný, pretože výsledok by pravdepodobne nebol uspokojujúci.

Základom antény je stredový diel s konektormi PL, do neho sa montujú radiály a žiarič. Vývod do 
koaxiálneho kábla je konektorom PL. Celková veľkosť antény je daná dĺžkou žiariča, ale stále bude v 
rozmedzí použiteľnosti ,tak aby bola nenápadná a pritom splnila svoj účel. Pomocou redukcií sa dá 
použiť v podstate každý žiarič, ktorý vám vyhovuje svojou dĺžkou na požadovanú frekvenciu a 
taktiež pomocou vhodnej redukcie môžete použiť koaxiál s koncovkami priamo na radiostanicu.

Na lepšie znázornenie prikladám aj niekoľko ilustračných fotografií aj s popisom

                                                Stredový diel vstup a výstup je na PL konektor



                                                           Stredový diel bez radiálov

                                                            Radiály k stredovému dielu

                                                       stredový diel s namontovanými radiálmi



      Príklad len niekoľko žiaričov, ktoré je možné použiť, taktiež je možné použiť aj prút z magnetky   
na CB

    Ak je na žiariči PL konektor, dá sa priamo naskrutkovať na stredový diel, ak je iný typ konektora 
treba použiť príslušnú redukciu



                                                    Redukcia z PL na SMA

                                           Príklad použita redukcie z PL na SMA na dva rôzne žiariče

                                   Stredový diel s namontovaným žiaričom pomocou redukcie



        Montáž stredového dielu na magnet, s možnosťou umiestnenia na balkón, parapetu atď

    Stredový diel je možné upevniť na stožiar pomocou vhodného držiaku, podľa podmienok aké 
máte k dispozícii

                                         Univerzálny držiak



         Stredový diel s univerzálnym držiakom k prichyteniu na balkón, atiku, parapetu atď

Koaxiál do rádiostanice s odlišnými konektormi je možné propojiť pomocou príslušnej redukcie

Upozornenie : Pisateľ nezodpovedá za prípadné poškodenia zariadenia a doporučuje vždy pred 
použitím zmerať PSW príslušnej antény !
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