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MFJ-269
MFJ-269 Anténní analyzér
Návod k obsluze
Upozornění: Než začnete přístroj uvádět do chodu, přečtěte si
pozorně instrukce, uvedené v oddíle 2.0 tohoto návodu. Nesprávné
napětí nebo připojení zdroje napájení nebo přetížení ANTENNA
vstupu vnějším napětím vede k poškození tohoto měřiče.
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Úvod

Analyzér MFJ-269 je kompaktní, bateriově napájený analyzér vysokofrekvenčních impedancí. Přístroj má
pět základních obvodů: proměnný oscilátor, měřič kmitočtu, násobič kmitočtu, vf most s impedancí 50 Ω,
12bit A/D převodník a mikrokontrolér. Tyto obvody umožňují provádět široké spektrum impedančních
měření, včetně měření ztrát koaxiálních kabelů a elektrické vzdálenosti k místu zkratu nebo k otevřenému
konci.
MFJ-269 je navržen pro analýzu vlastností antén a napájecích obvodů s impedancí 50 Ω, ale měří
vysokofrekvenční impedanci v rozsahu od jednotek do stovek Ω. Snadno přístupné uživatelsky
kontrolované nastavení impedance Zo v rozšířeném Advanced menu dovoluje změnit normalizovanou
impedanci na hodnotu od 5 do 600 Ω pro měření SWR a na SWR závislých funkcí (útlum odrazu,
koeficient odrazu, účinnost přizpůsobení atd.).
Poznámka: SWR se překládá do češtiny jako ČSV = činitel stojatých vln. V tomto návodu
používáme nepřeložený výraz SWR = standing wave ratio
MFJ-269 také funguje jako nenormálový (t.j. s nezaručenou přesností) zdroj signálu a měřič kmitočtu.
Rozsah pracovních kmitočtů je od 1.8 MHz do 170 MHz v šesti překrývajících se rozsazích plus jeden
rozsah 415 až 470 MHz.

1.1 Typické použití
MFJ-269 může být použit k ladění, testování nebo měření následujícího:
Antény:

SWR (činitel stojatých vln), impedance, reaktance, rezistance,
rezonanční kmitočet a šířka pásma
Anténní tunery:
SWR, šířka pásma, kmitočet
Zesilovače:
Vstupní a výstupní přizpůsobovací obvody, cívky, tlumivky, trapy
a komponenty
Koaxiální vedení:
SWR, délka, koeficient rychlosti šíření, přibližné Q a ztráty,
rezonanční kmitočet a impedance
Filtry:
SWR, útlum a frekvenční rozsah
Přizpůsobovací a laděné úseky:
SWR, přibližné Q, rezonanční kmitočet, šířka pásma,
impedance
Laděný okruh:
rezonační kmitočet a přibližné Q
Malé kondenzátory:
hodnota a vlastní rezonanční kmitočet
RF tlumivky a indukčnosti:
vlastní rezonanční kmitočet, sériová rezonance a hodnota
Vysílače a oscilátory:
kmitočet
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MFJ-269 měří a přímo zobrazuje následující:
Elektrickou délku (ve feetech nebo stupních)
Ztrátu napájecího vedení (dB)
Kapacitní odpor (pF)
Impedanci nebo velikost Z (Ω)
Fázový úhel impedance (stupně)
Indukčnost (µH)

Reaktanci nebo X (Ω)
Rezistanci nebo R (Ω)
Rezonanci (MHz)
Útlum odrazu (dB)
Kmitočet signálu (MHz)
SWR (Zo lze programovat)

MFJ 269 je použitelný jako nenormálový (t.j. nekalibrovaný) zdroj signálu. Poskytuje poměrně čistý
(harmonické potlačeny více než –25 dBc) signál o amplitudě asi 3 Všš (přibližně 20 mW) do zátěže 50 Ω.
Impedance vnitřního generátoru v MFJ-269 je 50 Ω. MFJ-269 není normálový generátor, ale má
přiměřenou stabilitu pro aplikace, kde není vyžadován přesný a stabilní kmitočet, jako např. pro
nastavování širokopásmových filtrů a obvodů.

1.2 Rozsah pracovních kmitočtů
Přepínač FREQUENCY volí následující kmitočtové rozsahy vnitřního oscilátoru (s malým přesahem mimo
krajní kmitočty):
1.8 - 4 MHz
4 - 10 MHz
10 - 27 MHz

27 - 70 MHz
70 - 114 MHz
114 - 170 MHz

415 - 470 MHz

1.3 Několik slov o přesnosti přístroje
Následující text popisuje obvyklé problémy a jejich příčiny, které při použití MFJ-269 mohou nastat.
Nejpravděpodobnější příčina chyb při měření antén je nežádoucí externí napětí, které se dostane na
anténní vstup MFJ-269. Přídavný vf filtr, který se dodává pod označením MFJ-731 značně sníží vnější
interference, aniž sám negativně ovlivní měřenou impedanci nebo SWR.
Chyby měření:
Obvyklé chyby měření se dají rozdělit do tří kategorií:
1.
Rušivé vnější napětí, obvykle silná místní AM vysílací stanice.
2.
Chyby diodového usměrňovače a A/D převodníku.
3.
Impedance konektorů, přípojek a přívodů.
Širokopásmové napěťové detektory. Úzkopásmové detektory jsou drahé a měřiče, které je používají,
jsou cenově nákladné. Širokopásmové detekční systémy musí mít nejméně jeden selektivní přijímač se
stabilním ziskem.
Širokopásmové detektory jsou citlivé na cizí napětí mimo požadovaný kmitočtový rozsah napětí.
Odstraňování problémů s mimopásmovými interferencemi není jednoduché. Běžné dolní nebo pásmové
propusti se chovají jako přenosová vedení s měnící se impedancí na různých kmitočtech. Dolní a
pásmové propusti mění impedanci a SWR, podobně jako přídavná přenosová vedení. Tyto změny
impedance, způsobené filtry, značně omezují jejich použitelnost ve spojení s přístroji, měřícími
impedanci.
Největší problémy s vysokofrekvenčními interferencemi se objevují na nízkých frekvencích, poněvadž
vysoké výkony AM vysílačů nebo přítomnost cizích silných signálů způsobuje jejich průnik přes relativně
dlouhé antény na svorky MFJ-269. V takovém případě pomůže MFJ-731. Je to přeladitelný filtr, který
tlumí signály, ležící mimo požadovaný kmitočtový rozsah. Rovněž obsahuje nastavitelný výřezový (notch)
filtr, přeladitelný v rozsahu AM rozhlasového pásma. Je použitelný v rozsahu amatérských pásem od 1.8
do 30MHz, účinně omezuje externí interference a obvykle nemá vliv na hodnoty měření.
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Poznámka. Uživatelé MFJ-269 často navrhují, abychom zvýšili výkon vnitřního generátoru. Bohužel
představuje proudový odběr širokopásmově přeladitelného generátoru VFO s nízkým obsahem
harmonických kmitočtů největší proudovou zátěž pro baterii nebo akumulátor přístroje, neboť odebírá asi
70% celkového proudu. Z tohoto důvodu jsme zvolili výkon VFO našeho MFJ-269 jako vhodný
kompromis mezi životností baterie a harmonickým zkreslením.
Omezení součástkami. Diodové detektory vykazují při nízkých napětích vysokou nelinearitu. Přesnost
MFJ-269 je dosažena použitím speciálních mikrovlnných Schottky detektorů, pracujících bez předpětí a
kompenzovaných diodami. Každý obvod je individuálně kompenzován, aby byla zaručena co nejlepší
linearita.
Délka přívodů. Délka přívodů uvnitř přístroje a od přístroje k měřenému objektu ovlivňuje přesnost
měření, zvláště u vyšších kmitočtů a je-li impedance velmi nízká nebo vysoká. MFJ-269 používá
součástky SMD a nízkoztrátové mikrovlnné komponenty, čímž minimalizuje tyto nežádoucí vlivy.
Poznámka. Pro dosažení co největší přesnosti při měření je třeba dbát na to, aby délka přívodů
k měřenému objektu byla minimální. Na závadu je také používat mnoho konektorů, spojek a redukcí. Je-li
impedance mimo použitelný rozsah přístroje, objeví se na displeji MFJ-269 varování. Zobrazí-li se na
displeji (Z>1500), je impedance vyšší než 1500 Ω a mimo rozsah použitelnosti přístroje.

2 Zdroje napájení
Tento oddíl popisuje výběr napájecího zdroje a baterií nebo akumulátorů.
Předtím, než-li připojíte MFJ-269 ke zdroji napájení, si přečtěte pozorně tyto instrukce. Nevhodné
připojení nebo nesprávné napětí může způsobit poškození výrobku.

2.1 Externí zdroj napájení
Napětí externího zdroje napájení musí být vyšší než 11 V a nižší než 16 V při připojeném a zapnutém
MFJ-269. Maximální napětí zdroje naprázdno smí být nejvýše 18 V. Napájecí zdroj musí být velmi dobře
filtrován a záporný pól musí být přiveden na kostru MFJ-269. Zdroj nesmí mít uzemněný kladný pól.
MFJ-269 může být použit s externím zdrojem napájení. Ideální napájecí napětí 14,5 VDC, ale může mít
regulované napájecí napětí od 11V - 18V. Maximální odběr ze zdroje je 150mA na HF a VHF kmitočtech
a 250mA maximálně na UHF.
Varování: Předčtěte si oddíl 2.2 až 2.4 (instrukce pro užití baterií nebo akumulátorů) předtím, než
baterie nebo akumulátory do přístroje vložíte.
Konektor pro připojení napájení je o průměru 2,1mm a nachází se vedle RF konektoru. Je označen
„POWER 12VDC“.
Vnější vodič konektoru je záporný pól, vnitřní kolík je kladný pól.
Při zasunutí konektoru do „POWER 12VDC“ se odpojí vnitřní baterie nebo akumulátory. Pokud jsou
použity akumulátory a přestože jsou tímto konektorem odpojeny, mohou být vnějším napájecím zdrojem
dobíjeny.
Varování: Obrácení polarity nebo přepětí může způsobit zničení MFJ-269. Nikdy nepřipojujte vyšší
napětí než 18V. Nikdy nepoužívejte střídavé napětí nebo nepřipojujte kladný pól místo záporného.
Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte baterie nebo akumulátory, máte-li připojen vnější zdroj
napájení, nebo máte-li přístroj zapnut.
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Pro napájení MFJ 259 dodává GES-ELECTRONICS, a.s. vhodné nestabilizované napáječe
s označením MW 96 (GES 075 000 52) s proudem do 300mA. Je možné použít MW 17 (GES
075 000 54) s proudem do 500mA. Tento napáječ, přepnutý na napětí 12V, splňuje požadavky
výrobce a doporučujeme Vám jej používat.

2.2 Vnitřní baterie nebo akumulátory
Jestliže jsou v přístroji vloženy nabíjecí akumulátory, malá černá páčka vnitřního jumperu musí být ve
správné pozici. Jumper pro nastavení akumulátorů je umístěn ve vnitřku přístroje na vrcholu desky
s plošnými spoji poblíž vypínače OFF-ON a napěťového konektoru. Tento jumper je přístupný, pokud se
uvolní osm šroubů, které drží kryt MFJ-269. Poté co povolíte tyto šrouby, lze sejmout celý kryt. Jumper
musí být správně přepnut podle toho, zda jsou použity baterie nebo akumulátory.
Pro náhradu akumulátorů nebo baterií je nutné sejmout kryt MFJ-269. Vždy se ujistěte, zda je přepínač
ve správné pozici podle odpovídajícího typu baterií.

