
Antény přijímačů v pásmu 2,4 GHz
Ing' Michal Černý

Podnětem k následujícímu č1án_

ku se stal dotaz Radka Stibora
zPrahy:

Chtěl bych požádat o radtt
ohledně nožnosti prodloužení an-
tény pt'ijímače Spektrum sRJ500.
Jde o to, že anténa má něco kolent
9 cm clélky a z modelu vyčnívá sot-
va par centimetrů. Dosah je asi
10 m. což není zroyna moc. Mohl
bych použít samozřejmě standard-
ní přijínač s 20cm anténou, ale
každé ušetř'ené místo v autě je
k dobru. Nevím také, jaký vliv ná
to' že jde o model se spalovacím
motoren1' Zkoušel jsem ze zvěda-
vosti i jiný přijímač stejného typu
a s jiným vysílačem, vše dopadlo
přibližtlě stejně.'.

Začneme trochu zeširoka. Prv_
ní věcí, kterou si musíme uvědo-
mit, je v1nová dé1ka kmitočtu 2'4
GHz. s nímŽ přijimaČ pracuje.
PřibliŽně platí, že rychlost šíře-
ní elektromagnetických vln je

300 000 000 m/s' vydě1ímeJi ji
frekvencí 2 400 000 000 Hzls, do-
Staneme dé1ku vlny }.: 0'125 m -
:125 mm. Odchylky frekvence
i rych1osti jsou pro naše potřeby
získání základní představy nepod_

statné.
Přijímače používají v naprosté

větŠině drátovou. re5pekli\e pru-
tovou (z drátu) anténu, v menší
míře dipól, ten se často ukrývá
v kf átkých plastových,,anténách",
které známe z našich vysí1ačů'
a někdy se stejné antény montují
i na větší modely. Aby by1a pruto-
vá anténa účinná, mívá dé1ku %
vlny, v našem případě vychází ko-
lem 31,25 mm. Z1omky milimetrů
nemá smys1 uvažovat, na optimá1-
ní dé1ku antény má v1iv třeba

i průměr vodiče, z nějžje vyrobe-
na, nicméně s přesností do 5 % ty'
to výsledky budou odpovídat. Re-
álná anténaje vŽdy o něco kratší.

Podívejme se nyní, co vlastně
je, a co není anténou, respektive
jak měřit její délku. Asl nejčastěji
se u přijímačů setkáme s r,ystupují-
cím šedivým souosýnr kablíkem,
jehož konec je ztenčený (ie oďíz-
nutá a stažená vnější izolace a vněj-
ší vodič). Někdy je kvůli mecha_

nickému zpevnění konec překryý
smršťovací hadičkou. Ačkoliv čas-

to ce1ý kab1ík nazýváme anténou,
neni to sprárné. anténa je jen ten

odhalený konec. Vše mezi přijíma-
čem a jím je anténní svod, nebo
chcete-li, napáječ antény' Toto je

velmi dů1ežité, protože antóna mu- sR3500 a jeho anténa V autě savage

Druhá varianta antény, v popředí po zbavení krycí bužírky

druhou stranu se anténa obtížněji
pŤipevní do trupu, prakticky se ne-

dá vsunout do ,,brčka" a kvůli vý-
raznému vzrůstu hmotnosti je ne-

vhodná pro miniatumí přijímače.
Třetí varianta připomíná na

první poh1ed klasickou anténu
tvořenou krátkým měkkým lan-
kem v PVC izolaci, což můžeme
vidět třeba právě u přijímače Spek-
trum SR3500. Taková anténa má
svó opodstatnění, jsou-1i splněny
tyto podmínky: Jde o přijímač
s ma1ým dosahem (třeba do s1ow_

flyerů nebo malých aut řízených
na něko1ik málo desítek metrťr), je
dů1ežitá hmotnost, anténa bude
moct Zůstat napřímená a nehrozí
zastínění většími kovovými díly.
U tohoto typu antén navic zpravi-
dla nevíme, kolik z dé1ky antény
tvoří plošný spoj.

Čtvrtá verze byla použita třeba
na přijímači Assan X8R7. ,,Anté-
ny" jsou dvě, obě ve1mi krátké
azběŽného 1anka, vycházejí z při-
jímače b1ízko u sebe rovnoběŽně.
Ve skuteČnosti ale je anténou jen

1eden vodiČ' drLrhý je připojerr na

zem, hovořit v tomto případě o cli-
pólu nebo protiváze takó nenÍ tak
úp1ně na místě vzhledem k tomu,
že oba vodiče se často praktioky
dotýkají. Nějaký smys1 by možrrá
mě1o je těsně u přijírrrače roze-
hnout od sebe. K tomuto přijímači
se ještě vrátíme.

