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Veobecnì se pøedpokládá, e historie antén zaèíná s historií rádia. Není
to vak tak docela pravda. Vyjdeme-li ze
základní definice antény jako zaøízení,
které zprostøedkovává vyzaøování nebo
pøíjem elektromagnetických vln do volného a z volného prostoru, pak podrobnìjím prùzkumem zjistíme, e se anténám podobná zaøízení vyskytovala ji
nìkolik desítek let pøed objevem rádia.
Tak ji v roce 1842 zpozoroval vynálezce drátového telegrafu J. Henry, e pøi pøeskoku jiskry vznikl v paralelním obvodu
umístìném v jiné místnosti proud, který
vychýlil magnetku. Na konci svislého vodièe, nataeného se støechy také registroval vzdálené bouøkové výboje. Jiskry
vznikající v blízkosti telegrafního vedení
se mu podaøilo zaznamenat pomocí magnetky a cívky postupnì a na vzdálenost
800 m. Z podobnosti se svìtelnými jiskrami
vykøesanými pazourkem usoudil, e se
jedná o srovnatelný jev, tj. e pøíèinou
jsou stejné vlny jako vlny svìtelné, take
vlastnì objevil elektromagnetické vlny.
T. A. Edison zjistil a o 33 let pozdìji,
e zakmitávaní pøi klíèování je vyzaøováno do dálky. V roce 1885 patentoval sdìlovací systém, vyuívající svislých unipólových antén s vrcholovou záteí.
Elektromagnetické vlny zaèal systematicky budit, vysílat a pøíjímat a teprve H. Hertz v roce 1887. Jako vysílaèe
pouil dipólovou anténu z mìdìného vodièe, na jeho koncích upevnil kovové
koule. Jiskrovým výbojem v mezeøe
uprostøed anténu budil. Rezonanèní
kmitoèet antény byl 53,5 MHz. Pro pøíjem pouil obdélníkovou jednozávitovou
cívku s jiskøitìm uprostøed jedné strany. Slabý výboj v jiskøiti, pozorovaný
v zatemnìné místnosti, pøedstavoval pøíjem. Tímto jednoduchým zaøízením ovìøil Hertz teoretické práce J. C. Maxwella,
uèinìné o dvì desítky let døíve, a poloil
tak experimentální základy praktického
rádiového vysílání.
Je pozoruhodné, e první Hertzova
symetrická anténa, která byla mnohem kratí ne délka vlny, je povaována za významnou dodnes. Pod názvem Hertzùv elementární dipól, co je
vzhledem k vlnové délce velmi krátký
dipól s konstantním rozloením proudu, se bìnì pouívá pøi teoretických
výpoètech záøení antén.
Vìtinu svých pokusù uskuteènil
Herz v pásmu metrových a decimetrových vln a ji tehdy pouil pro toto pásmo dipól s reflektorem ve tvaru parabolického válce. Bylo to v roce 1888.
Parabolický válec byl 2 m vysoký, 0,7 m
hluboký a v ústí 1,2 m iroký. Pokusy
provádìl na vlnové délce 0,66 m.
Aèkoliv to tedy byla anténa pomìrnì
malá, je pozoruhodné, co s tak primitivními prostøedky uskuteènil. Pøednì prokázal optické vlastnosti rádiových vln.
Prokázal, e se íøí pøímoèaøe, e tìlesa
nacházející se v dráze íøení vyvolávají
stín, e na vodivých stìnách dochází
k odrazùm, pøièem úhel odrazu se shoduje s úhlem dopadu, a pomocí stojaté-

ho vlnìní, vznikajícího interferencí pøi
odrazu, zmìøil vlnovou délku. Hertzovi
významné zásluhy byly ocenìny pojmenováním hlavní mìrové jednotky kmitoètu jeho jménem.
Hertzem prokázaný kvasioptický charakter rádiových vln vedl jeho následovníky k dalím pokusùm s ekvivalenty
optických zaøízení. Byli to A. Righy z Bologne i jeho ák G. Marconi, který pøi
svých prvních pokusech pouil rovnì
parabolických válcù, a to na vlnové délce 25 cm, o èem svìdèí jeho patent
z roku 1896. Experimentovali se sírovými èoèkami, trychtýøi, kruhovými i ètvercovými vlnovody. Objevem smìrového
vyzaøování otevøeného ústí vlnovodu
(resp. dutinového rezonátoru) nali
Lodge, Bose a Fleming záøiè, který nebyl ekvivalentem optických soustav, a
který Hertz neznal.
Tady se témìø na ètyøi desetiletí
vývoj mikrovlnných antén zastavil. V té
dobì jetì nebyly vytvoøeny podmínky
pro jejich praktické uplatnìní. Je vak
zøejmé, e ji tehdy v devadesátých letech pøedminulého století, tedy asi pøed
100 lety, vznikla vìtina dnes známých
základních typù antén.
Vývoj antén a celého rádiového sdìlování se vak zatím zaèal ubírat jiným
smìrem. Marconi, stejnì jako Hertz, pouil pøi prvních vysílacích pokusech symetrického dipólu. Brzy vak objevil, e
uzemnìná svislá anténa je stejnì úèinná
- a pøi tom jednoduí. Stejné antény
pouil u svého zaøízení v roce 1895 i A.
S. Popov.
Jak jsme se ji zmínili, byly první antény spojeny pøímo se zdrojem vf energie.
Bylo jím jiskøitì, zaøazené do anténního
vodièe, který tvoøil jeho rezonanèní zatìovací obvod. Pro omezené délky antén
se proto také první Hertzova, Marconiho
i Popovova spojení odehrávala na VKV.
Jakmile se vak jedno rameno dipólu
prodlouilo a druhé se spojilo se zemí, tj.
se svým zrcadlovým obrazem, tak se délka vlny pøimìøenì prodlouila. Souèasnì
se zvìtil i dosah. Dnes bychom hovoøili
o anténách typu GP, jejich nejúèinnìjí
variantou je ètvrtvlnný unipól nad protiváhou. Tehdy to byl pouze vertikální záøiè nad zemí, èili Marconiho anténa. Toto
pojmenování se uívá dodnes.
Protoe v té dobì bylo jetì mnoho
nejasností kolem íøení elektromagnetických vln i v teorii antén, tak se nevìdìlo, do jaké míry se na stoupajícím dosahu podílí délka vlny, a do jaké míry
délka antény. A protoe to bylo úèinné,
prodluovaly se dále vlnové délky i po 1.
svìtové válce. Vedlo to ke konstrukci
mohutných anténních systémù, které
vak vzdor svým obrovitým geometrickým rozmìrùm zùstávaly jen zlomkem kilometrových vlnových délek.
Proto mìla první anténa, postavená
v Anglii (v roce 1901) pro transatlantická
spojení 2000 drátù, uspoøádaných do
tvaru 60 m vysokého válce o prùmìru
45 m. Následovala vìjiøová, 48 m vysoká anténa s rozpìtím 60 m pro kmitoèet
820 kHz. V Kanadì byla pak v roce
1906 postavena 54 m vysoká anténa
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s vodorovnou kapacitní zátìí, kterou
tvoøilo 200 radiálních vodièù 300 m dlouhých. Byla urèena pro kmitoèet 82 kHz.
Tak bychom mohli ve výètu gigantických
anténních systému pokraèovat.
Významným pokrokem byly v roce
1897 ètyøi patenty Lodgeho. Navrhl
dvoukuelový dipól, zaøadil do antény
støedovou zatìovací (prodluovací) cívku, pouil ladìný obvod LC na vstupu
antény a samostatnou protiváhu. Tak
bylo moné anténu ladit, pøizpùsobit a
zmenit ztráty v zemi.
V roce 1889 navrhli Brown a Erskine-Murray teoreticky fázovanou øadu.
Prakticky ji vak realizoval a Ital Artom
v roce 1906, kdy sestavil první dvouprvkovou øadu.
Po úspìných pokusech se smìrovými parabolickými válci se Marconi snail o realizaci antén se smìrovými úèinky
i v pásmu dlouhých vln. Podaøilo se mu
to v roce 1906 pomocí dlouhodrátové
antény. Její mírnì smìrová charakteristika byla patrnì první zmìøenou azimutální charakteristikou, která byla publikována. Z uvedené antény se pozdìji
vyvinuly antény s postupnou vlnou - Beverageova, V-anténa i anténa kosoètvereèná (rhombická).
Smìrové charakteristiky svislé smyèky se ji tehdy pouívalo k zamìøování.
Anténou se pøi tom otáèelo. V roce 1907
ukázali Bellini a Tosi na monost zamìøovat bez otáèení antény pomocí dvou
vzájemnì kolmých rámù s goniometrem.
Tohoto zamìøovacího principu se vyuívá dodnes.
V tée dobì se také objevily zemnicí
systémy, prokazatelnì sniující ztráty
v zemi. Souèasnì vyel klasický Zenneckùv èlánek o íøení elektromagnetických
vln podél rozhraní zemì - vzduch.
G. Marconi se v roce 1916 opìt vrátil
k metrovým vlnám. Spolu s Franklinem
pak na vlnové délce 3 m uskuteènili pomocí parabolické válcové antény, vytvoøené øadou svislých vodièù, spojení na
vzdálenost 32 km. Anténa mìla aperturu
2x1,5 m.
Kdy pak Franklin zaèal úspìnì
pracovat s vlnami patnáctimetrovými,
kdy pøeklenul vzdálenost 125 a 155 km,
zaèala se pozornost postupnì odvracet
od dlouhých vln ke krátkým.
V pøedváleèném a zejména váleèném
období se ji objevují i antény speciálního
urèení, jako antény na letadlech, vzducholodích a lodích, které slouily nejen
k radiokomunikaci, ale i k navigaci a dálkovému ovládání. Pøi zamìøování se podaøilo odstranit dvojznaènost zamìøení
zavedením pomocné antény pro urèení
smyslu. Bylo zjitìno, e ponorky mohou
pod vodou pøijímat signály silných dlouhovlnných vysílaèù. I v této oblasti válka
nespornì ovlivnila vývoj.
Následnì se ji vytváøely skupiny antén podle jejich pouití. Na pùvodní sdìlovací antény dlouhovlnné navázaly rozhlasové stoárové antény støedovlnné.
Poadavky na nerovnomìrné azimutální
pokrytí se od r. 1927 ji øeily fázovanými smìrovými øadami. Na pøijímací stranì se nadále pouívaly drátové L-antény, ale také vazby na rozvodnou sí
s uzemnìním na vodovod.
Z roku 1923 pochází dnes tak populární
Beverageova anténa s postupnou vlnou,
pùvodnì urèená pro pøíjem dlouhých vln.
Dalí rozvoj antén významnì ovlivnily
nové poznatky o íøení krátkých vln.
Mají na tom zásluhu francouztí a ameriètí radioamatéøi, kteøí v roce 1923 navázali prvá mezikontinentální spojení
s jednoduchým zaøízením a malými výkony. Následnì pak byla pro komunikaci na KV pásmech velkým pøínosem
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Franklinova anténa - soufázová øada
pùlvlnných svislých dipólù, doplnìná
pozdìji reflektory. První komerèní antény tohoto typu pocházejí z roku 1926 a
byly postaveny k pravidelnému provozu
mezi Velkou Británií a Kanadou na pásmech 16 a 32 m.
Horizontální soufázovou øadu pro KV
pásmo sestrojili v ninìgorodské laboratoøi Bonè-Brujeviè a Tatarinov v roce
1925. Následnì byly takové antény realizovány firmou Telefunken v Nìmecku.
V roce 1927 publikoval v Japonsku
S. Uda zprávu o své smìrové anténì,
dnes veobecnì známé jako Yagiho anténa. Toto zdánlivì nelogické pojmenování získala tato dnes z nejpopulárnìjích antén jen díky tomu, e vela v irí
známost a teprve prostøednictvím anglicky psané zprávy H. Yagiho.
V následujícím období se vyuívá
stále kratích a kratích vlnových délek.
Dochází pøi tom k renezanci antén, které
byly objeveny ji poèátkem století, ani
by byly vytvoøeny podmínky pro jejich
praktické vyuití.
Take a v roce 1931 byl zøízen první mikrovlnný spoj mezi Anglií a Francií
na vlnové délce 18 cm. Pouilo se parabolických antén o prùmìru 3 m.
O ètyøi roky pozdìji zaèaly pokusy
s radiolokací v pásmu VKV s vyuitím dipólových øad. Kruhovou øadou svislých
dipólù bylo v roce 1936 zabezpeèeno první
TV vysílání v Londýnì na kmitoètu 45 MHz.
V roce 1937 sestrojil Reber první radioteleskop na 160 MHz, a koneènì v roce
1939 se zaèalo v USA pracovat s trychtýøovými anténami na dm a cm vlnách.
Nejdùleitìjím objevem té doby byly
rezonanèní tìrbinové antény. Na jejich
objevu se podíleli i sovìttí anténáøi Pistolkors a Feld.
Tìitì veobecné radiokomunikace
se pøesunulo na pásma KV. Zmìny podmínek íøení bìhem dne a roku podpoøily vývoj irokopásmových KV antén, a
tak v roce 1931 pøiel Bruce s kosoètvereènou (rhombickou) anténou. O její
dalí zdokonalení se zaslouili zejména
sovìttí autoøi Ajzenberg a Najman formou dvojice soufázovì napájených kosoètvercù. Zvýil se tak zisk antény a
omezily se postranní laloky. Najman navrhl øazení nad sebou, pøièem výstup
z jedné antény byl místo do zatìovacího odporu pøiveden na vstup druhé antény, která byla teprve zakonèena odporem. Tentý autor zavedl výstupní výkon
antény zpìt na vstup. Oba zpùsoby pøinesly zìtení úèinnosti, ovem za cenu
neádoucí ztráty irokopásmovosti.
V oblasti støedovlnných antén se ve
30. letech zaèalo s pouíváním protiúnikových systémù, kdy bylo potlaèováno
vyzaøování antén pod vyími elevaèními úhly.
Pro zamìøování se zaèal pouívat
systém protifázovì napájených dvojic dipólù. V podstatì tak byl realizován systém navrený Adcockem ji v roce 1919.
Druhá svìtová válka urychlila pøechod k decimetrovým a centimetrovým
vlnám, zejména v souvislosti s radiolokaèní technikou.
O pøednostech cm vln se vìdìlo ji
døíve, nebyl vak jetì k dispozici dostateènì výkonný zdroj pro potøebný dosah. Teprve po sestrojení výkonového
magnetronu v roce 1940 nastal rychlý
vývoj nejrùznìjích reflektorových antén, vlnovodových a trychtýøových záøièù
i jejich øad, stìrbin a jejich øad, èoèkových antén a dielektrických antén s podélným vyzaøováním. S výjimkou tìrbin lo tedy vesmìs o vyuití principù,
s nim se experimentovalo ji na pøelomu století.

V 50. letech vznikla zcela nová skupina velmi irokopásmových antén, zaloených na tøech základních principech.
Princip úhlù zabezpeèuje kmitoètovou nezávislost antény, její rozmìry
jsou urèeny jenom úhly. Této podmínce
napø, vyhovuje nekoneèný dvojkuel, ale
praktickou realizaci umoòuje spíe logaritmická spirála.
Druhý princip se zakládá na konstantní impedanci struktur, vytváøených
dipólem a komplementární stìrbinou.
Koneènì tøetí princip pøedstavuje
tzv. logaritmicko-periodická struktura, její elektrické parametry se periodicky
opakují jako funkce logaritmu kmitoètu.
Na tìchto principech byla vyvinuta
celá øada kmitoètovì nezávislých antén
s irokým rozsahem pouití. Na rozsazích KV pak otoèné logaritmicko-periodické antény dipólové zcela vytlaèily
územnì nároèné antény rhombické.
Dnes jsou pøevládajícím typem antén
pro irokopásmovou radiokomunukaci
v kmitoètovém rozsahu 5 a 30 MHz. Po
uvolnìní nových pásem WARC se úspìnì uplatòují i pøi vysílaní amatérském.
Ve stejném období se objevily tzv. antény se zpìtným záøením, které se svými
smìrovými vlastnostmi a pøijatelnými rozmìry øadí mezi mezi reflektorové antény
parabolické a smìrové antény Yagiho.
Zapoèal té vývoj fázovaných øad,
zejména pro cm vlny, které umoòují vychylovat paprsek vysoce smìrové mikrovlnné antény bez mechanického pohybu
celého systému.
V 60.letech se objevují první aktivní
(èi elektronické) pøijímací antény, jejich
pøínosem je relativnì velká citlivost pøi
malých rozmìrech, protoe pouité polovodièové souèástky jsou pøipojeny vhodným zpùsobem v místì zabezpeèujícím
optimální pøenos pøijímaných signálù do
vstupní èásti pøijímaèe.
Dalí vývoj antén bezprostøednì souvisí s novými metodami a monostmi souèasného bezdrátového sdìlování, jeho
specifickým oborem se stalo TV vysílání
a datové pøenosy. Antény nalezly rozsáhlé pouití v radioastronomii, telemetrii a
v øadì dalích oborù, vèetnì fenoménu
dnení doby, v mobilní komunikaci.
Nebylo smyslem tohoto pøíspìvku
podat vyèerpávající pøehled o vývoji anténní techniky. Mìl spíe pøipomenout,
e mnohé z toho, co se v oboru antén
povauje za výsledek prací nedávných
let, má svùj pùvod ji v jeho samotných
zaèátcích, by jen v nìjaké základní jednoduché formì.
Závìrem se nemùeme nezmínit o vyuití výpoèetní techniky, umoòující øeit
i na bìných PC problémy, døíve prakticky neøeitelné.
I amatérùm jsou dnes dostupné snadno ovladatelné programy pro výpoèet a
optimalizaci antén. A mohou to být antény zcela nezvyklých i nepravidelných
rozmìrù, tak jak se v amatérská praxi zejména na KV pásmech vyskytují. Odpadá
tak pracné, zdlouhavé a nespolehlivé
experimentování pøi hledání nejvhodnìjí antény do daných podmínek. Poèítaè
umoní výbìr nejvhodnìjího øeení.
Pøedmìtem poèítaèových analýz a
simulací se stávají i klasické antény. Zámìrem je objasnit a upøesnit nìkteré
vztahy, závislosti a vlastnosti, zejména
v reálných provozních podmínkách, které a dosud nebylo moné zjistit obvyklými výpoèetními postupy.
Lze øíci, e tu vzniká dalí, a to velmi
zajímavá oblast radioamatérské èinnosti,
spojená se smysluplnìjím vyuitím poèítaèù.
VR
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ANTÉNY (NEJEN) PRO
AMATÉRSKÁ PÁSMA
Jindra Macoun, OK1VR

roubovicové antény
pro pøenosné a
mobilní radiostanice
K pøenosné radiostanici, slangovì nazývané hezky èesky ruèka nebo
nepìknì hendka (odvozeno z anglického hand held, oznaèujícího kategorii radiostanic, které se provozují z ruky), dnes neodmyslitelnì patøí krátká gumová anténa, tzv. pendrek nebo gumík. V cizojazyèné literatuøe bychom se setkali s názvy Helix, Helicalcoil, Solenoidwhip, Gummiwendel,
Gummiwurst, Rubber Duck, Miniflex apod., pøièem pouze sloeniny
z výrazù helical, solenoid a wendel odbornìji naznaèují, e jde principiálnì
o antény roubovicové.
A právì tímto typem antén se èlánek zabývá. Úvodem jsou pøipomenuty
rozdíly mezi dvìma nejuívanìjími typy roubovicových antén a jsou uvedeny i nìkteré dalí, veobecnì platné informace. V èlánku jsou definovány
charakteristické vlastnosti roubovicových antén s radiálním vyzaøováním
a jejich vztahy k základním rozmìrùm - tím je usnadnìn návrh tìchto antén
a jejich realizace pro pásma VKV i KV, vèetnì pásma CB. Jsou popsána nìkterá mìøení, a to i s ohledem na skromnìjí monosti v podmínkách amatérských. Výsledky mìøení napájecích vlastností názornì doplòují celou
problematiku. V závìreèné èásti èlánku je zmínka o vyzaøovacích vlastnostech pøenosných a mobilních antén pøi praktickém provozu, kdy jsou ovlivòovány tìlem operátora, resp. karoserií vozidla.
Nic se nevyrovná tomu,
rozumìt vìcem, které dìláte
Peter Norton

Úvod
Rozvoj elektroniky, který umonil realizaci dneních malých a miniaturních radiostanic, nebyl zároveò provázen ádoucí miniaturizací antén. A tak
po jistou dobu zùstaly klasické (tedy
nezkrácené) prutové antény zárukou,
e pøijímané nebo vysílané signály nebudou nevhodnou náhrakovou anténou degradovány jetì pøed nebo ihned
za anténím konektorem radiostanice.
K bìné provozní praxi tak nezbytnì patøil opakovaný rituál vysouvání
a zasouvání pomìrnì dlouhé teleskopické antény do malé radiostanice.
Ostatnì i nae pøenosné radiostanice
VXW 020 byly jetì zaèátkem 90. let
provozovány s bièovými (tzv. svazénkovými) anténami, zpravidla nepøedpisovì zformovanými do jakési smyèky,
co byl vlastnì laický pokus uivatelù
o miniaturizaci, kdy jim pomìrnì

prostøedí zákonitì vyskytuje, pak vytváøí
pro pouití malých (krátkých) antén pøíznivìjí podmínky.
roubovicové antény nejsou prvoplánovì urèeny pro radiokomunikaci
na vìtí vzdálenosti, ale díky zmínìným výborným vlastnostem moderních ruèních radiostanic ji v pøiznivých
terénních podmínkách umoòují, jak
nám to ostatnì potvrzují praktické
poznatky z radioamatérských pásem
VKV.
Pøipomeòme, e pendreky se
u nás objevily a s dovozem prvních
ruèních radiostanic pro pásmo CB
koncem 80. let, tj. se zpodìním 15
a 20 let.

dlouhá anténa z ocelových drátù evidentnì ztìovala provoz.

Obr. 1.
Gumová
anténa
- pendrek
na ruèní
radiostanici
DJ-S1.
Typické
pouití malé
roubovicové
antény
s radiálním
(kolmým)
vyzaøováním

Neádoucí disproporce mezi dlouhými anténami a malými radiostanicemi prakticky odstranily krátké roubovicové antény s normálovým
(kolmým, radiálním) vyzaøováním, jak
se dnes bìnì uívané pendreky odbornì nazývají (obr. 1). Nepracují sice
se stejnou úèinností jako klasické prutové ètvrtvlny, tento handicap vak vyvaují malými rozmìry, odolností proti
vnìjím vlivùm i neetrnému zacházení
a pøátelským chováním, neohroujícím operátora ani okolí.
Ukázalo se, e úèinnost roubovicových antén tohoto typu není - zvlátì
na pásmech VKV - tak nepøíznivá, aby
omezovala systémové pouití moderních ruèních radiostanic, tj. operativní
provoz na krátké vzdálenosti (uvnitø budov, v zastavìném terénu apod.). Vysoká citlivost, pomìrnì znaèný výkon
i frekvenèní modulace radiostanic k tomu pøispívají. Nehomogenní elektromagnetické pole, které se v takovém
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Prvními autory, kteøí se obecnì
zabývali problematikou roubovicových antén, byli WHEELER 1947 [1],
KRAUS 1947 [2] a dále pak KANDOIAN
a SICHAK 1953 [3], kteøí jako první
zkoumali roubovice s radiálním vyzaøováním.
Jejich empirické vzorce pro výpoèet nejdùleitìjích parametrù roubovic s normálovým (radiálním) vyzaøováním zjednoduil GUERTLER
1972 [4] tak, aby se usnadnil jejich
praktický návrh na pásma KV i VKV.
Pro uivatele radioamatérských pásem
zpøístupnil tuto problematiku D. A.
TONG (G8ENN) v èasopise RADIO
COMMUNICATION a v roce 1974 [5].
Následnì se pak objevují dalí
èlánky v radioamatérských èasopisech
a publikacích typu HANDBOOK ARRL
apod. Nicménì s prvním konstrukèním
popisem roubovicové antény tohoto typu pøiel patrnì WILSON, a to ji
v roce 1941 [6], kdy popsal antény na
4 a 14 MHz. Ostatnì vìtina konstrukèních èlánkù, publikovaných v radioamatérských èasopisech, se týká
roubovicových antén pro mobilní provoz na pásmech KV, který je populární zejména v USA. Najdeme je tedy
pøedevím v amerických èasopisech
QST a CQ (napø. [7], [8], [9]). Nìkteré z tìchto konstrukcí jsou pak pøevzaty a uvedeny i ve známé publikaci
ANTENNENBUCH [10].
V souèasné dobì se odborné zahranièní periodické publikace zabývají
touto problematikou ji ménì. Snad je
to zpùsobeno tím, e se tyto antény
staly samozøejmým pøísluenstvím milionù ruèních radiostanic (resp. mobilních telefonù), jejich výrobci si pochopitelnì chrání svá know how a nemají
zájem o zveøejòování prací svých vývojových laboratoøí. To je patrnì i jeden
z dùvodù, proè o nich nenalézáme podrobnìjí informace ani v naich èasopisech (výjimkou je právì publikovaný
seriál èlánkù v PE [11], který o nich referuje ve VI. èásti).
Jsou to nicménì antény zajímavé,
pouitelné i jako vozidlové antény pro
úzká radioamatérská pásma KV, vèetnì pásma CB. Komu je ostatnì známo, e napø. populární vozidlová CB
anténa STABO DV 27R je vlastnì nìkolik metrù dlouhý mìdìný vodiè o prùmìru 0,3 mm, stoèený na prùmìru
1 mm (!) do roubovice, která je zalaminovaná do tvaru pruného bièe
o prùmìru 4 mm!
V symetrickém dipólovém uspoøádání se tyto roubovice pouívají v omezených prostorových podmínkách na
amatérských pásmech KV jako (náhrakové) antény vysílací.
Dnes je návrh roubovicových
antén usnadnìn jednoduchými poèítaèovými programy [P-1]. V amatérských podmínkách je pak jejich
praktická realizace otázkou zruènosti,
vynalézavosti, ale zejména pøesného
naladìní,
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a)

b)

Obr. 2. Dva hlavní zpùsoby vyzaøování
roubovicové antény.
a) axiální (osové) - ve smìru podélné
osy roubovice
b) radiální (ve smìru polomìru)
- kolmé k podélné ose roubovice

Trocha teorie
- jak to vlastnì funguje
Vodiè stoèený do roubovice
mùe vyzaøovat nìkolika zpùsoby
(módy nebo vidy). Pouze dva povaujeme za hlavní.
Prvním je vyzaøování axiální (osové), tj. ve smìru podélné osy roubovice (obr. 2a), druhým je vyzaøování radiální (ve smìru polomìru),
tj. kolmé k podélné ose roubovice
(obr. 2b).
Odbornì definujeme tyto módy jako
axiální mód vyzaøování a normálový
mód vyzaøování. Pojem normálový je
pøevzat z anglického normal mod of
radiation, kde normal pøekládáme jako
kolmý. Ostatnì z geometrie si jetì pamatujeme pojem normála = kolmice.
Èeskému názvosloví lépe vyhovuje název roubovice s kolmým vyzaøováním.
V souvislosti s názvoslovnou problematikou pøipomínáme, e roubovicová anténa není anténou spirálovou,
jak je také nìkdy nesprávnì nazývána.
Spirálová anténa je principielnì zcela jiným typem antény [20]. Zpravidla ji tvoøí
dvojice vodièù svinutých v rovinné nebo

kuelové ploe (obr. 3). Jejím geometrickým tvarem je logaritmická (Archimedova) spirála. Spirálová anténa
pracuje na principu antény logaritmicko-periodické, tzn., e je to anténa irokopásmová. Diagram záøení rovinné
spirálové antény je dvousmìrný s maximy v ose kolmé k rovinì spirály. Je-li
z jedné strany uzavøena dutinou, stává
se jednosmìrnou. Diagram záøení kuelové spirálové antény je jednosmìrný
s maximem ve smìru vrcholu kuele.
Polarizace je kruhová. Antény se pouívají zejména v telemetrii a raketové èi
druicové technice.
Podle encyklopedické pøíruèky ANTÉNY [20] jsou roubovicové antény
také nazývány pruinovými (!?!).
roubovicová anténa vyzaøuje
axiálnì tehdy, èiní-li obvod C roubovice pøiblinì jednu vlnovou délku (obr. 4a), resp. pohybuje-li se v rozsahu C = 0,8 a 1,3·λ , co odpovídá
støednímu prùmìru roubovice D =
= 0,25 a 0,4·λ . Symbol C je pro obvod
roubovice zaveden podle anglického
Circumference = obvod, symbol D pak
podle Diameter = prùmìr.

a)

b)

Obr. 4. a) Axiální (osové) vyzaøování
roubovicové antény.
b) Radiální (kolmé nebo normálové)
vyzaøování roubovicové antény.
Zpùsob vyzaøování (mód) urèují hlavní
rozmìry roubovic, pøedevím prùmìr
vinutí D resp. délka závitu L vzhledem
k vlnové délce λ

Obr. 3. Spirála není roubovicí.
Spirálovou anténu tvoøí dvojice
vodièù, svinutých v rovinné nebo
kuelové ploe
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Obr. 5. Obvyklé znaèení hlavních
rozmìrù roubovice s axiálním
vyzaøováním

Obr. 6a. roubovicová anténa
s axiálním vyzaøováním, urèená
pro datové pøenosy v pásmu 2,4 GHz
(bez ochranného krytu)
Obr. 7. roubovicová anténa
s kolmým vyzaøováním je v podstatì
sériovým uspoøádáním smyèkových a
lineárních antén
Rozhodujícím rozmìrovým parametrem, který ovlivòuje jejich zpùsob
vyzaøování, je opìt prùmìr roubovice.

Obr. 6b. Tatá roubovicová anténa
vyzaøuje radiálnì v pásmu VHF
(v okolí 120 MHz)
Obvyklé znaèení rozmìrù roubovice s axiálním vyzaøováním je na obr. 5.
Rozsah moných prùmìrù naznaèuje,
e roubovice s axiálním módem jsou
antény irokopásmové, tedy bez kritických rozmìrù. Jejich polarizace je pøiblinì kruhová a je pravotoèivá nebo
levotoèivá - podle smyslu vinutí z pohledu ve smìru maximálního vyzaøování.
Pro jednosmìrné vyzaøování musí
být roubovice doplnìna ploným reflektorem o prùmìru minimálnì 0,5·λ .
roubovice s axiálním vyzaøováním
se vyuívají jako smìrové antény na
pásmech VKV a UKV, pøi druicové komunikaci a telemetrii, ale té jako TV
antény pøijímací. V poslední dobì se
uplatòují pro pøenos dat v bezlicenèním
pásmu ISM na kmitoètech 2,400 a
2,483 GHz (obr. 6a). Prakticky se konstruují v délkách 0,5 a 5·λ podle poadavkù na zisk. Èím je anténa delí, tím
vìtí má zisk.
Tolik tedy alespoò velmi struènì
k tìmto - øeknìme - velkým roubovicím s axiálním vyzaøováním.
Støedem naí pozornosti zùstanou
nadále roubovice podstatnì mení,
v porovnání s pøedchozími údaji spíe
miniaturní, jejich elektrické, tzn. vyzaøovací a napájecí vlastnosti se od pøedchozích znaènì lií, pøestoe jde o antény témìø stejného tvaru.

roubovicová anténa vyzaøuje
radiálnì (kolmo nebo normálovì)
tehdy, je-li obvod C roubovice
pouhým zlomkem vlnové délky (obr.
4b), resp. je-li C < 0,5·λ , co odpovídá
prùmìru D < 0,15·λ . To jsou ovem
minimální poadavky. V praxi se zpravidla pouívá rozmìrù meních.
Kadá roubovice je vlastnì sériovým uspoøádáním smyèkových a lineárních antén (obr. 7).
Blíi-li se prùmìr roubovice (D)
nule, mìní se roubovice v prostou anténu lineární. Bude-li rozteè (S) mezi
závity nulová, vznikne anténa smyèková. Vechny tøi varianty mají stejný
charakter diagramu záøení za pøedpokladu, e prùmìr D roubovice,
resp. jednozávitové smyèky, bude èinit
D < 0,15·λ .
Vyzaøování tìchto malých roubovic se tedy podobá vyzaøování antén lineárních, tj. jednoduchých pøímých vodièù. Pøi správném uspoøádání proto
mohou malé roubovice tvarem diagramu záøení i polarizací vyzaøovat
stejnì jako lineární dipóly l/2 nebo
unipóly l/4, ale v podstatnì kratí
fyzické (geometrické) délce, vyhovující zamýlenému mobilnímu pouití.