2.3 Použití nabíjecích akumulátorů typ „AA“
Upozornění: Pokud v přístroji používáte nabíjecí akumulátory, pak musíte zajistit, aby vnější
zdroj napájení měl nejméně 13V. Jestliže napětí externího zdroje je nízké, dobíjení nebude
fungovat a akumulátory se mohou vybít. Doporučujeme dobíjet vybité akumulátory, jestliže je
MFJ-269 vypnut vypínačem napájení. Podle typu akumulátorů zajistěte dostatečnou nabíjecí
dobu pro plně dobití akumulátorů. Nikdy nemanipulujte s akumulátory nebo je nevyjímejte,
jestliže je k přístroj připojen zapnutý externí zdroj napájení.
K dobíjení instalovaných akumulátorů může být použit vnější nabíječ nebo zdroj napájení. Nabíjecí
funkce je optimální, je-li MFJ-269 vypnut. Vhodné nabíjecí podmínky jsou zaručeny, má-li zdroj
napájení napětí mezi 14V a 18V. Vždy, má-li napájecí zdroj napětí mezi 14-18V, vnitřní nabíjecí
obvody pracují správně. Typický nabíjecí proud akumulátorů je 10-20mA. Tento proud je dodáván
vnitřním dobíjecím obvodem. Akumulátory musí být vyjmuty, pokud se přístroj dlouhodobě
nepoužívá.
Nabíječ zapnut

2.4 Použití konvenčních suchých baterií „AA“
Používejte vždy alkalické baterie dobré kvality. Konvenční baterie mohou být použity k napájení MFJ-269,
ale vysoce kvalitní alkalické baterie zajišťují větší bezpečí, protože nevytékají a mají delší životnost.
Používáte-li libovolný typ nenabíjecích suchých článků, vyjímejte je, pokud přístroj delší dobu
nepoužíváte. Nikdy nezasílejte přístroj do opravy, jsou-li v něm takové baterie osazeny. Doby kontroly je
optimálně jeden měsíc.
Varování: Používáte-li konvenční nenabíjecí baterie, nabíjecí systém musí být vyřazen. Pokud to
nedodržíte, baterie mohou vytéci a zničit analyzér.
Používají-li se konvenční nenabíjecí baterie, vnitřní jumper, umístěný na plošném spoji, musí být v poloze
podle obrázku:
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Nabíječ vypnut

2.5 Blikající varování „VOLTAGE LOW“ na displeji
Jestliže napětí zdroje nebo baterií je nižší než 11V, rozsvítí se na displeji nápis „VOLTAGE LOW“.
Zmáčknutím tlačítka „MODE“ se tento nápis vymaže a umožní pracovat s nízkým napětí. Může se ale
stát,
že
některé
hodnoty
nebudou
zobrazeny
správně.

2.6 „POWER SAVING“ mód – spící mód s nízkým odběrem
Pracovní proud odebíraný ze zdroje nebo baterií je při vf měřeních cca 135mA.
Životnost baterií nebo akumulátorů lze prodloužit použitím „Power Saving“ Sleep módu. Proud
odebíraný ze zdroje při „Sleep“ módu je menší než 15mA. Nemačkáte-li na tlačítko „MODE“ nebo
nezměníte-li frekvenci o více než 50 kHz během tří minut, spustí se úsporný „Sleep“ mód. „Sleep“ je
zobrazeno na displeji jako „SLP“ zpráva v pravém horním rohu, viz obrázek.

Probuzení ze „sleep“ módu se dosáhne krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ nebo „GATE“.
Vypnutí „Power Saving“ módu je zmáčknutím a držením tlačítka „MODE“ před zapnutím přístroje (nebo
je-li „POWER“ knoflík zapnut). Musíte držet „MODE“ tlačítko a čekat na potvrzení zprávy o vypnutí
„Power Saving“ módu.
Jestliže „Power Saving“ mód je úspěšně vypnut, zobrazí se na displeji krátkodobě zpráva, viz obrázek.

.

3 Hlavní menu a displej
Varování: Nikdy nepřipojujte vysokofrekvenční nebo jiné vnější napětí na anténní svorky přístroje.
Přístroj používá schottky diody s nulovým předpětím, které by se mohly vnějším napětím zničit.
Přečtěte si oddíl 2.0 tohoto návodu předtím, než přístroj zapnete. Nevhodné napětí zdroje může
rovněž poškodit tento přístroj.
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3.1 Základní připojení
„ANTENNA“ konektor (N-female) na čele MFJ-269 zajišťuje základní vysokofrekvenční připojení. Tento
konektor se používá pro všechna měření, vyjma měření frekvence.
„POWER“ konektor je popsán v oddílu 2.0 tohoto návodu. Vždy si přečtěte oddíl 2.0 předtím, než
začnete přístroj používat. Nevhodné nebo nesprávné napětí zdroje nebo jeho připojení může způsobit
nevratné zničení přístroje.
Konektor „FREQUENCY COUNTER INPUT“ (BNC typ) je použit jen pro měřič frekvence. Korektní
použití tohoto konektoru je popsáno v oddíle 4.5.

3.2 Zobrazení při zapnutí
Upozornění: Nahoře mírně vlevo se nachází přepínač s označením „UHF“. Tento přepínač musí
být zmáčknut pro práci na kmitočtech UHF. Smí být zapnut jen tehdy, pokud je zapnut přístroj.
Práce s rozsahem UHF je popsána v oddíle 3.4.
Poznámka: Následuje popis základních funkcí MFJ-269. Přístroj má také četné další funkce, určené pro
pokročilé, popsané v oddíle 4.0.
Po zapnutí spínače „POWER“ nebo po připojení vnějšího napětí se zobrazí sekvence nápisů na displeji.
První zpráva udává na displeji udává verzi použitého softwaru:

Druhá zpráva udává na displeji datum registrace copyright softwaru:

Poznámka: Před zapnutím přístroje stiskněte tlačítko „MODE“ nebo otočte knoflík „POWER“ do polohy
ON a pokračujte přidržením „MODE“ tlačítka, dokud se nezobrazí copyright zpráva. Jakmile „MODE“
tlačítko pustíte, objeví se zpráva „POWER SAVING OFF“. Tato zpráva se objeví jen před kontrolou
napětí. A potvrzuje, že úspora baterií „Sleep mode“ byla vypnuta.
Třetí zpráva na displeji udává kontrolu napětí. Zobrazuje provozní napětí, signalizující nabití baterie nebo
vnější napájecí zdroj napětí:

Poslední zpráva na displeji udává pracovní displej, podrobněji popsáno v oddíle 3.3. (Impedance R&X).
Dva panelové měřiče zobrazují SWR a impedanci zátěž připojené k „ANTENNA“ portu.
Pokud poté, co je pracovní displej zapnut, stisknete „MODE“ tlačítko, mód se změní. Po uvolnění
„MODE“ tlačítka se na displeji zobrazí typ naměřených dat v nově zvoleném módu. Pět hlavních
měřicích módů je popsáno níže.
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3.3 Popis funkce MODE (jen pro HF funkci)
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Tento
spínač musí být zmáčknut pro práci na kmitočtech UHF. Smí být zapnut jen tehdy, pokud je
zapnut přístroj. Práce s rozsahem UHF je zobrazeno v oddíle 3.4.
Mód se mění okamžitě stisknutím „MODE“ tlačítka během běžného provozu. Jakmile se mód změní,
popis módu se po chvilce objeví na displeji. Pět hlavních módů zobrazení je popsáno níže:
1.

Impedance R&X je první mód. Jakmile se tento mód aktivuje, na displeji se krátce zobrazí
následující zpráva:

V tomto módu displej ukazuje frekvenci v MHz, SWR, rezistivní (ohmickou) část zatěžovací impedance
(R=) a jalovou část složky impedance (X=). Měřič impedance zobrazuje komplexní impedanci (Z v Ω) a
měřič SWR zobrazuje SWR.

Poznámka: Vyjma pokročilých módů tato jednotka zobrazuje zatěžovací impedanci tradičním způsobem,
jak jsme zvyklí. Standardní způsob, kterým popisujeme impedanci, je rezistence v sérií s reaktancí.
Měření SWR v tomto menu jsou referovány nebo normalizovány pro impedanci Zo = 50 Ω, tj. pro
normální impedanci, používanou ve vysílacích systémech.
Poznámka: Pokročilý mód 3 umožňuje měření SWR pro jinou impedanci, než 50 Ω.
2.

Coax Loss (koaxiální ztráty), druhý mód, lze dosáhnout jedním stisknutím „MODE“ tlačítka. LCD
displej zobrazuje měřenou frekvenci a přibližný útlum jakéhokoliv 50 Ohmového koaxiálního
kabelu, atenuátoru, transformátoru nebo balunu. V tomto módu nesmí být vzdálený konec
testovaného objektu s impedancí 50 Ω nijak zakončen nebo připojen k zařízení nebo anténě.
Pokud by testovaný objekt byl na vzdáleném konci zakončen nebo připojen, naměřený útlum bude
vyšší než je ve skutečnosti.

Poznámka: Pokročilý mód 3 umožňuje měřit ztrátu i v jiném rozsahu než je 50 Ω. Zo.
3.

Kapacita v pF je třetí mód. LCD displej zobrazí měřenou frekvenci, kapacitní reaktanci (Xc=) v Ω,
kapacitu (C=) v pikofaradech - pF. Měřič impedance zobrazuje reaktanci v Ω a měřič SWR
zobrazuje SWR.

4.

Indukčnost v µH je čtvrtý mód. Digitální displej zobrazuje měřenou frekvenci, induktanci (Xl=) v Ω,
indukčnost (L=) v µH. Měřič impedance zobrazuje reaktanci v Ω, měřič SWR zobrazuje SWR.

5.

Čítač frekvence je pátá a poslední funkce hlavního módu. BNC konektor označený
„FREQUENCY COUNTER INPUT“ by měl být připojen k RF zkušebnímu vzorku, který chcete
měřit. Citlivost tohoto portu je od 10mV při 1,7MHz do 100mV při 180 MHz. „GATE“ knoflík
kontroluje časové hradlo čítače frekvence. Delší časové hradlo je doprovázeno přídavnými
číslicemi na displeji, zvyšuje rozlišení čítače.
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Varování: Nikdy nepřipojujte více než 2V špičkového napětí nebo jakéhokoliv DC napětí k BNC
portu čítače frekvence.

3.4 Popis funkce UHF
UHF funkce je zvolena, jakmile je stlačeno „UHF“ tlačítko vlevo nahoře na horním panelu přístroje.
Nastavení UHF frekvence je možné nastavením „FREQUENCY MHz“ knoflíku do polohy „114-170 UHF“
a nastavením „TUNE“ knoflíku. Displej zobrazí varování, pokud frekvence je mimo správný provozní
rozsah. Typický provozní rozsah frekvence je 415-470MHz.
Varování pro frekvence, které jsou mimo rozsah, vypadají takto:

Ujistěte se, že „FREQUENCY MHz“ volič je ve správné krajní pozici v proti směru hodinových ručiček pro
UHF funkci. Nastavte „TUNE“ knoflík na správný rozsah frekvence.

4 Hlavní (otevřený) „MAIN“ mód

Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.
Varování: Nikdy nepřivádějte vysokofrekvenční nebo jakékoliv jiné vnější napětí k portu antény
tohoto přístroje. Tento přístroj používá Schottky diody s nulovým předpětím, které by se mohly
vnějším napětím zničit. Přečtěte si oddíl 2.0 tohoto návodu předtím než přístroj zapnete.
Základní pochopení vlastností přenosového vedení a antény a znalost terminologie jsou velmi důležité
pro porozumění informací, uvedených v návodu MFJ-269. Nejvíce vysvětlení naleznete v odborných
radioamatérských publikacích a mělo by Vám to postačit pro amatérské aplikace. Nespoléhejte se na
neověřené zprávy.

10

MFJ-269
4.1 Průvodce základním připojením
ANTENNA konektor (typ „N“ female) na čele MFJ-269 slouží k připojení měřených obvodů. Tento
konektor se používá pro SWR měření nebo slouží k měření RF impedance, vyjma módu „Frequency
Counter“ (Čítač frekvence).
Varování: Nikdy nepřivádějte vnější napětí nebo vysokofrekvenční signály ke konektoru antény.
Vždy použijte z vysokofrekvenčního hlediska správné zapojení. Ponechte vývody co nejkratší při měření
komponentů nebo jakéhokoli systému nebo zařízení, které nejsou součástí kompletního systému. Při
měření 50 Ohmového koaxiálního systému nebo antén, propojení přenosového vedení může modifikovat
impedanci nebo SWR. Používejte přesné, kvalitní 50 Ohmové koaxiální kabely.
Pokročilý mód 3 umožňuje uživateli výběr ze speciálních impedancí, pokud systém ve stádiu zkoušení
není 50 Ω.

4.2 „HF / VHF“ základní módy
4.2.1 Měření SWR jedné antény

Poznámka: 50 Ω je standardní SWR impedance. Přístroj může být nastaven na jinou impedanci než 50 Ω
v pokročilém módu 3.
K měření SWR antény nebo vstupu anténního tuneru:
1.

