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Anténa W5GI pøed èasem vzbudila vìtí pozornost pro
údajnì neobvykle pøíznivé vlastnosti. Zároveò se uvádìlo,
e anténu nelze namodelovat a tím její vlastnosti ovìøit. Pro
tato tvrzení vak není ádný dùvod. Více by mìl pøinést
dnení pøíspìvek, který tak zároveò navazuje na sérii deseti
èlánkù o vícepásmových anténách v PE 2007.

Úvod
Pøeklad èlánku [1] o vícepásmové anténì W5GI (The W5GI Multiband Mystery Antenna, autor J. P. Basilotto, CQ, 7/
/2003), uveøejnìný v Radioamatéru 5/
/2004 [2], vzbudil mezi ètenáøi vìtí zájem, provázený zároveò pochybnostmi ji
po úvodní anotaci, která shrnuje podstatné, údajnì neobvykle pøíznivé vlastnosti
antény. Ètenáø se dozvídá, e - anténa
pokrývá amatérská pásma od 80 do 6 m
s nízkou vstupní impedancí, e pracuje
dobøe s vìtinou transceiverù, a u jsou
vybaveny anténním tunerem nebo nikoli
(!!), a dále, e anténa má mnohem lepí
úèinnost, zejména v pásmu 20 m ne
známá anténa G5RV¨ nebo e anténa
vyhovuje vem kriteriím úèinnosti. To
jsou silná slova s pøihlédnutím k tomu,
e se v podstatì jedná o pomìrnì jednoduchou drátovou dipólovou anténu, její
záøiè je zèásti tvoøen dvìma úseky zkratovaného koaxiálního kabelu (viz originální skicu na obr. 1).
První kritické stanovisko, podpoøené
poèítaèovou analýzou, se objevilo na
stránkách AR [3] ji koncem roku 2004.
Jeho autor tam mimo jiné zpochybnil optimistické tabulkové údaje o vynikajícím
pøizpùsobení této antény na vech pásmech, uvedené v pùvodním èlánku.
S anténou se nicménì v amatérských
kruzích dále experimentovalo, protoe
u fy DD AMTEK se po zveøejnìní èlánku
[2] znaènì zvýil odbyt symetrického okénkového napájeèe s vlnovou impedancí
450 Ω, který je èástí popisované antény.

Pùvodní anténa G5RV
V podstatì se jedná o anténu, odvozenou z populární antény G5RV, o které
jsme v sérii èlánkù o vícepásmových anténách na stránkách PE ji podrobnì referovali [4]. Principiálnì je to jednoduchý
dipól se symetrickým vedením urèité délky, který byl navren na amatérská pásma 3,5  7 14  28 MHz. Pùvodní anténu G5RV (z roku 1928) tvoøil záøiè  dipól
délky 1,5 λ, se symetrickým vedením
0,5 λ na pásmu 14 MHz (obr. 2). Pøedevím tam mìla mít anténa dobré vlastnosti vyzaøovací i napájecí.
Poèítaèová analýza ukázala, e pùvodní anténa G5RV je v tomto uspoøádání optimálnì pøizpùsobena právì (jen) na
14 MHz pásmu. Pøizpùsobení na dalích
KV pásmech pak závisí na ladicím rozsahu nezbytného anténního pøizpùsobovacího obvodu (ATU).
Zmìnou pùvodních délek záøièe
i symetrického vedení antény G5RV se
podaøilo upravit impedanci antény
a vytvoøit i na ostatních KV pásmech
pøíznivìjí podmínky pro napájení

Délky vech esti ètvrtvlnných úsekù, resp. tøí pùlvlnných záøièù jsou shodné
(L = 16,5 ft, resp. 5,03 m),
tzn. e nerespektují (!!) zkrácení v dielektriku kabelových ètvtvlnných úsekù

Obr. 1. Schéma antény
W5GI, publikované v èasopise CQ 7/2003 a pøevzaté do pøekladu [2]

bìným koaxiálním kabelem, i kdy
také za pomoci ATU. Pùvodní i upravené
rozmìry dle [4] jsou uvedeny u obr. 2.
Odpovídající prùbìhy ÈSV v pásmu 3 a
30 MHz najde ètenáø na obr. 3 a 4 v PE
7/2007 [4].