U ruèních radiostanic se za pøijatelné pokládají délky srovnatelné s výkou
radiostanice, tj. pøiblinì 10 a 30 cm.
Vyjádøeno ve vlnových délkách je to asi
0,05 a 0,15·λ na kmitoètech kolem
150 MHz a asi 0,01 a 0,03·λ v pásmu
CB. V kmitoètových pásmech mobilních telefonù (900 a 1800 MHz) není
ji zkracování antén nezbytné, nebo
i plné ètvrtvlnné délky (asi 8 a 4 cm)
jsou z provozních hledisek pøijatelné.
Nicménì i tam se tìchto malých roubovic pouívá, obvykle skrytých v pouzdru telefonu (obr. 8).
Mobilní roubovicové antény pro
amatérská pásma KV, upevnìné ponejvíce na nárazníkové nosníky automobilù, mohou mít praktickou délku
asi do 2 m, co jsou v amatérském
pásmu 3,5 MHz pøiblinì dvì setiny vlnové délky (0,02·λ ) - viz obr. 9.
V souvislosti s døíve definovaným
dvojím zpùsobem vyzaøování roubovicových antén se nabízí teoretická monost vyuít tuté anténu na dvou rùzných pásmech - jednou jako smìrovou,
axiálnì vyzaøující roubovici na vyím
kmitoètu a podruhé jako vesmìrovou, radiálnì vyzaøující roubovici na
podstatnì niím kmitoètu (obr. 6b).
Shodují-li se tedy lineární antény a
roubovice s kolmým vyzaøováním
(malé roubovice) tvarem diagramu
záøení, musí mít té shodný prùbìh vf
proudù i napìtí podél své celé délky. To
proto, e diagram záøení kadé antény
je dán okamitým rozloením resp.
prùbìhem vf proudù (proudovým obloením) podél celé anténní struktury.
Víme, e rozloení vf proudù podél
nezkrácené lineární rezonanèní antény
- dipólu λ /2, nebo unipólu λ /4 - má sinusový prùbìh s maximem proudu
uprostøed dipólu, resp. v patì unipólu
(obr. 10). Sinusový prùbìh proto musí
mít i rozloení vf proudù podél malé rezonanèní roubovice. Z tohoto hlediska
ji tedy mùeme povaovat za roubovicový unipól l /4 popø. za symetrický
roubovicový dipól l / 2 (s dvojnásobnou délkou).
Vzdálenost mezi sousedními maximy resp. minimy kadé sinusové køivky
je právì polovinou vlnové délky. Pro
kadý druh vlnìní toti platí známý
vztah mezi délkou vlny (λ ), kmitoètem
èi frekvencí (f ) a rychlostí íøení (v):

λ = v/ f

resp.

f = v/ λ .

(1)

Obr. 9. Mobilní antény na KV
pásma se (v USA) obvykle
upevòují a na nosníky
nárazníkù, aby se dosáhlo
maximální výky (délky) antény

Obr. 8. roubovicová anténa s kolmým vyzaøováním pro pásmo GSM,
skrytá obvykle v pouzdru mobilního
telefonu
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Obr. 10. Prùbìh vf proudù (i napìtí)
podél malých rezonanèních roubovic
s kolmým vyzaøováním je stejný
jako u bìných nezkrácených antén
lineárních. V obou pøípadech je prùbìh
sinusový
Pøi daném kmitoètu f tedy závisí
délka vlny λ pouze na rychlosti íøení v.
Elektromagnetické vlny se ve volném
prostoru íøí rychlostí velmi blízkou hodnotì 300000 km/s. Zpravidla øíkáme, e
se íøí rychlostí svìtla. Symbolem pro
rychlost íøení elektromagnetických vln
ve volném prostoru je písmeno c. Délka
λ 0 elektromagnetické vlny ve volném
prostoru je tedy:

λ 0 = c/f = 300000/f

[mm; MHz], (2a)

resp.:

λ 0 = 300/f

[m; MHz]. (2b)

Protoe podél pøímého, velmi tenkého vodièe se elektromagnetická vlna íøí
jen nepatrnì pomaleji ne ve volném
prostoru, odpovídá s prakticky pøijatelnou pøesností délka vlny podél pøímého
vodièe délce vlny ve volném prostoru
(zvlátì pokud jetì zanedbáme tzv.
koncový efekt, tj. zkrácení fyzické délky
vlivem koncových kapacit).
Je-li délka vlny podél malé roubovice mení ne ve volném prostoru, znamená to, e se podél roubovice íøí
elektromagnetická vlna pomaleji. Pøedstava o zpomaleném íøení podél
malé roubovice se mùe jevit jako neobvyklá, zatímco pomalé íøení elektromagnetických vln v dielektrickém
prostøedí koaxiálních kabelù je pøijímáno
zcela samozøejmì. V podstatì se vak
jedná o tentý jev. Tzv. èinitel zkrácení
(k) koaxiálních kabelù (napø. k = 0,66
pro PE dielektrikum) zpravidla vnímáme jako pomìr fyzické a elektrické
délky kabelu, respektive jako zkrácení délky elektromagnetické vlny íøící
se v dielektrickém prostøedí koaxiálního kabelu.
Principiálnì se vak jedná o pomìr
rychlostí íøení ve dvou prostøedích. V dielektrickém prostøedí zmínìného kabelu
se elektromagnetické vlny íøí rychlostí
0,66x mení ne ve volném prostoru, tj.
rychlostí asi 198000 km/s. Tato zmenená rychlost íøení je definována jako
fázová rychlost vc .
K èemu nám vak bude fázová
rychlost íøení pøi výpoètu rozmìrových parametrù malé roubovice?!
Tak tedy jetì trochu té teorie.
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Jak ji bylo øeèeno, shoduje se pomìr vc /c s pomìrem rezonanèních délek lineární antény a malé roubovice.
Chceme-li nahradit lineární unipól λ /4
o délce (èi spíe výce) h malou rezonanèní roubovicí o délce h1, musíme
znát vztahy mezi pomìrem vc /c a
ostatními rozmìrovými parametry
malé roubovice, tj. prùmìrem roubovice D, prùmìrem vodièe d, stoupáním závitu S (resp. úhlem stoupání) a
celkovým poètem závitù N. (Oznaèení
délky symbolem h je odvozeno z anglického height = výka, co názornìji
charakterizuje rozmìr vertikálnì polarizovaného záøièe, zatímco oznaèení l
nebo L z anglického lenght = délka se
èastìji pouívá pro celkovou délku antény, vodièe apod.)
Pøi praktickém návrhu malé roubovice zpravidla vycházíme z provozních
a prostorových podmínek i materiálových moností. Proto si nejprve volíme
výku h, pak prùmìr roubovice D a
prùmìr vodièe d, a poté hledáme celkový poèet závitù N, pøi kterém má být na
daném kmitoètu anténa v rezonanci.
Vyjádøíme-li zvolenou výku h1 výrazem:
(3)
h1 = ( λ 0 /4 )·(vc /c),
pak musíme znát vztah mezi fázovou
rychlostí vc a ostatními výe zmínìnými rozmìrovými parametry malé rezonanèní roubovice λ /4.
Naim dalím pøedstavám pomùe
analogie mezi lineární anténou a vf vedením.
Pøi výpoètech lineárních antén (unipólù i dipólù) lze vycházet napø. z teorie vf vedení, kdy lineární anténu povaujeme za stejnì dlouhý úsek
symetrického vedení, jeho oba vodièe
se rozevøou do pøímky (obr. 11). Lineární anténu mùeme také povaovat za souosé vedení shodné délky,

jeho vnìjí vodiè (stínicí plá) má nekoneèný prùmìr, resp. se kuelovitì
rozevøe a do roviny protiváhy (obr. 11).
I v tomto rozmìrovém uspoøádání
platí, e rozevøené vf vedení, o délce
h = λ /4 (nebo 2·h = λ / 2), ve skuteènosti ji unipól λ /4 (nebo dipól λ / 2), se
na svém vstupu jeví jako zkrat, resp.
jako sériový rezonanèní obvod, zatlumený uiteèným vyzaøovacím odporem (pøiblinì 35 Ω nebo 70 Ω) a dalími odpory ztrátovými. U bìného vf
vedení je vyzaøovací odpor zanedbatelný (souosé vedení prakticky nevyzaøuje, symetrické vedení nepatrnì) a tak
tam pøevládají odpory ztrátové. U rozevøeného vedení vyzaøování pøevládá.
Povaujme nadále za prokázané,
e pro fázovou rychlost vc na vf vedení
platí vzorec:
vc = 1/√ (L·C),

(4)

kde L je indukènost a C kapacita na
jednotku délky vf vedení.
Zvyováním hodnoty souèinu L·C
se fázová rychlost na vedení sniuje, a
to nejen vlivem pouitého dielektrika, jeho relativní permitivita εr je vìtí ne
jedna, ale zejména zvìtením indukènosti L.
V souosém vedení to prakticky znamená uspoøádat vnitøní vodiè do tvaru
roubovice. Není to nic neobvyklého
ani nového. Souosé kabely se v tomto
uspoøádání vyuívají jako tzv. zpoïovací vedení v nejirím kmitoètovém
spektru. V oblasti mikrovln je napø.
roubovicová zpoïovací struktura
základním prvkem mikrovlnné elektronky - permaktronu.
Pouití zpomalovaci roubovice
místo pøímého vodièe bìné lineární
antény je tudí analogické pouití roubovice v souosém vedení, jeho vnìjí
prùmìr je nekoneèný. roubovicové
uspoøádání zpomaluje íøení elektromagnetické vln podél této antény a zkracuje tím její fyzickou rezonanèní délku.
KANDOIAN a SIHAK [3] odvodili
empirický vztah mezi fázovou rychlostí
vc a rozmìrovými parametry roubovice. TONG, G8ENN [4] jej v roce 1974
upravil pro snadnìjí výpoèet kapesním
kalkulátorem (bylo to v dobì, kdy se poèítaèe PC jetì bìnì nepouívaly).
Pøi zvolené výce h1 se pro celkový
poèet závitù N vychází ze vztahu:
log n = 0,4·{log(λ 0 /h - 4) + log(λ 0 /h +
+ 4) + 0,5·logλ 0 - 3·logD} - 1,

(5)

kde n je poèet závitù na 1 cm, λ 0 je
délka nezkrácené vlny v cm a D je prùmìr roubovice v cm.
Celkový hledaný poèet závitù N je
pak:
(6)
N = n·h1 .
Obr. 11. Lineární anténu - symetrický
dipól nebo unipól - si mùeme pøedstavit jako symetrické nebo souosé
rozevøené vedení, resp. jako souosé
vedení shodné délky h, jeho vnìjí
vodiè (stínìní) má nekoneèný prùmìr

Rovnice platí s dostateènou pøesností za pøedpokladu, e h1 ≤ 0,15·λ .
Výe uvedený vztah je vztahem
empirickým. Pojem empirický (èili zkuenostní) znamená, e jde o vzorec
odvozený ze zkueností, tj. z dat získa-

Konstrukèní elektronika A Radio - 3/2002

zøejmì není v rezonanci, v jeho impedanci pøevládá kapacitní reaktance.
Vyzaøovací odpor R v malé rezonanèní roubovice o stejné výce h nad
touté protiváhou je vak o 62 % vìtí a
platí pro nìj vzorec:

a)

b)

Rv = 640·(h / λ )2.

c)

Obr. 12. Definice tzv. malé antény.
Malá anténa zabírá jen èást sférického
kulového prostoru s polomìrem
r = λ /2· π , tj. r = 0,16·λ . Obvod této
radiánové koule, ohranièující oblast
blízkého reaktivního a nevyzaøujícího
pole antény, èiní jednu vlnovou délku
ných pokusy nebo systematickým
mìøením. Empirické vztahy vyjadøují
s vìtí èi mení pøesností závislost
promìnné velièiny na jiné velièinì a platí jen za urèitých pøedpokladù. Jsou
cenné zvlátì tehdy, nelze-li z rùzných
dùvodù pouít teoreticky odvozených
vztahù (vzorcù). Výpoèetní technika
dnes vyuívá praxí ovìøených empirických vzorcù v pomìrnì jednoduchých
aplikaèních programech i pro návrh
roubovicových antén s radiálním vyzaøováním [napø. P-1].

Malé (krátké) antény a
jejich vlastnosti
roubovice s kolmým vyzaøováním,
které nazýváme struènì malé roubovice, øadíme do samostatné kategorie
malých antén [1, 18, 19]. Obecnì to
jsou antény, které zabírají malou èást
sférického (kulového) prostoru s maximálním polomìrem r = λ / 2·π, resp. r =
= 0,16·λ . Prakticky to znamená, e
nejvìtí rozmìr malé antény, a to vèetnì jejího zrcadlového obrazu v anténní
protiváze (obr. 12), obvykle nepøesahuje ètvrtinu vlnové délky.
Elektrické vlastnosti malých antén
se v mnohém podstatnì lií od vlastností ostatních, øeknìme bìných antén, jejich rozmìry jsou s vlnovými
délkami srovnatelné. Týká se to pøedevím vlastností napájecích - tj. impedance, íøky pásma a úèinnosti. Tyto
vlastnosti si dále postupnì probereme.

Obr. 13. Náhradní schéma antény,
která není v rezonanci, je tvoøeno
sériovým zapojením odporù a
reaktancí (a), kde Rg a Rw jsou
ztrátové odpory v protiváze (zemi) a ve
vodièích, Rv je odpor vyzaøovací a XL
a XC jsou sloky reaktanèní.
V rezonanci (b) se uplatní jen odpor
vyzaøovací Rv a vechny odpory
ztrátové Rz , take rezonující anténa se
na svých svorkách prezentuje jen
svým reálným odporem Ra , který je
souètem vyzaøovacího a ztrátových
odporù (c)
Charakteristickou vlastností malých antén je malý, a velmi malý vyzaøovací odpor, srovnatelný se vemi
odpory ztrátovými. Ztrátovými odpory
jsou zejména vysokofrekvenèní a èinné odpory vodièù, ztráty v izolantech, ztrátové odpory v anténní protiváze popø. dalí ztráty v pøizpùsobovacích
obvodech, zpravidla nezbytných pro
pøizpùsobení tak malých (krátkých)
antén.
Ztrátové odpory u malých antén
obvykle pøevládají a sniují tak jejich úèinnost, nìkdy i dosti podstatnì. V rámci daných moností se
proto vyuívá vech zpùsobù, jak vyzaøovací odpor malých antén zvìtit a
ztrátové odpory zmenit.
Pro vyzaøovací odpor Rv krátké unipólové antény o výce h nad dokonalou
vodivou protiváhou platí vzorec:
Rv = 395·(h / λ )

2

.

(7)

(8)

Na obr. 14 je závislost vyzaøovacího
odporu na délce krátké unipólové a roubovicové antény znázornìna graficky.
Vìtího vyzaøovacího odporu Rv se
u malé roubovice dosahuje pøíznivìjím proudovým obloením se sinusovým prùbìhem. Oproti stejnì vysokému unipólu je toti malá roubovice
v rezonanci, take podél ní vznikne stojatá proudová (i napìová) vlna, zatímco proudové obloení krátkého unipólu,
který pochopitelnì v rezonanci není,
má tvar tíhlého trojúhelníku, shodného
s tvarem proudového obloení podél
tée délky h na konci nezkráceného rezonanèního unipólu. Velikost vyzaøovacích odporù je pak úmìrná plochám,
které jsou tìmito prùbìhy ohranièeny.
Plocha ohranièená sinusovou køivkou je
samozøejmì vìtí, jak je vidìt i z obr. 15.
Nahradíme-li u výe zmínìných antén jejich zrcadlové obrazy (za protiváhou) identickými anténami, stanou
se z nesymetrických krátkých antén
- unipólù krátké antény symetrické - dipóly, tj. antény nezávislé na protiváze.
Jejich vyzaøovací odpor se dvakrát
zvìtí, protoe dvojnásobné budou
i plochy, ohranièené køivkami proudových prùbìhù podél kadé z antén, nyní
o dvojnásobné délce 2·h.
Pro vyzaøovací odpory tìchto krátkých symetrických antén pak platí:
Rv = 790·(h / λ )2
a

(9)
2

Rv = 1280·(h / λ ) .

(10)

Z uvedených vzorcù je zøejmé, e
vyzaøovací odpor malé roubovice teo-

Platí s dostateènou pøesností pro
h / λ < 0,15. Tak krátký unipól samo-

Impedance
Impedance antény Za (uvaovaná
i mìøená na vstupu antény, tj. v místì
napájení) je obecnì sloena z reálné
(odporové) a imaginární - reaktanèní
(kapacitní nebo indukèní) sloky. Pokud
je anténa v rezonanci, jeví se na svém
vstupu pouze jako reálný (èinný) odpor, sloený z uiteèného odporu záøení (odporu vyzaøovacího), na kterém
se vf energie vyzáøí, a z neuiteèných
odporù ztrátových, na kterých se vf
energie mìní v teplo. Náhradní schéma
antény je na obr. 13.

Obr. 14. Vyzaøovací odpor krátké
lineární antény a malé antény
roubovicové závisí na jejich výce
(nebo chcete-li délce) h/ λ . Køivky jsou
vypoèteny podle zjednoduených
vzorcù (7) a (8) a platí s dostateènou
pøesností pro výky h/ λ ≤ 0,15
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Obr. 15. Stojatá proudová vlna
(proudové obloení) podél krátké
lineární antény - unipólu - má tvar
trojúhelníka a podél malé (ètvrtvlnné)
rezonanèní roubovice stejné
geometrické délky má tvar sinusový
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reticky závisí pouze na její délce (chcete-li výce) h a nikoliv na poètu závitù
nebo na délce a kvalitì vodièe, z nìho
je navinuta. Napø. vyzaøovací odpor
roubovicové antény zkrácené na pìtinu délky bìného ètvrtvlnného bièe
(tj. na délku 0,25·λ / 5 = 0,05·λ , co je
v pásmu 145 MHz asi 10 cm a v pásmu CB asi 55 cm) by mìl nad ideální
protiváhou teoreticky èinit necelé 2 Ω.
Pokud by se v obvodu vlastní antény
neuplatnily dalí odpory ztrátové, jevila
by se taková roubovice na výstupní
impedanci radiostanice 50 Ω jako zcela
nepøizpùsobená. ÈSV by bylo > 30.
Tato teoretická monost je ovem
vlastní praxi zcela vzdálená. Anténa se
na výstupu radiostanice neprezentuje
jen svým odporem vyzaøovacím, avak
i vemi odpory ztrátovými, vèetnì ztrát
ve skuteèné protiváze, kterou je prakticky pouitá radiostanice i s operátorem. Deklarují-li výrobci malých roubovic pro pásma VKV jejich impedanci
jako 50 Ω, pak se této hodnotì pøibliují
pouitím nekvalitních, èi spíe ztrátových materiálù. Obvykle pouitím
ocelových, povrchovì nezulechtìných pruin, zasunutých nebo zavulkanizovaných do èerných pryových
pouzder.
Významný vliv materiálù a povrchových úprav vodièù dokumentují køivky
vstupních impedancí roubovicových antén, rezonujících v pásmu kolem 145 MHz,
namìøených na témìø ideální rovinné
protiváze o rozmìrech 1,5x1,5 m (obr.
30). Nezahrnují tedy jetì ztráty pùsobené skuteènou protiváhou - pouzdrem
radiostanice s tìlem operátora!! Tyto
dalí ztráty jsou významné, ale kvantifikují se obtínì. Na druhé stranì se
v praxi ukazuje, e vyzaøovací odpor
antény, umístìné nad koneènou kompaktní protiváhou, jakou je napø. pouzdro radiostanice nebo karoserie vozidla, je ponìkud vìtí ne vyzaøovací
odpor vypoètený pro ideální rovinnou
protiváhu podle výe uvedených vzorcù.
Jak se pak s takovou více èi ménì
pøízpùsobenou, anebo zcela nepøizpùsobenou anténou, pøipojenou prostì
koncem roubovice do zdíøky anténního konektoru (tj. bez jakéhokoliv pøizpùsobovacího obvodu), vyrovnávají pouívané radiostanice? Lze øíci, e dobøe.
Pøi vysílání zatìuje krátká, ztrátami pøizpùsobená anténa optimálnì vysílaè radiostanice. Odebere vechen
jeho vf výkon, ale vyzáøí jej pouze èásteènì. Jeho zbývající, vìtí èást, ztrátovou anténu jen vyhøívá.
Nepøizpùsobená, ale bezeztrátová
anténa optimálnì výstup vysílaèe nezatíí, take vysilaè do antény plný výkon
nedodá. Vyzáøí se také jen èást výkonu,
tedy ta èást, která se ztratí na malém
vyzaøovacím odporu antény. Zbytek se
vrací a zahøívá koncové polovodièové
obvody. I kdy jim to nesvìdèí, snáejí
toto tepelné zatíení zpravidla bez újmy,
vzhledem k malým výkonùm (a spíe krátkým relacím) pøenosných radiostanic.
Pøi koncepci i konstrukci vysílaèù
pøenosných radiostanic se s tìmito
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provozními podmínkami v podstatì poèítá. Vìtinou proto také nemají ádné
reflektometrické ochrany, které by pøi
nepøizpùsobené anténì omezovaly výkon a chránily koncové polovodièové
obvody pøed pokozením. Reflektometrickou ochranou jsou chránìny jen koncové stupnì výkonnìjích vysílaèù, které by vysoká teplota znièila. I zde se
vak setkáváme s novinkami. Napø. radiostanice ALINCO DJV5 má ochranu, omezující výkon vysílaèe v závislosti na teplotì koncových tranzistorù.
Údaje o okamité provozní teplotì jsou
znázoròovány na displeji. Úpravou provozního reimu je pak moné udret
tepelné zatíení na pøijatelné úrovni.
Pøi pøíjmu pak pøivede jak ztrátová,
tak i nepøizpùsobená roubovicová anténa na vstupní obvody pøijímaèe signály v mení intenzitì ne tatá anténa
pøizpùsobená nebo ne bìná, nezkrácená anténa vnìjí. Vstupní obvody tak
zpracovávají v prùmìru slabí signály,
co omezuje monost vzniku intermodulaèních zkreslení. K tému pøispívá
i velká selektivita (resp. úzkopásmovost) krátkých rezonanèních roubovic,
která omezuje prùnik silných signálù
z pøilehlých pásem (TV, FM apod.) na
vstupní obvody pøijímaèù v porovnání
s neselektivitou resp. irokopásmovostí bìných antén nezkrácených
nebo samostatných antén vnìjích.
V podstatì tím klesají nároky na nìkteré parametry radiostanic. Nìkteøí výrobci pak s tìmito okolnostmi pøi koncepci ruèních radiostanic poèítají.
Takové radiostanice pak lze provozovat
s bìnými nezkrácenými nebo samostatnými vnìjími anténami jen s jistými obtíemi. Je to zdánlivì paradoxní
- nekvalitní anténa se jeví jako lepí. Ve
skuteènosti je za daných podmínek jen
výhodnìjí. Zdánlivì tu máme opìt jeden z paradoxù, rádoby posunujících
anténní problematiku do oblasti sci-fi
nebo duchaøiny. I zde se vak objevují
odolnìjí typy radiostanic s vícenásobnými ladìnými obvody na vstupech pøijímaèù (ALINCO DJ-180 a DJ-190),
umoòující bezproblémový pøíjem s plnohodnotnými vnìjími anténami.
Zpravidla jde o radiostanice odvozené
z profesionálních nebo vojenských øad.
Proto bychom mìli pøi hodnocení
rùzných antén poèítat i s vlastnostmi
pouitých radiostanic, èi spíe hodnotit vechny vlastnosti komplexnì.
Z toho, co bylo dosud uvedeno
je zøejmé, e hlavním (a praxí potvrzeným) pøedpokladem dobré funkce
malé roubovice je poadavek, aby
byla na daném provozním kmitoètu
v rezonanci (tj. ve stavu, kdy vf
proudy nabývají ve vlastní anténní
struktuøe maximálních hodnot), bez
ohledu na to, zda je k bezprostøednì pøipojené radiostanici impedanènì pøizpùsobena.
Bez zøetele na výe zmínìné okolnosti bychom se vak mìli snait o profesní anténáøský pøístup èi zásadu a
navrhovat a provozovat antény impedanènì pøizpùsobené. Je to moné

(i ádoucí) pøedevím u antén, které
nejsou pøipojeny bezprostøednì k radiostanici a jsou napájeny koaxiálním kabelem - napø. vnìjí antény vozidlové.
Jak ji bylo uvedeno, impedanèní pøizpùsobení není zcela nezbytné u malých roubovic pro ruèní radiostanice
na pásmech VKV (potvrzují to výsledky
impedanèních mìøení na obr. 34).
S ohledem na malé rozmìry antén
i radiostanic pøicházejí v úvahu následující zpùsoby pøizpùsobení:
1. Pøizpùsobení optimalizací
ztrátových odporù v obvodu antény
i anténì samé. Jedná se vlastnì o jakési samopøizpùsobení.
V sérii s malým vyzaøovacím odporem krátké rezonanèní roubovice se
uplatní ztrátové odpory vodièù, materiálù a protiváhy. Anténu je pak mono vetknout jednodue pøímo do konektoru
bez jakéhokoliv dalího pøizpùsobovacího obvodu - viz obr. 16a.
Zámìrného zvìtování ztrátových
odporù pouitím nekvalitních materiálù
se vyuívá hlavnì na pásmech VKV, tj.
u roubovic s relativnì malým poètem
závitù, tedy u antén, jejich vyzaøovací
i ztrátové odpory jsou pøirozenì malé a
nepøizpùsobení za takových okolností
je znaèné. U roubovicových antén na
pásma KV, které mají stovky závitù, postaèí k samopøizpùsobení i vodiè mìdìný.
2. Pøizpùsobení (napájení) boèníkové (shunt feed) - obr. 16b.
Anténa je svým spodním koncem
uzemnìna. Støední vodiè anténního napájeèe je pøipojen na vnìjí nebo vnitøní
odboèku (tap) uzemnìné roubovice
pøiblinì ve tøech a deseti procentech
její výky. Pøizpùsobovací obvod (v podstatì autotransformátor) je nedílnou
èástí anténní struktury. Boèníkové pøi-

a)

b)

c)

Obr. 16. Tøi zpùsoby napájení a
pøizpùsobení malé rezonanèní
roubovicové antény:
a) napájení bez pøizpùsobení (vhodné
u antén s velkými ztrátovými odpory),
b) pøizpùsobení boèníkové (pøizpùsobovací obvod má kritické nastavení a
zuuje pásmo, je vhodný u antén
instalovaných na pevné protiváze),
c) pøizpùsobení paralelním kondenzátorem.
(Viz té obr. 30 a obr. 32 s impedanèními køivkami k uvedeným
zpùsobùm pøizpùsobení)
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zpùsobení dále zuuje ji tak velmi
úzké kmitoètové pásmo této antény.
3. Pøizpùsobení zvlátním pøizpùsobovacím obvodem, který není
souèástí vlastní antény.
Z nìkolika moností se jeví jako nejjednoduí pøizpùsobení jedinou souèástkou, a to paralelním kondenzátorem na vstupu antény (resp. pøímo na
výstupu radiostanice) - viz obr. 16c.
Je to vak moné pouze za pøedpokladu, e odporová sloka vstupní impedance (u rezonující antény vstupní
odpor) bude mení ne 50 Ω!! Anténa
se pak musí navinout tak, aby byla delí a aby její indukèní reaktance XL èinila
na provozním kmitoètu 50 Ω. Indukèní
reaktance se vykompenzuje paralelnì
pøipojenou reaktancí kapacitní XC = 50 Ω,
take impedance antény pak bude mít
pouze reálnou sloku RA = 50 Ω a anténa bude pøizpùsobena.
Protoe paralelní kapacita pøizpùsobí anténu na vyím ne pùvodnì
nastaveném vlastním rezonanèním
kmitoètu (který odpovídal provoznímu
kmitoètu radiostanice), je pøi tomto pøizpùsobení nutné sníit rezonanèní kmitoèet samotné roubovice tak, aby
s paralelním kompenzaèním kondenzátorem rezonovala na poadovaném provozním kmitoètu. Potøebná zmìna kmitoètu je vak pomìrnì malá.
Praktické nastavení optimální kombinace indukènosti roubovice (= poèet
závitù) a paralelní kapacity není zcela
jednoduché.
Zvìtení indukènosti (poèet závitù
navíc, popø. stlaèení roubovice pøi
stejném poètu závitù) pro posun rezonanèního kmitoètu na nií kmitoèet a
jemu odpovídající kompenzaèní kapacita závisí na velikosti odporové sloky
impedance. Odbornì vzdìlanìjím ètenáøùm více napoví impedanèní køivky
na Smithovì diagramu (obr. 32).
Obtíné experimentální nastavování
jednotlivých prvkù usnadní jednoduchý
aplikaèní program [P-1], který nám poskytne pomìrnì pøesné výchozí informace. Zmíníme se o nìm podrobnìji v samostatné kapitole.
Koneèné naladìní a pøizpùsobení
antény vak nakonec stejnì zùstane
záleitostí experimentální.
Stejný zpùsob pøizpùsobení paralelním kondenzátorem na vstupu se uívá
napø. i u bìné nezkrácené mobilní ètvrvlny s impedancí asi 35 Ω. Anténa se
(o málo) prodlouí tak, aby její impedance
mìla na poadovaném provozním kmitoètu ji indukèní sloku +j·50 Ω. Ta se
vhodným paralelním kondenzátorem snadno vykompenzuje, take impedance pak
na Smithovì diagramu sklouzne po
jednotkové krunici na reálných 50 Ω.
4. Pøizpùsobení antén, které
jsou systémovým nebo nedílným
pøísluenstvím radiostanic, jejich
výstupní obvod ji respektuje impedanèní vlastnosti této antény a výrobce
jej nastavil i s pøihlédnutím k pøedepsaným, doporuèeným nebo pøedpokládaným provozním podmínkám.