Pokud napájený prvek antény není uzemněn, před připojení takové antény k MFJ-269 napřed
krátce zkratujte střední vodič a stínění, aby se odstranil případný statický náboj. Toto zabrání
zničení demodulačních Schottky diod statickým nábojem.

2.

Neprodleně připojte (v případě neuzemněné antény) anténní napáječ k MFJ-269 do „ANTENNA“
konektoru.

3.

Nastavte požadovaný kmitočtový rozsah pomocí knoflíku „FREQUENCY“.

4.

Zapněte u MFJ-269 tlačítko „POWER“ a přitom sledujte displej. Napětí baterie nebo akumulátoru
by mělo být v pořádku „OK“ a mělo by být v rozmezí mezi 11V až 16V.

5.

Na displeji se zobrazí se hlavní úvodní mód, udávající kmitočet, SWR, rezistenci a reaktanci na
LCD displeji a na analogovém měřidle SWR je SWR a impedance. V tomto módu jsou reálná část
rezistence a reaktance (imaginární část) zobrazeny na displeji v Ω.

6.

Knoflíkem „TUNE“ nastavte požadovanou frekvenci nebo najděte nejnižší SWR.

Pokročilé módy měření antén jsou dostupné a popsané v oddíle 5.0. Pokročilé popisy jsou jen různé
způsoby, jak zobrazit stejnou základní informaci, danou v hlavním nebo normálním módu. Pokud přesně
nerozumíte významu termínů, jež jsou použity v pokročilém režimu měření, doporučujeme se jim vyhnout.
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Anténní rady:
Zobrazené hodnoty jsou vždy SWR, impedance a rezonanční frekvence anténního systému, měřené
v bodě, kde je připojen MFJ-269. Impedance a rezonanční frekvence (tj. frekvence, kde reaktance
probíhá nulou) v bodě, kde je měřený objekt připojen, nemůže být rezonanční frekvencí vlastní antény.
K tomuto dochází proto, že přenosové vedení může přidat reaktanci nebo zrušit reaktanci a změnit
impedanci a rezonanční frekvenci anténního systému.
MFJ-269 zobrazuje celkovou impedanci antény, 50 Ω SWR (pokud není jiná impedance zvolena a
měřena v pokročilém módu 3) a rezonanční kmitočet, pokud není transformovaný parametry
přenosového napájecího vedení nebo jinými komponenty mezi anténou a MFJ-269. Pokud je impedance
vedení 50 Ω (nebo impedance je zvolena v pokročilém módu 3), MFJ-269 bude vždy zobrazovat pravdivé
SWR napájecího vedení, s výjimkou snížení SWR, způsobené útlumem napájecího vedení.
Rezonanční kmitočet je takový kmitočet, kdy reaktance je 0 Ω, nebo v některých případech, kdy se
reaktance podle údaje MFJ-269 hodnotě 0 Ω blíží. Nejnižší SWR není často v bodě nejnižší reaktance
nebo rezonance. K tomuto dochází, protože rezistence může být chybná, když reaktance je nula
(rezonanční). Nejvhodnější zátěž je při nejnižším SWR, přestože nemusí být při rezonanci.
Impedance 50 Ω může být složena z rezistence i reaktance. Pokud impedance je 50 Ω (nebo co je
naměřeno), ale SWR není 1,0:1, reaktance je hlavní částí impedance. Navzdory vžitému nesprávnému
názoru je nemožné získat SWR 1:1, když zátěž je reaktivní. Toto je pravda dokonce i pokud celková
komplexní impedance je přesně 50 Ω.
Příkladem je 50 Ω zátěž s čistou reaktancí a téměř nulovou rezistencí. LCD displej přístroje MFJ-269
indikuje R=0 X=50, zatímco měřič impedance ukazuje 50 Ω nebo Z displej zobrazuje 50 Ω impedance.
SWR by převyšovalo (SWR>25), jelikož téměř čistá 50 Ohmová reaktance a impedance neabsorbuje
skoro žádný výkon ze zdroje. Má skoro nekonečné SWR, navzdory impedanci 50 Ω.
Na druhou stranu pokud rezistence je téměř 50 Ω a reaktance je téměř nulová, impedance by zůstala 50
Ω. V tomto případě je SWR 1:1 a zátěž absorbuje výkon ze zdroje.
Elektrické půlvlnné vedení pouze „opakuje“ zakončovaní impedanci v úzkém kmitočtovém rozsahu.
Vedení je „impedančně transparentní“, pouze když je bezeztrátové a je přesně elektrickým násobkem
poloviny vlnové délky. Na jiných kmitočtech vedení neopakuje impedance zátěže. Čím delší je přenosové
vedení (měřeno ve vlnových délkách), tím víc se stává délkově a kmitočtově závislejší. Delší vedení má
větší chybovost v opakování zatěžovací impedance, je-li vzdáleno délkou od násobků lambda půl a
zanáší větší chybu z důvodu ztrát.
Rezonance v napájecím bodě se opakuje, jen když je vedení přesně násobkem ¼ vlnové délky. Pokud
vedení není přesně násobkem ¼ vlnové délky, resonanční frekvence antény může být posunuta výše
nebo níže vlivem přenosového vedení. Neodpovídající vedení, které není přesně násobkem ¼ vlnové
délky, přidává reaktanci, které může buď zrušit reaktanci antény při frekvencích, kdy anténa není
rezonanční, nebo přidat reaktanci při frekvencích, kde anténa je rezonanční.
Vícenásobné rezonance se projevují při kombinacích antény a napájecího vedení, kdy reaktance
prochází nulou (je indikována rezonance systému) na kmitočtech, odlišných od aktuálních rezonančních
frekvencí antény. To je normální efekt.
Délka vedení neovlivňuje SWR, pokud vedení je 50 Ω (a nebo je shodné jako Zo přístroje), nevyzařuje
nebo jím netečou paralelní proudy a pokud má vedení minimální ztráty. Pokud vedení není dokonale
přizpůsobené, impedance a rezonanční kmitočet se normálně mění díky efektu transformace vedení, ale
skutečný SWR se nemění.
Pokud se SWR mění s délkou koaxiálního vedení, umístěním vedení, uzemněním napájecího vedení
nebo zařízení, pak má napájecí vedení jeden nebo více defektů a to:
1.
Napájecí vedení vyzařuje a tečou jím vyrovnávací proudy.
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2.
3.

Napájecí vedení nemá impedanci 50 Ω nebo se přesně neshoduje s impedancí na kterou je
analyzátor naprogramován.
Napájecí vedení má značné ztráty.

4.2.2 Ztráty koaxiálních kabelů (Coax Loss)
Druhý hlavní režim (úvodní) je „Coax Loss“ - koaxiální ztráta. Zapněte MFJ-269 a pomocí tlačítka MODE
vyberte na displeji indikaci „Coax Loss“. V tomto režimu se na displeji MFJ–269 LCD indikuje frekvence a
koaxiální ztráta v dB. Měřidlo impedance je deaktivováno. Tento režim byl navržen k měření kabelů 50 Ω,
ale měří různé režimy ztráty v mnoha typech 50 Ω vf transformátorů, balunů a atenuátorů.
Poznámka: Další funkce měření koaxiální ztráty je dostupná v menu 3 pro pokročilé. Umožňuje volbu
impedance analyzátoru, měření ztráty na systémech s jinou impedancí, než 50Ω.
POZOR: Neměřte ztrátu běžných transformátorů, atenuátorů nebo koaxiálních kabelů s impedancí
jinou než 50Ω v hlavní „MAIN“ nabídce. Když měříte ztrátu, vzdálený konec testovaného obvodu
musí být otevřený, zkratovaný nebo zatížený čistou reaktancí. Jakákoliv ztráta zakončení působí
hůře, než sama je. Pokročilé menu 3 umožňuje měření zařízení s impedancí jinou, než 50Ω.
Měření ztráty:
1.

2.

Připojte k MFJ-269 měřený kabel 50Ω, atenuátor, balun nebo transformátor. Ujistěte se, že
vzdálený konec testovaného objektu není zakončen žádným odporem nebo jiným ztrátovým
zakončením.
Zapněte MFJ–269. Poté co displej dosáhne úvodní „MAIN“ měřicí funkce, zmáčkněte tlačítko
“MODE“ jednou.

Poznámka: Opakovaným tisknutím tlačítka “MODE“ můžete procházet ostatními nabídkami a zpět
k tomuto režimu.
3.

Displej by měl na chvíli ukázat „Coax Loss“

4.

Odečtěte ztrátu v dB na jakékoliv frekvenci, kterou MFJ-269 dovoluje nastavit.

4.2.3 Kapacita
Poznámka: MFJ-269 měří reaktanci a přepočítá reaktanci na kapacitu. MFJ-269 nedokáže určit, zda-li je
reaktance skutečně induktivní nebo kapacitní. Běžně můžete určit typ reaktance změnou frekvence.
Pokud se frekvence zvýší a reaktance (X na displeji nebo impedance na měřidlu) se sníží, zatížení je
kapacitní na měřené frekvenci. Pokud se frekvence sníží a reaktance se sníží, zatížení je induktivní u
měřené frekvence. Toto neplatí u antén a také u jiných zátěží pokud jsou připojeny pomocí přenosového
vedení, které je delší než zlomek vlnové délky.
„Capacitance in pF“ – kapacita v pF je třetí režim. Měří hodnotu kapacity (v pF) na jakékoliv frekvenci,
indikované na displeji. Běžný rozsah měření je od několika pF až do několika tisíc pF. Měřidlo na horním
panelu MFJ-269 indikuje reaktanci (X je v Ω) kapacity.
Poznámka: Pro reaktanci kapacity je normální, že se mění s frekvencí pozvolně. Tento efekt se objevuje,
protože sériová indukčnost přívodů a někdy i v kondenzátoru způsobuje změny kapacity s kmitočtem.
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MFJ-269 se stává nepřesným při měření reaktance pod 7Ω nebo nad 1500Ω. Pokud je reaktance objektu
mimo zaručený rozsah, zobrazí se „C(X<7) [X]“ nebo „C(Z>1500)“. Pokud se zobrazí varování, kapacita
se neměří.

K měření kapacity:
1.

Zapněte MFJ-269, poté pomocí tlačítka “MODE“ pokračujte do doby, než se na displeji zobrazí
„Capacitance in pF“.

2.

Připojte kondenzátor k anténnímu konektoru tak, aby vývody byly co nejkratší, nebo s vývody o
délce, používané při montáži nebo při provozu.
Nastavte MFJ-269 na kmitočet co nejbližší k tomu, na kterém chcete kondenzátor testovat a
ujistěte se, že MFJ-269 nesignalizuje varování o překročení rozsahu „C(Z>1500)“. Pokud toto
varování signalizuje, znamená to, že měřicí frekvence je příliš nízká. Je li indikováno „C(X<7)“, pak
je měřená frekvence je příliš vysoká. Indikace „C(X=0)“ znamená, že kondenzátor se jeví jako
zkrat na daném kmitočtu, nebo je měřicí frekvence příliš vysoká, anebo hodnota kondenzátoru je
příliš velká, aby mohla být měřena.

3.

Poznámka: Skutečná kapacita reálného kondenzátoru se zvyšuje při vyšších frekvencích a dosahuje
nekonečné kapacity, když kondenzátor a rozptylová indukčnost jsou v sériové rezonanci. Frekvence, kde
impedance kondenzátoru a jeho vývody mají hodnotu (X=0), je frekvence sériově rezonanční. Blokovací
kondenzátory někdy záměrně pracují na kmitočtech při nebo blízko své sériové rezonanční frekvence, ale
obvykle na kmitočtech vzdálených od své sériové rezonance..

4.2.4 Indukčnost
Poznámka: MFJ-269 měří reaktanci a konvertuje ji na indukčnost. MFJ-269 neumí určit, jestli reaktance
má induktivní nebo kapacitní charakter. Typ reaktance můžete vždy změnou frekvence. Pokud frekvenci
zvyšujete a reaktance („X“ na displeji nebo impedance na měřidle „IMPEDANCE“) klesá, zátěž je
kapacitního charakteru na daném kmitočtu. Pokud frekvenci snižujete a reaktance roste, zátěž má na
daném kmitočtu indukční charakter. Toto se netýká antén nebo zátěží, jsou-li měřeny pomocí
přenosového vedení, delšího než zlomek délky vlnové délky.
Indukčnost v µH, třetí mód, měří velikost indukčnosti v µH na zvoleném kmitočtu. Normální měřicí
rozsah je od méně než 0,1 µH do maxima okolo 120 µH. Hlavní panel Měřidlo „IMPEDANCE“ ukazuje
reaktanci (X v Ω) cívky. Indukčnost (Inductance) je vypočítávána z naměřené reaktance (X) a nastavené
provozní frekvence a je zobrazena na LCD displeji.
MFJ-269 se stává nepřesným při měření reaktance pod 7 Ω nebo nad 1500 Ω. Pokud je reaktance
součástky je v nepřesném rozsahu, na displeji se zobrazí „L(X<7)“ nebo „L(Z>1500)“. Hodnota
indukčnosti se nezobrazí, pokud je měřený rozsah sporný.