Anténa z lanka nemusí mít jen
dé1ku rovnou % nebo jinému vhod-
nému z1omku v1nové délky, bude
fungovat i při větší délce, zjedno'
dušeně můŽeme přidat jeden nebo
i více násobků po1oviny v1nové

dé1ky, aniž by se vlastnosti zásadně
změnily; tyto ce1istvé násobky se

z hlediska úČin_ku odeČrou. MůŽe
mit tedy napřiklad kolem (' o ' ,') 

x

*125mm - 94mm (% X) nebo

(PokračovtÍní na straně 16)

Přijímač Assan X8R7 se čtvrtým typem antény

si míÍ za provozu přímý výh1ed na
vysílač a měla by být vždy Íovná,
proto Se také často strká do p1asto-

vé trubičky nějak přidě1ané k mo-
delu. Naproti tomu u přívodu k an-

téně je jedno, zda je něčím zastí-
něn, nebo ne, je (do jísté míry) jed-

no, jak ho ohneme nebo zda na
něm rrděláme třeba uzel. Z hledis'
kapříjmu je dů1ežitá jen anténa, te-

dy ten konec. Týo antény typicky
používají přijímače Futaba systé-
mu FASST. Vlastní anténa měří
30mm, coŽ veimi dobře korespon-
dujes%délkyv1ny.

Pokud má přijírrrač dva vstupní
díly a dvě antény, případně satelit-
ní přijímač s vlastní anténou, mě1y

by antény pokud možno být dále
ode sebe a svírat pravý úlrel. To
první zajišt'uje, že kovové části
modelu nemohou zastínit obě arr-

tény současně, to druhé do značné
míry e1iminuje SměIovost antén.

Když je jedna z nic1r v nevýhod-
nénr nastavení (směřuie k nebo od
vysí1ače), ta drrrhá má optimální
příjem.

Druhá pouŽívaná varianta anté'
ny je dop1něna o poměrně masivní
kovovou trubici, která tvoří proti-
váhu, respektive druhé rameno di
pó1u, ramena bývají katší neŽ by
odpovída1o % }". Toto řešení najde-
me například u přijímačů Hítec
optima. Zlepšuje příjem, a1e na
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(Pokračování ze strany 15)

i56mm (5l4 )\). otázkou je, proč
dě1at anténu delší, když to není
nutné. Stá1e ovšem p1atí podmínka,
že anténa musí být rovná a celá
ozáÍená signálem od r,ysí1ače, to je

dů1ežité.
Dostáváme se k jádru problému

Se subminiatumím přijímačem
Spektrum SR3500 (6,5 g s krytem,
2,5gbez krytu), případně dalšími
podobnými. Jeho anténa má přesně

94mm (% I). Přrjímač je prezento-

vánjako vhodný plo auta, ze1ména

v měřítl-u 1:i8 a menší. Bude-li
použit v malém modelu, a může to
bý i slowflyer, jeho dosah bude asi
dostatečný, i když nebude anténa

vedena přímo. V daném případě
byl ale přijímač v monster trucku
Savage od firmy HPI Racing (1: 8)

s pohonem spalovacím motolem
a kovovými díly šasi. A tady nastá-

vá poliŽ, anténa je vedena vodo-
rovně asi do poloviny délky, pak se

lomí do pravého úhlu a jde maiý
kousek do brčka, přitom je navíc ze
zadního poh1edu celá skryta za mo-
torem. V těchto podmínkách je
i Zjištěný dosah 40 m ve1kým úspě_

chem, k ov1ádání daného modelu
ovšem nestačí. Kontrola ukázala'
Že pří pŤímé svis1é anténě nezaksy-
té kovem dosah přesahuje 250 m
(mez nebyla přesně zjištěna). Je to

pochopitelné, zahrntá anténa má
zce1ajinou účinnou dé1ku (tedy na_

1adění) i při celkovém ozáŤeni,

k tomu zastíněné části, jejichž veli-
kost se mění s postavením mode1u,

také nefungují. Dosah se může
podle polohy modelu měnit, a to ne

,,trochu", a1e třeba v poměru 1 : 10'

někdy i výraznějším' Rešením roz-
hodně není prodloužení 1anka anté-

ny, aby více vyčnívala, a1e naopak
razantlri zkráceni antény na obr.ryk_

lou dé1ku % }" a její vpesení koaxi-
á1ním svodem dále od přijímače do

oblasti, kde nebude stíněna kovo-
výmí částmi. Naprosto stejný při
pad může nastat u jakéhokoliv ji-

ného mode1u, u 1odi zakrytím části
antény vodou pod čarou pononr)

u letad1a kovovými, případně i uh-
líkovými díly.