íøka pásma
íøka kmitoètového pásma, v nìm
mùe anténa uspokojivì pracovat, je
omezena dovolenou zmìnou nìkterého z anténních parametrù.
Pokud íøku pásma odvozujeme
z vlastností napájecích, z nich nejdùleitìjí je zpravidla vstupní impedance, je íøka pásma urèena maximální pøípustnou velikostí ÈSV na
napájeèi s urèitým vlnovým odporem
Z0 (obvykle 50 Ω). Pøitom je lhostejné,
zda je napájeè skuteènì pouit. Jindy
mùe být kritériem pokles vyzaøovaného
výkonu (v dB nebo v %) v dùsledku nepøizpùsobení nebo zmenení úèinnosti.
íøku kmitoètového pásma definují
nìkdy vlastnosti vyzaøovací. Bud¡ se
íøka pásma urèuje z povolené zmìny
tvaru diagramu záøení (smìrového digramu), napø. z minimální velikosti èinitele zpìtného záøení v dB, nebo se urèuje z povoleného poklesu maximální
velikosti zisku v dB.
U vìtiny antén se vak mìní diagram záøení pøi zmìnách kmitoètu podstatnì pomaleji ne impedance. Proto
je íøka pásma, urèovaná ze zmìny
smìrového diagramu zpravidla vìtí
ne íøka pásma urèovaná ze zmìn
impedance, resp. pøizpùsobení. Podle
rùzných kritérií proto získáváme rùzné
výsledky a tedy rùzné íøky pásma.
Obecnì je tedy íøka pásma antény
definována rozsahem kmitoètù, ve kterém jsou splnìny urèité anténní parametry, vyjádøené obvykle èíselnými
hodnotami (napø. ÈSV ≤ 2, nebo zisk
G ≥ 0,9·Gmax , ÈZP ≥ 20 dB apod.). Anténa tak nemusí mít, a zpravidla ani nemívá, shodnou íøku pásma ve vech
sledovaných parametrech.
Pro vzájemné porovnání antén na
rùzných kmitoètových pásmech se pouívá relativní íøky pásma B (podle
anglického bandwith), vyjádøené v procentech vzhledem ke støednímu kmitoètu pásma:
B = (f2 - f1)·100/ fs ,

(11)

kde f2 je vyí kmitoèet pásma a f1 je
nií kmitoèet pásma, ve kterém jsou
splnìny pøedepsané parametry; fs je
kmitoèet støední.
Pouhý rozdíl kmitoètù f2 - f1 udává
absolutní íøku pásma v MHz.
U vìtiny vesmìrových vysílacích
antén jsou zpravidla jediným kritériem
pro íøku pásma napájecí vlastnosti antény, vyjádøené èinitelem stojatých vln.

Anténa a její Q
íøku pásma bìných rezonanèních
LC obvodù (tvoøených cívkami a kondenzátory) definujeme jako pásmo
ohranièené kmitoèty (mezi kterými leí
kmitoèet rezonanèní), na kterých se
odporová a reaktanèní sloka impedance (vyjádøené v Ω) shodují (R = X). Lze
dokázat, e na hranièních kmitoètech
takto definovaného pásma pak poklesne proud (I) nebo napìtí (E) na LC obvodu na velikost I/√2 a E/√2, resp. na

velikost 0,707·I a 0,707·E. Vyjádøeno
v dB, je to pokles právì o 3 dB oproti
hodnotám na kmitoètu rezonanèním. A
protoe kadou anténu typu dipól λ / 2
nebo unipól λ / 4 mùeme pøi proudovém napájení povaovat za sériový rezonanèní LC obvod (viz obr. 13), mùeme její íøku pásma vyjádøit i tímto
zpùsobem - tzv. 3 dB íøkou, resp. èinitelem Q. Praktický význam to má spíe u antén, které se svým uspoøádáním i parametry klasickému LC obvodu
skuteènì pøibliují. Jsou to právì malé
rezonanèní roubovice s pøevládající indukèností a se ztrátovými odpory, které
reálnìji pøedstavují klasický sériový LC
obvod.
Obecnì je èinitel jakosti definován
vztahem:
Q = XL /R,

resp.

2·π·f·L/R,

(12)

tj. pomìrem jalové (indukèní) XL a reálné (odporové) sloky R impedance v Ω
na kmitoètu f, resp. pomìrem jalového
a vyzáøeného výkonu.
Prakticky mùeme Q antény urèit
zmìøením odporu R a reaktance X na
kmitoètu f, nepøíli vzdáleném od rezonanèního kmitoètu f0, na kterém má anténa jen odporovou sloku R0. Není-li
rozdíl mezi obìma kmitoèty vìtí ne
5 %, vypoèítáme Q s dostateènou pøesností podle vzorce:
Q = X·f 0 / 2·R·∆f,

(13)

kde R je zmìøená odporová sloka impedance v Ω (pøi malém kmitoètovém
odstupu se prakticky nelií od odporové
sloky impedance R0 na rezonanèním
kmitoètu f0), X je reaktanèní sloka impedance v Ω, a ∆f je rozdíl mezi obìma kmitoèty.
Pøíklad: Z impedanèní køivky pomìdìné roubovicové antény ACU pro 145
MHz na obr. 30 odeèteme na kmitoètu
f = 146 MHz tyto hodnoty: R = 5,5 Ω a
X = 14 Ω. Pro ∆f =1,2 MHz (∆f je rozdíl
mezi kmitoèty 146 a 144,8 MHz) dostáváme dosazením do vzorce (13) velikost Q =155.
Tatá anténa nepomìdìná AFE bude
mít Q podstatnì nií. Na f = 146 MHz
odeèteme R = 30 Ω, X = 12 Ω a ∆f =
= 1 MHz, vypoètené Q je jen 29.
Pro ilustraci spoèítejme jetì Q
bìného drátového dipólu λ / 2. Na kmitoètu 3,7 MHz je R = 75 Ω, X =100 Ω a
∆f = 0,15 MHz; Q je 16,4. S podobnými velikostmi Q je nutno u bìných nezkrácených antén poèítat.
Známe-li pouze Q antény, mùeme
pomocí grafu na obr. 16d zjistit neznámé maximální ÈSV v daném pásmu a
naopak, je-li maximální ÈSV definován,
lze z tého grafu zjistit íøku pásma splòující definované limitní hodnoty ÈSV.
K výpoètu pak pouijeme jetì tento
vzorec :
Q ∆f = Q·∆f / f 0 .
(14)
Pøíklad: Pøedpokládejme, e anténa
s Q = 15 (typická velikost pro drátovou
anténu) je pøizpùsobena na støed pás-
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Protoe uiteèné ztráty i skuteèné
ztráty jsou pøímo úmìrné jednotlivým
odporùm, které se mìøí snadnìji ne
vyzáøený výkon, urèuje se úèinnost antény v % obvykle z obou odporù:

ηa = 100·R v /(Rv + R z ).

Obr. 16d. Závislost ÈSV na promìnné
Q∆f , která v sobì zahrnuje relativní
rozladìní ∆f/ f 0 od rezonanèního
kmitoètu f 0 roubovicové antény a
èinitel jakosti Q roubovice
ma 3,5 a 3,9 MHz. Hledáme ÈSV na
krajních kmitoètech pásma: ∆f / f 0 =
= 0,4/3,7 ≈ 0,1. Z grafu pøeèteme, e
pro Q ∆ f = 15·0,1 = 1,5 lze na krajích
pásma oèekávat ÈSV = 3,4.
Pokud by bylo ádoucí, aby ÈSV
nepøekroèil 2, je odpovídající Q∆f = 0,75.
Ze vzorce (14) pak vypoèteme: 0,75 =
= ∆f / f 0 = ∆f /3,7, take ∆f = 3,7·0,4 =
= 1,48. Po dosazení do (13) vypoèteme ∆f = Q∆f ·f0 /Q = (0,75·3,7)/15 =
= 0,185 MHz. Pásmo, ve kterém ÈSV
nepøekroèí velikost 2, je iroké 185 kHz.
Vyjadøovat kvalitu, resp. irokopásmovost antény èinitelem Q není a tak
obvyklé, a tak jej mezi parametry bìných antén obvykle nenalézáme. Nabízí
vak jiný pohled na tuto problematiku.
Uplatní se spíe a pøi návrhu pøizpùsobovacích obvodù. Jejich vlastní selektivita, resp. Q, má toti znaèný vliv
na selektivitu vlastní antény. Pokud se
poaduje co nejirí pásmo, musí se
pouít pøizpùsobovací obvody s nízkým
Q. Není to vdy zvládnutelné. Zejména,
pokud se vstupní odpor antény podstatnì lií od vlnové impedance napájeèe,
ke kterému má být pøizpùsobena. Velký
pomìr impedancí vede k nutnosti pouít v pøizpùsobovacím obvodu velkých
reaktancí. Q je pak vìtí, ne je ádoucí, take omezí pásmo pøizpùsobované
antény. V tìchto pøípadech jsou informace o èiniteli Q antény uiteèné.

Úèinnost
Odporové ztráty vodièù, z nich
jsou vinuty malé rezonanèní roubovice, jsou samozøejmì podstatnì vìtí
ne tyté ztráty v ekvivalentních anténách se samonosnými tyèovými prvky.
Potøebné délky vodièù jsou toti øádovì
dvojnásobné a jejich prùmìry jsou podstatnì mení.
Úèinnost vyzaøování ηa antény definujeme jako pomìr výkonu Pv vyzáøeného anténou k výkonu Po dodanému
na vstup antény ze zdroje (vysílaèe):

η a = Pv /Po = Pv /(Pv + Pz ).

(15)

Výkon vysílaèe se tedy rozdìlí na
vyzáøený výkon Pv , tj. na výkon uiteènì ztracený na vyzaøovacím odporu
Rv , a na skuteènì ztracený výkon P z
na vech ztrátových odporech Rz , pøepoèítaných na vstup antény.
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(16 )

Úèinnost antény se zvìtuje s rostoucím vyzaøovacím odporem R v a
s klesajícím odporem ztrátovým Rz .
Ten zahrnuje vechny druhy ztrát, které se v obvodu antény uplatòují. Pøi
zvìtování úèinnosti se tedy na jedné
stranì usiluje o omezení ztrátových
odporù a na stranì druhé o zvìtení
odporu vyzaøovacího. Shoduje-li se
ztrátový odpor s vyzaøovacím, klesne
úèinnost na 50 %.
Podle [11] je napø. moné zvìtit Rv
ètyøikrát realizací roubovicového skládaného unipólu, resp. dipólu. Anténa
- roubovice - se navine bifilárnì, tj.
tak, e se navine souèasnì dvìma vodièi, které se na konci antény navzájem
spojí a dole u konektoru, v místì napájení, se jeden vodiè pøipojí k zemi
(k tìlesu konektoru) a druhý se napájí.
Z antény se stane jakýsi skládaný roubovicový unipól. Impedance skládaných
dipólù i unipólù se vak, jak známo,
zvìtuje transformací, a to v závislosti
na prùmìru a poètu jejich vodièù. Je-li
tomu tak i u skládaného unipólu roubovicového, a není dùvodu, proè by
tomu tak být nemìlo, musí se na vstup
antény ve stejném pomìru pøetransformovat i ztrátové odpory, take pùvodní
úèinnost by mìla zùstat prakticky beze
zmìny. Pøetransformovaná, a tedy vìtí impedance by vak mìla zlepit pøizpùsobení. Tuto úpravu jsme ovìøili na
malé roubovicové anténì pro 145 MHz,
kterou jsme navinuli miniaturní bílou
dvoulinkou, pùvodnì uívanou do TV
symetrizaèních èlenù. Zkuenosti a výsledky mìøení jsou v kapitole Návrh
roubovicové antény a na obr 33.
Podle amerických pramenù, o kterých je zmínka ve známé publikaci [21],
lze u mnohazávitových roubovic na
KV pásma omezit ztráty a zvìtit vyzaøovací odpor plynulým zmenováním
úhlu stoupání roubovicového vinutí
smìrem k hornímu konci antény. Jinými slovy, mezery mezi závity se postupnì zmenují, a je závit tìsnì vedle závitu. Dociluje se tím výhodnìjího
proudového rozloení podél antény, a
vyzaøovací odpor je údajnì vìtí, ne
se roubovicí navinutou rovnomìrnì.
Tento efekt prý podporuje i mírnì kuelovitý tvar nosného prvku, na který je
roubovice navinuta. Doporuèuje se vyuít pro realizaci antény maximální
moné výky, aby byl dostatek prostoru
pro vytváøení mezer mezi závity ve
spodní èásti antény. Mechanické potíe
pøi realizaci takového vinutí se obcházejí rozdìlením roubovice na øadu
sekcí, ve kterých se závity vinou tìsnì
a mìní se mezery mezi sekcemi. K popisovaným anténám [21] se vak ádné konkrétní èíselné údaje o vyzaøovacích odporech neuvádìjí.

V této souvislosti se nabízí otázka,
zda je moné ztrátový i vyzaøovací odpor konkrétní antény urèit nebo zmìøit.
Pøedpokládejme, e se vyzaøovací odpor R v krátké antény shoduje s odporem vypoèteným podle vzorce (8),
resp. zjitìným podle køivky na obr. 14.
Odeèteme-li jej od reflektometrem
zmìøené odporové sloky R a vstupní
impedance dané antény, umístìné ve
volném prostoru (napø. podle metody
popsané na str. 24), dostaneme pøiblinou velikost vech odporù ztrátových.
Z tìchto údajù lze ji vypoèítat úèinnost
antény podle vztahu (16).
Lze vak urèit skuteènou velikost
vyzaøovacího odporu? Mùeme anténì
zabránit, aby vyzaøovala, a prezentovala se tak na svém vstupu jen odpory
ztrátovými? Podle [18] zabráníme vyzaøování antény (tj. odstraníme její vyzaøovací odpor) tím, e ji obklopíme vodivým obalem (krytem), jeho rozmìry
omezí prostor kolem antény do vzdálenosti polomìru r = λ / 2·π, kde se pøevánì soustøeïuje blízké, tzv. reaktivní
pole antény (obr. 12). Vlastností blízkého elektromagnetického pole je, e
nevyzaøuje elektromagnetickou energii.
Tato oblast (zóna) blízkého pole je
obecnì definována prostorem koule
o polomìru:
r = 0,62·√D 3 / λ ,

(17)

kde D je nejvìtí rozmìr mìøené antény.
Odporovou slokou impedance (nevyzaøující) antény, zmìøenou v blízké
zónì definované výe zmínìným zpùsobem, pak zùstanou jen odpory ztrátové. Odeèteny od odporu Ra, zmìøeného na anténì umístìné ve volném
prostoru, kde se uplatní vechny reálné
sloky, by mìly urèit skuteèný vyzaøovací odpor. Opravdu skuteèný?
Poèítejme tedy spíe s tím, e zaruèenou, fyzikálním zákonùm neodporující metodou, která zvyuje vyzaøovací
odpor a tím i úèinnost krátké roubovicové unipólové antény stále zùstává její
maximálnì moná geometrická (fyzická) výka v daných prostorových a provozních podmínkách.
Pozn.: V tomto èlánku neuvaujeme jiné zpùsoby zkracování unipólù
(jakými jsou napø. zkrácení koncovou kapacitou, zkrácení soustøedìnou
indukèností, popø. kombinací obou zpùsobù), které mohou vést k vìtím vyzaøovacím odporùm.

Anténa nebo
vf tlumivka
Pøipomíná-li nìkomu malá roubovicová anténa vf tlumivku z dob elektronkových vysílaèù, pak nejde o podobnost
èistì náhodnou.
V obou pøípadech se v principu jedná o stejný vf obvod (obr. 17). O souosé ètvrtvlnné vedení s vnitøním vodièem
ve tvaru roubovice, jeho vnìjí vodiè
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b)
c)

Obr. 17. Malá roubovicová anténa (a)
a vf tlumivka (b) jsou v podstatì
ètvrtvlnnými obvody. Lií se od sebe
svým vf zakonèením. Rezonanèní
køivky (c) znázoròují, e malá
roubovicová anténa se chová jako
otevøené vedení λ /4 s malou vstupní
impedancí Z, tlumivka se chová jako
zkratované vedení λ /4 s velkou
vstupní impedancí Z
(stínìní) má znaèný (nekoneèný) prùmìr. Nicménì i za tìchto zvlátních
podmínek platí:
a) Otevøené vf vedení, symetrické
nebo souosé, jeho (elektrická) délka je
právì λ /4, se na svém vstupu jeví jako
vf zkrat, resp. jako sériový rezonanèní
obvod s velmi malou impedancí.
b) Toté vf vedení, na konci zkratované, se na svém vstupu jeví jako velký vf odpor, resp. jako paralelní rezonanèní obvod s velkou impedancí.
První podmínce, otevøenému ètvrtvlnnému vedení, se pøibliuje roubovi-

cový unipól λ /4, jak jsme jej charakterizovali v pøedchozích odstavcích. Jeho
malá vstupní impedance je dána malým vyzaøovacím odporem a vlastními
ztrátami.
Druhé podmínce, zkratovanému
ètvrtvlnnému vedení, se pøibliuje vf tlumivka, pouívaná samostatnì nebo ve
filtraèních obvodech, která zamezuje
prùniku pracovních kmitoètù do ostatních obvodù. Aby se na svém vstupu
jevila jako zkratované ètvrtvlnné vedení
s velkou vstupní impedancí, musí být
na svém konci vysokofrekvenènì uzemnìna - nejèastìji prùchodkovým kondenzátorem.
Na vf tlumivku jsou kladeny jiné poadavky ne na tlumivku - anténu.
Vf tlumivka by nemìla pokud mono
vùbec vyzaøovat, aby se minimalizovaly vazby na ostatní obvody. Mìla by
mít co nejvìtí indukènost, aby se
v daném pracovním pásmu dosáhlo co
nejvìtí impedance a tím i maximálního
oddìlení filtrovaného signálu. Mìla by
pracovat pod svým vlastním rezonanèním kmitoètem, kdy se projevuje jen
jako indukènost, a oddìlovaný rezonanèní obvod jí nebyl rozlaïován.
Zatímco u roubovicové antény se
poaduje co nejlepí pøizpùsobení k vf
zdroji, tak u vf tlumivky je tomu opaènì.
Mezi impedancemi by mìl být v místì
pøipojení vf tlumivky co nejvìtí impedanèní skok - co nejvìtí nepøizpùsobení (více o vf tlumivkách napø. v [22]).
Snaha o maximální oddìlení vedla nìkdy v dobré víøe, ale mylnì, k neúmìrnému zvìtování poètu závitù, aby se
dosáhlo co nejvìtí indukènosti. Tlumivka se tak dostala do druhé rezonance, stala se pùlvlnnou s proudovým maximem uprostøed její délky,
take se za pøíznivých okolností rozhavila a obèas i pøepálila. Byl to názorný a zjevný dùkaz o sinusovém rozloení vf proudù podél tìchto tlumivek.
irokopásmové a nízkoimpedanèní
obvody tranzistorové dnes bezpeènì a
irokopásmovì filtrují a oddìlují (a to i na
nejvyích kmitoètech) indukènosti, tvoøené pouze nìkolika závity na uzavøených feritových jádrech, popø. jen pøímé
vodièe, provleèené feritovými jádry.

Rozmìry malých
roubovic
Realizaci malých roubovic usnadní
informace o vztazích mezi hlavními
rozmìry a jejich vlivem na rezonanèní
kmitoèet. Nabízejí nám je døíve uvedené vzorce, a názornìji pak i køivky na
obr. 18, podle tìchto vzorcù vypoètené.
Obr. 18 platí pro antény na kmitoètu
145 MHz (λ = 2069 mm). Køivky poskytují konkrétní rozmìrové informace pro
návrh malých roubovic na uvedeném
kmitoètu, zároveò vak také obecnì vypovídají o tom, jak závisí celkový poèet
rezonanèních závitù N na výce antény h, navinuté na rùzných prùmìrech
D. Za podstatné povaujme:
• Poèet rezonanèních závitù N závisí
jak na výce roubovice h, tak, a to
hlavnì, na jejím prùmìru D. Je-li anténa zkrácena zhruba na polovinu plné
ètvrtvlnné délky (0,25·λ ), tj. pøiblinì na
0,075 a 0,15· λ (viz stupnici h /λ na
pravé stranì obr. 18), resp. na 150 a
300 mm na 145 MHz, je rezonanèní
kmitoèet na výce antény témìø nezávislý, tedy nekritický, tzn., e se rezonanèní kmitoèet s výkou (délkou)
antény podstanì nemìní. Dalím zkracováním, ale i prodluováním antény se
vak tato závislost zvìtuje, a to a do
minimální moné délky antény, kdy se
závity navzájem dotýkají. Nejsou-li
pokryty izolací (lakem), nastává mezi
nimi zkrat a roubovice se mìní v krátkou lineární anténu. Minimální délka
funkèní roubovice je tedy dána souèinem prùmìru d pouitého vodièe a odpovídajícím poètem závitù N. Pouije-li
se napø. vodièù, jejich prùmìr je desetinou zvoleného prùmìru roubovice D,
lze s uvedenými vodièi, pokrytými izolací, realizovat na kmitoètu 145 MHz
funkèní roubovicové antény s minimální výkou 0,017·λ (tj. 35 mm). Této,
øeknìme, krajní monosti, se na VKV
zpravidla nevyuívá. roubovice se
tam zpravidla nevinou s tìsnými závity,
ale s mezerami, pøibliujícími se prùmìru pouitých vodièù. Minimální výka
je pak nejménì dvojnásobná. Prakticky
se volí spíe tak, aby vyhovovala hleObr. 18. Grafické znázornìní
vztahù mezi poètem závitù N a
výkou h roubovicových unipólù
λ /4 pro nìkolik prùmìrù D na
kmitoètu f = 145 MHz. Je zøejmé,
e poèet rezonanèních závitù je
ovlivòován hlavnì prùmìrem
vinutí D a ji ménì výkou
(délkou) antény h. Køivky jsou
vypoèteny podle vzorce (5), a jak
bylo na VKV ovìøeno,
s vyhovující pøesností platí
v rozsahu výek do
h = 0,15·λ a pro vodièe, jejich
prùmìr d je pøiblinì desetinou
prùmìru roubovice D. Køivek lze
vyuít i pro pøepoèet rozmìrù
roubovicové antény na jiný
kmitoèet
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diskùm provozním. Na 145 MHz je to
v rozsahu výek 80 a 120 mm, resp.
0,04 a 0,060·λ .
• Z køivek na obr. 18 je té patrné, e
pøi urèité rozmìrové konstelaci dochází
s daným poètem závitù na daném kmitoètu ke dvojí rezonanci. Jednou u závitù stlaèených, tj. pøi minimální výce
h, a podruhé pøi vinutí roztaeném,
kdy se výka anténa pøibliuje výce
antény nezkrácené. Mezi obìma rezonancemi, tj. mezi obìma výkami se
rezonanèní kmitoèet antény zvyuje,
popø. se pøíli nemìní, jak je uvedeno
v pøedchozím odstavci. Vnì obou výek se rezonanèní kmitoèet sniuje.
Souvisí to se zmìnami vlastní kapacity
a indukènosti vinutí. Tento efekt je nutné brát v úvahu pøi laborování, popø. pøi
eventuálním koneèném dolaïování antény, pokud ovem tento zpùsob doladìní konstrukce antény umoòuje.
• Z køivek na obr. 18 mùeme urèit celkovou délku vodièe L, potøebnou pro
navinutí té které rozmìrové varianty, a
to podle jednoduchého vzorce:
L = π·D·N + h,

(18)

kde D je prùmìr roubovice, N je celkový poèet závitù a h je výka roubovice (rozmìry dosazujeme ve stejných
jednotkách).
Ukazuje se, e v rozsahu obvykle
pouívaných anténních výek h se potøebná rezonanèní délka vodièe výraznì nemìní a pohybuje se mezi délkami
0,5 a 0,6·λ . Je to cenná informace pro
realizaci antény nejjednoduím, experimentálním zpùsobem.
• Z obr. 18 lze zjistit èíselné údaje pro
návrh antény stejného typu na jiný kmitoèet. Je bìnou praxí, e se pracný
vývoj nové antény obchází pøepoètem
rozmìrù vhodné, øeknìme vzorové
antény shodného typu. V pomìru obou
kmitoètù se pøepoètou hlavní rozmìry
vzorové antény. U naí malé roubovice je to výka h a prùmìr vinutí D
nebo poèet závitù N. Ve stejném pomìru by mìl být pøepoèten i prùmìr vodièe d, kterým je roubovice navinuta.
Není to vak zcela nezbytné, nebo
jeho vliv na rezonanèní kmitoèet je výraznì mení. Zmìní-li se oba hlavní
rozmìry (výka h a prùmìr D) ve stejném pomìru, zmìní se ve stejném pomìru celková délka vodièe a tím i rezonanèní kmitoèet. Délka vodièe L / λ rez
proto bude na obou rezonanèních kmitoètech shodná. Stejnou rezonanèní
délku bude mít i vodiè, navineme-li jím
roubovici na pùvodním prùmìru D, ale
s pøepoèteným poètem závitù N. Kadá z obou zmìn by mìla vést k rezonanci na ádaném kmitoètu.
Malou ilustrací rùzných pøepoètù je
tento pøíklad :
Jaké rozmìry bude mít anténa pro
kmitoèet 72,5 MHz, pøepoètená ze
vzorové antény pro 145 MHz (tj. z antény, která má dvojnásobný rezonanèní kmitoèet)? Rozmìry výchozí vzo-
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Tab. 1. Rezonanèní kmitoèty antén, rùznì pøepoètených ze vzorové antény
pro 145 MHz
Výka
Anténa

h
[mm]

Prùmìr Poèet Prùmìr Rezonanèroubo- závitù vodièe ní kmitoèet
frez
vice D
N
d
[MHz]
[mm]
[mm]

Vzorová anténa - a)

100

10

35

1

145,5

Pøepoètená anténa - varianta b)
Pøepoètená anténa - varianta c)
Pøepoètená anténa - varianta d)

100
200
200

20
20
20

35
35
35

1
1
2

71,5
80
75

Pøepoètená anténa - varianta e)
Pøepoètená anténa - varianta f)
Pøepoètená anténa - varianta g)

100
200
200

10
10
10

70
70
70

1
1
2

72,5
81
72,5

Pøepoètená anténa - varianta h)
Pøepoètená anténa - varianta i)
Pøepoètená anténa - varianta j)

100
200
200

20
20
20

70
70
70

1
1
2

32
40
37

Tab. 2. Závislost N2 /N1 na D2 / D1
D2 / D1

100

10

1

0,1

0,01

N2 /N1

0,00398

0,0631

1

15,8

251

rové antény jsou: h = 100 mm, D =
10 mm, N = 35, d = 1 mm.
Pro rùznì pøepoètené antény, odvozené ze vzorové antény pro 145 MHz,
jsou vypoètené rezonanèní kmitoèty
uvedeny v tab. 1. Jednotlivé odvozené
antény - varianty b) a j) v tab. 1 - mají
rùzné kombinace dvojnásobkù rozmìrù vzorové antény.
Z èísel uvedených v tab. 1 je patrný
pomìrnì malý vliv výky antény h a
prùmìru vodièe d na rezonanèní kmitoèet frez antény. Zdvojnásobením obou
hlavních rozmìrových parametrù D
(z 10 mm na 20 mm) a N (z 35 závitù
na 70 závitù) se prodlouí pùvodní délka vodièe L ètyøikrát a rezonanèní kmitoèet tak klesne pøiblinì a na ètvrtinu,
popø. jetì níe u varianty h). U této varianty je vinutí ji velmi tìsné a zvìt-

ená vlastní kapacita velmi krátké
roubovice (h =100 mm = 0,01·λ rez )
sniuje rezonanèní kmitoèet ve shodì
s prùbìhy køivek na obr. 18 v oblasti
nejmeních výek h. Tak krátká anténa bude sice funkèní, ale velmi neúèinná, protoe její vyzaøovací odpor
bude nepatrný: 0,064 Ω!! Dvojnásobná
výka h = 200 mm jej zvìtí ètyøikrát
na pøijatelných 0,26 Ω, jak je tomu napø.
u nejkratích pendrekù v pásmu CB.
• Jiný je postup pøi poadavku zachovat
pùvodní kmitoèet s jinými rozmìry
roubovice.
Nelze-li realizovat anténu podle pùvodního návrhu (je-li napø. k dispozici
hotová roubovice s jiným prùmìrem),
je nutné kompenzovat pomìr prùmìrù
pùvodní a pøepoèítávané antény (D1/D2)
odpovídajícím pomìrem poètu závitù

Obr. 19.
Koeficient
pro nutnou
korekci
pùvodního
poètu závitù
N1 na nový
poèet N2 ,
navinutých
na novém
prùmìru D2
pøi
poadavku
na zachování
pùvodního
rezonanèního
kmitoètu
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Tab. 3. Nejdùleitìjí výchozí údaje pro návrh a realizaci roubovicových antén pro nìkterá pásma KV
h=1m

h=2m

h=3m

f rez
[MHz]

l
[m]

h/l

N pro D =
= 12,5 mm

N pro D =
= 25,4 mm

h/l

N pro D =
= 12,5 mm

N pro D =
= 25,4 mm

h/l

N pro D =
= 12,5 mm

N pro D =
= 25,4 mm

1,8
3,5
3,75
7,05
14,15
21,2
27,0
28,2

166,7
85,7
80
42,55
21,2
14,15
11,11
10,64

0,006
0,0117
0,0125
0,0235
0,0472
0,0706
0,09
0,094

3200
1645
1535
815
402
263
202
192

1370
702
656
349
171
112
86
82

0,012
0,0234
0,025
0,047
0,0944
0,141
0,180
0,188

3675
1885
1758
926
440
268
183
168

1570
805
750
395
188
114
78
72

0,018
0,0351
0,0375
0,070
0,1416
0,212
0,270
0,282

3980
2036
1898
986
428
204
-

1700
870
810
420
184
87
-

(N1 /N2). Z matematických vztahù vedoucích k rovnicím (5) a (6) lze podle
údajù v lit. [3] odvodit, e odpovídající
kompenzaèní pomìry musí vyhovovat
vztahu:
log(N2 /N1) = -1,2·log(D2 / D1).

(19)

Take, má-li být napø. navinuta roubovice na mení prùmìr, je nutné zvìtit
poèet závitù, ale ne ve stejném pomìru!
Pro nìkolik kulatých pomìrù D2 / D1
jsou odpovídající hodnoty N2 /N1 uvedeny v tab. 2 a pro praktickou potøebu je
závislost N2 /N1 na D2 / D1 znázornìna
graficky na obr. 19. V souøadném systému s logaritmickými stupnicemi je
tato závislost vyjádøena pøímkou.
Pøíklad: Anténu na 145 MHz o délce
200 mm, navinutou vodièem o prùmìru 1 mm na prùmìru D1 = 10 mm s poètem závitù N1 = 35 (podle køivek na
obr. 18), chceme realizovat pomìdìnou ocelovou pruinou o prùmìru D2 =
= 6 mm. Pomìr nového a pùvodního
prùmìru D2 / D1 , tj. 6/10, je 0,6. Odpovídající pomìr poètu N2 nových a N1
pùvodních závitù, zjitìný z grafu na
obr. 19, je 1,8. Take nový poèet závitù

N2 by mìl èinit 35·1,8 = 63. Prakticky
stejný údaj mùeme zjistit na obr. 8
z køivky vypoètené podle vzorce (5)
pro D = 6 mm.
Chceme-li pøepoèítat vzorovou anténu na jiný kmitoèet a zároveò zmìnit
prùmìr D, pøepoèteme nejdøíve rozmìry v pomìru kmitoètù (podle prvního
pøíkladu) a pak teprve kompenzujeme
zmìnìný prùmìr D odpovídající zmìnou pomìru závitù (podle druhého pøíkladu).
• Dosud uvedené informace vèetnì
výpoètu, aplikovaného u antény na
145 MHz jakoto typického pøedstavitele vìtiny dnes poívaných krátkých
roubovicových antén, lze prakticky
beze zmìn pouít i na kmitoètech KV.
Proto jsou v následující tab. 3 uvedeny nejdùleitìjí výchozí údaje pro
návrh a realizaci roubovicových antén
pro nìkterá pásma KV (pøesnìji pro
konkrétní kmitoèty), vypoètené podle
vzorce (5), a to pro výky h = 1 m, h =
= 2 m a h = 3 m na prùmìrech D =
= 1,25 cm a D = 2,54 cm (1/2 a 1).
Vliv rozmìrových parametrù té dobøe
znázoròují køivky na obr. 20a, vypoètené stejným zpùsobem.