Měření indukčnosti:
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1.

Zapněte MFJ-269 a mačkejte tlačítko „MODE“ tak dlouho, dokud se Vám na displeji nezobrazí
„Inductance in µH“.

2.

Připojte měřenou indukčnost s co nejkratšími přívody do konektoru „ANTENNA“, nebo s takovými
přívody, se kterými se indukčnost používá v zapojení.

3.

Nastavte MFJ-269 na kmitočet co nejbližší k tomu, na kterém chcete indukčnost testovat a ujistěte
se, že MFJ-269 nesignalizuje varování o překročení rozsahu „L(Z>1500)“ nebo „L(X<7)“. Indikace
„L(X=0)“ znamená, že indukčnost se jeví jako zkrat na daném kmitočtu, nebo je měřicí frekvence
příliš nízká, anebo hodnota indukčnosti je příliš malá, aby mohla být měřena.

Poznámka: Délka a umístění vývodů, stejně tak provedení cívky ovlivní hodnotu indukčnosti a ztráty
obvodu. Se zvýšením frekvence se měřená indukčnost obvykle zvýší díky rozptylové kapacitě cívky. Na
některém kmitočtu se cívka chová jako „otevřený“ obvod s nekonečnou reaktancí. Na jiných jako zkrat.

4.2.5 Měřič kmitočtu
Měřič frekvence je poslední MAIN (hlavní) mód. Ze vstupního menu ho dosáhnete stisknutím tlačítka
„MODE“ čtyřikrát nebo krokováním přes hlavní módy, dokud se na displeji nezobrazí údaj „Freq.
Counter“ (měřič kmitočtu).
Nikdy nepřivádějte DC (stejnosměrné napětí) nebo více než 5V špičkového napětí na BNC
konektor vstupu měřiče kmitočtu.
V tomto módu tlačítko „GATE“ kontroluje časové okno měřiče kmitočtu. Obecné pravidlo – čím delší je
časové okno, tím přesněji je měřen kmitočet. Přesnost tohoto měřiče je typicky lepší než 0,05%.

4.3 Hlavní módy „UHF“
4.3.1 SWR anténního systému „UHF“

Počáteční „MAIN“ (hlavní) mód vyřazuje měřič impedance. Displej analyzátor zobrazuje SWR vztažený k
50 Ω. SWR měřič pracuje normálně. Displej má SWR sloupcový graf a zobrazuje číselný údaj SWR.
Přeplnění je nastaveno na SWR>5:1.

4.3.2 „Coax Loss“ - ztráty koaxiálního kabelu nebo vedení (UHF)

„Coax Loss“ je druhý „MAIN“ (hlavní) měřicí mód. Dosáhne se jedním stisknutím tlačítka „MODE“.
Tento mód ukazuje přibližné ztráty 50 Ohmového vedení. Vedení nebo kabel nesmí být zakončeny, musí
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zůstat na vzdáleném konci otevřené. Indikace přeplnění na displeji („less than“ – méně než,
LOSS<1.76dB) znamená, že útlum nemůže být správně určen.

Analyzér se vrátí do módu měření SWR, jestliže je v módu „Coax Loss“ a stiskne se tlačítko „MODE“.

5 Obsluha pro pokročilé uživatele (Advanced Operation)
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.
Varování: Nikdy nepřivádějte vysokofrekvenční nebo jakékoliv jiné vnější napětí k portu antény
tohoto přístroje. Tento přístroj používá Schottky diody s nulovým předpětím, které by se mohly
vnějším napětím zničit. Přečtěte si oddíl 2.0 tohoto návodu předtím než přístroj zapnete.

5.1 Úvodem
Mód Advanced (další, pokročilý) poskytuje několik speciálních funkcí. Některé z nich, jako Měření
vzdálenosti k chybnému místu (Distance to fault) (pro KV/VKV) nebo Délka přenosového vedení ve
stupních (Transmission line in degrees), jsou velmi užitečné.

Upozornění: Některé Advanced (pokročilé) módy používají v daných informacích speciální nebo
nezvyklé termíny. Mód Advanced 1 zahrnuje popis impedance jako Magnitude and phase of load
impedance (velikost a fáze zatěžovací impedance), Series and Parallel Equivalent impedance
(náhradní seriová a paralelní impedance), Reflection Coefficient (činitel odrazu) a Resonance
(rezonance). Většina těchto termínů je užitečná ve speciálních aplikacích jako při nastavování
přizpůsobovacích úseků (adjusting matching stubs).

Advanced módy obsahují také neznámé termíny při popisu měření SWR, jako Return Loss (ztráta
odrazem) a Match efficiency (účinnost přizpůsobení). Tyto termíny mohou být matoucí jelikož jejich
názvy nepopisují co se ve skutečnosti děje u většiny anténních systémů. Doporučujeme všem, kteří tyto
termíny neznají, aby se vyhnuli jejich používání a nebo aby si alespoň přečetli níže uvedené kapitoly,
které vysvětlují, co tyto termíny vlastně popisují.
MFJ-269 v sobě obsahuje 50 Ω můstek, v jehož každé větvi je napěťový detektor. Z něj detekovaná
napětí jsou přivedena do 12-ti bitového mikroprocesoru, kde po provedení patřičných funkcí se na displeji
zobrazí výsledné informace. Mezi základní výpočty patří odpor (resistance), reaktance, SWR a komplexní
impedance. V některých módech provádí systém vlastní kontrolu a zobrazuje váhový průměr většiny
přesných měřicích metod, nebo vyhledává určité stavy impedance. Rozlišovací schopnost systému je
omezena většinou linearitou diod, stabilitou kalibrace a vnějšími šumy nebo signály.
Pokusili jsme se vyrobit tento přístroj co nejpřesnější, většina funkcí používá mocniny a další komplexní
výpočty. Určité nepřesnosti se nedají vyloučit, zvláště při vysokých a nízkých hodnotách impedance a při
vyšších kmitočtech v pásmech VKV a UKV.
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Pro porozumění informacím, které poskytují pokročilé (Advanced) módy analyzátoru, jsou velmi důležité
základní znalosti o přenosových vedeních a činnosti antén a jejich terminologie. Mnoho informací
poskytují příručky vydávané ARRL (ARRL Handbooks) a vyhoví pravděpodobně většině amatérských
aplikací. Nespoléhejte se na obecné rady a méně kvalitní publikace a nebo si jejich přesnost alespoň
ověřte podle spolehlivých profesionálních zdrojů. Z hlediska komplexnosti a přesnosti informací,
doporučujeme používat publikace, které byly napsány, revidovány nebo upraveny profesionálními
odborníky.

5.2 Přístup k pokročilým „Advanced“ módům
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.

Do módu Advanced se dostaneme tak, že společně stiskneme a podržíme několik vteřin tlačítka GATE
a MODE. Tlačítko „UHF“ není stlačeno, jsme na rozsahu HF/VHF. Po několika vteřinách se na displeji
posupně objevují po sobě menu Main, Advanced 1, Advanced 2, Advanced 3. Jakmile uvidíte mód,
který chcete, rychle uvolněte tlačítka. Jestliže budete tlačítka držet dostatečně dlouho, zobrazí displej
eventuálně zpět MAIN (Hlavní ) mód a bude celý cyklus opakovat.
Měření v rozsahu KV a VKV (HF, VHF): Jsou dostupné tři Advanced módy:
" Advanced 1"
(kapitola 5.4.1)

Velikost a fáze zatěžovací impedance
Náhradní sériová a paralelní impedance
Ztráta odrazem a činitel odrazu
Rezonance
Účinnost přizpůsobení

" Advanced 2"
(kapitola 5.5)

Nastavení zkracovacího činitele
Měření vzdálenosti k vadnému místu
Výpočet délky vedení ve stupních

" Advanced 3"
(kapitola 5.6)

Nastavení charakteristické impedance
Normalizovaná impedance při měření SWR
Útlum koaxiálního kabelu

Měření v rozsahu UHF: Při stlačeném knoflíku „UHF“ jsou dostupné dva Advanced módy:
" Advanced 1"
(kapitola 5.4.2)

Ztráta odrazem a činitel odrazu
Účinnost přizpůsobení

" Advanced 2"
(kapitola 5.5)

Nastavení zkracovacího činitele
Výpočet délky vedení ve stupních

5.3 Základní pokyny pro připojení měřeného obvodu
Anténní konektor označený ANTENNA (typ "N" female - zásuvka) v horní části MFJ-269 se použije pro vf
měření. Používá se pro měření SWR a dalších vf impedančních měření, mimo módu kmitočtového čítače
(Frequency Counter).
Konektor ANTENNA poskytuje výstupní úroveň asi +7dBm do 50 Ω zátěže (asi 0,5V efektivní - RMS) a
jeví se jako 50 Ω zdrojový odpor (napětí při otevřeném obvodu asi 1V efektivní - RMS). Obsah
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harmonických je pod úrovní 25 dB v celém rozsahu MFJ-269. Přesto, že VFO není stabilizováno, je
užitečné jako hrubý zdroj signálu.
Konektor ANTENNA není stejnosměrně oddělen od zátěže, vnější napětí jsou přímo připojena na vnitřní
detektory.

Varování: Nikdy nepřivádějte vysokofrekvenční nebo jakékoliv jiné vnější napětí k portu antény
tohoto přístroje. Tento přístroj používá Schottky diody s nulovým předpětím, které by se mohly
vnějším napětím zničit. Přečtěte si oddíl 2.0 tohoto návodu předtím než přístroj zapnete.
Použijte správná vf propojení. Při měření součástek nebo nepřizpůsobených systémů použijte co
nejkratší přívody. Propojovací přenosová vedení nebo vodiče mohou ovlivnit přesnost měření, včetně
měření impedance a SWR. Použijte vhodně konstruované koaxiální kabely známé kvality, přizpůsobené k
impedanci analyzátoru, abyste se vyhnuli z toho vznikajícím chybám měření SWR.

5.4 „Advanced 1“ menu

5.4.1 „Advanced 1“ pro HF / VHF
„Advanced 1“ menu měří impedanci a SWR. V tomto menu je šest módů displeje:
•
•
•
•
•
•

5.4.1.1

Velikost a fáze impedance zátěže (5.4.1.1)
Sériový ekvivalent impedance (5.4.1.2)
Paralelní ekvivalent impedance (5.4.1.3)
Útlum odrazu a koeficient odrazu (5.4.1.4)
Mód „Resonance“ (5.4.1.5)
Účinnost přizpůsobení (5.4.1.6)

Velikost a fáze impedance zátěže – „Magnitude and Phase of Load Impedance“

Velikost a fáze impedance „Magnitude and Phase of Load Impedance“ je první mód v Advanced 1
menu. Úvodní displej nejprve indikuje:

a pak se objeví postupně

V tomto módu LCD displej MFJ-269 zobrazí kmitočet, impedanci či její velikost v Ω a fázový úhel
impedance. Měřidlo indikuje SWR a impedanci k referenční impedanci 50 Ω. Maximální limit impedance
je nastaven na 1500 Ω. Překročení limitu způsobí na displeji indikaci (Z>1500).
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Poznámka: Rozptylová kapacita konektoru je nižší než 1500 Ω na kmitočtech přes 30 MHz a nižší než
kapacita přívodů a adaptéru, který se připojuje k ANTENNA vstupu. Tato malá rozptylová kapacita
neovlivní měření na vysokých kmitočtech a způsobuje jen minimální chyby.
Fázový úhel impedance je jen jiný způsob vyjádření R a X. Namísto uvádění R a X jako samostatných
číselných hodnot se používá vektorová forma zobrazení výsledku. Impedance Z je popsána jako velikost
vektoru představujícího komplexní impedanci. Dále je zobrazen úhel vektoru. Hodnota úhlu je od 0° do
90°. Tento úhel představuje fázový rozdíl mezi proudem a napětím na konektoru analyzéru.
Jestliže se jedná o reaktanci, proud a napětí nejsou ve fázi a fázový úhel mezi nimi je od 0° do 90°. Úhel
má hodnotu právě od 90°, jedná-li se o čistou reaktanci a 0°, jde-li o čistou rezistenci.
Analyzér vyhodnocuje úhel ve stupních, ale neudává, zda reaktance má kapacitní nebo induktivní
charakter. Je snadné určit, jaký charakter reaktance má. Snadno se to zjistí přidáním malé reaktance do
série se zátěží a pozorováním typu změny úhlu impedance. Jestliže se při přidání reaktance úhel
zmenšuje, je přidávaná reaktance opačná, než je charakter impedance. Jestliže se zvětšuje, je stejného
charakteru, jako je charakter impedance.