V oblasti antén pro přijímače
2,4 GHz není třeba nic nového vy-
mýšlet, stačí převzít zkušenosti
z počítačové techniky WiFi připo_
jení, kmitočty jsou totožné a větši-
na dí1ů vf modulů také. Technicky
vzalo m:ůžeme k přijímači připojit
třeba ob1íbené WiFi ,,plechovko-
vé" antény z konzery od pár-

ků, parabolické antény, p1oché

BiQuad nebo QuadroQuad [1].

Vedle toho, že je to v rozporu s po-
volovacími podmínkami, to a1e

ani nemá smys1, protože tyto anté-
ny se snaží kromě zvýšení zisku
o směrovost a potlačení zadniho Assan X8R7, detail připojení antény k desce

Připojení antén konektory UFL/R v přijímači Futaba R6008HS

příjmu, cožje přesný opaktoho, co
potřebují modeláři, tedy všesmě-
rovosti. Můžeme ale plně apliko_
vat zkušenosti s konektory a kabe-
1ovými svody, použít se dá i dia-
gnostická technika.

Potřebujeme-li nahradit u přijí-
mače poškozenou nebo zničenou
anténu prvního typu (odhalený ko-

nec koaxiálu), můžeme komě kou-
pe náhradniho dilu pouŽít i ..pig-

ný do desky přijímače. Pigtail stojí
ko1em 55 Kč (Aircom Praha). An-
ténu druhého ýpu 1ze také nahra-
dit, místo kovové trubičky lze pou-
žit ňeba dutinku konektor'u G4, ale
optimální naladění této antény je

obtížnější. Anténám třetího a čtvr-
tého typu doporučuji se vyhnout
a nahradit je jinými.

Podívejme se na prod1oužení
anténního svodu, což se hodí vel-
mi často. Kvalitní kabe1y pro pás-
mo 2,4 GHz s nízkým útlumem
jsou pro naše úče1y většinou nepo'
uŽitelně t1usté (průměr kolem
1 cm) a s ieiich připojením do při-
jímače by by1y značné problémy,
naštěstí útlum kabe1ů nás až tak
moc nezajimá, protože reálně bu-
deme prod1užovat anténu nejvýš

na1maproblémdesítek
metrů dlouhých svodů
ze střechy k počítači ne-
Ťešíme. Vhodný kabel je
třeba RG178/U, ten má
impedanci 50 o, vnější
průměr 1'8mm, průměr
vnitřní izolace (naší an-

tény) 0,85 mm a jeho
út1um na kmitočtu 2,4
GHz je kolem 2,6 dBlm.
Také cena kabelu kolem
20 Kč / m je velmi příz-
nivá (ASM Praha).

Není-li anténa do při'
jímače připojena konektorem, od_

straníme vnější plastovou izolaci
z kabelu v délce asi 3 mm od čistě
seŤíznutého konce. Pak rozplete-
me oplet a vytvoříme z něj jeden
kroucený pramen vodičů, můžeme
i část vodičů (až 2l3) ustřihnout
hned u kraje izolace, aby Pramen
nebyl příliš tlustý. Pak odizoluje-
me střední vodič v dé1ce asi 1,5 mm
od konce a zakroutíme drátky.
oba konce pocínujeme. Střední
vodič připájíme do bodu, z něhož
vycházela původní anténa, vnější
I1a zem. Zem najdeme na velké
ploše pokrývající většinu desky
přijímače a ověříme ohmmetrem,
proti zemi na kolících servokonek-
torů bude mít odpor řádu z1omků

Připájení svodu k desce přijímače Spektrum sR3500 Nastavení anténního svodu před zakápnutím

tail", cožje kabelová redukce z ko-
nektotu UFL/R na nějaký jiný' tře-
ba reverzní SMA. Dodávané re-

dukce mívají délku 20cm.
Konektor UFL/R ponecháme a vy-
užíjeme (tyto konektory se v mo-
delářských přijímačích používají
také), druhý konektor ostým no-
žem uřízneme. Pak odměříme
30mm od konce vodiče, opatmě
nařízneme vnější izolaci a stáhne-

me ji: kdyŽ to nejde. seiízneme ji
nap1ocho noŽem a pak s1oupneme.