Jak ji bylo uvedeno, empirický vzorec (5) nezahrnuje vliv pùmìru vodièe
d. Praxe, potvrzená výpoèty podle [P-1]
ukazuje, e pøedpokládaný rezonanèní
kmitoèet se pøíli nelií od skuteèného,
je-li vinutí provedeno tak, aby se minimální mezery mezi závity více ménì
pøibliovaly prùmìru vodièe d, resp.,
aby rozteè mezi závity (mezi osami
sousedních vodièù) byla pøiblinì dvojnásobkem prùmìru d. Z tohoto hlediska mùe být problematická volba vhodného vodièe pro nejnií kmitoèty KV,
kdy má anténa stovky a tisíce závitù.
Zvolíme-li d = h/N, budou se závity právì dotýkat. Pro d = h/ 2·N bude
mezi závity rozteè 2·d, resp. mezera
bude právì d. Budeme-li chtít respektovat výku h, zvolíme d v rozsahu obou
hodnot. U antén s velkým pomìrem
λ / h, tj. u tíhlých roubovic (zejména
na pásmech KV), se zvìtuje délka vodièe potøebná pro navinutí roubovice
a na hodnoty kolem 0,7·λ .
Jistou výhodou mnohazávitových
roubovic je snadnìjí realizace boèníkového napájení. Pøi vìtím poètu závitù se lépe vyhledává vhodná napájecí
odboèka. U roubovicových antén na
KV pásma, které zpravidla nejsou pøipojeny bezprostøednì k vysílaèi, nýbr
jsou napájeny koaxiálním kabelem, se
tak lépe plní poadavky na dobré pøizpùsobení, ádoucí pøi napájení kabelem.
To platí jak pro antény - unipóly - mobilní, tak i pro náhrakové roubovicové
dipóly balkónové nebo podstøení (obr.
20b). Poloha odboèek je sice kritická,
ale vzhledem ke stabilní provozní
poloze KV antény (která není ovlivòována èinností a bezprostøední pøítomností operátora jako u ruèních radiostanic na VKV) lze zabezpeèit dobré
a stabilní pøizpùsobení.

Obr. 20a. Grafické znázornìní vztahù mezi poètem závitù N a výkou h
roubovicových unipólù λ /4, navinutých na tìlese o prùmìru 12,5 resp. 25,4 mm
na nìkolika kmitoètech krátkých vln. Køivky jsou vypoèteny podle vzorce (5)
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Obr. 20b. roubovicový dipól na
pásmo KV s boèníkovým napájením
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Návrh roubovicové
antény
roubovicovou anténu lze navrhnout nìkolika zpùsoby:
1. Metodou momentù. Ta je sice ji
dávno známa, ale její praktické vyuití
umonila a souèasná výpoèetní technika. Dnes je nejuívanìjí metodou,
která usnadòuje výpoèet a návrh rùzných typù antén v nejrozmanitìjích
rozmìrových i konstrukèních konfiguracích pomocí poèítaèových programù,
bez obtíí dostupných i radioamatérùm,
resp. speciálnì pro potøeby radioamatérù vytvoøených.
Pøi dostateèném poètu relativnì velmi krátkých pøímých segmentù, na které musí být pøi této metodì celá anténní
struktura rozdìlena, vypoète program
z daných rozmìrù vechny hlavní elektrické parametry, tj. zisk, impedanci,
íøku pásma, úèinnost atd. spolu s diagramy záøení ve zvolených rovinách
i polarizacích a to i s pøihlédnutím k okolním vlivùm, vèetnì konfigurace a kvality
protiváhy (resp. zemì). Jednou z podmínek, omezující vyuití této metody
v konkrétním programu, je jistá minimální vzdálenost mezi segmentovanými vodièi. Je tedy jen omezenì pouitelná u malých roubovic s tìsnì
vinutými závity. Vzhledem k dalím
monostem se proto v tomto pøípadì
nejeví momentová metoda jako smysluplná, pokud ovem nechceme zkoumat roubovice zvlátních tvarù s dostateènou rozteèí mezi závity nebo
navrhovat velké roubovice s radiálním vyzaøováním. Malé roubovice
s kolmým vyzaøování lze navrhnout
jednodueji.
2. Analytickým pøístupem. Li a Beam
[11] stanovili charakteristické rovnice
pro roubovicové vedení. Výsledky pak
nabídli ve formì nomogramù, postihujících komplikované vztahy mezi geometrickými rozmìry a elektrickými vlastnostmi roubovice. Lze je pouít pøi
návrhu antén.
3. Výpoètem podle empirických vzorcù Kandoiana a Sichaka [3], upravených Tongem [5] a Guertlerem [4]. Ze
zadaných hlavních rozmìrù - délky h,
prùmìru D a vlnové délky λ se vypoète
celkový poèet rezonanèních závitù N
podle døíve uvedené rovnice (5). Pøesnost výsledkù je vyhovující, je-li h ≥ 0,1·λ
a D < 0,3·h. Výpoèet poètu závitù je
uiteènou výchozí informací pro dalí
experimentální postup pøi koneèném ladìní antény. Praxe ukazuje, e takový
postup je nezbytný pøi koneèné realizaci kadého návrhu vzhledem k úzkopásmovému charakteru rezonanèních
vlastností této antény a významnému
vlivu nejbliího okolí, tj. i tìla operátora.
4. Pomocí poèítaèových programù,
napø. HELICAL 3.EXE (nebo MOBILE), o kterých se zmiòujeme v samostatné kapitole.
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5. Pøepoètem rozmìrù ovìøené vzorové antény tého typu, urèené pro jiné
kmitoètové pásmo, nebo korekcí rozmìrù pøi novém uspoøádání stávající
antény. Výchozí údaje i postupy nabízí kapitola Rozmìry antén a obr. 18,
obr. 19 a obr. 20 spolu s tab. 3.
6. Experimentálním zpùsobem, který
vychází pouze z pøibliné délky vodièe,
potøebné pro navinutí malé rezonanèní
roubovice o dané výce h. Tento postup se pøi amatérském pøístupu k tomuto problému jeví jako nejúèelnìjí,
mimo jiné i proto, e bez ruèního
laborování a koneèného doladìní se
v koneèné fázi stejnì neobejde ádný z pøedchozích zpùsobù. Se skrovnými amatérskými prostøedky lze i v omezených prostorových podmínkách
naladit malou roubovicovou anténu do
rezonance, popø. ji té pøizpùsobit.
Vzhledem k typu a pouití antény se
nastavují jen vlastnosti napájecí. Odpadají poadavky na kontrolu èi optimalizaci vlastností smìrových, které jsou
obvykle nároèné na prostor a pøístrojové vybavení. Obratný experimentátor
zvládne celou záleitost pouze s pøístrojem typu GDO a popø. i bez nìho.
Uiteèné doplòující informace pro
experimentální návrh poskytují zmínìné
snadno dostupné aplikaèní poèítaèové
programy (P-1) a ji uvedené graficky
znázornìné závislosti, odvozené z empirických vzorcù podle [3]. V dalím se
proto budeme zabývat experimentálním
postupem.

Praktický postup
pøi návrhu a realizaci
Nic se nevyrovná tomu, rozumìt
vìcem, které dìláme, jak øíká pan
Norton v úvodním citátu, ale roubovicovou anténu lze prakticky vybastlit
i bez úvodních teoretických informací.
Je to vlastnì velmi jednoduché. Pro
praktické zhotovení roubovicové antény na urèitý kmitoèet je nejdùleitìjí
(ale i postaèující) výchozí rozmìrovou
informací délka vodièe, potøebná pro její
navinutí na zvolený prùmìr D.
Z rùzných výpoètù, graficky znázornìných závislostí nebo poèítaèových
programù vyplývá, e pro nejuívanìjí
rozmìrové konfigurace krátkých roubovicových antén - roubovicových
unipólù λ /4 - potøebujeme obvykle vodiè o délce 0,7 a 0,5·λ . Vyuijeme-li
pro návrh antény konkrétních údajù
z obr. 18 a obr. 20 nebo výpoètu podle
vzorce (5), mùeme urèit délku vodièe
pøesnìji dosazením potøebných èíselných údajú do vzorce pro celkovou délku vodièe (18).
Je výhodné vinout roubovici s jistou
rezervou, tj. ponìkud delím vodièem,
abychom se do rezonance dostali postupným odstraòováním (odstøíháváním)
závitù z volného konce roubovice.
Zpùsob vinutí bude ovlivnìn druhem
vodièe, resp. tím, zda pùjde o vinutí samonosné, obvyklé na pásmu VKV,
nebo o vinutí na pevné nebo pruné

izolaèní jádro, nezbytné u mnohazávitových antén na pásma KV.
Pevným jádrem mohou být nejrùznìjí plastové(vodovodní) nebo laminátové trubky. Pruným jádrem mohou
být laboratorní PE trubky, nìkteré plastové hadice, ale i vnitøní dielektrické PE
izolace koaxiálních kabelù.
U antén pro pøenosné radiostanice
je tøeba vzít v úvahu i typ anténního konektoru a volit jádro tak, aby s ním pak
celá anténa tvoøila kompaktní celek.
I samonosnou roubovici navineme
nejprve na pevné jádro, tj. tyè nebo
trubku vhodného prùmìru. Vineme závit tìsnì vedle závitu a dobøe utahujeme. Hotové vinutí sejmeme s trnu
a roztáhneme na potøebnou délku, nejlépe tak, e mezi první dva závity zasuneme drát, jehlu nebo vrtáèek a otáèením roubovice jej protáhneme celou
její délkou. Mezi závity tím vznikne rovnomìrná mezera, odpovídající prùmìru
protahovaného pøedmìtu.
Se samonosnými roubovicemi na
VKV, navinutými mìdìnými (Cu) vodièi
o prùmìru 1 a 2 mm se sice dobøe
experimentuje, ale v koneèném uspoøádání musejí být z dùvodu vìtí mechanické odolnosti navleèeny na pruné jádro. Z pevnostních hledisek jsou proto
vhodné roubovice z ocelových pruin,
které se vyskytují v rùzných rozmìrových variantách v obchodech s náhradními díly pro automobily. Pomìdìním
získají dobré vf vlastnosti antén zhotovených z mìdìných vodièù. Zùstanou-li
nepomìdìny, pak se i na dobré protiváze svým ztrátovým odporem samy pomìrnì dobøe pøizpùsobí (viz obr. 30).
roubovice z tenèích vodièù nemohou být samonosné a musí být navinuty na pevné nebo pruné jádro trvale.
Nepokryje-li potøebný poèet závitù zvolenou výku (délku) antény, navineme
roubovici s mezerami. Mezery se nejlépe vytvoøí druhým, souèasnì vinutým
vodièem, který se pak odstraní.
Pøed koneèným nastavením rezonance by mìla být celá anténa, vèetnì
konektoru, mechanicky stabilnì sestavena. Usnadní se tím pøesné a nemìnné nastavení rezonanèního kmitoètu.
Na obr. 21 je nakresleno pøipojení
kabelového konektoru BNC k malé
roubovici pro 145 MHz, navinuté na
pruné polyetylenové (PE) jádro o prùmìru 6 mm z dielektrické izolace koaxiálního kabelu.
Nedílnou funkèní èástí krátké roubovice, tj.( roubovicového) unipólu λ /4,
je umìlá zemì - protiváha, ve skuteènosti pouzdro ruèní radiostanice (vèetnì
ruky operátora) nebo karoserie vozidla.
Svým tvarem, rozmìry a konstrukcí
ovlivòuje vyzaøovací i napájecí vlastnosti
antény, tj. i její rezonanèní kmitoèet.
Pro nastavení rezonance je proto
nezbytné, aby anténa mìla vhodnou
protiváhu. Ta se sice mùe, ale také
nemusí shodovat se skuteènou protiváhou, nad kterou pak bude anténa provozována. Svým vlivem na rezonanèní
kmitoèet by ji vak mìla nahradit, aby
se pøi koneèném nastavení antény v de-
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Obr. 21. Detail antény pro 145 MHz,
zakonèené kabelovým konektorem
BNC. Anténa je navinuta mìdìným
(Cu) vodièem o prùmìru 1 mm na
pruné polyetylenové (PE) jádro
o prùmìru 6 mm z dielektrické izolace
koaxiálního kabelu
finitivních provozních podmínkách její
naladìní ji podstatnì nemìnilo.
U nezkráceného lineárního unipólu
λ /4 se za dostateènou protiváhu povauje ploná protiváha o prùmìru λ .
U zkrácených antén jsou rozmìrové nároky na protiváhu mení. Minimální polomìr ploné protiváhy by vak nemìl být mení ne dvojnásobná výka
antény. Rezonanèní kmitoèet malé
roubovice proto nastavíme s dostateènou pøesností, umístíme-li ji tímto
zpùsobem. Napø. 15 cm dlouhou roubovici umístíme pøiblinì ve støedu
kruhové vodivé plochy (i nepravidelné)
o prùmìru kolem 60 cm.

Naladìní roubovicové
antény

GDO (odvozeno z anglického Grid Dip
Oscillator, èeský název sací mìøiè se
neujal).
Pro úplnost pøipomeòme, e èinnost tohoto pøístroje, v podstatì mìøicího oscilátoru, je zaloena na pøenosu
vf energie mezi oscilátorem a mìøeným pasivním rezonanèním LC obvodem. Pøenos je nejvìtí právì na rezonanèním kmitoètu. Úbytek energie
v oscilaèním obvodu mìøièe se projeví
poklesem amplitudy oscilací, resp.
zmìnou proudu kolektoru nebo báze
tranzistoru v oscilátoru. V dobách elektronkových, kdy byl GDO vynalezen, se
tento úbytek energie projevoval poklesem (dipem) møíkového proudu (grid
current). Odtud tedy pochází jeho pøetrvávající tradièní název GDO, i kdy
v dneních tranzistorových oscilátorech ádný møíkový proud nemìøíme.
V anglické amatérské literatuøe ji nacházíme oznaèení TDO - Transistor
Dip Oscillator.
Cívku nebo smyèku GDO naváeme induktivnì k mìøené roubovici
v místì nízké impedance, tj. v patì antény nìkterým ze zpùsobù podle obr. 22
a ladìním GDO najdeme rezonanci.
Vazba by mìla být stabilní a co nejvolnìjí, tj. bez nepøíznivého vlivu na rezonanèní kmitoèet antény. Vzájemná poloha antény a mìøicího zaøízení by
mìla zùstat bìhem mìøení nemìnná.
Nejcitelnìji ovlivòují rezonanci antény vechny zmìny v místì vysoké impedance, tj. na horním konci antény.
Tam obvykle provádíme potøebné zmìny a úpravy. Mají na rezonanèní kmitoèet výrazný vliv.
Rezonanèní kmitoèet se zvyuje:
- zkracováním antény zmenováním
poètu závitù (odstøiháváním závitù),

Naladìní je koneèná úprava rozmìrù antény, abychom dosáhli rezonance,
resp. pøizpùsobení na daném kmitoètu.
Podle podmínek, moností (pøístrojového vybavení) i zkueností mùeme
volit z tìchto zpùsobù:

- prodluování (protahování) délky vinutí
s pùvodním, nemìnným poètem závitù,
je-li celková délka (výka) h antény
mení ne 0,1·λ . Smysl tohoto postupu
názornì vyplývá z obr. 18 a obr. 20.
Mìní-li se rozmìry roubovic (N, D a
h / λ ) ve shodì s prùbìhy køivek, tak se
rezonanèní kmitoèty nemìní. V oblasti
nalevo od køivky se rezonanèní kmitoèty zvyují, v oblasti napravo se sniují.
Startuje-li se pøi dolaïování antény
zmìnou výky ze støední svislé oblasti
køivky, pak se rezonanèní kmitoèet podstatnì nemìní, resp. se pøi zmìnì výky h vdy sniuje, protoe zùstává napravo od køivky konstantní rezonance.
Tento zpùsob jemného doladìní
umoòují spíe samonosné roubovice
pro pásma VKV.
Rezonanèní kmitoèet se sniuje:
- prodluováním antény pøidáváním
závitù,
- prodluováním antény rovným vodièem, resp. jakoukoli kapacitní zátìí na
horním konci antény,
- stlaèováním roubovice s pùvodním
poètem závitù (zhuováním závitù)
v pøípadì, kdy se výka antény pøibliuje výce minimální (stlaèováním závitù
se zvìtuje vlastní kapacita vinutí),
- prodluováním (protahováním) délky
vinutí s pùvodním nemìnným poètem
závitù v pøípadì, kdy se délka antény
pøibliuje délce antény nezkrácené (viz
obr. 18 a obr. 20),
- kadým ochranným nebo stabilizaèním pouzdrem z izolaèního materiálu,
které je pøevleèené pøes vinutí (smrovací buírka apod.),
- novým navinutím tlustím vodièem.

Nastavení na nejsilnìjí pøíjem

2. Nastavení na nejsilnìjí pøíjem (s pøipojenou radiostanicí, tj. v provozním
uspoøádání).
3. Indikace a optimalizace vf výkonu do
antény (opìt v provozním uspoøádání).
4. Mìøení vzdáleného elektromagnetického pole (v provozním uspoøádání).
5. Mìøení impedance antény oddìlenì od radiostanice nebo v provozním
uspoøádání, a to podle pouité metody
a pøístrojù (napø. reflektometrem, analyzátorem SWR nebo umovým mùstkem).

Rezonanci vlastní roubovice nastavíme nejsnadnìji pomocí pøístroje

- novým navinutím tenèím vodièem,

- novým navinutím na vìtím prùmìru,

1. Nastavení rezonance vlastní antény pomocí GDO (oddìlenì od radiostanice.

Nastavení rezonance antény
pomocí GDO

- novým navinutím na mením prùmìru,

Obr. 22. Rezonanci roubovicového
unipólu λ /4 snadno nastavíme pomocí
GDO. Na obrázku jsou naznaèeny
nejvhodnìjí vazby

Není-li k dispozici GDO ani jiný vhodný pøístroj, zkusíme nastavit rezonanci
antény pomocí S-metru a nf signálu
z reproduktoru nebo sluchátka vlastní
radiostanice.
Plynulé zmìny hlasitosti akustického signálu jsou pro optimální naladìní
uiteènìjí ne skokové zmìny indikace S-metru, signalizované mìnícím se
poètem údajnì estidecibelových
(resp. desetidecibelových) obdélníèkù
na displeji. Je-li k dispozici cejchovní
køivka S-metru, zvolíme pro zjitìní síly
signálu oblast s minimální strmostí
køivky, tj. oblast, ve které je zmìna údaje indikátoru o jeden obdélníèek zpùsobena minimální zmìnou síly signálu (podrobnìjí informace o S-metrech
a jednoduchém zpùsobu jejich cejchování byly v PE publikovány v [23]).
Na pøijímaèi vyhledáme vhodnou
stanici, nejlépe pøevádìè. Je-li anténa
v rezonanci, pak pøi pokusu o její rozladìní rukou na horním konci antény signál výraznì zeslábne.
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Pokud anténa v rezonanci není, mohou nastat dva pøípady.
Po pøiblíení èi doteku ruky signál
zeslábne. To znamená, e anténa je ji
za rezonancí smìrem k niím kmitoètùm. Kapacitou ruky na horním konci jsme ji dále rozladili k niím kmitoètùm.
Po pøiblíení ruky signál zesílí. Rezonance jetì nenastala. Anténa je
tedy naladìna na vyí kmitoèet, co je
pøi tomto zpùsobu ladìní výhodné. Døíve zmínìnými úpravami pro sníení rezonanèního kmitoètu se toti k rezonanci budeme pøibliovat shora, a ji
v poslední fázi pohybem ruky bezpeènì najdeme.
Anténa se tak nastaví do rezonance
v podmínkách reálného provozu (tj.
v provozní poloze s reálnou radiostanicí i operátorem) bez pøístrojù a jiných
pomùcek.
Rezonance ovem není impedanèní
pøizpùsobení. I kdy na rezonanèním
kmitoètu dosahují proudy a napìtí v obvodu antény maximální velikosti, co
se projeví pøi pøíjmu i pøi vysílání, tak
zároveò se jetì nemusí optimálnì
pøenáet vf energie mezi vysílaèem a
anténou. Rezonující anténa tedy nemusí být k vysílaèi automaticky impedanènì pøizpùsobena. Døíve uvedenými
zpùsoby vak pøizpùsobení antény mùeme nastavit.
Praxe vak ukazuje, e pøi bìném
provozu s ruèní radiostanicí vybavenou
malou roubovicí nemá optimální pøizpùsobení antény pozorovatelný (èi
spíe slyitelný) úèinek na kvalitu
spojení. Je to zpùsobeno výrazným vlivem ztrátové protiváhy (tj. ruky a tìla
operátora) na úèinnost (resp. ztráty)
antény, který èiní prakticky neslyitelným rozdíl mezi anténou cílenì pøizpùsobenou a anténou nepøizpùsobenou, ale rezonující. Lze to doloit
i výsledky impedanèních mìøení antény
pro 145 MHz, realizovaných v rùzných
provozních podmínkách (viz obr. 35)
analyzátorem SWR typu MFJ 259.
Zmínìný analyzátor SWR typu
MFJ [24, 25] je v souèasné dobì zcela
nepochybnì tím nejvhodnìjím i nejdostupnìjím pøístrojem pro optimální naladìní a zejména pøizpùsobení
vìtiny antén, vèetnì roubovic, v podmínkách amatérského experimentování - a to na profesionální úrovni.
Avak i ten, kdo jej zatím nevlastní,
nebo jej nemá k dispozici, mùe dosáhnout dobrých výsledkù podstatnì
jednoduí pomùckou.

Indikace a optimalizace
vf výkonu do antény
K indikaci a optimalizaci vf výkonu
do antény mùeme pouít malé árovky v proudovém maximu, (tj. v patì antény), zapojené v sérii s vodièem roubovice podle obr. 23 a obr. 25. Svit
árovky opticky, tj. názornì a sugestivnì signalizuje intenzitu vf proudù, které
vysílaè za daných podmínek do antény
dodává. Pro mnohé je to moná názornìjí demonstrace toku vf energie
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Obr. 23. Ètvrtvlnný unipól (malou
roubovicovou anténu) lze naladit do
rezonance pomocí malé árovky
v patì antény (v proudovém maximu)
do antény, ne jakou vyvolá øada
pøesných èíselných údajù na displeji
analyzátoru. Intenzita svitu je jednoduchou a jednoznaènou indikací rezonance i pøizpùsobení. Èím vìtí je svit, tím
vìtí vf proud anténa odebírá a tím vìtí výkon vyzaøuje. V amatérské terminologii se døíve uíval pøiléhavý výraz
- anténa táhne (jako komín). Výhodou
optického ladìní árovkou v proudovém maximuje je také zøetelná indikace meních zmìn, které S-metr ani
ucho nezaregistrují.
Uiteènì toho lze vyuít napø. pøi
posuzování vlivù rùzných úprav antény
a protiváhy na úèinnost vyzaøování.
Malé, nìkolikadecibelové zmìny, ke
kterým dochází pøi úpravách nebo
zmìnách protiváhy, S-metr ani ucho
zpravidla nezaregistrují, ale svit árovky je signalizuje zcela zøetelnì.
I kdy je malá árovka pouhým indikátorem a ne mìøicím pøístrojem v pravém slova smyslu, mìla by mít minimální odpor a malou reaktanci, aby
pøizpùsobení antény sama výraznì
neovlivòovala.
Minimální odpor mají árovky na
malé napìtí a vìtí proud. Pro ná úèel
vyhoví malé árovky do kapesních svítilen (2,5 V nebo 3,5 V/0,3 A), které zøetelnì hnou ji pøi 140 mA, co je
proud, který dodává 1 W vysílaè do pøizpùsobené zátìe 50 Ω. Pro vìtí výkony jsou pouitelné bìné autoárovky nebo tzv. sufitky (6 V/2 a 3 W).
Budou-li vysílaným výkonem jen slabì
rozhaveny, mohou se v obvodu antény ponechat trvale. Výkon, který samy
spotøebují, nebude velký.
A do kmitoètù kolem 30 MHz mají
tyto árovky malou reaktanci, take se
jejich zaøazením (resp. vyøazením) naladìní antény prakticky nezmìní. Na
obr. 26 je pro zajímavost vyznaèen prùbìh impedance dvou árovek v rozsahu
27 a 300 MHz. Aèkoliv jsou obì árovky rozmìrovì zdánlivì stejné, stoupá reaktance u typu 6 V/0,3 A s kmitoètem rychleji ne u typu 6,3 V/0,05 A.
Teprve lupa odhalí subminiaturní spirálku vlákna, která tuto árovku rychleji
elektricky prodluuje. Na vyích kmitoètech tak kadá z obou árovek ji
ovlivní svojí reaktancí naladìní antény,

pokud se stává její souèástí. Rezonance se posune k niím kmitoètùm.
Tento vliv lze omezit zapojením árovky do napájecího vedení podle obr. 24.
Odporová sloka impedance árovek je za studena mení, ne jaká odpovídá jmenovitým stejnosmìrným
hodnotám napìtí a proudu. Je to obecná vlastnost vakuových vláknových svítidel. Jejich odpor stoupá s proudovým
zatíením, co je tøeba brát v úvahu.
Proto by pøi vyladìní nemìly svítit naplno, aby pøizpùsobení výraznì neovlivòovaly.
Tolik tedy k malým árovkám - uiteèným pomùckám pro pochopení a
názornou demonstraci nìkterých projevù anténní duchaøiny.

Mìøení vzdáleného
elektromagnetického pole
Mìøení vzdáleného elektromagnetického pole, vybuzeného vysilaèem s nastavovanou, resp. mìøenou anténu, je
obecnì i objektivnì nejprùkaznìjí metodou pro ovìøení napájecích, ale pøedevím vyzaøovacích (smìrových)
vlastností antény v konkrétních provozních podmínkách. Vzhledem k platnosti
pricipu reciprocity mùeme pouít mìøenou anténu jako pøijímací. Z rùzných
dùvodù je to výhodnìjí. Na profesioObr. 24.
Praktické
pouití malé
árovky pøi
laborování.
árovka je
souèástí
antény a na
VKV ji svojí
vlastní
reaktancí,
resp.
elektrickou
délkou,
ovlivòuje
naladìní
antény.
V pásmu CB
je tento vliv
ji zanedbatelný

Obr. 25. Koaxiální adaptér se árovkou
pro indikací vf proudù pøi proudovém
napájení antény zmenuje vliv árovky
na ladìní antény
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Obr. 26.
Impedance
dvou typù
árovek
v pásmu
27 a 300
MHz

napájecích vlastností a porovnávání
rùzných vesmìrových vertikálnì polarizovaných antén stejného typu, umístìných vdy ve stejném místì, postaèí
minimální vzdálenost 2 a 4·λ .
Pro pøesnìjí mìøení smìrových
vlastností antény nebo anténní soustavy by mìla být splnìna podmínka pro
minimální vzdálenost r mezi mìøenou a
monitorovací anténou:
r ≤ 2·D 2 / λ ,

nální úrovni jsou tato mìøení nároèná
i nákladná, jak o tom bylo ji na tìchto
stránkách referováno [26]. Pøi dodrení
jistých zásad vak mùeme tímto zpùsobem, a to i se skromnými amatérskými prostøedky, úspìnì optimalizovat a objektivnì porovnávat rùzné
antény, vèetnì malých roubovic. Mùeme tak mìøit té smìrové vlastnosti
pøi rùzných vzájemných provozních polohách a orientacích antény (radiostanice) a operátora.
Vyhovujícími amatérskými prostøedky pro tato pokusná mìøení jsou jednoduché diodové indikátory s ruèkovými
mìøidly podle obr. 27, pøipojené ke
shodnì polarizované mìøené anténì.
Ta by mìla být umístìna v minimální, ale dostateèné vzdálenosti od antény vysílací. Pro pouhé nastavování
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kde D je nejvìtí efektivní rozmìr (apertura) mìøené antény, v naem pøípadì
anténní soustavy operátor-anténa (pokud bychom chtìli mìøit vliv vzájemné
orientace operátora a radiostanice s anténou na deformaci pùvodnì vesmìrového vyzaøování samotné antény).
V praxi se volí spíe vìtí vzdálenost, která je omezena citlivostí pouitých indikátorù a výkonem vysílaèe.
Bìhem mìøení by se nemìlo mìnit
vzájemné uspoøádání jednotlivých zaøízení a jejich obsluhy. Pøi vìtí vzájemné vzdálenosti antén se mìøení usnadní tím, e se diodové a filtraèní obvody
oddìlí od vlastních ruèkových mìøidel
stejnosmìrným vedením (nejlépe kroucenou òùrou), které se vede nejkratím smìrem a po zemi k obsluze mìøené antény, pokud je pouita jako
anténa vysílací.
Jednoduché neocejchované diodové indikátory s ruèkovými mìøidly dobøe
vyhoví jak pro naladìní antény, tak pro
relativní, kvalitativní porovnávání rùzných antén a jejich úprav. Nevyhoví
vak nároènìjím poadavkùm na
kvantitativní (èíselné) vyjádøení rozdílù,
zpravidla v dB. Pøíèinou jsou nelineární
charakteristiky pouívaných diod, zejména v oblasti minimálních proudù,
kde je i po pøípadném ocejchování
pøesnìjí ètení hodnot na stìsnané
stupnici nesnadné.
Jak se v praxi potvrdilo, lze tuto potí odstranit lineárním pøevodníkem støídavých vf napìtí na napìtí stejnosmìrná, realizovaným formou mìøicí sondy
s velkým dynamickým rozsahem. Doplnìna bìným multimetrem, zmìní
jednoduchý diodový indikátor v pomìrnì pøesný mìøicí pøístroj. Uplatní se
tedy dobøe nejen pøi mìøení intenzity
elektromagnetického pole, ale napø.
i jako doplnìk diodových reflektometrù,
kde usnadní pøesnìjí ètení vìtích
hodnot ÈSV, bìným neupraveným reflektometrem neuskuteènitelné.
Podrobný konstrukèní popis pøevodníku vf na ss napìtí byl publikován v PE
ji v roce 1997 [27].

