O vícepásmových anténách (10)
Anténa (3D)QUAD
Jindra Macoun, OK1VR
Modelování smyèkových antén ukázalo na pøíznivìjí vyzaøování prostorovì
modifikované ètvercové smyèky na vyích harmonických pásmech.
Proto jsme tuto èást seriálu o vícepásmových anténách, zabývající se smyèkovými anténami, nadepsali jako anténa (3D)QUAD. Jde sice opìt o velkou smyèku (Big Loop), která vak ji není útvarem rovinným, ale prostorovým, tedy trojrozmìrným. Ve shodì s obecnì uívanou terminologií bylo zvoleno pojmenování
(3D)QUAD (Rozmìr = Dimension). Tato modifikace velké smyèkové antény nebyla patrnì dosud popsána.

Krátká rekapitulace
Smyèková anténa, její obvod èiní 1 λ,
vyzaøuje pøevánì kolmo k rovinì smyèky.
Vodorovná smyèka, upevnìná nad zemí (do
výky hmax ≤ 0,3 λ), proto vyzaøuje se ziskem
nahoru, tzn. pod elevací 90 ° .
Dalí zvyování antény, ale i kmitoètu
vede k prolamování maxima v diagramu záøení. Elevaèní úhel maxima záøení se tím sniuje a dìlí na dva laloky, take anténa vyzaøuje pøíznivìji pod niími elevaèními úhly. Na
vyích harmonických kmitoètech se pak záøení v souladu s promìnným proudovým a fázovým obloením navzájem kolmých anténních vodièù postupnì tìpí do èetných lalokù.
Zprvu jen v horizontální a pak i ve vertikální
rovinì. Anténa tak na vyích harmonických
kmitoètech záøí pod pøíznivìjími elevaèními
úhly, ovem nikoliv rovnomìrnì vesmìrovì,
protoe vìtinu lalokù, by pravidelnì rozloených do nìkolika azimutù, oddìlují minima
záøení. Anténu proto nelze oznaèit na vyích
harmonických pásmech za vesmìrovou
a z hlediska vyzaøovacích vlastností za vícepásmovou.
Pokud jde o vlastnosti napájecí (impedance, popø. pøizpùsobení), je moné povaovat
smyèkové antény, jejich obvod je sudým násobkem pùlvln, za vícepásmové. Takové
smyèkové antény jsou toti na kadém harmonickém pásmu napájeny v proudovém maximu, tedy na relativnì nízké impedanci kolem 300 Ω (viz PE 10/2007), take anténu,
opatøenou na svorkách irokopásmovým
transformátorem 200/50 Ω nebo 300/50 Ω, je
proto mono snadnìji dopøizpùsobit bìným
transmatchem (ATU) na výstupu vysílaèe.
Nejnií impedanci, pøiblinì 150 Ω, má
smyèka jednovlnná, tzn. v pásmu 3,5 MHz,
kde ji vak významnìji ovlivòuje výka nad
zemí.

Obr. 1. Kótovaný pohled na anténu
(3D)QUAD. Kritickým rozmìrem je pouze celková délka vodièe tvoøícího smyèku, popø. odvozené délky zaøièù
mu vedení, jeho délka je celým násobkem
pùlvln a jeho dvojnásobný obvod se proto
shoduje s obvodem pùvodní smyèkové antény. Takové zkratované vedení má na svých
svorkách malou a nulovou impedanci i na
vech harmonických pásmech.

teï obsahuje i vertikální sloku, take anténa
jako celek vyzaøuje nejen horizontálnì, ale
i vertikálnì. Vektorovým souètem vertikálních
a horizontálních sloek vzniká výsledný diagram záøení, jeho pùvodní minima jsou více
èi ménì vyplòována záøením vertikálních sloek, a to jak v azimutální, tak elevaèní rovinì.
Výsledný prostorový diagram proto ji není
tak èlenitý, resp. neobsahuje tak výrazná minima, která v praxi omezují radiokomunikaci
do nìkterých smìrù - azimutù.
Zvolená tvarová úprava by vak nemìla
výraznìji mìnit pùvodní, pomìrnì pøíznivé
napájecí vlastnosti antény (viz PE 11/2007),
urèené pøedevím celkovou délkou obvodu
prostorové smyèky, ale i její vodorovnou plochou.
Úhel zlomu, který spolu svírají obì trojúhelníkové plochy podél spojnice protilehlých
vrcholù, by proto nemìl klesnout pod asi 90 °.
Dalím svíráním se anténa postupnì mìní ve
tíhlou smyèku, blíící se symetrickému zkratovanému (i kdy zalomenému) rezonanèní-

