
Symetrizace 

Transformační člen 
Je potřeba navrhnout a realizovat propojení TV přijímače Zvstuo= 75Ω s anténou 
ve tvaru skládaného dipólu Zvýstup.= 300 Ω. 
Řešení: 
Je zřejmé, že přímé propojení antény s TV přijímačem není vhodné. 
Napáječ pro TV anténu je souměrná dvojlinka s charakteristickou 
impedancí 0Z = 300 Ω a napáječ pro TV přijímač je koaxiální kabel s 

0Z = 75 Ω. Transformační člen musí v tomto případě plnit následující 
funkce. 
1) Transformovat impedanci 300 Ω na 75 Ω. Princip transformačního 
členu je osvětlen na obr. 1. Na vedení nevzniknou odrazy, pokud je 
vedení zakončeno charakteristickou impedancí (obr. 1a). 
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Obr.1 
 Vedení délky λ/2 transformuje impedanci beze změny a proto se jeví 
obvod na obr. (1b) opět jako impedančně přizpůsobený. To platí 
přesně jen na jediné frekvenci. Širokopásmovosti se dosáhne vhodnou 
volbou impedance kabelu smyčky. Pokud je 0Z  smyčky polovinou 
impedance antény (v našem případě 150 Ω), je přizpůsobení optimální. 
Pro jiné impedance kabelu smyčky je šířka pásma menší a 
přizpůsobení horší (viz graf na obrázku 2). 



2) Transformovat symetrický výstup antény na nesymetrický vstup 
TV přijímače. Proud přicházející souosým vedením – napáječem do 
bodu A (obr.1d) se dělí na dvě poloviny. Jedna prochází do 
symetrické impedance ( 1I ), druhá postupuje smyčkou délky λ/2, takže 
v bodě B má opačnou fázi ( 2I ). To znamená, že je v souladu s proudy 
na symetrickém vedení, a tedy i skládaného dipólu. Impedance kabelu 
smyčky má na kvalitu symetrizace značný vliv. Čím je impedance 
kabelu smyčky menší, tím je dosaženo lepší symetrizace. Kriteriem 
pro hodnocení symetrizace  jsou proudy 1I  a 2I  v anténě a jejich 
fázový rozdíl vzhledem k teoretickým 180°. Poměr proudů a jejich 
fázový rozdíl v závislosti na impedanci kabelu smyčky jsou 
nakresleny na obrázku (3). Parametrem je zde širokopásmovost v 
procentech vzhledem ke středu frekvenčního pásma, pro které je 
smyčka navržena. 

Konstrukce transformačního členu 
K realizaci transformačního členu bude použit koaxiální kabel 
s pevným dielektrikem. Jeho mechanickou délku je třeba určit 
výpočtem podle vztahu (3). Délka symetrizační smyčky λ/2 tak bude 
fyzicky kratší než délka λ/2 ve vakuu. 
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Obr. 2. Širokopásmovost impedančního přizpůsobení v závislosti na vlnové 
impedanci smyčky 
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Obr. 3  Amplitudová a fázová nesymetrie v závislosti na vlnové impedanci 
smyčky pro různé šířky frekvenčního pásma 

Měření činitele zkrácení 
Činitel zkrácení je definován poměrem mechanické délky 
přenosového média k jeho elektrické délce 
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Činitel zkrácení lze snadno měřit na měrném vedení. K tomu účelu 
použijeme dva pomocné koaxiální kabely rozdílné délky, zakončené 
zkratem. Rozdíl jejich mechanických délek mechl∆  můžeme změřit 
pravítkem, rozdíl elektrických délek získáme změřením posuvu 
minima kratšího a delšího kabelu. Postupujeme tak, že nejdříve 
připojíme kratší pomocný kabel a zjistíme polohu minima na vedení. 
S delším pomocným kabelem provedeme totéž a zjistíme požadovaný 
rozdíl elektrických délek. 
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