Mìøení impedance antény
oddìlenì od radiostanice nebo
v provozním uspoøádání

Obr. 27. Jednoduché diodové
indikátory elektromagnetického pole

Mìøení impedance jakékoli antény
za úèelem jejího pøizpùsobení k definované impedanci napájeèe (resp. vysílaèe) vyaduje, aby byly zjitìny obì
sloky impedance - reálná(odporová) a
jalová neboli imaginární (reaktanèní, a
to kapacitní nebo indukèní). Podle na-

mìøených hodnot se pak upraví rozmìry antény nebo se navrhne vhodný pøizpùsobovací obvod.
To je standardní profesionální postup, v amatérských podmínkách donedávna stìí realizovatelný.
Mìøí se buï ve standardních, pøesnì definovaných podmínkách, které se
podstatnì nelií od podmínek, za kterých budou antény provozovány, nebo
se mìøí v nestandardních podmínkách
jejich reálného pouití. První zpùsob je
vhodný té pro nìkterá systematická
mìøení antén. Druhý zpùsob je nezbytný u antén provozovaných v nestandardních podmínkách, jakými jsou i antény pro pøenosné radiostanice.
Vechny pøístroje, vèetnì vf a nf síových pøívodù je tøeba pøi kadém mìøení uspoøádat tak, aby neovlivòovaly
mìøené údaje. Není to obtíné u antén
(a tìch je vìtina), které je moné mìøit ve zmínìných standardních podmínkách, za kterých budou provozovány.
Donedávna to vak bylo obtíné u antén pøipojených bezprostøednì k vysílaèi, který s nimi tvoøi funkèní celek, tj.
právì u ruèních radiostanic. Øeilo se
to napø. peèlivì naladìnými oddìlovacími ètvrtvlnnými obvody (rukávy),
které vysokofrekvenènì oddìlovaly mìøenou anténu, upevnìnou na maketì
radiostanice (obr. 28), od vlastního mìøièe impedance. Takové mìøicí zaøízení
bývalo donedávna pøíli rozmìrné,
take nebylo moné pøipojit mìøicí pøístroj mezi malou pøenosnou radiostanici a anténu bez výrazného zkreslení
výsledkù. Jistým øeením mùe být
rozmìrovì malý, peèlivì stínìný reflektometr, pøipojený bezprostøednì
(konektor na konektor) mezi anténu a
vysílaè. Ve svém nejjednoduím provedení to vak není mìøiè impedance,
ale pouhý indikátor pøizpùsobení. Je jím
ostatnì i vestavìný reflektometr u vìtiny KV transceiverù. Pøenosné ani
mobilní radiostanice jím vak vìtinou
vybaveny nejsou.
Zásadní zmìnu vnesla do této praxe
nová generace pøístrojù - analyzátorù
ÈSV, jejich realizaci umonil rozvoj mikrominiaturizace a výpoèetní techniky.
Tzv. analyzátory ÈSV jsou malé pøístroje pro mìøení vlastností antén, napájecích vedení a LC obvodù [26].
Kompaktní a pomìrnì malé pøístroje
jsou vybaveny promìnným oscilátorem
s rozsahy pøepínanými od KV a do VKV
pásem, vf impedanèním mùstkem, kmitoètovým èítaèem a osmibitovým mikropoèítaèem s pevnì uloeným programem, který z pomìrù na vf mùstku
vyhodnotí a na displeji zobrazí zmìøené
hodnoty vech potøebných parametrù.
V základní nabídce pøi mìøení impedance to jsou:
- kmitoèet v MHz,
- ÈSV,
- reálná (odporová) sloka impedance v Ω,
- jalová (reaktanèní) sloka impedance
v Ω.
Ze zobrazených údajù lze okamitì
vytìit potøebné informace o vlastnos-
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Obr. 28. Mìøení napájecích vlastností
antén na ruèních radiostanicích.
Nepøíznivý vliv rozmìrných pøístrojù je
nutné eliminovat dvojicí ètvrtvlnných
rukávù na mìøicím kabelu. Naladìní
rukávù a uspoøádání celé sestavy není
snadné
tech antény, realizovat odpovídající
zmìny a jejich vliv na impedanci ihned
pøekontrolovat.
Zásadní zmìnou je tedy monost
mìøit impedanci antény v podmínkách,
odpovídajících praktickým provozním
podmínkám, kdy operátor drí radiostanici v ruce. Analyzátor ÈSV, konkrétnì
typ MFJ 259B, resp. novìjí verze MFJ
269, se svými rozmìry (10x6x17 cm)
podstatnì nelií od rozmìrù pøenosných (ruèních) radiostanic, take mìøenou impedanci pøipojené antény lze povaovat za impedanci skuteènou.

Výsledky
impedanèních mìøení
Napájecí, tzn. impedanèní vlastnosti
malých roubovicových antén, posuzované z rùzných hledisek na pøedchozích stránkách, doplòují výsledky mìøení, znázornìné graficky v souøadnicové
síti Smithova diagramu na obr. 30 a
obr. 35. Mìøení byla realizována SWR
analyzátorem MFJ 259B (resp. MFJ
269) nebo Z-g diagrafem ZDU od firmy
Rohde&Schwarz. Výsledky mìøení se
od sebe prakticky neliily. Mìøení Zg diagrafem vak bylo pracnìjí a sloitìjí.
Kruhový diagram Smithùv navrhl
v roce 1939 americký inenýr P. H.
Smith [27] jako pomùcku, èi spíe nástroj grafické poèetní metody, která nahradila obtíné matematické výpoèty pøi
øeení vf obvodù, napájeèù, pøizpùsobovacích obvodù, antén apod.
V krátké dobì se stal nezbytnou pomùckou kadého anténáøe a nezanikl
ani v souèasnosti, kdy grafické i matematické výpoèty øeí pøesnì a rychle
poèítaèe. Je neocenitelný a nezastupitelný pro názorné a srozumitelné vysvìtlení vech problému kolem napájení a pøizpùsobování antén.
Kruhová souøadnicová sí Smithova
diagramu je vak také vhodným prostøedím pro pøehledné znázornìní impedanèních charakteristik antén, vèetnì jejich pøizpùsobení k dané vlnové
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impedanci napájecího vedení. Pro tento
úèel jsme jej také pouili.
Vzhledem ke konkrétní impedanci
napájecího vedení jsou pùvodní normované hodnoty reálných (odporových) a jalových (reaktanèních) sloek
impedance pøepoèteny na 50 Ω. Proto
odpovídají skuteèným hodnotám, namìøeným a znázornìným na displeji
analyzátoru MFJ, se kterým byla mìøení provedena. Tatá mìøení s velmi
podobnými výsledky byla nejprve pro
kontrolu uskuteènìna Z-g diagrafem.
Smithovy diagramy na obr. 30 a obr.
35 se tak svým vzhledem ponìkud lií
od obvyklého znázornìní, na které jsou
odbornìji fundovaní ètenáøi zvyklí...
Vìtina impedanèních charakteristik
byla mìøena s anténou typu roubovicový unipól λ /4 pro pásmo 145 MHz s tìmito
základními rozmìrovými parametry:
- výka antény h = 95 mm,
- celkový poèet závitù N = 53,
- vnitøní prùmìr vinutí D = 6 mm,
- prùmìr vodièe d = 1 mm.
První série mìøení, pøi kterých se
mìly ovìøit, vzájemnì porovnat a názornì demonstrovat vlastnosti samotné roubovice, byla realizována na univerzální rovinné protiváze o rozmìrech
150x150 cm (obr. 29), pùvodnì urèené
pro mìøení bìných, nezkrácených
unipóåù na VKV pásma. V kmitoètovém
rozsahu VKV lze povaovat tuto protiváhu (resp. umìlou zem) za ideální
(bezeztrátovou), která prakticky nezvìtuje ztrátový odpor mìøených antén. Podmínky mìøení se tak velmi pøibliují reálným podmínkám mobilních
antén na karoseriích vozidel. Tyto antény proto (po instalaci na vozidlo) ji nevyadují dalí úpravy, ale jen obvyklou
kontrolu pøizpùsobení - ÈSV.
roubovice, zakonèené konektorem
BNC podle obr. 21 byly k mìøicímu zaøízení, umístìnému za protiváhou, pøi-

Obr. 29. Mìøení impedance malé
roubovicové antény pro 145 MHz na
rovinné protiváze o rozmìrech
150x150 cm. Na snímku je skládaný
roubovicový unipól, jeho impedanèní
køivky jsou na obr. 33
pojovány koaxiálním kabelem, jeho
délka i útlum byly kompenzovány (odeèteny), take znázornìné impedanèní
køivky platí na konektoru antény.
Druhá, mení série mìøení pak mìla
ovìøit napájecí vlastnosti antén pro pøenosné radiostanice ve skuteèných
provozních podmínkách, tj. s anténou
instalovanou jakoby na pøenosné radiostanici, ve skuteènosti na analyzátoru
MFJ, který se svými rozmìry pøenosným radiostanicím pøibliuje.
Vliv povrchové úpravy vodièe na
ztrátový odpor, resp. na úèinnost
malé roubovicové antény, znázoròují
impedanèní køivky na obr. 30.
Pøi stanovení úèinnosti krátké roubovicové antény - unipólu vycházíme ze vzorce (8) pro její vyzaøovací
odpor RV .
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Obr. 30. Vliv
povrchové
úpravy na
impedanci malé
roubovicové
antény

Obr. 31. Impedance boèníkovì pøizpùsobené antény

Obr. 33. Impedance skládaného roubovicového unipólu
Mìøená anténa, roubovicový unipól o výce h = 95 mm, tj. 0,046·λ na
145 MHz (λ = 2069 mm), s 53 závity
navinutými vodièem o prùmìru 1 mm
na prùmìru 6 mm, má podle vzorce
(8) vyzaøovací odpor R V = 1,35 Ω.
Z této hodnoty vycházíme pøi úvahách o její pravdìpodobné úèinnosti.
Písmeny ACU je oznaèena roubovice navinutá holým mìdìným vodièem,
která se na rezonanèním kmitoètu (necelých 145 MHz) chová jako èinný odpor RA = 5 Ω. Tuto hodnotu zjistíme na
Smithovì diagramu na prùseèíku reálné osy s impedanèní køivkou.
Rozdíl RA a RV je pravdìpodobným
ztrátovým odporem R Z vlastní roubovicové antény. RZ je tedy 5 - 1,35 =
= 3,65 Ω. Dosazením do vzorce (16)
vypoèteme úèinnost η = 27 %. Tento

Obr. 32. Impedance antény pøizpùsobené paralelním kondenzátorem

Obr. 34. Impedance roubovicové antény v provozních podmínkách

údaj vak platí jen pro anténu v mìøeném uspoøádání (na dobré protiváze) a
pøi teoretickém napájení ze zdroje
o vlnové impedanci Z0 = 5 Ω nebo pøi
bezeztrátovém pøizpùsobení antény na
obvyklých 50 Ω transformací impedance v pomìru 1 : 10. V tomto pomìru se
toti transformuje R V i R Z , take pomìr obou odporù, a tím i úèinnost, zùstanou zachovány (neuplatní-li se
ovem dalí ztrátové odpory pøizpùsobovacího (transformaèního) obvodu, se
kterými je tøeba pøi tak velkém transformaèním pomìru poèítat).
Pokud by byla anténa provozována
bez pøizpùsobení, tj. s ÈSV = 10 (co
by bylo prakticky moné buï pøímo na
mìøicí protiváze nebo na støee vozidla, tj. v podmínkách, které by nezvìtovaly ztrátový odpor antény), zmenila

by se úèinnost o ztráty nepøizpùsobením (teoreticky 0,33x) na celkových
9 %. To ovem pouze za pøedpokladu,
e by vysílaè i s tak znaèným nepøizpùsobením dodával pùvodní výkon, co je
nepravdìpodobné.
To jsou vak spíe jen teoretické
úvahy, uiteèné snad jen pro názornìjí objasnìní celé problematiky.
Prakticky stejný impedanèní prùbìh
jako roubovice ACU mají roubovice
navinuté stejnì tlustým mìdìným vodièem lakovaným nebo postøíbøeným,
ale i pomìdìným vodièem ocelovým.
Pøípadné rozdíly zanikají v rozptylu mìøených hodnot. Støíbøení vodièù tedy
nemá konkrétnì u této antény praktický
význam.
roubovice A FE, navinutá holým
ocelovým, povrchovì neupraveným vo-
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dièem shodného prùmìru, se na stejném rezonanèním kmitoètu ji chová
jako èinný odpor RA = 30 Ω!! Tuto hodnotu zjistíme opìt na obr. 30 na prùseèíku reálné osy s impedanèní køivkou.
Zároveò vidíme, e anténa je v kmitoètovém pásmu 143 a 148 MHz impedanènì pøizpùsobena, kdy v uvedeném rozsahu kmitoètù nepøekraèuje
ÈSV velikost 2 (v tomto rozsahu kmitoètù leí impedanèní køivka uvnitø krunice se støedem na reálné ose v hodnotì
odporu 50 Ω, která vymezuje oblast
s ÈSV ≤ 2).
Je jasné, e úèinnost antény AFE je
podstatnì mení ne úèinnost antény
A CU. Podle pøedchozího postupu zjiujeme, e RZ = 30 - 1,35 = 28,65 Ω (poèítáme se stejným R V protoe výka
antény se nezmìnila). Po dosazení do
vzorce (16) dostáváme úèinnost η =
= 4,5 % (!!), a to i na dobré protiváze.
Anténa je vak pøizpùsobena, take
zatìuje optimálnì vysílaè radiostanice. Úèinnost je vak malá.
Písmeny DJ-S1 je na obr. 30 oznaèena roubovice z pøísluenství ruèky
ALINCO DJ-S1, skrytá v pryovém
ochranném krytu.
Na rezonanèním kmitoètu 150 MHz
se chová jako èinný odpor 20 Ω. Výce
h = 80 mm odpovídá vyzaøovací odpor
RV = 1,024 Ω a úèinnost 5,1 %. roubovicí je pomìdìná ocelová pruina.
Úèinnost zøejmì ovlivòuje pryový kryt,
jeho pùsobením koroduje pomìdìný
povrch roubovice.
Anténu je mono povaovat za typického pøedstavitele této kategorie
antén.
Rùzné zpùsoby pøizpùsobení
znázoròují impedanèní charakteristiky
na obr. 31 a obr. 34. Pøizpùsobovanou
anténou je ve vech pøípadech rozmìrovì shodná anténa jako v pøedchozím
mìøení, navinutá mìdìným vodièem a
mìøená za stejných podmínek.
Boèníkové pøizpùsobení (podle
obr. 16b) roubovicového unipólu znázoròuje impedanèní charakteristika
ACU-B na obr. 31. Pro porovnání je zakreslena i impedanèní charakteristika
nepøizpùsobené roubovice ACU, pøipojené podle obr. 16a.
Pøizpùsobení bylo nastaveno experimentálnì vyhledáním vhodné závitové
odboèky pro napájení antény. Za daných podmínek bylo nutno odboèku posunout a na první závit od uzemnìného konce vinutí. Pomìrnì kritické
nastavení je zøejmé i z úzkopásmového pøizpùsobení antény, kdy ÈSV ≤ 2
je splnìno jen v oblasti 1 MHz (mezi
144,5 a 145,5 MHz) a na krajních kmitoètech celého amatérského pásma
145 MHz ji pøekraèuje velikost ÈSV
hodnotu 4!!
Z pøizpùsobované antény se tak
vlastnì stal selektivní filtr, za jistých
provozních okolností i výhodný, jak
o tom byla ji døíve zmínka. Kritické nastavení ovlivòují zejména malé ztrátové
odpory i malý vyzaøovací odpor vlastní
roubovice, umístìné na kvalitní proti-
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váze. Pokud by anténa byla provozována za podmínek, za jakých byla mìøena, tj. ve stabilním prostøedí bez
promìnlivých okolních vlivù, bylo by
moné takové pøizpùsobení realizovat
a mìlo by také smysl.
V praxi jsou vak tyto antény (pøedevím na pásmech VKV) provozovány
za podmínek (viz pøedchozí kapitoly),
kdy optimalizace pøizpùsobení je zbyteèná a vzhledem k promìnlivým provozním podmínkám ani není realizovatelná.
Boèníkové pøizpùsobení se proto
uplatní spíe pøi symetrickém napájení
krátkých roubovicových dipólù na pásmech KV, jak je naznaèeno na obr. 20b.
Pøizpùsobení paralelním kondenzátorem podle obr. 16c znázoròuje impedanèní charakteristika pøizpùsobené
antény ACU-Cp na obr. 32. I na tomto obrázku je pro porovnání zakreslena impedanèní charakteristika nepøizpùsobené roubovice ACU, pøipojené podle
obr. 16a bezprostøednì ke konektoru
protiváhy..
Koneèné pøizpùsobení bylo vylaborováno opìt experimentálnì. Postup je
podrobnìji popsán v kapitole Impedance na str. 9. Vypoètená kapacita kompenzaèního kondenzátoru byla nakonec korigována na koneènou hodnotu
51 pF(sestavena z kapacit 39 a 12 pF),
která v daných podmínkách zabezpeèila dobré pøizpùsobení, ale jen v úzkém
pásmu 1 MHz, a to opìt z dùvodù ji
uvedených.
Pøíznivou impedanèní charakteristiku má z hlediska pøizpùsobení skládaný roubovicový unipól (zmínìný
v úvodní èásti na str. 10) navinutý miniaturní bílou dvoulinkou, který má 44
tìsnì vinutých závitù na jádru z PE
o prùmìru 6 mm. Impedanèní charakteristiku tohoto unipólu vyjadøuje køivka
ASU na obr. 33.
Hodnoty impedancí i samotný tvar a
prùbìh impedanèní køivky jsou typické
pro bìné skládané unipóly. Potvrzuje
se tak, e i u skládaného roubovicového unipólu lze uplatnit transformaèní
princip, jak jej známe u bìného skládaného unipólu (dipólu) vytvoøeného
dvìma stejnými vodièi, který zvìtuje
pùvodní impedanci 4x.
Impedanèní charakteristika tého
roubovicového unipólu neskládaného
AU (oba vodièe dvoulinky jsou spolu na
koncích spojeny) pøetíná reálnou osu
diagramu na ètvrtinové impedanci
(resp. odporu).
Z namìøených hodnot mùeme
spekulovat o úèinosti antény AU. Výce
h = 110 mm ( 0,05·λ) odpovídá R V =
= 1,8 Ω a pøi RA = 6 Ω vychází úèinnost
η = 30 %. Tuto úèinnost má anténa AU
pøi napájení ze zdroje o odporu 6 Ω, pøi
napájení ze zdroje o odporu 50 Ω by
mìla úèinnost mení.
Transformací impedance v pomìru 1 : 4 pøi pouití skládané roubovice
ASU se úèinnost nezmìní, protoe ve
stejném pomìru se transformují i oba

odpory. Anténa ASU je vak lépe pøizpùsobena k vlnové impedanci napájeèe
50 Ω a bude mít úèinnost 30 % i pøi
napájení ze zdroje o odporu 50 Ω (pøi
instalaci na dobré protiváze).
Vechna mìøení na 145 MHz, znázornìna impedanèními charakteristikami na obr. 30 a obr. 33, charakterizují napájecí vlastnosti antén na
ideální protiváze.
Pøi praktickém pouití ji vak nahradí pouzdro radiostanice spolu s operátorem. Analyzátorem MFJ jsme se
pokusili zmìøit impedanci za takto simulovaných provozních podmínek.
Výsledky mìøení jsou na obr. 34.
Mìøilo se na kmitoètech v rozsahu 140
a 150 MHz s odstupem 1 MHz. Rezonanèní kmitoèet 145 MHz je zakroukován.
Køivka A - opakované mìøení antény instalované na protiváze 150 x 150 cm.
Mìøicí pøístroj je pod protiváhou. Znázornìno pro porovnání.
Køivka B - Analyzátor MFJ s pøipojenou
anténou leí uprostøed izolovanì na
protiváze o rozmìrech 150x150 cm
(není k ní galvanicky pøipojen). Vliv protiváhy je mení, ztráty vìtí, take vìtí
je i vstupní odpor na novém, niím
rezonanèním kmitoètu. Anténu toti
prodlouila kapacitní vazba mezi pouzdrem radiostanice a protiváhou.
Køivka C - Analyzátor MFJ s pøipojenou
anténou leí volnì na stole. V jeho blízkosti nejsou ádné vodivé pøedmìty.
Zhutìní kmitoètù zøetelnì signalizuje, e pøíèinou celkovì vyí impedance mohou být zøejmì vìtí ztrátové odpory.
Køivka D - Analyzátor MFJ s pøipojenou
anténou drí operátor v ruce v provozní
poloze asi 30 cm pøed oblièejem (obr.
35). Impedance má ji pomìrnì pøíznivý prùbìh vlivem ztrát v ruèní protivá-
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Obr. 35. Mìøení impedance
roubovicové antény analyzátorem
MFJ v provozních podmínkách

Obr. 36.
Impedance malé
roubovicové
antény v pásmu
CB za provozních
podmínek

Obr. 37.
Ètvrtvlnná
protiváha
pøipojená
k ruèce
ze, take anténa se jeví jako irokopásmovìjí (kmitoèty jsou proti výchozí køivce A znaènì zhutìny). Prùbìh impedance znázornìný køivkou D
lze povaovat za reálný, pøibliující se
pomìrùm pøi praktickému provozu. Proti
pùvodním pøedpokladùm ani nemusí
roubovice své pøizpùsobení podporovat nekvalitním ocelovým (Fe) vodièem.
Køivka E - Analyzátor MFJ s pøipojenou
anténou drí operátor v ruce, s pouzdrem pøístroje tìsnì u tìla. Anténa je
orientována vodorovnì, kolmo k tìlu.
Není to tedy obvyklá provozní poloha.
Prùbìh impedance vak signalizuje optimální pøizpùsobení (ÈSV < 2) na rezonaèním kmitoètu. Toto, pùvodnì neplánované mìøení, mìlo doplnit nìkteré
poznatky, zjitìné pøi experimentování
s árovkovou optimalizací provozních
pomìrù, kdy se napø. prokázalo, e
v uvedené poloze se svit árovky, a tím
i proud (resp. vf výkon) do antény zøetelnì zvìtuje. Pøi nedostateèném zdroji
napájecího napìtí to bylo pro zvìtení efektu jetì provázeno výpadky vysílaèe, který nemìl dost stejnosmìrné
energie pro zásobení dobøe táhnoucí
antény potøebnou vf energií.
Mìøení impedance analyzátorem
MFJ tak zøetelnì prokázalo, e v tomto
pøípadì je zvìtená úèinnost vyzaøování na pùvodním rezonanèním kmitoètu
antény (145 MHz) pøíznivì ovlivnìna
lepí vazbou na kvalitnìjí èást protiváhy, tj. pøímo na tìlo operátora.
Stejný efekt mìla uvedená poloha
vysílaèe i na pásmu CB, kde byl zvìtený výkon do antény sledován a potvrzen souèasným mìøením vzdáleného
elektromagnetického pole.
Není jasné, do jaké míry je tento efekt
jetì podporován pøevládající radiální
slokou elektrického pole v tìsné blízkosti vodivých objektù, k jejich povrchu
jsou siloèáry elektrického pole vdy kolmé.
O tom vak blíe v následující kapitole.
Výsledky impedanèních mìøení
v pásmu CB jsou na obr. 36. Mìøila se

anténa z pøísluenství starí radiostanice ALLAMAT 93 o výce h = 240 mm
(tj. 0,0216·λ) na kmitoètu 27 MHz (λ =
= 11,11 m) - køivka A. Teoreticky má
tak krátká anténa nepatrný vyzaøovací
odpor. Podle vzorce (8) je Rv = 0,3 Ω!
Reálná sloka impedance antény mìøené nad protiváhou 150x150 cm vak
èiní 25 Ω. Za teoretického pøedpokladu,
e se vyzaøovací odpor antény nad touto protiváhou nezmìnil, mìla by èinit
její úèinnost pouze 1,2 %. Vlastní
ztráty mnohazávitové roubovice
jsou na pásmu CB ji tak velké, e je
i nad protiváhou pomìrnì slunì pøizpùsobena. Porovnejme to s impedanèní køivkou A na obr. 34, zmìøenou
za stejných podmínek na tøináctkrát
vyím kmitoètu, i kdy pøi stejné protiváze (150x150 cm).
Prakticky stejný prùbìh má impedance jiné podobné profesionální antény, viz prùbìh A1.
Pro úplnost jetì doplòujeme,
e v obou pøípadech nejde o klasické, rovnomìrnì vinuté roubovice,
ale o roubovicové antény se soustøedìnou indukèností uprostøed délky 240 mm.
Shodné podmínky byly i pøi mìøení
impedanèních køivek D a E na obr. 34 a
obr. 36, kdy byla tatá anténa A mìøena analyzátorem MFJ jakoby v podmínkách praktického provozu. Køivky D
i E mají v obou pøípadech stejný charakter, pøestoe byly získány na znaènì rozdílných kmitoètech. Výhodnìjí
prùbìh køivky E na obr. 37 je i na pásmu CB zøejmì ovlivnìn tìsnìjí vazbou na kvalitnìjí (vodivìjí) èást tìlesné protiváhy, kdy se impedance
pøibliuje spíe pomìrùm nad dobrou
protiváhou.
Pøi bìném provozu jsou vak
zmìny v úrovni pøijímaných (resp. vysílaných) signálù pøi optimalizovaných
polohách radiostanice sotva registrovatelné. Je dobré vak o nich vìdìt.

Proto jsou výsledky podobných experimentù nejen zajímavé, ale i pouèné.
Platí to i o dalím pokusu, který se
týká úpravy protiváhy. Tato úprava se
vak ji mùe projevit na kvalitì spojení
zøetelnìji.
Intenzita vzdáleného elektromagnetického pole se shodnì se silnìjím
svitem árovky dále zvìtila po galvanickém pøipojení samostatného ètvrtvlnného vodièe k pouzdru ruèky (optimálnì pøímo ke kostøe anténního
konektoru) - viz obr. 37. Pøipojený vodiè
do znaèné míry pøevzal funkci protiváhy a zmìnil konfiguraci celého systému v jakýsi nesymetrický, èásteènì
zkrácený pùlvlnný dipól, a to se vemi
pøíznivými dùsledky, které takovou
úpravu zákonitì provázejí - zvìtil se
vyzaøovací odpor a zejména se zmen-
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Obr. 38. Malá tykadla - zkrácený
pùlvlnný dipól pro pásmo CB
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ily odpory ztrátové. Ztrátové tìlo toti
bylo do jisté míry z obvodu vyøazeno.
Na pámu CB zpùsobil stejný efekt
vyladìný ètvrtvlnný vodiè, zkrácený
na pøijatelnou délku 1 m vloenou soustøedìnou indukèností (cívkou). Prokazatelné jednostranné zvìtení úrovnì
vysílaných resp. pøijímaných signálù
se pohybuje kolem 6 a 9 dB. Pøi oboustranné úpravì mùe být zvìtení
úrovnì signálù dvojnásobné, co má ji
dobøe patrný vliv na kvalitu spojení. Pøi
bìné komunikaci se sotva vyplatí provozovat ruèku s tímto pøídavným vodièem. Za jistých okolností vak mùe
mít taková úprava mimoøádný význam.
Zøetelnì vìtí úèinnost vyzaøování zpùsobila zøejmì ta okolnost, e se z pùvodní
ètvrtvlnné (i kdy zkrácené) unipólové,
na protiváze závislé antény, stala na
protiváze nezávislá anténa pùlvlnná
(i kdy ponìkud nedokonalá). Tyto antény se v sortimentu bìnì vyrábìných
antén nevyskytují. Nejsou vak nerealizovatelné, jak je vidìt ze snímku na
obr. 38, kde vidíme tzv. malá tykadla,
svislý zkrácený pùlvlnný dipól 80 cm
dlouhý pro pásmo CB v provozní poloze s ruèkou (SYS 101). V porovnání s bìným pendrekem polovièní
délky (40 cm) vyzaøuje a pøijímá tento zkrácený pùlvlnný dipól s prokazatelným ziskem 9 a 10 dB.