5.4.1.2

Sériový ekvivalent impedance - „Series Equivalent Impedance“

Nastavení „Series Equivalent Impedance“ se dosáhne jedním zmáčknutím tlačítka „GATE“, nachází-li
se analyzér v „Magnitude and Phase of Load Impedance“ módu. Tento mód ukazuje sériový ekvivalent
impedance zátěže. To je nejobvyklejší způsob, používaný k popisu impedance nějakého obvodu. Je to
ekvivalentní sériovému zapojení rezistance a reaktance. Pro vykompenzování reaktanční složky
takového obvodu bez změny velikosti jeho rezistance je třeba do série zapojit stejně velkou reaktanci
opačného typu.
LCD displej ukazuje SWR, rezistivní část zatěžovací impedance (Rs=) a reaktivní část zatěžovací
impedance (Xs=). Měřidlo „IMPEDANCE“ ukazuje impedanci (Z v Ω), zatímco SWR měřidlo ukazuje
hodnotu SWR vztaženou k referenci 50 Ω.
Příklady údajů displeje:

Na levém displeji zůstane rezistance stejných 50 Ω a sériová impedance bude 0, když do série
s obvodem připojíme opačnou reaktanci o velikosti 62 Ω.
Poznámka: Každá sériová impedance má svůj paralelní ekvivalent. Sériová impedance Rs 50 Xs 62 je
ekvivalentní paralelní impedanci Rp 126 Xp 102 Ω. Analyzér zobrazí tuto přepočtenou hodnotu při stisku
knoflíku „GATE“. Viz kapitola 5.4.1.3

5.4.1.3

Paralelní ekvivalent impedance - „Paralel Equivalent Impedance“

Po dvojím stisku knoflíku „GATE“ z módu „Magnitude and Phase of Load Impedance“ se analyzér
přepne na zobrazení paralelního ekvivalentu impedance - „Paralel Equivalent Impedance“.
Příklady údajů displeje paralelního ekvivalentu impedance
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Údaje displeje odpovídají minulému příkladu. Pozor na to, že je zobrazována paralelní rezistance Rp=126
Ω (i když je na displeji údaj Rs). Jestliže k obvodu připojíme paralelně reaktanci 102 Ω opačného
charakteru, paralelní reaktance se vykompenzuje na nulu. Zůstane jen rezistance 126 Ω.

5.4.1.4

Útlum odrazu a koeficient odrazu - „Return Loss and Reflection Coeff“

Mód „Return Loss and Reflection Coeff“ (Útlum odrazu a koeficient odrazu) je druhý měřicí mód v
„Advanced 1“ menu. Tento mód se nastaví jedním zmáčknutím a puštěním tlačítka „MODE“, je-li
analyzér v „Advanced 1“ módu. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním Advanced módů
pomocí tlačítka „MODE“ dokud displej neukáže „Return Loss and Reflection Coeff“.

Mód „Return Loss and Reflection Coeff“ měří a zobrazuje útlum odrazu v dB a hodnotu koeficientu
odrazu na LCD displeji. Tyto hodnoty určují SWR. Měřidla ukazují 50 Ω SWR a impedanci.
Použití je toto: Připojte zátěž do konektoru „ANTENNA“, nastavte požadovaný kmitočtový rozsah a na
měřidlech a LCD displeji čtěte hodnoty:

5.4.1.5

Mód „Resonance“

Tento mód se nastaví dvojím zmáčknutím a puštěním tlačítka „MODE“, je-li analyzér v „Advanced 1“
menu. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním Advanced menu pomocí tlačítka „MODE“ až se
na displeji objeví údaj

Tento mód je vázán na velikost reaktance, kterou ukazuje měřidlo „IMPEDANCE“. V tomto módu MFJ269 měří kmitočet, SWR , rezistenci (Rs=) a reaktanci (Xs=). Jestliže je reaktance v selektivním obvodu
nulová, je obvod v rezonanci.

Poznámka: Vliv napájecího vedení může způsobit, že nulová reaktance nebo rezonance může nastat na
kmitočtech, kde anténa v rezonanci ve skutečnosti není nebo že i když je anténa v rezonanci napájecí
vedení způsobí, že se tak nejeví.
Nesprávně přizpůsobená anténa a vedení, jehož elektrická délka není přesným násobkem lambda / 4
(0, ¼, ½, ¾ atd.) způsobí, že anténa má reaktanci změněnou o reaktanci vedení. Kombinace může
způsobit, že nepřizpůsobená anténa a vedení se mohou jevit jako obvod v rezonanci.
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Je-li napájecí vedení téměř bezeztrátové a má-li impedanci 50 Ω (nebo jinou impedanci, nastavenou na
analyzátoru) , nezpůsobí žádnou chybu měření, i když má libovolnou délku. To platí pro rezistanci i
reaktanci.
Tento mód funguje jako ostatní SWR a impedanční módy, s výjimkou údaje měřidla IMPEDANCE při
měření reaktance. To dovoluje snadno určovat kmitočty, kdy reaktance systému prochází nulou (mění
znaménko)

5.4.1.6

Účinnost přizpůsobení – „Match efficiency“

Je to poslední mód v „Advanced 1“ menu. Tento mód se nastaví trojím zmáčknutím a puštěním tlačítka
„MODE“, je-li analyzér v „Advanced 1“ menu. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním
Advanced menu pomocí tlačítka „MODE“ až se na displeji objeví údaj

„Match efficiency“ mód je jen jiný způsob vyjádření SWR. Je ekvivalentní ke ztrátě nepřizpůsobením,
jen SWR údaj je vyjádřen jako poměr postupného výkonu k reaktivnímu neboli cirkulujícímu výkonu
v systému.
Varování: „Match efficiency“ může zmýlit ty, kteří nemají jasno ve významu SWR a ve výkonových
poměrech v systému. Výkon, vysílaný nebo předávaný do zátěže může být blízký 100% i když
výpočet účinnosti přizpůsobení nebo zobrazené hodnoty ukazují na téměř nulovou účinnost
přizpůsobení. Analogicky, účinnost přizpůsobení může být téměř 100% a výkon, dodaný do zátěže
může být z důvodu ztrát systému velmi nízký.
Účinnost přizpůsobení charakterizuje výhradně ztráty v přenosu z přesně definovaného zdroje o
impedanci 50 Ω do vstupu měřeného vedení nebo obvodu. Používá se zejména u laboratorních
měření. Nepopisuje vlastnosti antény nebo účinnost napájecího vedení. I s téměř nulovou
účinností přizpůsobení může anténní systém vyzařovat s dobrou účinností, může být i blízkou
100%.

5.4.2 UHF Advanced 1
Do módu Advanced se dostaneme tak, že společně stiskneme a podržíme několik vteřin tlačítka GATE
a MODE. Tlačítko „UHF“ musí být stlačeno, jsme na rozsahu UHF. Po několika vteřinách se na displeji
posupně objevují po sobě menu Main, Advanced 1, Advanced 2. Jakmile uvidíte mód, který chcete,
rychle uvolněte tlačítka. Jestliže budete tlačítka držet dostatečně dlouho, zobrazí displej eventuálně zpět
MAIN (Hlavní ) mód a bude celý cyklus opakovat.

5.4.2.1

Útlum odrazu a koeficient odrazu pro „UHF“ - Return Loss and Reflection Coeff
(UHF):

Mód „Return Loss and Reflection Coeff (UHF)“ (Útlum odrazu a koeficient odrazu) je první měřicí mód
v „Advanced 1“ UHF menu. Tento mód se nastaví jedním zmáčknutím a puštěním tlačítka „MODE“, je-li
analyzér v „Advanced 1“ UHF módu. Na displeji se ukáže:
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Poznámka: V ostatních módech se toho dosáhne krokováním „Advanced 1“ UHF menu pomocí tlačítka
„MODE“ dokud displej neukáže „Return Loss and Reflection Coeff“
Po několika vteřinách displej ukáže:

Mód „Return Loss and Reflection Coeff“ měří a zobrazuje útlum odrazu v dB a hodnotu koeficientu
odrazu na LCD displeji. Tyto hodnoty určují SWR. Měřidla ukazují 50 Ω SWR a měřidlo IMPEDANCE je
vyřazeno.

Použití je toto: Připojte zátěž do konektoru „ANTENNA“, nastavte požadovaný kmitočet v rozsahu UHF a
na měřidlech a LCD displeji čtěte hodnoty.

5.4.2.2

Účinnost přizpůsobení pro „UHF“ – „Match Efficiency (UHF)“

Je to druhý a poslední mód v „Advanced 1 (UHF)“ menu. Tento mód se nastaví jedním zmáčknutím a
puštěním tlačítka „MODE“, je-li analyzér v „Advanced 1“ menu. V ostatních módech se toho dosáhne
krokováním Advanced menu pomocí tlačítka „MODE“ až se na displeji objeví údaj

„Match efficiency“ mód je jen jiný způsob vyjádření SWR. Je ekvivalentní ke ztrátě nepřizpůsobením,
jen SWR údaj je vyjádřen jako poměr postupného výkonu k reaktivnímu neboli cirkulujícímu výkonu
v systému.
Varování: „Match efficiency“ může zmýlit ty, kteří nemají jasno ve významu SWR a ve výkonových
poměrech v systému. Výkon, vysílaný nebo předávaný do zátěže může být blízký 100% i když
výpočet účinnosti přizpůsobení nebo zobrazené hodnoty ukazují na téměř nulovou účinnost
přizpůsobení. Analogicky, účinnost přizpůsobení může být téměř 100% a výkon, dodaný do zátěže
může být z důvodu ztrát systému velmi nízký.
Účinnost přizpůsobení charakterizuje výhradně ztráty v přenosu z přesně definovaného zdroje o
impedanci 50 Ω do vstupu měřeného vedení nebo obvodu. Používá se zejména u laboratorních
měření. Nepopisuje vlastnosti antény nebo účinnost napájecího vedení. I s téměř nulovou
účinností přizpůsobení může anténní systém vyzařovat s dobrou účinností, může být i blízkou
100%.
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5.5 Advanced 2
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.

Tento mód měří fyzickou nebo elektrickou vzdálenost k místu chyby (zkrat nebo přerušení nebo velký
impedanční skok), elektrickou délku ve stupních a také počítá velikost vlnové délky.
Tento mód se nastaví současným zmáčknutím a držením tlačítek „MODE“ a „GATE“, dokud se na
displeji neobjeví nápis „Advanced 2“. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním Advanced menu
pomocí zmáčknutí a držení tlačítek „MODE“ a „GATE“, dokud se na displeji neobjeví nápis:

Úvodní displej v „Advanced 2“ ukazuje

Údaj na tomto displeji vyzývá operátora k nastavení správné hodnoty koeficientu rychlosti šíření Vf
použitého vedení. Koeficient se zvyšuje mačkáním tlačítka „GATE“ a snižuje se mačkáním tlačítka
„MODE“. Požadovaná hodnota se zapíše současným stisknutím obou tlačítek. Správné nastavení je
zásadně důležité, protože z něj vychází veškeré výpočty fyzické délky vedení, které analyzátor provádí.
Poznámka: Nesprávné nastavení Vf způsobí chyby v měření parametrů (Length in Degrees – délka ve
stupních) a v následných výpočtech, jako je Dist. To Fault – vzdálenost chyby.
Na rozsahu UHF by vnitřní kapacita diod a délka přívodů ke konektoru ANTENNA způsobila chyby u
některých měření, takže přístroj měří jen hodnoty SWR a veličiny, které jsou z SWR odvozeny. Bohužel
neexistuje způsob, jak kompenzovat tyto problémy bez toho, aby se MFJ-269 nestal nespolehlivým pro
rozsah KV (HF). Tato kompenzace by způsobila, že by přístroj musel být na UHF vždy opakovaně
kalibrován.

