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Abstract: The thesis deals with the impedance matching of  electrically very short antennas to the 

real resistence 50 Ω . The antenna is considered as an input of an emitter follower , which is plays 

the role of the impedance transformer. This follower transforms  large complex input impedance, 

which is characteristic for electrically short antennas, a real output resistance. The output impedan-

ce of assistance was matched by matching circuitry to 50 Ω in the frequency band of operation. 
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1. ÚVOD 

Vstupní impedance elektricky velmi krátkých antén má velice vysokou reaktanční složku kapacit-

ního charakteru [1]. Vybraná elektricky krátká anténa byla simulována v programu CST Microw-

ave studio, kde byla vyjádřena její impedance, která byla následně uvažována jako vstup emitoro-

vého sledovače. Emitorový sledovač slouží jako impedanční převodník [2], který tuto velkou kapa-

citní reaktanci převede na mnohem nižší hodnotu impedance, která má navíc převládající reálnou 

složku. Takto transformovanou impedanci je již poměrně snadné přizpůsobit k reálné hodnotě 

50 Ω. 

2. VSTUPNÍ IMPEDANCE PRUTOVÉ ANTÉNY VÝJÁDŘENA POMOCÍ CST 

V simulátoru CST Microwave Studio byla simulována elektricky krátká prutová anténa realizována 

jako vodivá měděná plocha na substrátu FR-4 (Obr. 1). Délka antény byla 100 mm a její šířka se 

rovnala 40 mm. Měděná plocha byla na vstupu zkosena kvůli postupné změně impedance. Druhá 

strana substrátu byla pokryta měděnou vrstvou, jejichž délka je definovaná délkou mikropásku. Ta-

to zemní plocha omezuje symetrické proudy a zároveň zastává funkci reflektoru.  

 

Obrázek 1: Motiv antény a výsledná vstupní reaktance antény simulovaná v CST 

Vstupní impedance antény byla zjišťována ve frekvenčním rozsahu 100 kHz až 100 MHz.  Reálná 

složka vstupní impedance je téměř nulová, proto ji lze zanedbat. Imaginární část impedance rapid-

ně roste se snižující se elektrickou délkou, což je patrné z grafického výstupu CST (Obr. 1). 
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3. TRANSFORMACE VSTUPNÍ IMPEDANCE EMITOROVÝM SLEDOVAČEM 

Zapojení se společným kolektorem se vyznačuje tím, že je schopno pracovat jako impedanční pře-

vodník. To znamená, že dokáže velkou impedanci na vstupu transformovat na malou hodnotu im-

pedance na výstupu. To samé dokáže i s komplexní hodnotou impedance na vstupu. Navíc je-li na 

vstup připojena komplexní impedance, na výstupu je tato impedance transformována na reálnou 

hodnotu. Imaginární složka, která se objeví na výstupu je velice malá. 

Pro simulaci bylo zvoleno zapojení emitorového sledovače s unipolárním tranzistorem J310 (Obr. 

2), tento tranzistor pracuje do frekvencí cca 150 MHz, což je pro danou anténu dostačující. Jeho 

vstupní odpor je na nižších frekvencích v řádech gigaohmů, poté začíná klesat. Pracovní bod je na-

staven odporovým děličem do hradla. Napětí UGS je nastaveno přibližně na polovinu napájecího 

napětí. Na vstup emitorového sledovače byla připojena čistě imaginární impedance, kterou před-

stavuje kapacitor s hodnotou 1 pF. Hodnota kapacitoru byla extrahována pro střední kmitočet 50 

MHz. Reálná složka byla zanedbána.  

 

Obrázek 2: Schéma emitorového sledovače v PSPICE 

V obvodovém simulátoru PSPICE byla provedena střídavá analýza ve frekvenčním pásmu 100 kHz 

až 100 MHz.  Modul a fáze impedance na výstupu emitorového sledovače je vynesena do společ-

ného grafu na obrázku č. 3.  

 

Obrázek 3: Impedance na výstupu emitorového sledovače 

Zelená křivka zobrazuje kmitočtový průběh modulu výstupní impedance, červená křivka zobrazuje 

fázi. Modul výstupní impedance je přibližně 130 Ω. Fáze výstupní impedance se s frekvencí mění 

od 7° do -8°.  Na frekvenci 3 MHz je fáze nulová. Následně lze pro danou frekvenci impedančně 

přizpůsobit k 50 Ω například vhodným „L“ článkem.  
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4. TESTOVÁNÍ ANTÉNY 

Při testování bylo uvažováno, že takto malá anténa je převážně určena do „domácích“ podmínek, 

kdy není možnost využít klasických SV a KV antén. Anténa tedy byla vystrčena z okna přibližně 

70 cm od stěny domu, výška nad zemí byla 5m. K testování příjmu byl využit SDR přijímač FUN-

cube Dongle Pro +. Pomocí SDR přijímače je možno zobrazit požadované spektrum signálu 

v reálném čase, také je možno určit jeho úroveň. Ihned po připojení antény bylo možné přijímat ra-

dioamatérské stanice, časové signály, AM a FM rozhlasy a další služby. Obrázek číslo 4 zobrazuje 

spektrum na pásmu 7 MHz přijímané Mini-Whip anténou. Ve spektru je vidět SSB signál italské 

radiostanice, který má špičkovou úroveň -30 dBm. 

 

Obrázek 4: Část spektra na 7 MHz 

5. DESING MINI-WHIP ANTÉNY 

Mini-Whip anténa je realizovaná na substrátu FR-4, kdy byla stejně jako u simulace zvolena délka 

10 cm a šířka 4 cm. Impedanční převodník je umístěn přímo na desce s motivem antény. Anténa 

má díky své velice krátké elektrické délce malou účinnost, proto je vhodná převážně pro příjem. 

Pro vyšší zisk byl za tranzistorové zapojení zařazen vf. zesilovač MAR-6, který má zisk okolo 

20 dB.  

 

Obrázek 5: Design Mini-Whip antény 

6. ZÁVĚR 

Tento článek popisoval využití emitorového sledovače v anténní technice jako další možný přizpů-

sobovací člen. Experimentálně bylo ověřeno, že anténa je vhodná pro příjem radioamatérských 

provozů na středních vlnách, kde bylo dosaženo srovnatelného příjmu jako s mnohem delšími drá-

tovými anténami. Výhodou těchto antén je tedy možnost srovnatelného příjmu v podmínkách, kdy 

není možné využít dlouhé antény pro SV a KV. Větší účinnosti lze dosáhnout zvýšením elektrické 

délky antény například meandrem nebo Hilberovými křivkami.  
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