Vyzaøovací vlastnosti
antén na mobilních a pøenosných radiostanicích
Snad kadý z vlastní zkuenosti ví,
e mùe zlepit pøíjem rozhlasu dotekem anténní zdíøky pøijímaèe, provozovaného bez antény. Pøi sledování televize pøijímaèem s vnitøní anténou závisí
kvalita pøíjmu na pohybu a rozmístìní
osob v místnosti.
Je tedy zøejmé, e lidské tìlo výraznì ovlivòuje pøíjem elektromagnetických vln. Polovodivý charakter organických tkání je pøíèinou toho, e tento
vliv mùe být tak znaèný, e tìlo samo
o sobì mùe vytváøet skuteèný anténní
prvek. Podle principu reciprocity se vliv
tìla musí nutnì uplatòovat i pøi vysílání,
a v mezním pøípadì mùe pùsobit i jako

λ /2

The Soldier
Directive Antenna

λ /2

λ/4
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approx.
4 dB

Obr. 39. Smìrová
anténa pro vojenskou
radiostanici
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vysílací anténa, resp. jako aktivní nebo
pasivní èlen anténního systému.
Tento vliv se zesiluje, jestlie rozmìry tìla odpovídají rezonanci na provozním kmitoètu. Obecnì se rezonanèní
jevy lidského tìla objevují v rozsahu kmitoètù 50 a 200 MHz. Bylo zjitìno, e
u dospìlé osoby normálního vzrùstu
dochází k první rezonanci nìkde v blízkosti 80 MHz. Druhá rezonance nastává
asi na dvojnásobném kmitoètu. Údajnì bylo dokonce pozorováno, e je ovlivòována pomìrem délky k tloutce tak,
jak je to obvyklé u dipólových antén.
Lidského tìla se tedy dá vyuít jako
anténního prvku. Tak lze napø. podle
obr. 39 vytvoøit vhodným rozestavením
osob ètyøprvkový anténní systém, údajnì ze zesílením kolem 4 dB v pøedním
smìru, sestavený z budicího (aktivního) prvku a tøí pasivních prvkù reflektorových [13]. Naznaèená konfigurace
anténních prvkù se s pøijatelnými
vzdálenostmi (1 a 2 m) mezi osobami jeví jako reálná nejspíe v kmitoètové oblasti první rezonance, tj. kolem 80 MHz. (Obr. 39 zøejmì pochází
z takticko-technických pokynù k nìkteré vojenské radiostanici z 60. let ).
S uvedenými vlivy je tøeba nezbytnì
poèítat ve vech pøípadech, kdy se anténa dostává do tìsné blízkosti osoby,
která obsluhuje radiostanici, co je
dnes prakticky splnìno u vech pøenosných radiostanic vèetnì mobilních
telefonù. Èinnost antén, pøipojených
k tìmto pojítkùm, je proto pøítomností
tìla významnì ovlivnìna.
Nemìlo by se ovem zapomínat ani
na biologické úèinky elektromagnetických vln absorbovaných lidským tìlem
z tak blízké antény. To je vak ji jiná,
dosud otevøená záleitost, kdy jsou
stále jetì pøedmìtem zkoumání
úèinky dlouhodobého zatìování lidského organizmu elektromagnetickým záøením.
Závìry zatím nelze jednoznaènì
formulovat. Historie masového pouívání mobilních telefonù je z tohoto hlediska zatím pøíli krátká. Lze si jen pøát,
aby závìry tìchto výzkumù nevyznìly v neprospìch mobilních telefonù, a
aby mobilní telefony vnukù naich
vnukù nebyly povinnì opatøeny známým varováním ministerstva zdravotnictví.
Blízkost tìla se projevuje jak na ji
diskutovaných a obtínì mìøitelných
impedanèních charakteristikách, tak na
vyzaøovacích (smìrových) vlastnostech anténní soustavy operátor - radiostanice. Pùvodnì vesmìrová vyzaøovací charakteristika vlastní antény ve
volném prostoru je pøítomností tìla více
èi ménì deformována v závislosti na
kmitoètu, na typu antény a zejména na
její poloze i umístìní vùèi tìlu.
Tato problematika byla aktuální zejména v 60. a 80. letech v souvislosti
s postupným zavádìním dalích generací pøenosných radiostanic a nakonec
i mobilních telefonù. V té dobì byla také
nejvíce diskutována v odborných èasopi-

sech. Byly napsány desítky odborných
studií, provedla se nesèetná mìøení.
Na obr. 40 jsou napø. vyzaøovací diagramy antény v rùzných polohách a
vzdálenostech od tìla operátora na
kmitoètech 450 a 900 MHz [29], [30].
Zámìrem bylo objasnit a kvantifikovat
vliv polohy vlastní antény na rovnomìrnost vyzaøování v horizontální rovinì a
na relativní úroveò pøijímaného signálu
ve srovnání s úrovní signálu z volnì
umístìné antény referenèní. Proto se pøi
mìøení pouila anténa typu rukávový dipól λ / 2, tj. anténa nezávislá na protiváze, aby byl vylouèen vliv ztrátové ruky
i vlastní radiostanice. Je vidìt, e nerovnomìrnosti zpùsobené vlivem tìla jsou
na kmitoètu 450 MHz mení ne na kmitoètu 900 MHz. Tento trend smìrem
k niím kmitoètùm pokraèuje.
V závislosti na poloze antény se úroveò signálu vzhledem k volnému prostoru mìní od +1 do -32 dB na 900 MHz
a od +3 do -12 dB na 450 MHz. Také
zde se uvedené zmìny na niích kmitoètech zmenují. Namìøené údaje
jsou v podstatì provozním ziskem antény, vztaeným k referenèní anténì λ / 2
ve volném prostoru.
Na obr. 41 jsou vyneseny vyzaøovací diagramy pro extrémní pøípad, kdy se
anténa dotýká tìla. Pomìrnì znaèné
sníení úrovnì ve smìru komunikace
v závislosti na poloze antény a kmitoètu èiní -4 a -13 dB proti referenèní
úrovni ve volném prostoru. Jistým dílem se na tomto poklesu nepochybnì
podílí i rozladìní antény, ke kterému
v tìsné blízkosti tìla dochází.
Uvedená mìøení byla realizována
s nezkrácenou anténou λ / 2. Pouije-li se na uvedených kmitoètech antén zkrácených, tj. s vìtími vlastními ztrátami, tak se jejich zisk dále
zmení.
Lze øící, e dnes jsou problémy
spojené s praktickým pouíváním antén
na ruèních radiostanicích i na mobilních
prostøedcích vyøeeny a tak mùeme
shrnout pro praxi podstatné závìry:
• Vechny dále uvádìné poznatky
(resp. dalí pokusy a mìøení) mohou
být pøíznivì i nepøíznivì ovlivnìny
(zkresleny) celkovými pomìry v okolí.
• Pùvodní vesmìrový diagram záøení
vlastní antény je v blízkosti lidského tìla
(ale i pøi upevnìní na karoserii vozidla)
více èi ménì ovlivòován, resp. deformován. Anténa vybudí na vodivých i polovodivých èástech celé anténní struktury povrchové proudy, které ovlivní
pùvodní vesmìrový diagram záøení
vlastní antény.
• U mobilních antén na nií pásma KV
není umístìní antény z hlediska zachování vesmìrovosti kritické, protoe
rozmìry vozidla jsou vzhledem k vlnové délce malé. Antény se tedy upevòují
co nejníe, aby jejich vlastní výka a
tím i vyzaøovací odpor (resp. úèinnost)
byly co nejvìtí. Upevnìní na víka zavazadlových prostorù nebo kapoty vozidel
není výhodné pro patnì definovatelné
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Obr. 40. Vyzaøovací diagramy antény (rukávového dipólu) s radiostanicí
v rùzných výkách ve vzdálenosti 8 a 15 cm od tìla

Obr. 41. Vyzaøovací diagramy antény (rukávového dipólu) s radiostanicí
umístìnou v rùzných výkách tak, e se anténa dotýká tìla
zemnící kontakty s vlastní karoserii vozidla, co mùe mít nepøíznivý vliv na
pøizpùsobení, ale i na diagram záøení
Tento nepøíznivý vliv lze u mobilních
antén CB a VKV více ménì eliminovat
vhodným umístìním antény, nejlépe na
støee, pokud mono uprostøed. Protoe jde vìtinou o antény typu ètvrtvlnný
unipól, tj. antény, jejich nedílnou funkèní
èástí je protiváha, resp. umìlá zemì tvoøená karoserií vozidla, musí s ní být spolehlivì spojeno stínìní napájecího kabelu.
U mobilních antén se omezí vliv jejich umístìní na vyzaøovací i napájecí
vlastnosti, pouije-li se antén nezávislých na protiváze, tj. pùlvlnných vertikálních dipolù (na niích kmitoètech dipólù zkrácených, napø. roubovicových,
na vyích kmitoètech UHF i nezkrácených). Jejich napájení je vak obtínìjí. V tomto èlánku jsme se tímto typem
antény nezabývali.
• Také antény na pøenosných radiostanicích by mìly být obecnì provozovány
ve vyích polohách, resp. pokud mono nezastínìné tìlem operátora. Pøi
bìném provozu je to sice neobvyklé,

ale v mezních pøípadech lze vyí polohu radiostanice zabezpeèit samostatným mikrofoním reproduktorem. Z uvedeného té vyplývá, e delí antény,
resp. antény vyènívající nad hlavu operátora, jsou z tohoto hlediska výhodnìjí.
• Nerovnomìrnost vyzaøování je závislá na vzdálenosti antény s radiostanicí
od tìla, které vf energii èásteènì odráí
a èásteènì absorbuje. Vzhledem k elektrickým vlastnostem lidského tìla se
vìtí èást vf energie od tìla odráí, zatímco mení èást do nìj vniká a pøi
tomto prùniku je silnì tlumena.
Absorbce stoupá na vyích kmitoètech a pøi meních vzdálenostech od
tìla. Je nejvìtí v kmitoètových pásmech mobilních telefonù. Tam jsou nerovnomìrnosti pùsobené tìlem operátora velmi výrazné, jak naznaèují
vyzaøovací diagramy na obr. 40 a 41.
• Zkuený operátor by mìl na vech
VKV pásmech, a zvlátì na tìch nejvyích, komunikovat s anténou orientovanou smìrem k protistanici (resp.
základnové stanici mobilních telefonù),
pokud je mu její poloha známa. Mnoho-

èetné odrazy v zastavìném terénu mohou optimální orientaci ovlivnit.
• V podstatné èásti pásma metrových
vln, poèínaje nejniími rezonanèními
kmitoèty, se blízko lidského tìla vytváøí
radiální sloka elektrického pole (Er)
která v jeho tìsné blízkosti dokonce
pøevyuje pùvodní sloku vertikální (Ev).
Tento jev se nazývá polarizaèní transformace [13], [31].
Pro kmitoèet 150 MHz jsou znázornìny tyto pomìry obr. 42, kde je na
zjednodueném modelu tìla uvedena
závislost obou sloek elektrického pole
na vzdálenosti da od tìla. Ukazuje se,
e v uvedeném kmitoètovém rozsahu
pøevyuje ji ve vzdálenosti 0,1 m radiální sloka sloku vertikální o více
ne 10 dB. K vyrovnání dochází teprve
v pásmu dm vln. Radiální sloka také
vykazuje v horizontální rovinì mnohem
rovnomìrnìjí vyzaøovací charakteristiku ne sloka vertikální.
Uvedený jev, pùvodnì jen teoreticky
odvozený, ale pozdìji i praxí potvrzený
naznaèuje, e nejèastìji pouívaná anténa, jakou je nezkrácená anténa prutová,
nebo spíe malá roubovicová anténa
s kolmým vyzaøováním, nejsou s ohledem
na polarizaèní transformaci nejvhodnìjími anténami. A to zvlátì tehdy, provozuje-li se s nimi radiostanice tak, e
je pøímo zavìena na tìle operátora.
Na základì tìchto poznatkù byly
zkoueny nìkteré nové varianty. Jednou
z nich je opìt krátká roubovicová anténa s vrcholovou kapacitní zátìí (aby
mohla být jetì kratí) a s malou protiváhou, orientovaná vodorovnì a radiálnì
k povrchu tìla. Tedy souose s radiální
slokou elektromagnetického pole.
Srovnání standardní vertikální antény
s radiální anténou pøiblinì shodných
rozmìrù umístìnou ve stejném místì
potvrdilo, e radiální anténa má v horizontální rovinì rovnomìrnìjí charakteristiku s meními zmìnami amplitudy
elektromagnetického pole. Kolmo k tìlu
orientovaná anténa je také ménì rozlaïována, co se potvrdilo i pøi mìøení

Obr. 42. Relativní úroveò radiální Er a
vertikální Ev sloky elektromagnetického pole v blízkosti tìla
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impedancí (viz obr. 35 a obr. 37). Rovnì biologická zátì elektromagnetickým záøením je u horizontálnì orientovaných antén blízkých tìlu podstatnì
mení ne pøi uití malých roubovic
orientovaných vertikálnì.
Horizontálních, k povrchu tìla radiálnì orientovaných antén se napø. pouilo pro pøenos telemetrických údajù pøi
zátìových testech lidského organismu v podmínkách reálného sportování
na závodních dráhách.
Z prùbìhu úrovnì vertikální sloky
Ev na obr. 42 je vidìt, e ve vzdálenosti
antény da, pøibliující se λ / 4, se vertikální anténa ji chová normálnì. Její
vyzaøování smìrem k protistanici je
maximální. V této vzdálenosti ji pøevládá vertikální sloka Ev a zvìtené
vyzaøování smìrem k protistanici je
zpùsobeno odrazem od stejnì polarizovaného rezonujícího tìla, jak se
s ním setkáváme u bìných dvouprvkových antén. Znovu se potvrzuje, e
vzdálenost da je nejdùleitìjím parametrem u antén blízkých tìlu. Zejména
u kmitoètù nad 200 MHz ovlivòuje výraznì diagram záøení ve vodorovné rovinì (v azimutálních smìrech).
Transformaèní polarizace se naopak uplatòuje zejména v rozsahu 50 a
200 MHz, tj. v kmitoètovém rozsahu,
který s rezervou pøekrývá rozmìrovou
oblast mezi první a druhou rezonancí
lidského tìla.
Zmínìné vyzaøovací vlastnosti malých roubovic se pøi bìném provozu
prakticky neuplatní. Pøedevím proto,
e úroveò pøijímaných (resp. vysílaných) signálù je zpravidla tak vysoká,
e zabezpeèuje spolehlivé spojení i pøi
nepøiznivých polohách antén. Podmínky reálného provozu, kdy se zejména
v zastavìných oblastech uplatòuje mnohocestné íøení elektromagnetických vln,
jsou také pøíli vzdálené ideálním podmínkám mìøicího pracovitì, kde lze
uvedené vlivy a jim odpovídající zmìny
registrovat a mìøit. Za jistých okolností
mohou být tyto informace uiteèné.

Mìøení malých
impedancí (odporù)
reflektometrem
Pøi experimentování s krátkými anténami (pro pøenosné a mobilní radiostanice) mùeme vyuít pro mìøení
malých rezonanèních odporù (resp. impedancí) dále popsanou metodu.
Víme, e reflektometr je pomìrnì
jednoduchý pøístroj, kterým se mìøí
ÈSV. Zpravidla se vyuívá pro stálou
kontrolu impedanèního pøizpùsobení
mezi vf zdrojem a spotøebièem, obvykle mezi vysílaèem a anténou, resp.
mezi vysílaèem a anténním napájeèem.
Proto bývá èasto i nedílným pøísluenstvím vysílaèù. Je to spíe indikátor ne
mìøicí pøístroj. Na toto téma bylo v PE
ji nìkolikrát referováno [16], [17].
Míra pøizpùsobení, vyjádøená jediným èíslem - èinitelem stojatých vln
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ÈSV - je jednoduchá a názorná. V odborné literatuøe a v matematických výrazech se místo zkratky ÈSV (nebo
PSV - pomìru stojatých vln, odvozeného z anglického SWR - Standing
Wave Ratio) pouívá spíe symbolu σ
(øeckého sigma).
Èinitel stojatých vln je pomìr maximálního a minimálního napìtí stojaté
vlny na vf vedení, který odpovídá pomìru pøísluných impedancí. Jednou
z nich je vlnová impedance vf vedení
Z0 , která je obvykle 50 Ω, druhou pak
je zpravidla impedance antény Za .
ÈSV, jako èíslo kladné, rovné nebo
vìtí ne jedna (ÈSV ≥ 1), je proto vdy
pomìrem èísla vìtího ku menímu,
pokud se ovem obì impedance neshodují, kdy je ÈSV právì rovno jedné.
Je tedy zøejmé, e ze zmìøené
hodnoty ÈSV a známé vlnové impedance Z0 nemùeme jednoznaènì urèit velikost hledané impedance Za . Nevíme toti, zda se jedná o pomìr Za / Z0
nebo o Z0 / Za (pokud uvaujeme absolutní hodnotu impedance antény Za),
resp. o pomìr reálné sloky impedance
antény v rezonanci a vlnové impedance
napájeèe Ra / Z0 nebo Z0 / Ra (kdy se
anténa na svém vstupu jeví pouze jako
reálný odpor Ra ).
Tak napø. pøi vlnové impedanci koaxiálního napájeèe Z0 = 50 Ω namìøíme
ÈSV = 4, bude-li rezonanèní odpor antény Ra = 200 Ω (200/50 = 4), ale i tehdy, bude-li Ra = 12,5 Ω (50/12,5 = 4).
Dvojznaènost zmìøené hodnoty
ÈSV je tedy charakteristickou vlastností bìného reflektometru. Pouívá-li se
takový reflektometr jen k provozní kontrole pøizpùsobení, není jeho funkce touto vlastností omezena. Obvykle se
sledují jen odchylky od optimálního pøizpùsobení, kdy je ÈSV = 1, take nevadí ani mení pøesnost bìného reflektometru pøi mìøení vìtích hodnot ÈSV.
Jak bylo ji uvedeno, povaujeme jej
proto spíe za indikátor pøizpùsobení
ne za mìøicí pøístroj.
Vìtinou je to vak jediný vysokofrekvenèní mìøicí pøístroj, se kterým se
v radioamatérské praxi setkáváme. Odstraníme-li výe zmínìné nedostatky
(dvojznaènost údaje ÈSV a nepøesnost
mìøení vìtích hodnot ÈSV), stane
se z indikátoru uiteèný, amatérským
úèelùm vyhovující mìøicí pøístroj. Nedostatky odstraníme velmi jednoduchou
úpravou, èi spíe doplòkem, který si
mùe kadý snadno zhotovit [15].
Uveïme nejprve jednoduché rovnice, které nám usnadní dalí výklad. Pouijeme-li místo zkratky ÈSV symbol σ,
a vyjádøíme-li impedanci rezonující antény pouze reálným (èinným) odporem
Ra , mùeme napsat:

σ = Z0 / Ra ,

resp.

σ = Ra / Z0 ,

resp.

Ra = σ ·Z0 .

take:
Ra = Z0 /σ ,

Bude-li Z0 = 50 Ω, pak:
Ra = 50 /σ ,

resp.

Ra = 50·σ .

Zakonèíme-li reflektometr rezistorem
s neznámým odporem R a èteme-li na
stupnici napø. ÈSV = σ = 2,5, pak mùe
být podle výe uvedených rovnic odpor
tohoto rezistoru buï R = 50/2,5 = 20 Ω
nebo R = 50·2,5 = 125 Ω. Skuteènou
velikost mìøeného odporu tedy nelze
jednoznaènì stanovit.
Dvojznaènost mìøení bìným reflektometrem odstraníme snadno tím,
e na výstup reflektometru pøipojíme sériový, pokud mono bezindukèní rezistor s definovaným odporem Rs ≥ 50 Ω.
Sériový rezistor zpùsobí, e celkový
odpor na výstupu reflektometru Rc =
= R a + R s se nikdy nezmení pod
50 Ω, take pro výpoèet neznámého
rezonanèního odporu antény Ra pak
mùeme vycházet pouze z rovnice σ =
= Rc / Z0 , resp. Rc = σ ·50 Ω.
Take pøi pouití pøídavného sériového odporu Rs ≥ 50 Ω mùeme rezonanèní odpor antény Ra urèit jednoznaènì z rovnice:
Ra = 50·σ - R s .
Bude-li R s právì 50 Ω, pak bude:
Ra = 50·(σ - 1).
Ukáe-li napø. reflektometr vybavený sériovým rezistorem R s = 50 Ω
hodnotu σ = 1,5, pak to bude znamenat, e odpor neznámého rezistoru
nebo rezonanèní odpor antény je R a =
= 50·(1,5 - 1) = 25 Ω. Zjistíme-li ve stejném uspoøádání ÈSV = 2, bude mìøený odpor R a = 50·(2 - 1) = 50 Ω.
Tento zdánlivý paradox, kdy je R a =
= Z 0 = 50 Ω a pøitom ÈSV = 2 ovem
platí jen s pøipojeným sériovým rezistorem o odporu Rs = 50 Ω, kdy je výstup
vlastního reflektometru zatíen dvojicí
shodných rezistorù Ra + Rs. Jejich celkový odpor 100 Ω pak musí reflektometr, konstruovaný pro mìøení na
napájeèi s vlnovou impedancí Z 0 =
= 50 Ω, pochopitelnì signalizovat
jako ÈSV = 2.
Je-li reflektometr ocejchován v rozsahu ÈSV = 1 a 2 s pøesností 10 %,
co není a tak obtíné dosáhnout, je
moné urèit tímto zpùsobem i odpory
kolem 5 Ω. Pøi pùvodním uspoøádání
bez pomocného sériového rezistoru
R s by pøi mìøení tak malého odporu
bylo nutno pøeèíst pøesnì hodnotu
ÈSV = 10, co zpravidla nelze.
Mìøení s pøídavným sériovým rezistorem lze realizovat i tehdy, neznáme-li
jeho pøesný odpor. Jedinou podmínkou
je, aby odpor nebyl mení ne 50 Ω.
Pro urèení mìøeného odporu R a pak
musíme provést dvì mìøení.
Nejprve zjistíme ÈSV (= σ) stejným
zpùsobem jako v pøedchozím uspoøádání, tj. s obìma, nyní neznámými odpory (R a + Rs ) v sérii.
Poté (vnìjí) mìøený odpor antény
vyøadíme tím, e výstup pøídavného sériového rezistoru R s zkratujeme na
zem a zjistíme ÈSVs (= σs ), které odpovídá pouze pøídavnému sériovému
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HELICAL 3. EXE
- program pro výpoèet
roubovicových antén

Obr. 43. Doplnìk pro pouití sériového
rezistoru

Obr. 44. Sériový rezistor vestavìný
pøímo v konektoru
rezistoru, jeho skuteèný odpor pøesnì
neznáme.
Pro výpoèet mìøeného odporu pak
pouijeme vzorec:
R a = 50·(σ - σs ).
Konstrukèní øeení doplòku se sériovým rezistorem je na obr. 43. Pøídavný sériový rezistor o odporu 50 Ω je
umístìn v trubce, popø. v jakémsi rámeèku, zapájeném mezi dvìma vhodnými konektory. Jeden z konektorù,
øeknìme vnitøní (na obrázku levý), musí
odpovídat výstupnímu konektoru reflektometru, vnìjí, výstupní konektor by
mìl být svojí kvalitou pøimìøený pouitému pásmu kmitoètù.
Zobrazená úprava umoòuje optimálnì vybrat a uspoøádat sériový rezistor tak, aby pøi zkratu vnìjího konektoru (na výstupu rezistoru Rs) bylo
vlastní ÈSVs (= σs ) pøípravku rovno
jedné.
Výbìr vhodného rezistoru Rs bude
závislý jak na kmitoètu (musí být bezindukèní), tak na výkonu vf generátoru
nebo vysílaèe, který bude pøi mìøení
pouit. Bìhem mìøení se toti na rezistoru R s ztratí polovina výkonu. Protoe
zpùsob mìøení nepøedpokládá dlouhodobé zatìování rezistoru výkonem
vysílaèe, mùe být rezistor z hlediska
výkonového zatíení ponìkud poddimenzován. Pro mìøení s pøenosnými
radiostanicemi vyhoví kombinace nìkolika paralelních rezistorù typu TR 191.
Komu se jeví uvedené uspoøádání
jako sloité, mùe vestavìt malý sériový rezistor pøímo do konektoru anténního napájeèe podle obr. 44.
Reflektometr doplnìný sériovým rezistorem pochopitelnì nelze bìhem radiokomunikace pouívat ke stálé kontrole impedanèní zátìe vysílaèe, tj. ke
stálé kontrole pøizpùsobení vf napájeèe
s pøipojenou anténou!! Na sériovém rezistoru by se ztrácela polovina vf výkonu (vysílaè by navíc pracoval do nepøizpùsobené zátìe - ÈSV by bylo 2),
i kdyby ÈSV vlastní antény bylo rovno jedné.

Autorem programu je R. J. Edwards, G4FGQ. Program byl publikován 2. 8. 1997 na Internetu na adrese: http://www.btinternet.com/
~g4fgq.regp/page2.html
Program Helical 3. exe je moné stáhnout z redakèních stránek
na adrese: http://www.aradio.cz
Tento program modeluje a pøedvídá
vlastnosti roubovicových antén s normálovým (kolmým) módem záøení,
umístìných bezprostøednì nad vodivou
protiváhou (karoserií, zemí). roubovice mohou být na horním konci souose
prodloueny a dolaïovány kapacitní zátìí - pøímým vodièem definované délky
a prùmìru. Antény jsou napájeny proudovì, tj. v patì antény a pracují v 1.
rezonanci. Jsou to tedy ekvivalenty vertikálních unipólù λ /4.
Pro výpoèet jsou zadávána tato
vstupní rozmìrová data:
H - výka roubovice v m,
D - vnitøní prùmìr roubovice v mm,
N - poèet závitù,
W - prùmìr vodièe v mm,
L - délka pøímého prodlouení horního
konce roubovice v mm,
R - prùmìr prodluovacího vodièe v mm,
E - (pøedpokládaný) ztrátový odpor protiváhy v Ω.
Rezonance je dána poètem závitù,
jejich uspoøádáním a rozmìry. Jemné
doladìní umoòuje kapacita zátìe, tj.
délka a prùmìr prodluovacího vodièe.
Program upozorní na chybné zadání, pøekroèí-li prùmìr vodièe (tvoøícího
roubovici) její stoupání, tj. rozteè mezi
závity, nebo pøekroèí-li poèet závitù s daným prùmìrem vodièe zadanou výku
roubovice. Anténu lze poèítat i bez koncové kapacitní zátìe (L = 0 a R = 0).
Program zpracuje kadou rozmìrovou konfiguraci - tíhlou a dlouhou
roubovici stejnì jako velmi krátkou a
tlustou roubovici, jakou je napø. patní prodluovací cívka vertikální antény.
V obou pøípadech i bez zatìovací kapacity na horním konci antény.
Pøesnost výsledkù se zmenuje,
zvìtuje-li se délka lineárního prodlouení nad 0,1·λ . Skuteèná výka antény
mùe být a 0,25·λ , klesne-li poèet závitù na N = 1 a z antény se tak stane
prostý lineární unipól λ /4.
Tyto malé, relativnì úèinné antény
(vzhledem ke své nepatrné délce) nevyhnutelnì mají vysoké Q, omezující
íøku pásma. Na niích kmitoètových
pásmech KV jsou omezení tak velká,
e umoòují pouze provoz A1 (CW).
Vykazuje-li anténa v místì napájení
pøi rezonanci mení odpor ne 50 Ω,
lze tam anténu pøizpùsobit k napájeèi

s vlnovou impedancí Z0 = 50 Ω velmi
jednodue paralelní kompenzaèní kapacitou (zapojenou mezi patou antény
a zemí) - viz str. 9 a obr. 16c a obr. 32.
Tím se vak ponìkud zvýí rezonanèní
kmitoèet, co lze kompenzovat pøidáním nìkolika závitù nebo zvìtením kapacitní zátìe (prodluovací kapacity).
Programem vypoètený a na monitoru uvedený rezonanèní kmitoèet vak
vliv vypoètené a znázornìné kapacity
jetì nerespektuje. Teprve z tohoto rezonanèního kmitoètu a z velikosti
vech ztrátových odporù se paralelní
kompenzaèní kapacita poèítá.
Pøizpùsobování roubovicové antény ilustrují impedanèní køivky na Smithovì digramu (obr. 32 na str.19). Paralelní kompenzaèní kapacitu poèítaè vypoète podle velikosti indukèní sloky,
na které impedanèní køivka antény
protne jednotkovou krunici. Podél této
krunice pak kompenzovaná impedance sklouzne do støedu diagramu do
bodu 50 Ω na reálné ose, resp. na
ÈSV = 1. Bude to, jak ji bylo uvedeno,
na ponìkud vyím kmitoètu, za rezonancí, kde má anténa ji indukèní
charakter. A následná malá korekce
indukènosti posune rezonanci kompenzované antény zpìt na poadovaný
kmitoèet. Velikost indukèní sloky na
jednotkové krunici velmi závisí na celkovém ztrátovém odporu antény. Antény s malými vlastními ztrátami se
pøizpùsobují obtínìji a kritiènost nastavení je znaèná.
Nejistou slokou vech ztrátových
odporù v obvodu antény je ztrátový odpor protiváhy, resp. vf odpor k zemi.
Je-li zemí kovová støecha vozidla, izolovaného od zemì pneumatikami, èiní tento
ztrátový odpor 3 a 12 Ω. Mení hodnoty platí pro vìtí vozidla. Program nerozliuje druh a charakter protiváhy. Ze
zadaných údajù poèítá i vlastnosti antén, umístìných nad skuteènou zemí.
Ztrátové odpory zde mohou dosahovat i
nìkolika set ohmù. Pøesnìji definované
hodnoty vykazují drátové protiváhy vyzvednuté nad povrch zemì [32].
Vlastní rezonanèní kmitoèet roubovicové antény vak na velikosti ztrátových odporù nezávisí. Je ovlivòován jen
zadanými rozmìry. Z tohoto hlediska
tedy program posuzujme.
Program není jen dobrou pomùckou
pro výpoèet a praktický návrh konkrétní
antény. Poskytne øadu uiteèných informací o vztazích mezi zadávanými parametry vem, které problematika antén veobecnì zajímá.
Po vloení výe uvedených rozmìrových parametrù - H, D, N, W, L, R a
E se na spodní èásti tého displeje
okamitì objeví následující vypoètené
parametry:
rezonanèní kmitoèet antény λ /4

[MHz]

stoupání roubovice

[mm]

celková délka vodièe

[m]

celková indukènost

[µH]

vlastní kapacita roubovice

[pF]

kapacita zátìe vùèi zemi

[pF]
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celková úèinná kapacita

[pF]

vyzaøovací odpor (vztaený
ke vstupu antény)

[Ω]

ztrátový odpor vodièe (vztaený
ke vstupu antény)

[Ω]

vstupní odpor antény

[Ω]

íøka kmitoètového pásma
(mezi body pro pokles o 3 dB)

[kHz]

úèinnost vlastní antény

[%]

relativní ztráta (proti
nezkrácené anténì λ /4)

[dB]

paralelní pøizpùsobovací
kapacita pro Za = 50 Ω

[pF]

Závìr
Zámìrem autora bylo podat ètenáøùm veobecné informace o jedné
z nejuívanìjích antén dnení doby,
o roubovicové anténì s radiálním vyzaøováním. Jsou jí vybaveny tisíce pøenosných radiostanic a milióny mobilních telefonù.
Nejprve jsou pøipomenuty rozdíly
mezi dvìma typy roubovicových antén. V dalím se uvádìjí charakteristické vlastnosti tzv. malých roubovic, jak
jsme tyto krátké antény s radiálním záøením v textu nazývali. Graficky znázornìné závislosti poskytují výchozí informace k jejich praktické realizaci pro
KV, CB i VKV pásma.
Jsou popsána nìkterá mìøení, a
to i s ohledem na skromnìjí monosti
v podmínkách amatérských. Závìreèná
èást zmiòuje problematiku praktického
vyzaøování, které je výraznì ovlivòováno polohou i orientací antény s radiostanicí vzhledem k operátorovi.
Nìkteré neobvyklé poznatky mohou
být podnìtné pro dalí experimentování
s tìmito, zdánlivì bezvýznamnými anténami.

***

Závìrem dìkuji ing. M. Procházkovi, CSc. za uiteèné diskuse k nìkterým teoretickým otázkám probírané
problematiky,
kolegovi Honzovi z Hájù za podnìtné nápady a spolupráci pøi mìøení
antén pro CB pásmo (èetná z nich jetì èekají na zveøejnìní),
firmì DD - AMTEK (Praha 6, Vlastina 36) za dlouhodobé zapùjèení analyzátorù SWR typu MFJ 259B a MFJ
269, se kterými jsem úspìnì realizoval èetná mìøení rùzných antén.
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Ètyøprvková anténa
KRCKA 2 
pro pásmo 145 MHz
Úvod
Krátké, tøí a ètyøprvkové Yagiho antény o celkové délce Lc ≈ 0,5·λ povaujeme z hlediska pomìru zisk/poèet
prvkù za nejekonomiètìjí.
V úzkém kmitoètovém pásmu, a
tím je prakticky kadé amatérské pásmo VKV a UKV, se jejich zisk pøibliuje 7 dBd (proti dipólu λ / 2), resp.
dosahuje asi 9 dBi (proti isotropnímu
záøièi). Ve smìru maxima tedy tyto
antény násobí vysílaný výkon pìtkrát. Na kadý pasivní prvek tak pøipadá pøírùstek zisku a 3 dB.
U delích, resp. víceprvkových Yagiho antén se tento pøírùstek postupnì
zmenuje. Antény delí ne 4·λ jsou
z tohoto hlediska ji neekonomické,
nehledì na konstrukènì-mechanické
potíe, které jejich realizaci na niích
pásmech VKV provázejí.

Konstrukèní výhodou krátké antény
je také její bezproblémové upevnìní
mimo tìitì (na konci ráhna). Pøi provozu FM s vertikální polarizací pak mùeme vést koaxiální kabel snadno podél stoáru a za vemi prvky.
Vyzaøovací vlastnosti krátkých Yagiho antén jsou charakterizovány výraznì rozdílnou íøkou smìrového diagramu v obou polarizaèních rovinách.
V rovinì kolmé na rovinu prvkù (rovina H) je vyzaøovací úhel θ3H pøiblinì
90 a 100 °. Je tedy o 30 a 40 ° irí
ne vyzaøovací úhel θ3E v rovinì prvkù
(rovina E), co usnadòuje smìrování
antén právì pøi vertikální polarizaci.
Èasto tedy postaèí stálá orientace antény proti ostatním stanicím nebo pøevádìèùm. V porovnání s vesmìrovým
záøièem se tak projeví vìtí zisk antény
v kadém úhlovém sektoru 120 °.
Uvedené vlastnosti nepochybnì pøispìly k popularizaci a znaènému rozí-
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Obr. 1. Pohled na anténu KRCKA 2.
Anténa je upevnìna na stoár ve
vertikální poloze
øení krátké Yagiho antény, nazývané
KRCKA. Anténa tak byla pojmenována proto, e pùvodnì byla popsána
v periodiku VKV TECHNIKA (è. 13/
/1968), které vydávala klubová stanice OK1KRC. Trvalý zájem a èetné
dotazy ovlivnily i její aktualizaci.
Relativní irokopásmovost, dosaená znaèným vzájemným rozladìním reflektoru a druhého direktoru (LR = 1050 mm, LD2 = 875 mm)
zpùsobila, e pùvodní anténa chodí v irím pásmu ne 2 MHz i v odliném konstrukèním uspoøádání, které je
u Yagiho antén obvykle pøedepsáno a
mìlo by být respektováno.