5.5.1 Vzdálenost místa chyby (DTF) – jen pro HF/VHF
Další údaj, zobrazený na displeji je

Tato funkce měří a určuje typ impedance vedení, včetně délky antén Beverage nebo jiných typů antén
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(pokud je odstraněno jejich zakončení). Oddíl 5.5.1.4 objasňuje procedury měření, nebo jak co měřit.
Oddíly 5.5.1.1 až 5.5.1.3 popisují, co lze měřit
5.5.1.1

DTF u symetrického vedení

Je-li použito symetrické vedení, pracuje MFJ-269 pouze z vnitřních baterií. MFJ-269 musí být umístěn
nejméně metr daleko od ostatních vodičů nebo od země a nesmí k němu být připojeny jiné vodiče nebo
kabely. Externí napájecí zdroj nesmí být připojen. Na stínění anténního konektoru ANTENNA se připojí
jeden vodič a na jeho živý konec druhý vodič symetrického vedení. Toto vedení musí vést s pomocí
izolačních podpěr volným prostorem a k MFJ-269 musí být připojeno přímo, vzdáleně od okolních
objektů, vodivých i málo vodivých předmětů, jako je země nebo beton.

5.5.1.2

DTF u koaxiálního vedení

U koaxiálního vedení na rozdíl od vedení symetrického, nezáleží, co je umístěno v jeho blízkosti.
Koaxiální kabel může ležet na zemi nebo jinde. Rovněž může být pro napájení MFJ-269 použit externí
zdroj napájení. Také nevadí, leží-li MFJ-269 na vodivé podložce nebo v blízkosti rozměrného kovového
předmětu. Koaxiální vedení je připojeno standardně ke konektoru ANTENNA, tj. plášť na stínění a živý
vodič na střed.

5.5.1.3

DTF délky antény

Přístrojem MFJ-269 může být měřena délka antény, jakož i elektrická délka dlouhých drátů, dipólů nebo
Beverage antén. Měření mohou být nejlépe prováděna buď s pomocí dobrého širokopásmového
přizpůsobovacího transformátoru nebo přímo připojením do svorek ANTENNA.
K zajištění přiměřené hodnověrnosti a přesnosti je nutné použít co nejkratší (tj. kratší, než 1/32 vlnové
délky) přizpůsobovací vedení mezi MFJ-269 a anténou. Zatímco měření mohou být uskutečněna
s použitím přenosového vedení, připojeného mezi anténu a analyzér, hodnoty průchodu reaktance nulou
budou délkou vedení ovlivněny. Pozorování průběhu SWR v závislosti na kmitočtu může pomoci vyloučit
falešné údaje o průchodu reaktance nulou, je-li použito přenosové vedení.
Pro změření délky antény se dívejte na anténu jako na přenosové vedení a použijte procedury pro měření
DTF. U dipólu bude výsledkem délka jedné strany antény. U dlouhého drátu nebo Beverage bude
elektrická délka platit pro celou anténu.

5.5.1.4

Postupy měření DTF

DTF (Distance to Fault – vzdálenost místa chyby) je prvním měřením v menu pro pokročilé „Advanced 2“. Do tohoto menu se dostanete tak, že zmáčknete a držíte tlačítka „MODE“ a GATE“ tak
dlouho, než se na displeji objeví nápis „Advanced 2“. Nebo je možné do tohoto menu (nebo do dalších
advanced módů) vstoupit tak, že se prochází „Advanced“ módy tak dlouho, až se zobrazí na displeji mód
„Advanced 2“ nebo jiný žádaný pokročilý mód.

VAROVÁNÍ: Na horní straně analyzér je přepínač, označený „UHF“. Tento přepínač musí být ve
stlačené poloze jen tehdy, je-li přístroj zapnutý a chceme-li pracovat na kmitočtech UHF. Více
informací je v sekci 3.4
První menu na displeji v tomto módu je
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Vf (Velocity Factor) = koeficient šíření
Stisknutí knoflíku „GATE“ zvyšuje Vf, stisknutí „MODE“ jej snižuje.
1. Nastavte Vf na hodnotu, o které víte, že ji přenosové vedení má. Toto nastavení ovlivňuje
fyzickou délku antény (ve stopách – feet), která bude později zobrazena. Chcete-li koeficient Vf
zjistit, nastavte na displeji jednotkovou velikost Vf , t.j na hodnotu Vf = 1.00
Poznámka: Nesprávné nastavení Vf způsobí chyby v měření parametrů (Length in Degrees –
délka ve stupních) a v následných výpočtech, jako je Dist. To Fault – vzdálenost chyby.
2. Po nastavení Vf zmáčkněte „GATE“ a „MODE“ najednou pro zapamatování nastaveného Vf. Na
displeji se zobrazí

a po několika vteřinách se údaj změní na

Tento údaj Vás vyzývá k tomu, abyste měnili kmitočet a na měřiči IMPEDANCE našli takový
nejnižší kmitočet, kdy bude hodnota Xs co nejblíže k nule. Až takový kmitočet najdete,
zmáčkněte a držte zmáčknuté tlačítko „GATE“ tak dlouho, až se objeví na displeji údaj „1st“
(„první“) . Poté ihned tlačítko „GATE“ uvolněte.

Displej teď ukazuje hodnoty pro první kmitočet, údaj „1st“ („první“) se změní na blikající údaj „2nd“
(„druhý“)

3. Opět je třeba vyhledat kmitočet, pro který bude Xs=0 nebo blízké nule. Tento kmitočet bude nižší,
než předchozí. Je třeba pomalu ladit směrem k nižším kmitočtům, případně přepnout rozsah na
nižší a najít takový nejbližší nižší kmitočet, kdy měřič IMPEDANCE ukazuje co nejmenší hodnotu
a zároveň hodnota reaktance Xs je nula nebo nule blízká.

4. Stiskněte opět knoflík „GATE“. Na displeji se objeví hodnota, která udává vzdálenost ve stopách
(feet).
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Údaj DTF (Distance to Fault – vzdálenost místa chyby) je skutečná vzdálenost ve stopách
k místu chyby na vedení, tj. k místu se skokovou změnou parametrů vedení. Analyzér zjišťuje
tuto vzdálenost tak, že elektrickou vzdálenost k místu chyby násobí koeficientem šíření Vf, který
je nastaven při prvním kroku. To znamená, že přesnost údaje závisí na přesnosti stanovení a
zadání tohoto koeficientu. Pokud je třeba zjistit elektrickou délku DTF, musí být zadáno v prvním
kroku Vf = 1,00

1' = 1feet = 304,8mm = 30,48cm
1” = 1inch = 25,4mm = 2,54cm
www.metric-conversions.org
5. Jedním stisknutím knoflíku „GATE“ (po nalezení správného DTF) zobrazíte vzdálenost k místu
chyby a elektrickou délku vedení (ve stupních) na nastaveném kmitočtu

Se změnou kmitočtu se automaticky přepočítává elektrická délka vedení. Uvědomte si, že
elektrická délka se opakuje po 360°, kdy se začíná počítat od 0°.
To prakticky znamená, že údaj na displeji nemůže být vyšší, než 359°. Tato rutina pomáhá
nastavit dlouhá vedení na požadované délky v násobcích ¼ nebo ½ vlnové délky.

6. Po dalším stisknutím knoflíku „MODE“ analyzér počítá délku vedení pro jednu vlnovou délku pro
dříve přednastavený koeficient Vf a konkrétní nastavený kmitočet. Uvědomte si, že je to délka
celé jedné vlny, tj. celých 360°. Jestliže přednastavíte Vf na hodnotu 0.5, výsledkem bude fyzická
délka jedné půlvlny ve volném prostoru.

Pro ověření hodnověrnosti měření proveďte dvě nebo více skupin měření na
různých počátečních kmitočtech, vzdálených například o oktávu. Jestliže naměřené
hodnoty odpovídají, měření můžete považovat za hodnověrné.
Potřebujete-li různé vlnové délky, řiďte se postupem v 5.5.3.2
Jako u jiných módů mačkáním knoflíku „MODE“ postupujete zpět k začátku.

5.5.2 Funkce kalkulátor (přímý přístup)
Analyzér MFJ-269 provádí výpočty. Tyto funkce jsou přímo přístupné z módu „Distance to Fault“
1.

Počítá délku napájecího nebo vysílacího vedení ve stopách (feet) pro předem nastavený
koeficient
Vf
a
nastavenou
frekvenci
(viz
kapitola
5.5.2.1).

2.

Počítá stupně (od 0° do 359° a pak znovu od nuly)
pro nastavený koeficient Vf,
naprogramovanou elektrickou délku a pro zvolený kmitočet (viz kapitola 5.5.2.2)
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5.5.2.1

Délka vedení ve stupních

Tento mód zobrazuje elektrickou délku vedení ve stupních při známé fyzické délce a
při známém koeficientu Vf. Můžete také přímo měřit elektrickou délku s použitím funkce
vzdálenost k místu chyby (viz 5.5). Tato funkce je užitečná pro výpočet délky ve
stupních pro přizpůsobovací sekce nebo fázovací linky.
Je-li zvolen tento mód, po vložení údaje o vzdálenosti k místu chyby (kapitola 5.5)
analyzér spočítá Vf a délku. Fyzická nebo elektrická délka vedení může být také
vložena ručně. Není-li délka vložena ručně, bere přístroj automaticky délku 100 stop
(feet).
Mění-li se kmitočet u vedení délky 100 stop (feet), na displeji rotují hodnoty mezi 0° a
359° velmi rychle. To demonstruje, jak velmi je elektricky dlouhé vedení závislé na kmitočtu. U elektricky
dlouhých vedení je obtížné až nemožné nastavit exaktně jejich mechanickou délku pro úzké kmitočtové
pásmo.
1.

Tento mód se nastaví současným zmáčknutím a držením tlačítek „MODE“ a „GATE“, dokud se
na displeji neobjeví nápis „Advanced 2“. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním
Advanced menu pomocí zmáčknutí a držení tlačítek „MODE“ a „GATE“. Na displeji se objeví
Vf koeficient (defaultní nastavení z výroby je 0.66):

2.

Pomocí mačkání tlačítek „MODE“ (snížení hodnoty) a „GATE“ (zvýšení hodnoty) na displeji
nastavte požadovanou hodnotu (například Vf=0.70), kterou potvrdíte současným stiskem obou
tlačítek. Potvrzení se na displeji provede signalizací

Poznámka: Znáte-li délku vedení ve feetech, nastavte Vf=1.0 a vložte jeho elektrickou délku ve
feetech.
3.

Zmáčkněte tlačítko „MODE“.

Na displeji se objeví délka ve feetech a délka ve stupních:

4.

Displej teď ukazuje elektrickou délku ve stupních pro dané vedení (defaultní délka 100 feet) se
zadaným koeficientem Vf. Při změně kmitočtu analyzátor současně přepočítává hodnoty pro
libovolný nastavený kmitočet:

5.

Zmáčknutím tlačítka „MODE“ se displej dostane do módu, popsaného v kapitole 5.5.3.2.
Zmáčknutím tlačítka „GATE“ se analyzátor dostane do módu nastavování délky vedení:
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6.

Zmáčknutím tlačítka „GATE“ zvětšíte délku vedení, zmáčknutím tlačítka „MODE“ délku
zmenšíte. Současným zmáčknutím obou tlačítek nastavenou délku potvrdíte a uložíte. Displej
ukáže:

7.

Zmáčknutím tlačítka „MODE“ se displej dostane do módu zobrazení délky ve feetech, platné
pro přednastavený koeficient Vf.

5.5.2.2

Délka vedení ve stopách (feet)

Tento mód zobrazuje délku vedení ve feetech, potřebnou k dosažení určitého
počtu stupňů elektrické délky pro zvolený Vf a kmitočet. Používá se k určení
fyzické délky fázovacích vedení nebo úseků k anténám, je-li známa rychlost
šíření, elektrická délka vedení a kmitočet. Analyzátor může rovněž přímo měřit
a zobrazit vzdálenost k místu chyby (viz kapitola 5.5.1 pro HF/VHF)
Jestliže je tento mód zvolen následně po měření a zobrazení vzdálenosti
k místu chyby (viz kapitola 5.5.1 pro HF/VHF), použije analyzér koeficient Vf a
délku z měření vzdálenosti k místu chyby. Fyzická nebo elektrická délka vedení
může být také naprogramována manuálně. Není-li délka zvolena, použije se
defaultní délka 360°.
1.

