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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Do odbiornika na wiele
pasm fal krÛtkich dobra ante-
na powinna pokryÊ pasma po-
wiedzmy od 3†do 30MHz i†po-
winna w†tym zakresie charak-
teryzowaÊ siÍ rozs¹dn¹ sku-
tecznoúci¹. Najprostszym roz-
wi¹zaniem jest antena d³uga.
Istnieje oczywiúcie wiele in-
nych rodzajÛw anten, jednak
przewaønie o†znacznie bar-
dziej skomplikowanej kon-
strukcji. Zajmuj¹ one zwykle
duøo miejsca, s¹ zatem typo-
wymi antenami zewnÍtrznymi.

Dobr¹ alternatyw¹ anteny
zewnÍtrznej jest antena ramo-
wa. NiektÛrzy na tÍ nazwÍ za-
reaguj¹ z†awersj¹ i†powiedz¹,
øe jedynym miejscem anteny
ramowej jest muzeum. Jest to
absolutnie nieprawda! Nadal
moøna konstruowaÊ w†pe³ni
uøyteczne anteny ramowe,
o†istotnych zaletach, ktÛre
dziÍki swoim kszta³tom i†cha-
rakterystyce doskonale nadaj¹
siÍ do odbioru wewn¹trz po-
mieszczeÒ. Jeøeli antena taka
zostanie na przyk³ad nawiniÍ-
ta na futrynie okiennej, nie
zajmuje niemal wcale miejs-
ca, i†jest prawie niewidoczna.
OprÛcz tego ma bardzo poø¹-
dan¹ w³asnoúÊ reagowania tyl-
ko na sk³adow¹ magnetyczn¹
odbieranego sygna³u, ignoru-
j¹c znaczn¹ czÍúÊ zak³ÛceÒ
elektrycznych. Takie cechy
anteny ramowej - ma³e roz-
miary i†ma³a wraøliwoúÊ na
zak³Ûcenia - nie mog¹ byÊ nie-
docenione.

Nie ma wiÍc innego wyj-
úcia, jak wykonaÊ aktywn¹
wersjÍ anteny ramowej, czyli
wyposaøyÊ j¹ we wbudowany
wzmacniacz, ktÛry rÛwno-
czeúnie pozwoli dopasowaÊ
jej impedancjÍ do standardo-
wej impedancji kabla anteno-
wego 75Ω.

Ze schematu na rys. 1 wy-
nika, øe wzmacniacz taki nie
jest wcale skomplikowany.
Antena jest w³¹czona w†ob-
wÛd wejúciowy wzmacniacza
rÛønicowego, wykonanego
z†dyskretnych elementÛw.
Zastosowano w†nim dobrze
znane tranzystory komple-
mentarne: BF494 i†BF451.
Wzmocnienie tego stopnia
rÛønicowego wynosi oko³o
10, a†jego pasmo przenosze-
nia przekracza 30MHz, po-
krywaj¹c ca³y zakres fal krÛt-
kich. Tranzystor T3 dzia³a ja-
ko bufor i†transformator im-
pedancji. Wzmocniony syg-
na³ jest przez kondensator C3
doprowadzony do z³¹cza wyj-
úciowego K1.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie úcieøek i†ele-
mentÛw na p³ytce drukowa-
nej wzmacniacza antenowe-
go. Montaø, z†powodu ma³ej
liczby elementÛw, nie powi-
nien zaj¹Ê wiÍcej niø pÛ³ go-
dziny. Skonstruowanie sa-
mej anteny jest chyba jesz-
cze ³atwiejsze. Zak³adaj¹c,
øe okno ma rozmiary metr
na pÛ³tora, naleøy nawin¹Ê
od dwÛch do czterech zwo-

Szerokopasmowa antena ramowa do wielopasmowych
odbiorników krótkofalowych

Do odbioru na falach
krÛtkich najlepsza jest

d³uga antena. Nie kaødy
jednak dysponuje
potrzebn¹ dla niej

przestrzeni¹. Opisana
w†artykule aktywna
antena ramowa moøe
doskonale zastÍpowaÊ
antenÍ d³ug¹, gdy brak
dla niej miejsca. Jest

ona bardzo ³atwa
w†budowie i tania.

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 82kΩ
R3: 560Ω
R4: 220Ω
Kondensatory
C1, C2: 2nF, ceramiczny,
rozstaw 5mm
C3: 100nF, ceramiczny,
rozstaw 5mm
C4: 100nF, rozstaw 5 lub
7,5mm
Półprzewodniki
T1, T3: BF494
T2: BF451 (BF450)
Różne
K1: gniazdko BNC lub cinch
10 do 15 metrów
miedzianego drutu
emaliowanego lub
przewodu montażowego

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Elec-
tronics".

Rys. 2.

jÛw drutu montaøowego na
czterech ma³ych gwoü-
dziach, wbitych w†naroøa
futryny. PrzekrÛj drutu nie
odgrywa wiÍkszej roli.

Antena prototypowa,
w†postaci 3†zwojÛw, zosta³a
nawiniÍta w†oknie o†wymia-
rach 82x133cm. Wyniki by³y
znakomite. Wzmacniacz zo-
sta³ umieszczony w†ma³ym
pude³ku u†do³u futryny.
G. Baars, EE