Popis antény

• Ostøejím (úzkopásmovìjím) ladìním antény (tj. kratím reflektorem a delími direktory) se v pásmu 144 a 146 MHz
její zisk zvìtuje o 1 dB. Delí direktory
vak ponìkud zmenují èinitel zpìtného
pøíjmu na 12 a 15 dB oproti pùvodním
více ne 20 dB. Z provozních hledisek to
vak ve vìtinì pøípadù nevadí.

• Pro pøipojení koaxiálního kabelu a symetrizaèní smyèky se vyuívá pùvodního ochranného krytu anténních svorek. Ochranný kryt se svým dnem opírá
o ráhno antény (leí na ráhnu), take
ponìkud vychyluje rovinu dipólu z roviny ostatních prvkù.

• Záøièem antény je zkrácený skládaný dipól s nástavci (pøesnìji øeèeno
boèníkový dipól), zhotovený z odloených skládaných dipólù pro III. TV
pásmo. Protoe se tyto dipóly (vìtinou se jedná o výrobky podnikù KOVOPLAST a MECHANIKA) vyskytují ve
ètyøech délkách, jsou v tab. 1 udány
rozmìry antény pro kadou z tìchto
délek (LB) skládaného dipólu. Zámìrné
pouití TV dipólù má usnadnit zhotovení antény v amatérských podmínkách.

Konstrukce antény

• Rovina záøièe je proti pùvodnímu uspoøádání u TV antén pootoèena o 90 °,
take pøiblinì leí v rovinì ostatních
prvkù. Toto uspoøádání usnadòuje instalaci a vedení koaxiálního kabelu
kolmo k podélné ose skládaného dipólu smìrem k reflektoru a stoáru.

Nejdùleitìjí rozmìry antény podle
náèrtku na obr. 2 jsou uvedeny v tab. 1.
Rozmìry v tab. 1 platí pro prùmìr prvkù t = 6 (a 8) mm a íøku ráhna T =
= 15x15 mm. Svìtlost prvkù dipólu je
m = 35 a 45 mm (vnitøní rozmìr).
Pro konstrukci je pouit materiál
z pùvodní televizní antény, tj. nosné
ráhno ètvercového prùøezu 15x15 mm,
ke kterému prostøednictvím pùvodních
pøíchytek vodivì pøiléhají (nebo jsou
do nìj pøímo vetknuty) prvky o prùmìru 6 (popø. 8) mm.
Poadované délky záøièe LZ se dosáhne buï nástavci upevnìnými k ohybùm
TV dipólu (viz snímek na obr. 1), nebo
samostatným pøídavným prvkem, tìsnì pøiléhajícím k nenapájené èásti TV

Tab. 1. Rozmìry antény (podle obr. 2)
LB

LZ

p1

LD1

p2

LD2

r

LR

835
775
710
645

950
980
990
1000

70
70
70
70

935
935
935
935

370
370
370
370

922
922
922
922

400
400
400
400

1042
1042
1042
1042

Dále popsaná modifikace pùvodní
verze vyuívá originálních konstrukèních prvkù z komerènì vyrábìných antén pro III. TV pásmo (obr. 1 a obr. 2) a
vychází vstøíc opakovaným dotazùm na
aktualizací pùvodní antény.
Urèitým zpùsobem aktualizovaná KRCKA byla ostatnì publikována
ji ve sborníku HOLICE 1996.
Novou konstrukèní modifikaci
charakterizují tyto zmìny:

Obr. 2. Náèrtek konstrukce antény

Obr. 3. Impedanèní køivky antény
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skládaného dipólu Z (obr. 2). Pøídavný
prvek mùe být propojen se skládaným
dipólem pouze na koncích dipólu.
Stoárová pøíchytka je umístìna asi
10 cm za reflektorem a v této vzdálenosti je anténa upevnìna ke stoáru.
Stoár mùe být samostatný nebo
spoleèný s dalími anténami.
Vzhledem k tomu, e svislý stoár
je od antény oddìlen svislým reflektorem, nemá patrny vliv na smìrové a
impedanèní vlastnosti antény.
Délka symetrizaèní smyèky z koaxiálního kabelu s polyetylenovým (PE) dielektrikem, mìøená mezi konci stínìní,
je 680 mm. Ze stínìní vyènívá na obou
koncích vnitøní vodiè (v délce 10 mm),
který je pøipájen k pájecím okùm, pøipevnìným rouby ke zplotìlým koncùm skládaného TV dipólu.
Zde je nutno poznamenat, e impedance vlastní antény, mìøená na svorkách záøièe, je nastavena hlavnì délkou LD1 a rozteèí p1 prvního direktoru
D1 na pøibliných 200 Ω tak, aby se symetrizaèní smyèkou pøetransformovala
v pomìru 4 : 1 a byla tak pøizpùsobena
k vlnové impedanci napájeèe 50 Ω.
Optimalizace impedanèního pøizpùsobení s kterýmkoliv ze ètyø pouitelných skládaných dipólù (boèníkù) se
dosahuje jen délkou pøídavného prvku,
pøiléhajícího k nenapájené èásti skládaného dipólu Z.
Vlnová impedance koaxiálního kabelu, ze kterého je zhotovena pùlvlnná
symetrizaèní smyèka, se nemusí shodovat s vlnovou impedancí anténního
napájeèe.
Z impedanèního prùbìhu na obr. 3
je zøejmé, e koneèná impedance antény na výstupu ze symetrizaèní smyèky je asi 67 Ω, take anténní napájeè
mùe mít impedanci 50 i 75 Ω. V obou
pøípadech nepøekroèí ÈSV na napájeèi
hodnotu 1,5.

Elektrické vlastnosti
Kmitoètové pásmo: 144 a 146 MHz.
Úhel polovièního výkonu v rovinì prvkù - θ3E :
59 a 58 ° (61 °).
Úhel polovièního výkonu v rovinì kolmé na prvky - θ3H : 87 a 83 ° (97 °).
Èinitel zpìtného pøíjmu/záøení:
5 a 12,5 dB (20 dB).
Zisk:

6,8 dBd (5,6 dBd).

ÈSV pro 50 nebo 75 Ω :

≤ 1,5 (≤ 1,8).

Pozn.: Údaje v závorkách platí pro
pùvodní variantu antény, popsanou
v periodiku VKV TECHNIKA è. 13/1968.
Optimální osová vzdálenost dvou horizontálnì polarizovaných antén vedle
sebe je 200 cm a nad sebou je 150 cm.
Pøi vertikální polarizaci je optimální osová vzdálenost antén vedle sebe
150 cm a nad sebou 200 cm.
Je-li poadováno lepí ÈZP (20 a
22 dB), je nutné zkrátit druhý direktor
na délku LD2 = 880 a 860 mm. Zisk
antény se tím zmení o 0,9 a 1,2 dB.
Pøizpùsobení se tím prakticky nezmìní.
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Vesmìrový
duoband GP 4xJ

- vertikální anténa pro pásma
145 a 435 MHz
S irokou nabídkou dvoupásmových radiostanic, usnadòujících
pøímý i pøevadìèový provoz na obou pásmech VKV se pochopitelnì
zvyuje zájem i o dvoupásmové antény. Je zbyteèné pøipomínat
vechny jejich výhody. Struènì øeèeno - výraznì zjednoduují organizaci provozu na obou pásmech.
Mnohé firmy tyto antény nabízejí, a to pro mobilní i stacionární instalaci. Relativnì vysoká cena v pomìru k cenì radiostanice, horí
zkuenosti s nìkterými profesionálními výrobky, ale i snaha experimentovat, èi spíe chu postavit si alespoò anténu vlastnoruènì,
zvyují zájem o podrobnìjí informace.
Èlánek vychází tìmto poadavkùm vstøíc a popisuje funkci i konstrukci nové, pomìrnì jednoduché vesmìrové stacionární antény
pro obì pásma (obr. 1 ).

Úvod
Návrh a konstrukce této dvoupásmové antény jsou zásadnì ovlivnìny
harmonickým vztahem mezi obìma
pásmy. Kmitoèty pásma 435 MHz jsou
právì 3x vyí ne kmitoèty pásma
145 MHz, odpovídající vlnové délky jsou
naopak 3x kratí. Tento pomìr pak pøíznivì ovlivòuje napájecí i vyzaøovací
vlastnosti antény na obou pásmech.
Inspirací k návrhu antény byl èlánek
v èasopise FUNK (1), provázený èetnými dotazy k popisované anténì, a údajnì velmi dobré zkuenosti s nìkolika
vzorky antén pro kadé z obou pásem,
podle èlánku zhotovených. Pùvodní jednopásmovou anténu nazval její autor
jako 4xJ (obr. 2). Dále popisovaný duoband jsme proto nazvali GP 4xJ, i kdy
jej, stejnì jako pùvodní anténu, za ètyøi
jéèka pøísnì vzato povaovat nelze.
Charakteristickou a zdùrazòovanou
vlastností vìtiny popisovaných J-antén
je toti galvanické spojení vlastního záøièe se stoárem, resp. s nosnou konstrukcí a tím i se zemí, take anténa je
i se vstupními obvody radiostanice bez
dalích opatøení chránìna pøed úèinky
atmosférické elektøiny.
První èást naeho èlánku je urèena
ménì zkueným popø. zaèínajícím, ale
pøemýlivým zájemcùm. Proto se ponìkud obírnìji vìnuje problematice
antén tohoto druhu.
Následný konstrukèní popis je doplnìn výsledky impedanèních mìøení a
poèítaèovou simulací vyzaøovacích diagramù, zahrnující té èasto pøehlíený
vliv výky anténního stoáru na smìrové vlastnosti antény ve vertikální rovinì.

ívanìjími stacionárními anténami pøi
bìné vesmìrové mobilní resp. pøevádìèové radiokomunikaci na pásmech VKV, vèetnì pásma CB. Jejich
výhodné elektrické i mechanické vlastnosti jsou nepøehlédnutelné:
• Vesmìrový diagram s maximem záøení v rovinì horizontu (resp. pod nízkými elevaèními úhly) pøi dostateèné výce antény nad zemí.
• Pøíznivé napájecí vlastnosti pøi nízkoimpedanèním (proudovém) napájení,
tj. uprostøed dipólu λ / 2 nebo v patì unipólu λ / 4, kde se vstupní impedance
antény pøibliuje charakteristické impedanci padesátiohmového napájeèe

Antény typu J
Svislý pùlvlnný dipól, popø. ètvrtvlnný unipól nad protiváhou jsou neju-
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Obr. 1. Vesmìrový duoband
GP 4xJ, vertikální anténa pro pásma
145 a 435 MHz

Obr. 2.
Jednopásmová
anténa 4xJ podle
èasopisu FUNK
[1]. Název Neue
Sperrtopf-Antenne
lze pøeloit jako
Nová anténa
s oddìlovacím
rezonátorem

v pomìrnì irokém kmitoètovém pásmu. Antény se pøi tomto zpùsobu napájení jeví na úzkých amatérských pásmech jako irokopásmové, take jejich
rozmìry nejsou kritické.
• Vysoká úèinnost, kdy se vyzaøovací
odpor antény prakticky shoduje se
vstupní impedancí, resp. s èinným odporem antény v rezonanci, take odpadají dalí pøizpùsobovací obvody.

Zmínìné antény se vyskytují v rùzných konstrukèních modifikacích. Volba
vhodného typu závisí na provozních
podmínkách a instalaèních monostech.
Z hlediska dosahu se zpravidla poaduje upevnìní na koncích stoárù,
tedy co nejvýe, co také vytváøí podmínky pro vyzaøovaní pod minimálními
elevaèními úhly.
I kdy z tohoto hlediska vyhovují na
pásmech 145 a 435 MHz velmi dobøe
bìné rukávové dipóly λ / 2, popø. unipóly λ / 4 s radiálami (antény typu GP),
dává se nìkdy pøednost uzemnìným
anténám typu J. Principielnì jsou to
také pùlvlnné záøièe, ale napájené
(buzené napìtím) na spodním konci, tj.
v místì vysoké impedance. Zatímco na
pásmu CB se tyto záøièe budí klasickým obvodem LC - obr. 3a (anténu J
proto ani vzdálenì nepøipomínají), tak na
vyích kmitoètových pásmech se pro
jejich napájení pouívá symetrické, na
spodním konci zkratované dvouvodièové vedení λ /4, jeho jeden vodiè pøechází plynule a bez pøeruení ve vlastní
pùlvlnný záøiè (viz obr. 3f a obr. 3g).
Anténa je tak konfigurována do tvaru
písmena J.
Toto konstrukènì jednoduché øeení vak není z anténáøského hlediska
zcela èisté. Jde o to, e koaxiální napájeè antény, tj. nesymetrické vedení,
je v místì vhodné impedance pøipojen
k vedení symetrickému, a toto symetrické, dvouvodièové transformaèní vedení je zatíeno opìt nesymetricky,
kdy jen jeden jeho vodiè budí na konci
vlastní anténu - pùlvlnný záøiè, i kdy
s ním konstrukènì tvoøí jeden celek.
Vytváøejí se tak pøíznivé podmínky pro
vznik anténních, tj. vyzaøujících vf proudù i na napájeèi, resp. na anténním stoáru. Anténa mùe být sice velmi dobøe impedanènì pøizpùsobena, avak
úèinnost záøení z vlastního záøièe
mùe být zmenena neádoucím záøe-

ním stoáru èi napájeèe, co mùe
nepøíznivì ovlivnit diagram záøení ve
vertikální rovinì.
Okolnosti, za kterých k neádoucímu vyzaøování stoáru èi napájeèe
dochází, závisí jak na zpùsobu pøipojení napájeèe k symetrickému transformaènímu vedení (viz obr. 3), tak na
délce vlastního napájeèe nebo anténního stoáru, popø. na kombinaci obou
vlivù.
Obecnì jsou z tohoto hlediska nepøíznivými délkami celé násobky
pùlvln. Ménì nepøíznivé jsou liché násobky ètvrtvln, co potvrzují i poèítaèové simulace.
Výskyt a intenzitu anténních proudù
na povrchu napájeèe, popø. podél stoáru mùeme pøi vysílání informativnì
kontrolovat malou smyèkovou sondou
pøipojenou k citlivému diodovému indikátoru. Ponìkud hrubí, ale v praxi vyhovující zpùsob, je indikovat zmìnu
ÈSV pøi pohybu ruky podél napájeèe,
pøièem napájeè se objímá dlaní
ihned za místem jeho pøipojení k anténì. Kolísavé zmìny ÈSV signalizují, e se povrch napájecího kabelu
podílí na vyzaøování a zmenuje se
tak úèinnost vyzaøování z vlastní antény.
Neádoucí anténní proudy na napájeèi mimoto vnáejí chyby do mìøení
pøizpùsobení bìnými reflektometry.
Anténní záøivé proudy na povrchu
napájecích kabelù (nebo stoárù) lze
omezit dodateènì instalovanými rukávy
(na VKV) nebo paralelními rezonanèními obvody LC (na KV), vytvoøenými
roubovicovì stoèeným napájeèem.
Lépe je vak pøedcházet tìmto potíím
vhodnou úpravou vlastní antény.
Zmínìné nepøíznivé okolnosti spojené s nejjednoduím uspoøádáním antény J prakticky odpadnou, pouije-li
se k vybuzení antény uzavøeného souosého (trubkového) na spodním konci
zkratovaného úseku λ / 4 podle obr. 3e.

Obr. 3. Rùzné zpùsoby transformace impedance pøi napìovém nápájení pùlvlnných záøièù na jejich konci, tj. v místì
vysoké impedance: a) paralelním rezonanèním obvodem LC (obvyklé na pásmu CB), b) sériovým ètvrtvlnným
impedanèním transformátorem (obtínì realizovatelné), c) reaktanèním èlánkem LC, d) zkratovaným ètvrtvlnným vedením
pøi symetrickém napájení dvoulinkou (anténa J), e) souosým zkratovaným ètvrtvlnným vedením (rezonátorem) pøi
nesymetrickém napájení koaxiálním kabelem (stínìná profesionální anténa J), f), g) zkratovaným ètvrtvlnným vedením
pøi napájení koaxiálním kabelem (klasická amatérská anténa J)
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Napájení, resp. vnitøní vodiè anténního
napájeèe je (podle konkrétní konstrukèní modifikace) navázán (kapacitnì, induktivnì nebo pøímo) v místì vhodné
impedance k vnitønímu nebo vnìjímu
vodièi souosého zkratovaného úseku.
Principiálnì tedy vlastnì jde o stínìné
J. Toto uspoøádání pøevládá u profesionálních antén.
Amatérské zhotovení podobné konstrukèní modifikace je samozøejmì
moné, ale není zcela snadné. Je tøeba
vyøeit odvodnìní vnitøního prostoru a
dále je nutno omezit nepøíznivý vliv izolaèního krytu na horním konci souosého transformátoru (v místì vysoké impedance) za detì èi snìení, kdy se
transformátor mùe rozladit se vemi
dalími dùsledky. Snadno nelze nastavit ani optimální vazbu, která má velký
vliv na pøizpùsobení.
Zmínìné nepøíznivé vlastnosti klasického uspoøádání antény J vedly
k dalím experimentùm. A tak se pøed
èasem objevil konstrukèní popis [1] antény, kterou její autor oznaèil jako 4xJ
- viz obr. 2.
Záøiè o celkové délce 3x λ / 4, resp.
0,75·λ , napájený na spodním konci koaxiálním kabelem, je ve své spodní tøetinì obklopen ètveøicí svislých vodièù
o délce λ /4, vetknutých do základní vodivé nosné desky. Tyto ètyøi vodièe
významnì ovlivòují napájecí a vyzaøovací vlastnosti antény, tj. pøizpùsobení a diagram záøení ve svislé rovinì.
V podstatì tvoøí sériový pøizpùsobovací
obvod - ètvrtvlnný transformátor. Skuteèným záøièem se tak stává pøevánì
jen horní pùlvlnná èást celého tøíètvrtìvlnného záøièe (viz obr. 4). Pùlvlnná horní èást záøièe je napájena (buzena napìtím) na svém spodním konci, tj. v místì
vysoké impedance. Pøizpùsobení k vlnové impedanci napájeèe je tak realizováno ponìkud neobvyklým ètyøvodièovým ètvrtvlnným transformátorem,
jeho vlnová (charakteristická) impedance Z t by mìla vyhovovat vztahu:
Z t = √(Z a ·Z 0 ),

(1)

Obr. 4. Rozloení vf proudù na pùvodní
jednopásmové anténì 4xJ (plné èáry)
a na její dvoupásmové verzi (plné a
pøeruované èáry). Oznaèené délky se
vztahují k pásmu 435 MHz
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kde Z a je impedance pùlvlnného záøièe
v místì napájení, tj. na jeho (spodním)
konci, a Z 0 je vlnová impedance pouitého napájeèe - koaxiálního kabelu.
Impedance kadé rezonanèní antény (v naem pøípadì záøièe λ / 2), tj.
antény se stojatou proudovou (i napìovou) vlnou, se podél antény mìní
v závislosti na okamitém pomìru vf
napìtí a proudu v daném místì.
Na (kadém) konci záøièe, kde je
napìtí maximální a proud minimální, je
pomìr napìtí a proudu nejvìtí. Na konci záøièe je tedy nejvìtí i impedance
Za, která tam dosahuje velikosti nìkolika stovek Ω a jednotek kΩ podle tíhlosti antény. Èím je tíhlost (pomìr délky a prùmìru vodièe) vìtí, tím vìtí je i
impedance Z a , resp. èinný odpor antény v rezonanci.
Na 435 MHz bude mít popisovaná
anténa v místì napájení impedanci Z a
asi 800 a 1000 Ω (pøi délce záøièe
335 mm a prùmìru záøièe 6 a 8 mm).
Aby se tato impedance Z a pøetransformovala na vlnovou impedanci napájeèe
Z0 = 50 Ω, mìla by být (podle vzorce
(1)) vlnová impedance Z t ètvrtvlnného
transformátoru asi 200 Ω.
Pokud by se pouilo obvyklého souosého (trubkového) uspoøádání (viz
obr. 2b), pak by pøi prùmìru vnitøního
vodièe 8 mm bylo nutno zhotovit vnìjí
vodiè transformátoru z trubky o prùmìru asi 230 mm (!!), co je svým zpùsobem nereálné.
Proto autor pùvodní jednopásmové
konstrukce realizoval tento ètvrtvlnný
transformátor jako souosé pìtivodièové
klecové vedení, jeho støední vodiè je
prodlouen o pùlvlnu nad zbývající ètyøi
vnìjí vodièe ètvrtvlnné.
Vlnovou impedanci pìtivodièového
vedení poèítáme podle vzorce:
Z t = 173·log(1,14·D/d),

(2)

kde D je osová obvodová rozteè ètyø
vnìjích vodièù a d je jejich prùmìr (viz
obr. 5).
Vzorec platí pro shodný prùmìr
vech vodièù, vèetnì støedního. Lií-li
se prùmìr vnìjích vodièù mírnì od
prùmìru vnitøního vodièe, nemá to pøi
vìtí vlnové impedanci (co je ná pøípad) patrný vliv na jeho vlnovou impedanci a tím i na transformaci.

Obr. 5. Geometrie
pìtivodièového
nesoumìrného
vedení
Podle vzorce (2) byla z mechanických rozmìrù pìtivodièového vedení
(transformátoru) vypoètena jeho vlnová
impedance Zt = 214 Ω (pro D = 120 mm
a d = 8 mm).
Po dosazení do upraveného vzorce
(1) tak vychází, e impedance na konci
pùlvlnného záøièe èiní Z a = Z t 2 / 50 =
= 2142 / 50 = 916 Ω, co lze povaovat
za reálné.
Pokud jde o vlastnosti vyzaøovací,
pak jen pùlvlnný úsek, vyènívající nad
vodièe transformátoru, lze povaovat
za vlastní záøiè, kdy záøení dolního
ètvrtvlnného úseku, do znaèné míry
stínìného vnìjími vodièi transformátoru λ / 4, je výraznì potlaèeno. Smìrový diagram antény se tedy pøibliuje
spíe záøení prostého vertikálního
unipólu λ / 2 (viz smìrový diagram pro
0,5·λ na obr. 6). Pokud by neomezenì
záøil celý vodiè o délce 3·λ /4 (0,75·λ ),
bylo by maximum záøení vychýleno nad
rovinu horizontu o 47 °.
Ètvrtvlnný transformátor zároveò
pùsobí jako izolaèní ètvrtvlnný rukáv,
který omezuje pøechod anténních (vyzaøujících ) proudù na vnìjí povrch napájeèe, resp. stoáru.
Tolik tedy k pùvodní jednopásmové
anténì 4xJ.

Úprava antény pro dvì
pásma
Dvoupásmovou variantu této antény
zhotovíme pomìrnì snadno, doplníme-li pùvodní anténu ètveøicí ikmých
radiálních ètvrtvlnných prvkù pro pásmo 145 MHz v rozích základní desky,
resp. v místì, kde jsou vetknuty svislé
vodièe transformátoru. Je to zøejmé
z obr. 7 a obr. 8.
Na pásmu 145 MHz tak anténa pracuje jako ètvrtvlnný unipól nad protiváhou, tj. jako anténa typu GP (ground
plane). Její smìrové ani napájecí vlastnosti prakticky nejsou ètveøicí vodièù

Obr. 6.
Diagram
záøení
vertikálních
antén - unipólù
λ /2 a λ ·3/4
- ve svislé
(vertikální)
rovinì. Obì
antény jsou
pro porovnání
uvaovány
nad dokonalou
protiváhou
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transformátoru ovlivnìny. Na kmitoètu
145 MHz jsou toti tyto vodièe pøíli
krátké (0,083·λ ), take jejich vliv je zanedbatelný.
Ètyøi radiální vodièe protiváhy pro
145 MHz se naopak neuplatní v pásmu
435 MHz, protoe jsou od pùlvlnného
záøièe pro toto pásmo dostateènì oddìleny klecovým rukávem ètvrtvlnného transformátoru. Horní konec záøièe
v podstatì vyzaøuje jako vertikální dipól
λ / 2, jak je vidìt z diagramù záøení ve
svislé rovinì na obr. 10 (diagramy byly
vytvoøeny poèítaèovou simulací programem EZNEC [P-1]).
Na kadém pásmu se anténa napájí
jinak.
Na kmitoètu 145 MHz se anténa napájí proudovì v patì ètvrtvlnného záøièe
- unipólu, tj. v místì malé impedance.
Na kmitoètu 435 MHz se napájí
spodní konec pùlvlnného záøièe napìovì, a to pøes vnitøní vodiè ètvrtvlnného transformátoru, se kterým tvoøí pùlvlnný záøiè jeden celek (jak bylo ji výe
vysvìtleno).

ny vechny èásti antény vèetnì panelového konektoru PL na spodní stranì
desky. S ohledem na pásmo 435 MHz
by lépe vyhovoval konektor N, nicménì
vechna impedanèní mìøení byla provedena s konektorem PL.
Pro spolehlivou dlouhodobou èinnost antény ve vnìjích klimatických
podmínkách je rozhodující stabilní
upevnìní záøièe. OK1ANM, který si
zhotovil anténu na 435 MHz v pùvodní
verzi, to vyøeil originálnì - prázdným
keramickým pouzdrem z venkovní pojistky, upevnìným ètyømi rouby k základní desce. Do pouzdra zalil epoxydovou pryskyøicí konec záøièe, který
spojil s vnitøním vodièem konektoru zapájeným roubem M4x15. Tento celek
je po zatvrdnutí epoxydové pryskyøice
nerozebiratelný. Ve je zøejmé z fotografie na obr. 8.
Ke spodní stranì základní desky
je zároveò pøipevnìn stoárový drák, nejlépe tak, aby stoárem mohl
být veden napájeè pøímo proti konektoru. K pøipevnìní dráku je mono vyuít
ètyø roubù izolátoru.
Svislé vodièe transformátoru mají
na dolním konci závit M6 se dvìma
maticemi, které svírají základní desku
spolu se zplotìlými konci ikmých
radiál pro 145 MHz.
Radiální vodièe jsou zhotoveny z hliníkových (Al) trubek o vnìjím prùmìru 6 mm a tlouce stìny 1 mm,
které v poslední polovinì a tøetinì
délky radiál teleskopicky pøecházejí v plné hliníkové vodièe o prùmìru 4 mm. Je moné zvolit alternativní
uspoøádání radiál bez patrného vlivu
na vlastnosti antény. Délka i úhel
sklonu radiál by vak mìly být zachovány.
Jistou nevýhodou popsaného uspoøádání (a vìtiny antén typu GP) je pøímé galvanické spojení neuzemnìného záøièe se vstupem radiostanice,
který tak není chránìn pøed pøímými
úèinky atmosferické elektøiny.
Tento nedostatek se zpravidla
øeí ètvrtvlnným úsekem zkratovaného koaxiálního kabelu, který se pøipojí
paralelnì mezi vnitøní vodiè a kostru
(zemi) anténního konektoru, a to nejlépe pøímo u antény, popø. u radiostanice.
U profesionálních antén se zpravidla uzemòuje vlastní záøiè souosým
vedením uvnitø záøièe.
V naem pøípadì musí být záøiè
spojen se zemí zkratovaným úsekem
koaxiálního kabelu o elektrické délce
λ /4 (0,25·λ x èinitel zkrácení) na kmitoètu 145 MHz. Na kmitoètu 435 MHz
bude mít tento kabel sice délku 0,75·λ ,

Napájecí vlastnosti (pøizpùsobení)
ovlivòuje na obou pásmech pøedevím
délka záøièe. Koneèné doladìní na
145 MHz je závislé na délce a sklonu
radiálních vodièù protiváhy, který je definován úhlem α . Na kmitoètu 435 MHz
je pøizpùsobení závislé na délce a prùmìru ètyø vodièù transformátoru, resp.
na jeho vlnové impedanci Z t , ale i na
kvalitì a kapacitì anténního izolátoru a
konektoru.
Koneèná délka spoleèného záøièe
je nakonec kompromisem pøi poadavku optimálního pøizpùsobení na kadém z obou pásem, jak je zøejmé ze
Smithova diagramu na obr. 9 (støední
krunice vymezuje oblast s ÈSV ≤ 2).
Namìøené hodnoty platí pro konstrukèní uspoøádání podle výkresu na
obr. 7 a pro rozmìry uvedené v tab. 1.
V prvním a ve druhém øádku tabulky
jsou uvedeny té rozmìry pùvodních
jednopásmových antén podle [1].
Vechny rozmìry jsou v mm.
Upozoròujeme na znaèný rozdíl
v celkové délce nejdelích prvkù dvoupásmové antény a pùvodní jednopásmové verze pro 145 MHz, její zhotovení je proto podstatnì obtínìjí, a to pøi
shodných elektrických vlastnostech
obou antén na tomto pásmu.

Konstrukce antény
Hlavním konstrukèním prvkem antény je základní deska, nejlépe z duralového plechu, která má rozmìry
130x130x2 mm. K desce jsou upevnì-

Obr. 7. Rozmìrové schéma antény
GP 4xJ pro pásma 145 a 435 MHz.
Konkrétní rozmìry v závorkách, vèetnì znaèení, odpovídají údajùm v tab.1.
avak bude se chovat také jako zkratované vedení o délce λ /4, protoe
zbývající èást vedení o délce λ / 2
transformuje impedanci v pomìru 1 : 1
a v úzkém kmitoètovém pásmu se
prakticky neuplatní.
Po sestavení a instalaci se celá anténa chrání nátìrem resistinu.