Tento mód se nastaví současným zmáčknutím a držením tlačítek „MODE“ a „GATE“,
dokud se na displeji neobjeví nápis „Advanced 2“. V ostatních módech se toho dosáhne
krokováním Advanced menu pomocí zmáčknutí a držení tlačítek „MODE“ a „GATE“. Na
displeji se objeví Vf koeficient (defaultní nastavení z výroby je 0.66):

2.

Pomocí mačkání tlačítek „MODE“ (snížení hodnoty) a „GATE“ (zvýšení hodnoty) na
displeji nastavte požadovanou hodnotu, kterou potvrdíte současným stiskem obou tlačítek.
Potvrzení se na displeji provede signalizací
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Poznámka: Znáte-li elektrickou délku vedení ve stupních, nastavte Vf=1.0 a vložte jeho
elektrickou délku ve stupních, jak je popsáno v kapitole 5.
3.

Zmáčkněte a pusťte tlačítko „MODE“. Na displeji se objeví:

Po krátké chvíli displej zobrazí

4.

Zmáčkněte znovu tlačítko „MODE“. Na displeji se krátce objeví „Line lenght in feet“ (délka
vedení ve stopách) a potom

5.

Displej teď ukazuje délku vedení pro naprogramovanou elektrickou délku ve stupních
(defaultně 360°) pro koeficient Vf, zadaný v kroku 1. Při změně kmitočtu analyzátor
současně přepočítává délku pro libovolný nastavený kmitočet:

6.

Zmáčknutím tlačítka „MODE“ se displej dostane do módu nastavení koeficientu Vf, jak je
výše popsáno v bodě 2. Zmáčknutím tlačítka „GATE“ se displej dostane do módu
nastavení délky ve stupních.

7.

Zmáčknutím tlačítka „GATE“ zvětšíte délku vedení ve stupních, zmáčknutím tlačítka
„MODE“ délku ve stupních zmenšíte. Současným zmáčknutím obou tlačítek nastavenou
délku potvrdíte a uložíte. Displej ukáže:

Zmáčknutím tlačítka „MODE“ se displej dostane do módu nastavení koeficientu Vf, jak je
popsáno v kroku 2.
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5.6 Advanced 3 – jen pro HF/VHF
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.
Tento mód se nastaví současným zmáčknutím a držením tlačítek „MODE“ a „GATE“, dokud se na
displeji neobjeví nápis „Advanced 3“. V ostatních módech se toho dosáhne krokováním Advanced menu
pomocí zmáčknutí a držení tlačítek „MODE“ a „GATE“, dokud se na displeji neobjeví nápis:

Tento mód umožňuje nastavit referenční impedanci jinou, než 50 Ω. To umožňuje měřit vedení o jiných
impedancích, měřit jeho SWR, délky atd.
Upozornění: Při nastavení jiné referenční impedance, nežli 50 Ω, bude měřidlo SWR ukazovat
stále stejnou referenční hodnotu 50 Ω. Ta není platná. Je třeba se řídit výhradně údaji displeje.

5.6.1 Nastavení charakteristické impedance Zo
Malou chvíli poté, co nastavíme „Advanced 3“ mód se na displeji objeví nápis „Z Characteristic?
Zo=75“.

1.

Tento údaj vyzývá k nastavení jiné charakteristické výchozí impedance.

2.

Pomocí mačkání tlačítek „MODE“ (snížení hodnoty) a „GATE“ (zvýšení hodnoty) nastavte na
displeji novou požadovanou hodnotu (například Zo=35), kterou potvrďte současným stiskem
obou tlačítek.

3.

Blikající „swr“ na displeji upozorňuje, že měření SWR bude vztaženo k nové
hodnotě Zo. Měřidlo však stále ukazuje 50 Ω.

4.

Stisknutím tlačítka „GATE“ změníme funkci displeje zpět k nastavení Zo. Stisknutím tlačítka
„MODE“ změníme funkci na měření „Coax Loss“, popsané v 5.6.2.
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5.6.2 Ztráty koaxiálního vedení nebo koaxiálního kabelu (Coax Loss)
Prostudujte si a používejte metody, popsané v kapitole 4.2.2 „Coax Loss“, než začnete používat tento
mód. Tato kapitola popisuje podrobně jeho používání.
Do tohoto módu se dostanete ze „Z Characteristic mode“ (5.6.1) stisknutím tlačítka „MODE“. Na
displeji se objeví „Zo“ a „Coax Loss“:

Tento mód měří ztráty vedení pro vedení s impedancí Zo nastavenou v 5.6.1. Je důležité, aby vedení
nebylo zakončené.
Při používání tohoto módu měňte pracovní kmitočet. Pozorujte pozorně zobrazované hodnoty a nastavte
minimální útlum. Minimální hodnota ztráty, odečtená v blízkosti požadovaného kmitočtu, odpovídá
správné hodnotě.
Jedním stisknutím tlačítka „MODE“ se vrátíte do „Z Characteristic mode“. Jedním stisknutím tlačítka
„GATE“ se vrátíte do m´du nastavení „Zo“.
Současným tisknutím a přidržením tlačítek „MODE“ a „GATE“ po delší dobu se vrátíme k „MAIN“ nebo
„Advanced“ módům.

6 Nastavování samotných antén
Upozornění: Na horní levé straně analyzátoru se nachází přepínač s označením „UHF“. Přepínač
by měl být stisknut a uzamčen pro UHF funkci, jen pokud je UHF funkce požadovaná a pouze
poté, co je přístroj zapnut. Více informací o UHF funkci naleznete v oddíle 3.4.
Antény se obvykle nastavují změnou délky jejich prvků. Mnoho doma vyrobených antén jsou jednoduché
vertikály nebo dipóly, které se nastavují snadno.

6.1 Dipóly
Protože dipól je symetrická anténa, je dobré řešení vložit do napájecího místa symetrizační člen (balun).
Ten může být vytvořen jednoduše stočením koaxiálního kabelu do několika závitů na průměr asi 2030cm. Složitější řešení je použít ferromagnetické jádro s několika vinutími.
Impedanci a SWR dipólu v místě jeho napájení ovlivňuje výška dipólu nad zemí a přítomnost objektů
v jeho okolí. Typická hodnota SWR pro dipól, umístěný vysoko nad zemí a napájený koaxiálním kabelem
o impedanci 50 Ω, je od 1.0 do 1.5.
Obecně jediné nastavování u dipólu je změna jeho délky. Je-li anténa příliš dlouhá, rezonuje na nižším
kmitočtu. Je-li krátká, rezonuje na vyšším kmitočtu.
Jestliže anténa nemá stejnou impedanci jako napájecí vedení, pak napájecí vedení transformuje
impedanci dipólu v závislosti na své délce. SWR zůstává konstantní, je-li jako napájecí vedení použit
kabel 50 Ω dobré kvality s vyjímkou malého zmenšování SWR s rostoucí délkou kabelu. Jestliže se
změnou délky vedení se mění na stejném kmitočtu SWR, tečou vedením buď soufázové proudy,
rozlaďující anténu a nebo vedení nemá impedanci 50 Ω. Soufázové proudy vznikají buď ve špatně
navrženém balunu nebo chybným umístěním vedení (vedení vede paralelně s anténou).
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Poznámka: Pokročilý mód „Advanced 3“ dovoluje změnit referenční SWR impedanci Zo. Je li zvolena
Zo=75 Ω a je-li měření prováděno s kabelem 75 Ω, údaj SWR na displeji zůstává přibližně konstantní se
změnou délky vedení. Údaj o SWR, zobrazený na měřidle SWR, se mění. Hodnota SWR, zobrazovaná
na displeji pro Zo=75 Ω je správná hodnota SWR s kabelem 75 Ω. Hodnota SWR, zobrazená na měřidle
SWR
platí pro 50 Ω systém, připojený ke kabelu 75 Ω.

6.2 Vertikály
Vertikály jsou obvykle nesymetrické antény. Mnoho výrobců antén nesprávně bagatelizují potřebu
dobrého systému radiálů a nahrazují ji pouhým uzemněním. S dobrým zemním systémem je SWR přímo
napájeného čtvrtvlnného vertikálu přibližně 2 : 1. Hodnota SWR se obvykle zvyšuje, je-li zemní systém a
jeho účinnost nedostatečná. Špatné SWR přímo napájené Marconiho antény jsou symptomem její nízké
účinnosti.
Vertikály se ladí jako dipóly. Prodlužováním se snižuje kmitočet, zkracováním se zvyšuje.

6.3 Ladění samotné antény
Zvolte nějaký mód, který zobrazuje SWR. Naladění základních typů antén může probíhat následujícím
postupem:
1. Zkratujte střední vodič a stínění napájecího kabelu a druhý konec připojte k MFJ-269.
2. Nastavte na MFJ-269 požadovaný kmitočet.
3. Odečtěte SWR a změnou kmitočtu najděte nejnižší SWR. (Zo kabelu musí odpovídat Zo
analyzéru.)
4. Vydělte změřený kmitočet kmitočtem požadovaným.
5. Vynásobte výsledkem kroku 4. délku antény. Tato délka bude velmi blízká požadované délce.
Poznámka: Tato metoda naladění je použitelná jen pro antény plné délky, které nemají prodlužovací
cívky, zkracovací kapacity, kapacitní klobouky, trapy, úseky a podobně. Antény musí být přednastaveny
na požadované SWR podle pokynu výrobce nebo předladěny například pomocí MFJ-269.

7 Testování a ladění úseků a vedení
7.1 Testování úseků
MFJ-269 může měřit rezonanční kmitočet každého úseku nebo každého vedení. Nejprve začněte
vstupním měřením v „MAIN“ menu, nebo použijte postup podle „5.5 Advanced 2“.
Připojte testovaný úsek ke konektoru „ANTENNA“.
Poznámka: Vedení se musí na vzdáleném konci chovat jako otevřený obvod pro lichý násobek
lambda / 4 (tj. ¼, ¾, 1-1/4 atd.) a jako zkrat pro násobky půlvlny (jako ½, 1, 1-1/2 atd.).
Při měření a nastavování symetrického vedení musí být MFJ-269 napájen výhradně z vnitřních baterií
nebo akumulátorů. Analyzátor musí být umístěn několik metrů od země nebo od okolních předmětů a
vodičů a kromě vedení k němu nesmí být nic připojeno. Vedení se připojí mezi zem a živý konec
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anténního konektoru „ANTENNA“. Vedení musí od analyzátoru vést přímo a daleko od kovových
předmětů nebo země.
Koaxiální kabel může být normálně připojen přes konektor do „ANTENNA“ konektoru a může být stočen
do role nebo cívky, ležící na zemi. MFJ-269 může být napájen z externího zdroje a může ležet na kovové
nebo vodivé desce nebo blízko vodivých předmětů.
Při nastavování kritických úseků měňte jejich délku postupně (odstřihujte z nich kusy je po částech) takto:
1. Spočítejte požadovanou délku vedení nebo úseku pro žádaný kmitočet.
2. Ustřihněte úsek o 20% delší, než vypočtený.
3. a) Změřte kmitočet nejnižší rezistance a reaktance nebo nejnižší impedance pro lichý násobek
čtvrtvlny. Jemně odečtěte hodnotu jen z údajů „X=?“ na displeji pro X=0 nebo X co nejbližší 0.
Tento kmitočet musí být asi 20% nižší než požadovaný kmitočet jestliže vše je jak bylo
naplánováno při výpočtu délky.
b) U půlvlnných úseků použijte kmitočet, kdy údaj Zo přeteče přes Z>1500.
4. Vydělte měřený kmitočet žádaným kmitočtem.
5. Vynásobte výsledek a délku vedení nebo úseku, čímž zjistíte požadovanou délku.
6. Ustřihněte vedení nebo úsek na spočtenou délku podle (4) a ověřte si, že nejnižší hodnota „X“
je na požadovaném kmitočtu.
Také může být použita metoda určení vzdálenosti k místu chyby. Ta přímo určí požadovanou délku ve
stupních na kmitočtu podle výběru. Viz kapitola 5.5 Advanced 2.

7.2 Koeficient rychlosti šíření (Velocity Factor - Vf) vysílacích vedení
MFJ-269 přesně určí koeficient rychlosti šíření každého vedení. Postupujte podle kapitoly „5.5 Advanced
2 - Distance to Fault“.