znázoròují nejlépe (prostorové) 3D diagramy záøení na obr. 2 a, b, c, d, e na pásmech 3,5 - 7  14  21 a 28 MHz a z nich odvozené 2D diagramy (obr. 3 a, b, c, d, e)
v azimutální a elevaèní rovinì. Jsou to vlastnì øezy (prostorovými) 3D diagramy.
Modré jsou diagramy v azimutální (vodorovné, resp. horizontální) rovinì pøi optimální
elevaci, tzn. v elevaci, kde má anténa v dané
výce maximální zisk.
Èervené diagramy zase platí v elevaèní
(svislé, resp. vertikální) rovinì orientované
v azimutu, ve kterém má anténa v dané výce maximální zisk. Vyjma pásma 3,5 MHz je
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Obr. 2 a, b, c, d, e. 3D diagramy záøení
antény (3D)QUAD (dle obr. 1) na pásmech 3,5  7  14  21 a 28 MHz (obr. 2
pokraèuje na následující stranì)

Obr. 3 a, b, c, d, e. 2D diagramy záøení
antény (3D)QUAD (dle obr. 1). Modré diagramy znázoròují záøení v azimutální
rovinì. Èervené diagramy znázoròují záøení v elevaèní rovinì (obr. 3 pokraèuje
na následující stranì)

Záøivé vlastnosti antény
(3D)QUAD

Prostorový  (3D)QUAD
Zámìr ovìøit vlastnosti prostorovì modifikované antény byl motivován snahou usnadnit instalaci ètvercové, resp. kosoètvercové
smyèky pøikotvením dvou protilehlých vrcholù
smyèky blíe k zemí, popø. na nií upevòovací body (ploty, stromy apod.), jak naznaèuje obr. 1.
Rovina smyèky se tím láme podél pomyslné úhlopøíèky, spojující výe upevnìné vrcholy ètvercové antény. Vechny pùvodnì
vodorovné vodièe smyèky jsou tak nyní orientovány ikmo k zemi.
Ve shodì s novou orientací vodièù se
mìní i polarizace vyzaøování. Pùvodnì horizontální polarizace kadého pøímého záøièe

Praktická elektronika A Radio - 12/2007

31

ñ

ñ

c)

c)

c)

d)

d)

d)

e)

e)

e)

Obr. 2c a 2e

Obr. 3c a 3e

to azimut 0 °, ve smìru úhlopøíèné osy antény, proti místu napájení.
Na pásmu 3,5 MHz je zámìrnì znázornìn azimutální diagram pøi elevaci 45 o, aby
byla zøejmá vesmìrovost antény i pøi DX
provozu, kdy se komunikuje pod niími elevaèními úhly, ovem s ponìkud mením ziskem. Pøiblinou ztrátu zisku v dB lze z diagramù odeèíst.
Na kadém diagramu jsou ve stupních
uvedeny oba úhlové údaje. Shodnou barvou
(bodu a èíslice) je zvýraznìna optimální elevace nebo azimut, opaènou barvou je definována azimutální (az) nebo elevaèní (el) rovina
øezu prostorovým diagramem. Nulová elevace leí v rovinì horizontu. Azimut je odeèítán
proti smìru hodin z nulového azimutu u pravého vrcholu antény.
Výhodnìjí záøení z prostorovì modifikované antény (3D)QUAD je zjevné zvlátì na
vyích harmonických pásmech, porovnáme-li je s prostorovým záøením pùvodní rovinné
antény QUAD na obr. 4 c, d, e upevnìné ve
výi 15 m nad stejnou zemí. Znázornìny jsou
jen diagramy na 14, 21 a 28 MHz, kde je vliv
prostorového uspoøádání velmi zøetelný, zatímco na obou nejniích pásmech se od
sebe (3D) diagramy obou antén výraznì nelií.
Platí pro pùvodní rovinnou (tedy nezlomenou) anténu ve výce 15 m nad stejnou zemí.
Na 3D diagramech obou antén jsou uvedeny orientaèní údaje o zisku v dBd, vztaené k zisku pùlvlnného dipólu ve volném prostoru.
Pod kadým 3D diagramem je kromì kmitoètu uveden jetì elevaèní úhel a azimut pohledu na prostorový diagram antény. Vìtinou je to nadhled z elevace 20 ° pøi azimutu