Tab. 1. Rozmìry (v mm) jednopásmových antén 4xJ a antény duoband GP 4xJ
pro pásma 145 a 435 MHz. Oznaèení jednotlivých rozmìrù antény vyplývá z obr. 7.
Pásmo

h

t

D

d

dt

p

a

145 MHz
435 MHz
145 + 435 MHz

1530
490
508

500
155
153

208
120
120

8
8
8

6
6
6

486

60 °

Obr. 8. Pohled na støední èást antény
s izolátorem
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Výsledky mìøení
a výpoètù
Profesionální vývoj antény konèí závìreèným mìøením elektrických vlastností v pracovním kmitoètovém pásmu.
Výsledky mìøení ve formì tabulek a
grafù mají kvantifikovat hlavní elektrické
parametry, resp. potvrdit funkènost a
provozuschopnost antény. Uivateli
pak mají usnadnit orientaci pøi výbìru
antény.
Mìøí se napájecí vlastnosti (pøizpùsobení) a smìrové vlastnosti (jak a
kam anténa vysílá/pøijímá). Antény se
zpravidla podrobují jetì mechanickým
a klimatickým zkoukám odolnosti.
Stejné proceduøe by mìly být vystavovány i antény, urèené pro pouití na
pásmech amatérských.
Tento poadavek je vak souèasné
praxi mnohdy dosti vzdálený. Prodávané antény èasto deklarované parametry
nesplòují. I mechanické vlastnosti
bývají nevalné. Výrobci do jisté míry
høeí jednak na èásteènou anténní negramotnost amatérských uivatelù a
jednak na problematickou monost
kontroly elektrických parametrù antén
v amatérských podmínkách.
Situace se vak mìní. Amatérským
experimentátorùm jsou ji dostupné víceúèelové pøístroje, urèené pro mìøení
napájecích vlastností antén, jejich
pøesnost je srovnatelná s pøesností
drahých profesionálních pøístrojù. Problematická mìøení vyzaøovacích vlastností na pásmech KV byla prakticky
realizována jen statistickým zpracováváním stovek navázaných spojení.
Dnes tyto metody vytlaèují snadno
ovladatelné poèítaèové programy, napø.
[P-1, P-2, P-3] a dalí podobné.
Jejich pomocí se dají pøedem vypoèítat a optimalizovat elektrické vlastnosti i velmi nezvyklých anténních konfigurací, kterými jejich tvùrci øeí své
specifické podmínky. Je to neuvìøitelný
pokrok, zcela nedávno sotva pøedstavitelný. Pøedpokladem pro úèelné vyuití
tìchto metod je u jen hlubí zájem
o tuto velmi zajímavou a pøítalivou problematiku.
Tento postup byl uplatnìn i pøi návrhu a mìøení relativnì jednoduché antény GP 4xJ. Její charakteristické
elektrické vf vlastnosti jsou vyjádøeny
formou grafù na obr. 9 a obr. 10.
Ze Smithova diagramu na obr. 9 je
zøejmé, e anténa splòuje poadavky
na dobré pøizpùsobení na obou pásmech. ÈSV na kmitoètu 145 MHz je
pøi napájení koaxiálním napájeèem s vlnovou impedancí 50 Ω pøesnì 1. Na
435 MHz pak ÈSV èiní 1,6. Úèinnost
pøenosu se zde zmenuje o necelých 5 %, co pøedstavuje -0,22 dB.
Vysílaè pøipojený koaxiálním kabelem
tak malé nepøizpùsobení vùbec nezaregistruje. Bude-li útlum kabelu èinit jen
4 dB (napø. 20 m kabelu RG 213),
bude na anténním konektoru vysílaèe
ÈSV rovno 1,2.
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Obr. 9.
Impedanèní
køivky antény
GP 4xJ na obou
pásmech,
mìøené na
vstupním
konektoru typu
PL. Pøeruovaná èára
platí pro anténu
s vodorovnými
vodièi protiváhy.
Optimálním
sklonem vodièù
se impedance
zvìtí na 50 Ω

Obr. 10. Vypoètené vertikální diagramy záøení antény GP 4xJ mají na obou
pásmech prakticky shodný tvar, odpovídající záøení pùlvlnných antén ve volném
prostoru. Spolu s impedanèními diagramy na obr. 9 dokumentují funkènost
antény GP 4xJ
Za pozornost snad jetì stojí impedanèní køivka antény (unipólu λ /4) pro
145 MHz s vodorovnými prvky protiváhy, jeho impedance je teoreticky i fakticky polovinou impedance dipólu λ / 2,
kterému se díky sklonìným vodièùm
protiváhy anténa GP 4xJ pøibliuje.
Sklonem, který èiní 60 ° od vodorovné roviny, se impedance zmenila na
potøebných 50 Ω.
Vyzaøovací vlastnosti tak jednoduché antény, jakou je vertikální pùlvlnný
dipól, jistì není tøeba mìøit ve vodorovné rovinì, kde je diagram vesmìrový, nepatrnì zvlnìný ètyøprvkovou protiváhou (diagram záøení ve vodorovné
rovinì, tj. v rovinì rovnobìné se zemí,

bývá pøi poèítaèovém znázornìní oznaèován Azimutal Plot).
Vyzaøovací vlastnosti svislého pùlvlnného dipólu by nebylo nutné mìøit
ani v rovinì vertikální (Elevation Plot).
Víme, e ve volném prostoru má dipól
v bìném dvojrozmìrném zobrazení
tvar leaté osmièky, pøi zobrazení
prostorovém se stává anuloidem
(prstencem) vzniklým rotací leaté osmièky kolem svislé osy. Takové mìøení je obecnì velmi obtíné, zvlátì pøi
poadavku zahrnout do mìøení i vliv a
délku stoáru a zemì.
Neobvyklá kombinace ikmých prvkù protiváhy a svislých prvkù transfor-
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mátoru vak byla dobrým podnìtem
k ovìøení vertikálního diagramu záøení této anténní struktury na kadém
z obou pásem poèítaèovou simulací
programem EZNEC 1.0 [P-1] na letitém PC 486.
Vertikální diagramy záøení na obr.
10, zjitìné tímto zpùsobem, potvrzují,
e anténa splòuje poadavky i pøedpoklady, a na kadém pásmu skuteènì
záøí jako pùlvlnný dipól s maximem ve
vodorovné rovinì. Pro objektivní posouzení pøípadných rozdílù mezi obìma diagramy byla anténa simulována v podmínkách volného prostoru.
O tom, e namìøené diagramy záøení odpovídají na kadém z obou pásem pøedpokládanému proudovému
rozloení (obr. 4) podél vech prvkù
anténní struktury, nás pøesvìdèují obr.
11 a obr. 12 (intenzita vf proudù odpovídá íøce vyèernìné plochy).
Vliv zemì je zøejmý z diagramù záøení na obr. 13 a obr. 14. Èlenitost diagramù pùsobí interferenèní minima pøi
umístìní antény nad více èi ménì vodivou zemí. Minima vznikají interferencí
pøímé a od zemì odraené vlny, kdy se
jejich amplitudy podle fáze odraené
vlny periodicky seèítají nebo odeèítají.
Èím je zemì dokonaleji vodivìjí, tím
jsou interferenèní minima hlubí (ostøejí), protoe ztráty pøi odrazu jsou mení a amplituda odraené vlny se více
pøibliuje amplitudì pøímé vlny.
Pøi výpoètu se pouily parametry
odpovídající tzv. standardní - støední
zemi, tj. mìrná vodivost 0,005 [1/mΩ] a
dielektrická konstanta (relativní permitivita) εr = 13.
Èím je anténa výe, tím èlenitìjí je
diagram, co je moné doloit celou
øadou podobných diagramù, které poèítaè po zmìnách zadané výky bez potíí rychle spoèítá, znázorní na monitoru a vytiskne.
Porovnáme-li tyto diagramy s bìnì
uvádìnými teoretickými diagramy nad
dokonale vodivou zemí (obr. 4), vidíme,
e maximum záøení je vychýleno nad
rovinu horizontu o jistý elevaèní úhel,
pro který platí i uvádìný zisk v dBi.
Èím je anténa vý, tím nií je tento
elevaèní úhel a tím vìtí je intenzita
elektromagnetického pole nad zemí.
Znázornìné diagramy jsou sice vypoèteny, ale jejich tvar se podstatnì
nelií od skuteènosti, pokud se zadané
parametry zemì shodují se skuteènými. Pøi provozu nad zemí s podstatnì
odlinými parametry je tøeba poèítat
s jistými odchylkami, ale základní
tvar digramu a jeho èlenitost se podstatnì nezmìní.
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ZAJÍMAVÁ A PRAKTICKÁ
ZAPOJENÍ
Do nìkterých monotematicky zamìøených èísel èasopisu Konstrukèní elektronika je pøidáván seriál zajímavých a praktických zapojení, pøevzatých ze zahranièních elektrotechnických a radioamatérských èasopisù. Do tohoto èísla KE byla vybrána zapojení z oblasti napájecích zdrojù a nabíjeèek a rùznì aplikované elektroniky.
Uvedená zapojení je vhodné brát pøedevím jako podnìt a inspiraci k dalí tvùrèí èinnosti a je
moné (a nìkdy i nutné) s nimi dále laborovat. U konstrukcí s uvedenými deskami s plonými spoji
byla ovìøena funkènost zapojení a pøípadné chyby z pùvodního pramene byly odstranìny.

Napájecí zdroje, nabíjeèky
Obvod IRU3037
pro mìnièe DC/DC
Rozíøení logických obvodù s napájecím napìtím okolo tøech voltù si
vynutilo potøebu impulzních mìnièù
DC/DC s malým výstupním napìtím.
Jedním z øídicích obvodù pro takové
mìnièe je IO IRU3037 od firmy International Rectifier.
IRU3037 je urèen pro impulzní pøemìnu vstupního stejnosmìrného napìtí
4 a 25 V na výstupní stejnosmìrné
napìtí 1,8 a 3,3 V. Celková vlastní
spotøeba napájecího proudu je typicky
16 mA. Obvod v základní verzi pracuje se spínacím kmitoètem 200 kHz,
obvod IRU3037A má spínací kmitoèet 400 kHz.
IO je vybaven vemi potøebnými
øídicími a ochrannými funkcemi. Umoòuje mìkký start, vypíná se pøi podpìtí na svých napájecích pøívodech
Ucc a Uc a také se vypíná pøi podpìtí
na výstupu mìnièe (pøi zkratu na výstupu).
IO IRU3037 se dodává v pouzdrech
SO 8 nebo TSSOP 8.

Podrobnìjí technické údaje a aplikaèní zapojení jsou k dispozici na Internetu na adrese:
http://www,irf.com/product-info/datasheets/data/iru3037.pdf
Zapojení mìnièe s obvodem IRU3037
na pøedvádìcí desce (Demo-board) je
na obr. 1. Jedná se o klasické zapojení
sniujícího (buck) mìnièe, který vak
místo obvyklé Schotkyho diody má øízený spínaè T2. Na spínacím tranzistoru T2 vzniká podstatnì mení úbytek
napìtí ne na Schotkyho diodì, take i pøi
malém výstupním napìtí je úèinnost mìnièe velmi vysoká. Mìniè podle obr. 1
má pøi vstupním napìtí 5 V a výstupním
napìtí 3,3 V v rozsahu výstupního proudu 1 a 9 A úèinnost vìtí ne 90 % a
pøi výstupním proudu 2 A má úèinnost
dokonce 93 %.
Pro napájení øídicího obvodu horního spínacího tranzistoru T1 se musí na
vývod Uc obvodu IRU3037 pøivádìt napìtí nejménì o 4 V vìtí, ne je napìtí
na vývodu Ucc. Aby nemusel být pouit
zvlátní napájecí zdroj, je napìtí Uc
získáváno zdvojovaèem z impulzního
napìtí na tranzistorech T1, T2.

Podmínkou dosaení dobrých parametrù mìnièe (úèinnost, zvlnìní,
ruení atd.) je pouití vhodných (speciálních) souèástek, které se bohuel
bìnì neprodávají. Jsou to pøedevím spínací tranzistory, elektrolytické
kondenzátory a cívky (vechny souèástky jsou v provedení SMD).
Pro informaci jsou dále uvedena
typová oznaèení a doporuèené parametry stìejních souèástek.
T1 je typu IRF7457 od firmy International Rectifier. Je to tranzistor MOSFET
s kanálem N v pouzdru SO 8. Má øídicí
napìtí 4 V, vstupní kapacitu 3100 pF,
prùrazné napìtí drainu 20 V, odpor
v sepnutém stavu 7 mΩ, maximální
proud 12 A, mezní proud 120 A atd.
T2 je typu IRF7460 od firmy International Rectifier. Je to tranzistor MOSFET
s kanálem N v pouzdru SO 8. Má øídicí
napìtí 4 V, vstupní kapacitu 2050 pF,
prùrazné napìtí drainu 20 V, odpor
v sepnutém stavu 10 mΩ, maximální
proud 10 A, mezní proud 100 A atd.
L1 je cívka typu D03316P-102HC od
firmy Coilcraft. Má indukènost 1 µH a je
urèena pro proud 10 A.
L2 je cívka typu D05022P-332HC od
firmy Coilcraft. Má indukènost 3,3 µH a
je urèena pro proud 12 A.
C1 je tantalový elektrolytický kondenzátor typu ECS-T1CD336R od fir-

Obr. 1. Zapojení mìnièe DC/DC s obvodem IRU3037 na pøedvádìcí desce
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Obr. 2. Základní zapojení mìnièe DC/DC s obvodem IRU3037
my Panasonic. Má kapacitu 33 µF a
pracovní napìtí 16 V.
C2A, C2B jsou elektrolytické kondenzátory Poscap typu 16TPB47M od
firmy Sanyo. Mají kapacitu 47 µF, pracovní napìtí 16 V a ESR = 70 mΩ.
C9B, C9C jsou elektrolytické kondenzátory Poscap typu 6TPC150M od
firmy Sanyo. Mají kapacitu 150 µF, pracovní napìtí 6,3 V a ESR = 40 mΩ.
Ostatní souèástky jsou bìné SMD,
rezistory R5 a R6 maji toleranci 1 %.

v sepnutém stavu 29 mΩ, maximální
proud 5,2 A, mezní proud 30 A atd.
Rovnì v tomto mìnièi musí mít
elektrolytické kondenzátory malý ESR,
C2 má doporuèený ESR = 55 mΩ, C7A
a C7B mají doporuèený ESR = 40 mΩ.

Nejjednoduí základní zapojení
mìnièe s obvodem IRU3037 je na
obr. 2. Mìniè je urèen pro vestavìní do
zaøízení, ve kterém je k dispozici napìtí
12 V pro napájení vývodu Uc obvodu
IRU3037.
Za zmínku stojí spínací tranzistory
T1 a T2 typu IRF7313 (MOSFET s kanálem N), které jsou jako dvojice umístìny v jediném pouzdru SO 8. Mají øídicí
napìtí 4 V, vstupní kapacitu 650 pF,
prùrazné napìtí drainu 30 V, odpor

Elektronika Praktyczna, 11/2001

Nìkteré z pøedepsaných souèástek nebo podobné vhodné souèástky
nabízí ve svém katalogu firma Semic
Trade, s.r.o. (www.semic.cz, e-mail:
semic@vol.cz).

Automatická nabíjeèka
hermetických
olovìných akumulátorù
Popisovaná nabíjeèka je urèena
k prùbìnému dobíjení hermetického
olovìného akumulátoru (SLA), ze kterého autor napájí transceiver Elecraft K2.

V pùvodním prameni autor nejprve
diskutuje nabíjení SLA bìnou tøístavovou nabíjeèkou a poukazuje na nevhodnost pouití této nabíjeèky k dobíjení SLA s pøipojeným transceiverem.
Pøipojí-li se ke tøístavové nabíjeèce
vybitý SLA, dodává nabíjeèka do SLA
konstantní proud napø. 500 mA a napìtí
na akumulátoru se postupnì zvìtuje.
Tento první stav nabíjení se nazývá
bulk-mode. Dostoupí-li napìtí na SLA
velikosti 14,6 V, pøestane se dále zvìtovat a zaène klesat nabíjecí proud.
Uvedený druhý stav se nazývá absorption mode nebo overcharge mode a bìhem nìj se SLA nabije na 85 a 95 %
plné kapacity. Kdy poklesne nabíjecí
proudu pod 30 mA, pøejde nabíjeèka do
tøetího stavu, nazývaného float mode.
Ve tøetím stavu dodává nabíjeèka na
svùj výstup napìtí 13,8 V a akumulátor
odebírá pouze proud, který kompenzuje samovybíjení. Kdy z nìjakého
dùvodu napìtí SLA klesne pod 12,4 V,
pøejde nabíjeèka do druhého stavu a
SLA se rychle dobije. Pak nabíjeèka
opìt pøejde do tøetího stavu atd.
Pokud by nabíjeèka zùstávala trvale
ve druhém stavu a dodávala na svùj výstup napìtí 14,6 V, odebíral by SLA vìtí proud ne odpovídá samovybíjení a
byl by pøebíjen. Tím by se zkracovala
doba jeho ivota.
Pokud je bìhem nabíjení tøístavovou
nabíjeèkou pøipojen k SLA transceiver
K2, který má pøi pøíjmu odbìr 220 mA a
pøi vysílání 2 a 3 A, logika nabíjeèky se
zmate a SLA je buï pøebíjen nebo nedostateènì nabíjen.
Aby odstanil tento nedostatek, navrhl autor automatickou nabíjeèku, její
schéma je na obr. 3.
SLA musí být pøipojen pøímo k výstupním svorkám J3, J4. Nabíjeèka nabíjí SLA konstantním proudem 500 mA,
který se vnitøním komparátorem vypne
v okamiku, kdy napìtí na výstupu nabíjeèky (a tedy i na SLA) dosáhne veli-

Obr. 3. Automatická nabíjeèka hermetických olovìných akumulátorù
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kosti 14,5 V. Asi 4 s po vypnutí testuje
vnitøní komparátor napìtí na výstupu
nabíjeèky (na SLA). Je-li bìhem testu
napìtí na výstupu mení ne 13,8 V,
zapne se opìt nabíjecí proud. Je-li bìhem testu výstupní napìtí vìtí ne
13,8 V, nabíjení se neobnoví a nabíjecí
proud se zapne teprve tehdy, kdy napìtí poklesne pod 13,8 V.
SLA je tedy nabíjen øadou impulzù
proudu 500 mA s promìnnou íøkou a
periodou, pøièem støední hodnota nabíjecího proudu odpovídá støední hodnotì vybíjecího proudu (odbìru transceiveru a samovybíjení). Akumulátor
je tak trvale udrován plnì nabitý.
Perioda spínání nabíjecího proudu je
díky prodlevì testování výstupního napìtí minimálnì 4 s, take nabíjeèka neprodukuje elektromagnetické ruení,
které by zhorovalo pøíjem radiových
signálù. Kolísání napìtí SLA mezi
14,5 a 13,8 V transceiveru nevadí.
Automatická nabíjeèka obsahuje síový zdroj s transformátorem TR1,
usmìròovacím mùstkem DB1 a vyhlazovacími kondenzátory C1 a C2. Napìtí ze zdroje se vede na výstup nabíjeèky pøes stabilizátor IO1, který dodává na
nezatíený výstup napìtí 16,2 V a omezuje výstupní proud na 500 mA. Dioda
D4 zabraòuje prùtoku zpìtného proudu
z SLA do IO1 pøi vypnutém síovém napìtí. Propojka JP1 slouí pøi oivování

komparátoru, v bìném provozu musí
být zkratovaná.
Ke zdroji je také pøipojen pomocný
stabilizátor IO3, který poskytuje napìtí
12 V pro napájení vnitøních obvodù nabíjeèky.
Výstupní proud stabilizátoru IO1
(nabíjecí proud) je spínán tranzistorem
T1, který je ovládán monostabilním
klopným obvodem (MKO) s èasovaèem 555 (IO2). MKO je aktivován komparátorem (s operaèními zesilovaèi
IO4A a IO4B), který monitoruje výstupní
napìtí nabíjeèky. Komparátor má hysterezi, jeho dolní rozhodovací úroveò je
13,8 V, horní rozhodovací úroveò je
14,5 V. Kdy je na výstupu nabíjeèky napìtí vìtí ne 14,5 V, je na výstupu IO4B
nízká úroveò L (pøiblinì potenciál
zemì), pøi výstupním napìtí nabíjeèky
mením ne 13,8 V je na výstupu IO4B
vysoká úroveò H (pøiblinì +12 V).
Rozhodovací úrovnì se nastavují
trimrem R13 pomocí vnìjího regulovatelného zdroje. Zdroj je pøipojen k výstupním svorkám nabíjeèky a simuluje
napìtí na SLA. Pøi nastavování musí být
rozpojena propojka JP1.
Kdy se k nabíjeèce pøipojí vybitý
SLA, je na jejím výstupu napìtí mení
ne 13,8 V. Proto je na výstupu IO4B
úroveò H a MKO IO2 je v klidovém stavu. Na výstupu MKO (vývod 3 IO2) je
úroveò L, tranzistor T1 je vypnutý a sta-

Rùznì aplikovaná
elektronika
Kuchyòský èasovaè
Èasovaè po stisknutí tlaèítka sepne
relé, které vypne po nastavené dobì
nìkolika minut a desítek hodin. Doba
sepnutí relé se urèuje plynule potenciometrem a hrubì propojkami nebo pøepínaèem.
Doba sepnutí je odvozena èíslicovì
binárními dìlièkami z periody signálu
nf oscilátoru, který kmitá v rozsahu 1,9

a 18 kHz. Kmitoèet oscilátoru je urèen
stabilními souèástkami, take díky pouitému principu je i doba sepnutí relé
pøesnì definována a je stabilní.
Èasovaè je urèen do kuchynì pro
odmìøování èasu pøi vaøení a peèení,
lze jej vak pouít i k jakýmkoliv jiným
úèelùm v domácnosti, reklamì i prùmyslové výrobì.
Schéma èasovaèe je na obr. 4. Obvod IO1 (CMOS 4060) obsahuje nf os-

bilizátor IO1 dodává do SLA proud
500 mA. Nabíjení SLA je indikováno svitem zelené (G) LED D3.
Kdy pøi nabíjení SLA pøekroèí napìtí na výstupu nabíjeèky velikost
14,5 V, pøejde výstup IO4B do úrovnì
L a spustí se kyv MKO IO2. Po dobu
kyvu, který trvá 4 s, je na výstupu MKO
úroveò H, T1 je sepnutý a nabíjecí
proud z IO1 je vypnutý. Absence nabíjecího proudu je indikována svitem èervené (R) LED D3.
Pokud bìhem kyvu MKO poklesne
napìtí na výstupu nabíjeèky (na SLA)
pod 13,8 V a výstup IO4B se vrátí do
úrovnì H, pøejde po ukonèení kyvu výstup MKO do úrovnì L a nabíjení se obnoví. Kdy bìhem kyvu MKO napìtí na
výstupu nabíjeèky nepoklesne pod
13,8 V, setrvají výstup IO4B v úrovni L a
výstup MKO v úrovni H a nabíjecí proud
zùstane vypnutý. Nabíjení se obnoví, a
kdy napìtí na výstupu nabíjeèky poklesne pod 13,8 V.
Nabíjeèka je vestavìna do skøíòky
z plastické hmoty s vìtracími otvory.
Autor si pochvaluje, e s SLA s pøipojenou popisovanou nabíjeèkou mùe
dlouhodobì provozovat svùj transceiver (pøi pomìru dob vysílání/pøíjem rovném 1/10), ani by potøeboval výkonný
napájecí zdroj (13,8 V/5 A).
QST, kvìten 2001
cilátor a vícestupòovou binární dìlièku
kmitoètu.
Kmitoèet oscilátoru je urèen souèástkami C1 a R1 a R3. Trimrem (nebo potenciometrem) R3 mùeme kmitoèet
plynule mìnit v rozsahu 1,9 a 18 kHz.
Z výstupù dìlièky Q13 a Q14 se
odebírá taktovací signál. Na propojce A
má taktovací signál z výstupu Q13 kmitoèet 0,232 a 2,2 Hz (kmitoèet oscilátoru dìlìný èíslem 8192), resp. periodu 4,31 a 0,454 s, na propojce B má
taktovací signál z výstupu Q14 kmitoèet 0,116 a 1,1 Hz (kmitoèet oscilátoru dìlený èíslem 16384), resp. periodu 8,62 a 0,91 s. Zkratováním jedné
z propojek A nebo B volíme rozsah
doby sepnutí relé.

PØEDVOLBA TAKTU

Obr. 4. Kuchyòský èasovaè
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Z propojek A, B se vede taktovací
signál do druhé vícestupòové binární
dìlièky IO2 (CMOS 4020). Z výstupù
Q9 a Q14 IO2 se odebírají spínací signály, kterými se pøes souètový obvod
s diodami D1 a D6 øídí tranzistorový
spínaè napájení (T1, T2) a relé (RE1).
Propojkami C a H se volí, kolik signálù
z výstupù IO2 se uplatní v souètu.
V klidovém stavu jsou tranzistory T1
a T2 vypnuté a IO ani relé nejsou napájené. Kdy chceme èasovaè aktivovat,
stiskneme tlaèítko S1. Sepnutím tlaèítka se zavede napájecí napìtí do relé a
do IO a oba IO se obvodem s C2 a R4
vynulují. Na výstupech Q9 a Q14 IO2
je nízká úroveò L, která pøes diody a
propojky sepne tranzistory T1 a T2.
Protoe T2 je pøipojen paralelnì k S1,
zùstanou IO napájené a relé sepnuté
i po uvolnìní tlaèítka. Oscilátor kmitá a
IO2 èítá taktovací impulzy. Pøedpokládejme, e máme zkratovanou pouze
propojku C. Po naèítání 256 taktovacích
impulzù pøejde výstup Q9 IO2 do úrovnì H a pøes propojku C se vypnou tranzistory T1 i T2. Tím se odpojí napájení
èasovaèe, relé vypne a èasovaè se
uvede do klidového stavu. Podobnì,
je-li zkratována pouze propojka D (E, F,
G, H), vypne relé po pøechodu výstupu
Q10 (atd.) IO2 do úrovnì H po 512
(1024, 2048, 4096, 8192) taktovacích
impulzech. Je-li souèasnì zkratováno
nìkolik propojek C a H, vypne se relé
po naèítání souètu poètù taktovacích
impulzù odpovídajících zkratovaným

propojkám (napø. pøi zkratovaných propojkách C, E a F podle obr. 4 vypne
relé po 256 + 1024 + 2048 = 3328 taktovacích impulzech).
Z uvedených period taktovacích impulzù a z jejich poètu mùeme snadno
urèit (vynásobením) dobu sepnutí relé
pro rùzné konfigurace propojek A a H.
Nìkteré propojky mùeme podle
potøeby vynechat, nebo je mùeme nahradit pøepínaèem DIL, pøepínaèem
BCD apod.
Kontakty relé RE1 se ovládá bzuèák nebo jakékoliv jiné zaøízení.
V pùvodním prameni nebyla uvedena velikost napájecího napìtí +Ub.
To mùe zøejmì být podle provozního
napìtí relé +5 nebo +12 V.
Radioelektronik Audio-HiFi-Video,11/2001

Tester víceilových
kabelù
Pøi listování starými èasopisy bylo
nalezeno zapojení, které je stále aktuální a je sestaveno z vìènì zelených
souèástek - diod 1N4148, LED, operaèních zesilovaèù LM324 atd. Jediná,
dnes ji nedostupná souèástka - germaniový tranzistor PNP, byla nahrazena Schotkyho diodou BAT47. Jedná se
o tester víceilových kabelù.
Tester je urèen k identifikaci jednotlivých il (vodièù) v kabelù a mùeme
jím urèit té zkraty a pøeruené vodièe.

Obr. 5.
Vysílaè testeru
víceilových
kabelù

Vysílaè a pøijímaè testeru víceilových
kabelù
Tester je tvoøen dvìma díly - vysílaèem, jeho schéma je na obr. 5, a pøijímaèem, jeho schéma je na obr. 6.
Vysílaè má osm vývodù s krátkými
kablíky s krokodýlky, které jsou oznaèeny èísly 0 a 7. Vývod 0 se pøipojí na
jednom konci kabelu k barevnì odlienému vodièi kabelu nebo ke stínìní, vývody 1 a 7 se na tém konci kabelu
spojí s jednotlivými vodièi kabelu.
Pøijímaè má dva vývody s krátkými
kablíky s krokodýlky, oznaèené ZEMÌ a
VSTUP. Dále je na pøijímaèi devìt LED,
oznaèených ZKRAT, 1 a 7 a ROZPOJENO. Vývod ZEMÌ pøipojíme na druhé

Obr. 6. Pøijímaè testeru víceilových kabelù
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Pøijímaè je napájen napìtím 9 V
z destièkové baterie, vysílaè je pasivní.
Souèástky vysílaèe i pøijímaèe jsou
pøipájené na deskách s plonými spoji
(obr. 7 a obr. 10). Na desce pøijímaèe
je jedna drátová propojka. K deskám
jsou pøipájené kablíky o délce asi 20 cm,
které mají na koncích krokodýlky. Tester nevyaduje ádné seøizování.
Zapojené desky jsou vestavìné do
malých skøínìk z plastické hmoty.
Na skøíòkách jsou nalepené papírové
títky s oznaèením kablíkù a LED.
Tester byl realizován a promìøen,
pracoval na první zapojení.

Obr. 7. Obrazec ploných spojù
vysílaèe testeru víceilových kabelù
(mìø.: 1:1)

Seznam souèástek

Obr. 8. Rozmístìní souèástek na desce vysílaèe testeru víceilových kabelù
stranì kabelu k tému vodièi (stínìní),
ke kterému je pøipojen vývod 0 vysílaèe.
Vývod VSTUP pak pøipojujeme k jednotlivým vodièùm kabelu a rozsvítí se
vdy LED oznaèená stejným èíslem
jako vývod vysílaèe, pøipojený k tému vodièi. Pokud je vývod VSTUP odpojen, svítí LED ROZPOJENO, pøi spojených vývodech VSTUP a ZEM svítí
LED ZKRAT.
Pøijímaè je tvoøen zdrojem proudu
(nikoliv ideálním - baterií B1 se sériovým rezistorem R1), ke kterému je paralelnì pøipojen bodový indikátor devíti
úrovní napìtí. Rozhodovací úrovnì indikátoru jsou urèeny øetìzcem diod D3 a
D10 a pøi teplotì 20 °C jsou 0,63; 1,27;
1,90; 2,54; 3,17; 3,80; 4,43 a 5,07 V.
Vysílaè je tvoøen øetìzcem diod D21
a D28, které po pøipojení pøijímaèe
mezi vývody 0 a 1 a 7 poskytují referenèní napìtí 0; 0,92; 1,58; 2,23; 2,88;
3,50; 4,12 a 4,72 V (pøi teplotì 20 °C).
Propojujeme-li pøijímaè døíve popsaným zpùsobem prostøednictvím vodièù
testovaného kabelu s jednotlivými vývody vysílaèe, pak indikátor napìtí zobrazuje jednotlivá referenèní napìtí vysílaèe
a tak mùeme urèit, ke kterému vývodu
vysílaèe je testovaný vodiè pøipojen.

Rezistory (s kovovou vrstvou, 0,5 W, 1 %)
R1, R3
2,2 kΩ
R2
10 kΩ
R4
10 kΩ
R4, R19
470 Ω
R5, R7, R9, R11,
R13, R15, R17
220 Ω
R6, R8, R10, R12,
R14, R16, R18, R20 22 kΩ
Kondenzátory
(keramický, RM = 5 mm)
C1
47 nF
(elektrolytický, tantalový, kapkový)
C2
33 µF/16 V

Obr. 9. Obrazec ploných spojù
pøijímaèe testeru víceilových kabelù
(mìø.: 1:1)

Polovodièové souèástky
D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D21,
D22, D23, D24,
D25, D26, D27
1N4148
D11, D12, D13,
D14, D15, D16,
D17, D18, D19
LED èervená,
5 mm, 2 mA
D28
BAT47
T1, T2, T3, T5,
T6, T7, T8, T9
BC557
IO1, IO2
LM324
Ostatní souèástky
deska s plonými spoji è.: K0216T (vysílaè), K0216R (pøijímaè)
objímka DIL14 (pro IO1 a IO2)
skøíòky z plastické hmoty, spínaè napájení, baterie 9 V s pøipojovacím konektorem, kablíky, krokodýlky atd.

ELO, 8/1982
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Obr. 10. Rozmístìní souèástek na
desce pøijímaèe testeru víceilových
kabelù
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