Malými nůžkamí odchlípneme drá'
těný oplet, rozstřihneme ho podé1-

ně a odstraníme. nůŽkami začistí-
me i drátky vyčnívající zpodtzola-
ce. Tím je anténa hotová, stačí ji

',nacvaknout" na konektor zapáje-
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dva prameny na proti
lehlých stranách, ty za-
kroutíme. odstraníme
izo7aci z vnitřních vodi_
čů v délce 3 mm, zakrou-
tíme a pak zkrátíme
vnitřní vodiče o 1,5mm
(zbude 1,5 mm). Všech-
ny konce pocínujeme
a vytvarujeme do ,yid-
1Í'. Vnější vodiče zaštíp-
neme na úroveň vnitŤ-
ních. oba spojované ka-
be1y položíme proti so-
bě, upneme (zaÍižime na

hradně zcela nevhodná anténa,
kterou jim dal výrobce do vínku.
Je téměřjisté, že stejný problém se
týká i dalších typů přijímačů. Jedi-
nou cenou za uvedené zvýšení do-
sahu, respektive spolehlivosti ří-
zení byl vzrůst hmotnosti o 0,8 g,
ale i ten by š1o omezit.

Posledním problémem, na ně1ž
zaměříme pozolnost, bude typic_
ky instalace ,,p1astové" antény
s kloubem, jakou známe z vysila'
cích modulů nebo se dávájako pří-
slušenství k WiFi zaiízenim, na
větší mode1. Možné to je, protože

mezi vysílací a přijímací anténou
není naprosto žádný rozdi|, ostat-
ně jakmi1e budeme uvažovat sys-
témy s telemetrií, rozlišení vysíla_
cí a přijímací antény ztrácí smysl,
obě střídavě vysílají i přijímají.

Půjde-li o přijímač bez te1emet_
rie (například standardní Futaba
FASST)' připojení jiné antény sice
může být vnímáno také jako poru-
šení povolovacích podmínek, ale
signál v prostředí se nijak nemění
a přijímač zjevně není vysílacím
zaŤizenim, takže by to mělo být to-
lerovatelné' Technicky stačí vyro_
bit anténní svod na jedné straně
s konektorem UFL/R do přijímače
(nebo připájený k přijímači či na-
stalující jeho původní svod) a na
druhé s konektorem SMA, na nějž
se připojí anténa. Výběr antény
a konektoru je komplikován tím, že
existuje SMA a reverzní SMA ko-
nektor, ty se liší tím, jestli je uvnitř
kovového tě1íska s l,.rlějším závi_
tem vnitřní vodič na dutince, nebo
kolíku. obojí se vyskyfuje a není
v tom zjevná logika' Prostě je třeba
k sobě rybrat anténu a konektor,
aby se správně dop1ňovaly.

Jde-li o přijímač s telemetrií,
kteý je zjevně i :,rysi|acim zaŤíze-
ním, pak je ýměna antény nespor-
ným porušením podmínek, za nichž
bylo povolení \ystaveno. Budeme-
-|l vycházet ze smys1u předpisu
bez ohledu na jeho literu, pak ze-
jména nesmíme zvýšit vyzáÍený
výkon. PouŽijeme-li například
koupenou anténu se ziskem 2 dB
(klátká plastová) a k ní metlový
svod z kabelu RG178 s útlumem
minimá1ně 2,6 dB (katatogové hod-
noty), tak výsledný rryzáÍený ý-
kon (telemetrie) bude také všesmě-
rový a určitě s1abší než s původní
anténou. Porušení podmínek to
však je a záleži na každém provo_
zovateli, jak se k tomu postaví.

Pranteny: fll
h t tp : //www.w ifiv i t. n e t/w ifi /
d ow nht tp /P e tro% 2 0 S i n andl% 2 0
-%2 1AntenyoÁ2 1wifi%2 0 2 _1 G Hz.
htm

Průchod svodu vyžaduje rozšíření otvoru
v krytu (Spektrurn SR3500)

ohmu. Samozřejmě před připoje-
ním bude nutné oškrábat nepájivý
lak na nezbytné ploše, většinou
stačí 1_2 mrnz.