270 °, který nabízí dobrou pøedstavu o prostorovém vyzaøování antény. Pro vìtí názornost je do vech diagramù pøikreslena silueta
antény.
Výhodnìjí (vesmìrovìjí) záøení je
vykoupeno ponìkud nií úèinností vyzaøování vlivem zemních ztrát, které se uplatòují ve sníené èásti (3D)antény, a to na 3,5
a 7 MHz. Tam proto také klesla vstupní impedance na 60 a 80 Ω. Anténa tak do jisté míry
ztrácí pùvodní napájecí vícepásmovost. Na
pásmech 3,5 a 7 MHz lze pøipojit 50 nebo 75 Ω
koaxiální kabel pouze pomocí symetrizaèního
èlenu s transformaèním pomìrem 1:1, zatímco na zbývajících pásmech se poadavek na
transformaèní pomìr 1 : 4 nemìní.
V èlánku se uvádí, e diagramy platí na
pásmech 3,5  7  . . . . MHz  i kdy byly
poèítány jen na poèáteèních kmitoètech.
Vzhledem k pozvolným a plynulým zmìnám
vyzaøovacích vlastností, ke kterým u tìchto
typù antén pøi zmìnách kmitoètù dochází, lze
znázornìné diagramy povaovat za relevantní v celém amatérském pásmu.
Zobrazené napájecí a záøivé vlastnosti
by mìly pøispìt k vìtí informovanosti
o tomto typu antén a usnadnit tak pøípadnou realizaci bez podrobných návodù, které zpravidla konkrétní údaje o elektrických
vlastnostech postrádají - co se nevztahuje jen na antény smyèkové.
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Poznámka k terminologii, která se
mùe zdát ponìkud matoucí, protoe:
Vodorovný je také horizontální, ale
i azimutální. Svislý je také vertikální, ale
i elevaèní.
K porozumìní èlánku pochopitelnì pøispívá jednoznaèná a srozumitelná formulace

Praktická elektronika A Radio - 12/2007

Obr. 4 c, d, e. 3D diagramy záøení pùvodní rovinné antény QUAD, upevnìné
ve výi 15 m nad zemí. Vzhledem k malým rozdílùm v záøení obou antén na
pásmech 3,5 a 7 MHz znázoròujeme jen
diagramy na pásmech 14, 21 a 28 MHz,
kde je vliv prostorového uspoøádání antény QUAD zøetelný
textu. Proto jsou tam výe zmínìné pojmy
uvádìny ve shodì s tìmito pravidly:
Poloha antény (vùèi zemi) je uvádìna
jako vodorovná nebo svislá (ale i ikmá).
Vyzaøování, popø. jeho polarizace je horizontální nebo vertikální (ale i eliptická
nebo kruhová).
Diagram záøení je znázoròován nebo snímán v rovinì azimutální nebo elevaèní.

Pouité programy
Ke grafickému zobrazení napájecích
a vyzaøovacích vlastností bylo pouito dostupných anténních simulaèních programù
4NEC2 a EZNEC, odvozených ze známého NEC kódu (Numerical Electromagnetics
Code), vyvinutého v edesátých letech na
univerzitì v Berkley (CA). Tyto programy
existují ve dvou verzích NEC2 a NEC4. Zatímco NEC2 je ji po desetiletí zcela uvolnìn,
tak podstatnì pøesnìjí NEC4 je stále pøísnì
kontrolován a poskytován jen privilegovaným
osobám a institucím.
[1] Voors, A.: 4NEC2. NEC based antenna modeler and optimizer 
www.nec2.org nebo
www.home.ict.nl/-arrivoors
[2] Lewallen, R., W7EL: EZNEC Antenna
Software  www.eznec.com