Při měření a nastavování symetrického vedení musí být MFJ-269 napájen výhradně z vnitřních baterií
nebo akumulátorů. Analyzátor musí být umístěn několik metrů od země nebo od okolních předmětů a
vodičů a kromě vedení k němu nesmí být nic připojeno. Vedení se připojí mezi zem a živý konec
anténního konektoru „ANTENNA“. Vedení musí od analyzátoru vést přímo a daleko od kovových
předmětů nebo země.
Koaxiální kabel může být normálně připojen přes konektor do „ANTENNA“ konektoru a může být stočen
do role nebo cívky, ležící na zemi. MFJ-269 může být napájen z externího zdroje a může ležet na kovové
nebo vodivé desce nebo blízko vodivých předmětů.
Postup Distance to Fault měří elektrickou délku vedení, je-li zvolen koeficient Vf=1. Pro zjištění Vf musí
být známa elektrická nebo fyzická délka vedení. Indikuje-li displej pro zvolené Vf=1 délku vedení 75 feet a
je-li fyzická délka vedení 49.5 feet, rychlostní faktor Vf spočteme jako poměr 49.5 : 75 = 0.66.
Poznámka: Vzdálený konec linky může být otevřený nebo zkratovaný. Linka nesmí být zakončena
nějakou impedancí.
Pro potvrzení hodnověrnosti udělejte dvě nebo více skupin měření na různých počátečních kmitočtech
v rozsahu oktávy. Jestliže změřené vzdálenosti odpovídají, mohou být považovány za hodnověrné.
Použijte tyto metody:
1. Určete vzdálenost k místu chyby pro Vf = 1 podle postupu „5.5 Advanced 2.“
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2. Změřte fyzickou délku vedení ve stopách (feet).
3. Vydělte aktuální fyzickou délku naměřenou délkou.
Příklad: 27 feet (aktuální fyzická délka) dělená 33.7 feet (změřená elektrická délka) dá 0.80.
Koeficient Vf je 0.80 (80%).
4. Nastavíme-li analyzér na Vf=0.80 a změříme délku vedení, výsledkem musí být správná fyzická
délka.

7.3 Impedance vysílacích vedení a antén Beverage
Impedance vysílacího vedení v rozmezí od několika Ω do 1500 Ω může být měřena pomocí MFJ-269
přímo. Vedení s vyšší impedancí mohou být měřeny, rozšíří-li se měřicí rozsah buď pomocí
širokopásmového impedančního transformátoru nebo rezistoru. Měří se v každém módu, který ukazuje
rezistenci (R=) a reaktanci (X=).
Při měření a nastavování symetrického vedení musí být MFJ-269 napájen výhradně z vnitřních baterií
nebo akumulátorů. Analyzátor musí být umístěn několik metrů od země nebo od okolních předmětů a
vodičů a kromě vedení k němu nesmí být nic připojeno. Vedení se připojí mezi zem a živý konec
anténního konektoru „ANTENNA“. Vedení musí od analyzátoru vést přímo a daleko od kovových
předmětů nebo země.
Koaxiální kabel může být normálně připojen přes konektor do „ANTENNA“ konektoru a může být stočen
do role nebo cívky, ležící na zemi. MFJ-269 může být napájen z externího zdroje a může ležet na kovové
nebo vodivé desce nebo blízko vodivých předmětů.
Beverage antény se mohou připojit k MFJ-269 přímo:
S použitím fixních odporů:
1. Zakončete vedení nebo anténu bezindukčním odporem s přibližně očekávanou hodnotou
2. Připojte napájecí vedení nebo anténu přímo do „ANTENNA“ konektoru. Nastavujte
kmitočet v očekávaném rozsahu na nejnižší hodnotu odporu a nejnižší reaktanci.
3. Zaznamenejte si hodnoty
4. Nastavujte kmitočet v očekávaném rozsahu na nejvyšší hodnotu odporu a nejnižší
reaktanci.
5. Vynásobte hodnoty nejvyššího odporu a nejnižšího odporu a spočítejte druhou
odmocninu z nich.
Příklad: Nejvyšší naměřená hodnota odpor byla 600 Ω, nejnižší 400 Ω. Vypočteme 400
x 600 = 240 000. Druhá odmocnina je 490. Impedance je 490 Ω.
S použitím potenciometru nebo odporové dekády:
1. Připojte MFJ-269 k jednomu konci systému. Můžete použít širokopásmový
přizpůsobovací transformátor.
2. Nastavujte kmitočet a zaznamenejte si jen rozsah změn SWR.
3. Nastavujte zakončovací odpor dokud nebudou změny SWR v požadovaném rozsahu
minimální nebo SWR bude konstantní.
4. Konečná hodnota, kdy SWR se nemění, je vlnová impedance systému.
Elektrická délka Beverage může být určena postupem, popsaným v „Advanced 2“
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7.4 Nastavování tunerů
Analyzér MFJ-269 může být použit pro nastavování tunerů. Propojte konektor „ANTENNA“ u MFJ-269
s 50 Ω vstupem tuneru pomocí koaxiálního kabelu 50 Ω. Toto propojení pro usnadnění přepínání
s výhodou realizujte přes kvalitní koaxiální přepínač s izolací nejméně 50 dB. Nastavovanou anténu
připojte k výstupu tuneru.
Upozornění: Společný kontakt přepínače (rotační kontakt) vždy připojte k tuneru. Přepínač musí
vždy přepínat mezi MFJ-269 nebo zařízením a tunerem. TCVR nesmí být nikdy připojen do MFJ269.
1.
2.
3.
4.

Propojte MFJ-269 a vstup tuneru.
Na MFJ-269 nastavte požadovaný kmitočet.
Nastavujte tuner, až je SWR 1 : 1.
Odpojte MFJ-269 a propojte jej s TCVRem.

7.5 Nastavování přizpůsobovacích obvodů zesilovačů
MFJ-269 může být použit pro nastavování zesilovačů nebo přizpůsobovacích obvodů ve stavu bez
připojeného napětí.
Elektronky a ostatní součástky zůstávají v pozici a připojené, aby se nezměnily rozptylové kapacity.
Pro měření vstupní impedance je třeba připojit bezindukční odpor o přibližné velikosti jako budicí
impedance vždy mezi katodu a šasi každé elektronky.
Pro měření výstupního obvodu je třeba připojit bezindukční odpor o přibližné velikosti jako vypočtená
pracovní impedance mezi anodu a zem každé elektronky.
Anténní relé (pokud je) může být ovládáno malým napětím z pomocného zdroje. Externí vstupní a
výstupní konektor zesilovače jsou připojeny k obvodům zesilovače.
Nyní mohou být nastavovány příslušné obvody zesilovače. Ukazuje-li na pracovním kmitočtu analyzér 50
Ω a SWR je 1 : 1 při vhodné kombinaci kondenzátorů, je zesilovač provozuschopný.
Výstraha: Budicí impedance mnoha zesilovačů se mění s velikostí budicího výkonu. Nikdy
nezkoušejte s MFJ-269 měřit nebo nastavovat obvody zesilovače s připojeným provozním napětím
tuneru.

7.6 Testování VF transformátorů
Pomocí MFJ-269 lze testovat vysokofrekvenční transformátory se zakončovací impedancí jednoho vinutí
v rozsahu 10 až 1000 Ω.
Jedno vinutí transformátoru 10 až 1000 Ω připojte co nejkratšími přívody (nejvýše 1° elektrické délky) ke
konektoru „ANTENNA“ u MFJ-269. Každé další vinutí transformátoru zakončete bezindukčním odporem
o hodnotě předpokládané impedance. Nyní měňte kmitočet analyzéru v předpokládaném pracovním
kmitočtovém rozsahu. Tak může být určen průběh impedance a šířka pásma transformátoru.
Účinnost transformátoru může být měřena porovnáním zdrojového napětí z MFJ-269 a napětí zátěže
s použitím standardního přenosu výkonu. Druhá metoda je nezakončovat vinutí transformátoru a měřit je
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v „Advanced 2 - Coax Loss „ módu. Nastavte analyzátor na impedanci Zo, jako má mít impedance
transformátoru. Přibližná ztráta může být měřena stejnou metodou, jako se měří vedení.

7.7 Testování balunů
Baluny mohou být měřeny tak, že se jejich nesymetrická strana o impedanci 50 Ω připojí do konektoru
„ANTENNA“ . Balun musí být zakončen dvěma bezindukčními stejnými rezistory, zapojenými v sérii.
Rezistory musí mít v součtu hodnotu odporu stejnou, jako je požadovaná impedance vinutí. Například
dva uhlíkové rezistory každý 100 Ω jsou nutné pro správné testování balunu 4 : 1 se vstupem 50 Ω.
Měříme SWR při přepojování propojky mezi bodem A a C.
Napěťový a proudový test balunu:

(Clip Lead – propojka se svorkou)

Správně navržený proudový balun je nejefektivnější pro svoji proudovou vyváženost. Má nejvyšší
proudovou zatížitelnost a nejmenší ztráty pro daný materiál. Musí vykazovat nejnižší SWR v celém
pracovním kmitočtovém rozsahu ať je propojka se svorkou zapojena do každé ze tří pozic A, B a C.
Správně navržený napěťový balun musí vykazovat nízké SWR v celém kmitočtovém rozsahu, jestliže je
propojka se svorkou v pozici B. Při odpojení svorky z B se SWR nesmí změnit. Musí vykazovat špatné
SWR, když se propojka se svorkou se připojí do A nebo C. Tato hodnota SWR v obou případech musí
být stejná. Jestliže napěťový balun tyhle vlastnosti nemá, má špatné vyvážení a pochybné využití.
Napěťový balun 4 : 1 musí být také otestován při odpojení výstupních odporů a při zapojení odporů
paralelně. Je-li napěťový balun je provozován správně, jeho SWR musí být nízké, jsou-li rezistory
připojeny mezi zem a jednu nebo druhou výstupní svorku.

Test jen u napěťového balunu:

(Clip Lead – propojka se svorkou)

7.8 Testování vf tlumivek
Velké vf tlumivky obvykle mají kmitočty, kde rozptylová kapacita a indukčnost jsou v sériové rezonanci
s nízkou impedancí. Tato parazitní sériová rezonance se projevuje jako série antiparalelních L-článků. To
způsobuje tři druhy problémů:
1. Impedance mezi konci se prudce snižuje
2. Napětí v centrech parazitních rezonancí se prudce zvyšuje, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
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3. Proud ve vinutí silně narůstá, často dochází k lokálnímu přehřátí.
Problémové parazitní sériové rezonance mohou být zjištěny tak, že tlumivka se umístí do pracovní
pozice. Nepřipojí se však do obvodu, ale připojí se k MFJ-269 pomocí krátkého kousku kabelu 50 Ω.
Pomalu měníme pracovní kmitočet v předpokládaném pracovním rozsahu tlumivky. Poklesy (dipy)
impedance identifikují nízkoimpedanční parazitní sériové rezonance.
Pohybujeme železným koncem malého šroubováku s izolovaným držadlem po povrchu tlumivky.
Najdeme místo, kde se nejvíce bude impedance prudce měnit. To je místo, které má nejvyšší potenciál a
kde jen malá přidání nebo ubrání kapacity vyvolají největší efekt. Odstraněním závitů v tomto místě nebo
zmenšením kapacity v tomto místě nebo přidáním malého kapacitního úseku v tomto místě dosáhneme
posunutí rezonance mimo pracovní rozsah tlumivky.
Malá změna rozptylové kapacity má mnohem větší efekt, než malá změna počtu závitů, protože poměr L :
C je tu vysoký. Často je možné posunout parazitní sériové rezonance o velký kus bez větší změny
celkové indukčnosti tlumivky.

8 Technická součinnost MFJ
Máte-li nějaký technický problém, nejprve znovu prostudujte příslušnou sekci tohoto manuálu. Nenajdeteli zde řešení Vašeho problému, můžete požádat o technickou pomoc v anglickém jazyce přímo MFJ
technický servis na telefonu (USA) 601-323-0549 nebo MFJ továrnu (USA) 601-323-5869.
Rovněž můžete požádat o technickou podporu dopisem v angličtině na adrese:
MFJ Enterprises, Inc., 300 Industrial Park Road, Starkville, MS 39759, USA.
Další možnost je poslat mail v angličtině na mfj@mfjenterprises.com nebo na FAX na (USA) 601-3236551.
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