Pro pájení k přijímači lze dopo-
ručit výhradně páječky s uzemně'
ným hrotem, pistolové trafopáječ-
ky jsou nevhodné a mohou zničit
vstupní obvody přijímače, zejmé-
na pokud je jejich smyčka poško-
zená. Výsledný spoj je po vyzkou-
šení třeba zakápnout, .jednak se
tím zpevní spojení s deskou, ale
h1avně se zabrání uvolněným drát_
kům z kabelu, které by časem vy-
padly a zkratovaly něco v přijíma-
či. K zakápnutí pouŽívám disperz-
ní 1epidlo (Ponal expres), je-1i po'
třeba masivnější uchycení, tak
akvaristický silikonový kaučuk
v tubě, naopak pro vytvoření jen
nezbytně tlusté izo1ační vrstvy
hustý ochranný 1ak na osazené
p1ošné spoje.

Dé1ka anténního svodu neni ni-
jak kritická, vŽdy ale plati, že kratší
svod má menší útlum. Reálně se
asi vyuŽije délka do 0,5m, maxi-
málně 1m. Přijímač SR3500 zmi
něný na začátku jsem po výměně
drátové anÍény 3Á 

)" za % i' na svodu
zkoušel i s přívodem dé1ky 5m
a dosah se pohyboval kolem 1 80 m,
přitom přijímač by1 stíněný autem,
mimo něj vyčníval asi 0,5 m dlou_
hý konec svodu s anténou. Při Za-
stínění antény (odhaleného konce)
dosah klesl na asi 25 m, po jejím
ustŤiŽení na 10 m, to už se ovšem
uplatni1y ruzné odrazy signálu
a přímý pŤíjem obvodů přijímače.
Ut1um 5 m přívodu odpovídal při-
bližně 5 x2,6 _ 13 dB, což zname-
ná ztÍátLl napětí na vedení 4,5x
a zÍráfu' přijatého výkonu asi 20X,
to už se na dosahu dost projeví. Se
svodem délky 22cm (s anténou
25 cm) byl zjištěný dosah přijímače
plně postačujících 340-350 m, te-
dy rozdílvíc než podstatný.

Nastavování koaxiálních vodi-
čů anténních svodů se pokud mož_
no snaŽíme vyhnout, na spojích
vznikají odrazy a Íostou Ztráty.
Pokud není vyhnutí. postupujeme
následujícím způsobem. Z obou
spojovaných konců stáhneme
vnější izo1aci v délce 5 mm. Vnější
vodiče rozpleteme a rozdělíme na
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Připojení svodu k desce přijímač Assan X8R7, spoj je jiŽ zafixovaný vy-
schlým lakem na DPS

podložce) a natvarujeme
odpovídající konce proti
sobě. Pak je minimem
pájky spojíme. Střední
vodič ízo1ujeme navleče-
ním krátkého kousku
rozÍiznuÍé hadičky a ce_
lek na igelitové podloŽce
zakápneme v toluenu
rozpuštěným p1astem,
pětiminutovým epoxi-
dem nebo si1ikonovým
tmelem; ze stran může-
me dát i malé plastové
destičky. Musí zkrátka
vzniknout ,'peckď', z niž
nevyčnívá žádný vodič.

Přijímač X8R7 po výsledném měření dosahu,
vlastní anténa je zpevněná červenou bužír-
kou

Vraťme se nyní k přijímači
Assan X8R7, jeho zkoušky by1y
popsány v rámci testu RC soupra-
vy Jamara WFT09 v RC revue
11/2008. Výrobce u tohoto přijí_
mače udává dosah (ve vzduchu)
300 800 m, reálný zjištěný s pů-
vodní anténou by1 350_400 m, což
odpovídá. Po výměně za anÍénu
z kabelu RGl78 v délce 30mm
(% }") na svodu délky 110mm byl
napÍosto spolehlivý příjem na ce-
1ou délku měřicí báze 1 300 m,
což znamená, že se dosah zvýšil
více neŽ 3x a dosálrl hodnot ob-
vyklých u,,plnodosahových" přiji
mačů. To ukazuje, že limitem pro
činnost těchto přijímačů není je-
jich konstrukce a citlivost, a1e vý-