Anténa W5GI
Hlavním zámìrem autora antény
W5GI byla dalí optimalizace smìrových
vlastností, resp. zvýení zisku v pásmu
14 MHz soufázovým napájením vech tøí
pùlvln na celkové délce 1,5 λ antény
G5RV. U pùvodní antény G5RV tomu tak
není (obr. 2).
Obecnì toho lze dosáhnout nìkolika
zpùsoby. Nejlépe dvojicí ètvrtvlnných
zkratovaných úsekù symetrického vedení, zapojených mezi vnìjí pùlvlnné záøièe a napájený pùlvlnný záøiè støední
(obr. 3).
Protoe celková délka vodièe ètvrtvlnného zkratovaného vedení je pùlvlnná,
jsou vnìjí záøièe antény napájeny ve fázi
(soufázovì) se støedním záøièem, a vf
proudy s opaènou fází teèou nevyzaøujícím fázovacím vedením. Na obr. 3 je to
znázornìno èervenými ipkami.
Tímto tzv. kolineárním uspoøádáním
tøí soufázovì napájených pùlvlnných záøièù se ve volném prostoru zmìní pùvodní estilaloèný diagram záøení antény
G5RV (obr. 4) v dvoulaloèný (osmièkový) v rovinì procházející podélnou osou
této kolineární øady (rovina E). Oba laloky
(maxima) budou smìøovat kolmo k podélné ose antény (obr. 4). V rovinì H, kolmé
k podélné ose antény, bude diagram nadále vesmìrový, tzn. ve volném prostoru
kruhový. Zisk antény by pak mìl být
v pásmu 14 MHz vyí ne v pùvodním
uspoøádání bez fázovacích èlenù, protoe
záøení je zde soustøedìno jen do jednoho,
a nikoli do tøí smìrù.
Z diagramù na obr. 4 lze odeèíst pøírùstek zisku, který ve volném prostoru
èiní 2 dB, resp. ze 3,07 dBi na 5,05 dBi.
Takto uspoøádaná kolineární anténní
øada je typickým pøedstavitelem smìrových KV antén z kategorie broadside aerials  antén s pøíèným vyzaøováním, kolmým k anténní øadì. V podstatì jde
o dávno známou anténu Franklinovu,
resp. Marconi-Franklinovu s fázovacími
èleny ve formì symetrického zkratovaného ètvrvlnného vedení s vysokou vlnovou
impedancí (cca 400 a 600 Ω). Tyto tzv.
pahýly jsou obvykle k vodorovné anténì
zavìeny.
Autor antény W5GI poèítal s tím, e
funkci fázovacích prvkù mohou plnit
i ètvrvlnné pahýly z koaxiálního kabelu
v podélné ose antény. Stínìní koaxiálního
kabelu by zároveò tvoøilo èást záøièe (viz
obr. 1). Ke zmìnì fáze by docházelo pou-
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Obr. 2. Schéma antény G5RV s pùvodními a optimalizovanými rozmìry (v závorce) dle [4]

Obr. 3. Trojice soufázovì napájených kolineárních pùlvlnných dipólù. Krajní pùlvlnné záøièe jsou napájeny ètvrtvlnným
symetrickým fázovacím vedením
ze uvnitø koaxiálního vedení. Skuteèná
fyzická délka kabelového pahýlu by mìla
být korigována èinitelem zkrácení dielektrika v koaxiálním kabelu.
Tento zdánlivì logický zámìr vak nerespektuje nìkteré dùleité okolnosti, které jeho realizaci velmi ztìují. Pøednì je
to podstatný rozdíl mezi vlnovou impedancí kabelových úsekù 50 Ω (u doporuèeného kabelu RG 58) a obvyklou vlnovou impedancí symetrického drátového
vedení, která je 10x vìtí a èiní zpravidla
400 a 600 Ω. Proto je také vstupní
(svorková) impedance zkratovaného symetrického ètvrtvlnného vedení nejménì
10x vìtí ne vstupní impedance zkratovaného ètvrvlnného koaxiálního úseku.
Mají-li tato fázovací vedení zároveò
úèinnì navzájem oddìlit pùlvlnné záøièe
s vysokou impedancí na koncích, mìla by
být jejich vstupní impedance co nejvyí.
Vysoká vstupní impedance zároveò zvìtí kmitoètovou íøi pásma, ve které dochází ke zmìnì fáze, co sniuje nároky
na nastavení ètvrtvlnné rezonanèní délky
fázovacích vedení. Tyto poadavky kabelové fázovací úseky nesplòují.
Dalí potíe mùe pùsobit kapacita
izolátorù, spojù a dalích konstrukèních
prvkù pøi milimetrových rozteèích vodièù
koaxiálního kabelu. Na vysoké impedanci
zkratovaného ètvrvlnného vedení to mùe
znaènì ovlivnit vypoètenou rezonanèní
délku. U symetrického vysokoimpedanèního vedení s nìkolikacentimetrovými
vzdálenostmi obou vodièù se tyto problémy neobjevují.
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Obr. 5. Elevaèní diagramy antén na 14 MHz jako na obr 4. Diagramy s uvedeným ziskem a elevací platí pro antény instalované 12,5 m (asi 0,6 λ) nad
zemí a v rovinì kolmé k podélné ose antény (rovina H), kam jsou orientována
maxima záøení

ñ

Obr. 4. Elevaèní diagramy antén na 14 MHz:
1) pùvodní anténa G5RV s délkou záøièe 1,5 λ
(modrý); 2) trojice samostatných, horizontálních, soufázovì napájených dipólù 0,5 λ (èervený); 3) dipól 1,25 λ (zelený)
Diagramy s uvedeným ziskem v dBi platí
v podmínkách volného prostoru a v rovinì
procházející podélnou osou antény (rovina E)
S pøihlédnutím k tìmto okolnostem je
nastavení kabelových úsekù neobyèejnì kritické. Navíc je významnì ovlivnìné
zmínìným vlastním pøipojením k anténnímu vodièi, kdy i malá paralelní kapacita
zkrátí jeho rezonanèní délku.
Obecnì je proto velmi obtíné urèit
a/nebo nastavit pøesné délky vech
v sérii zapojených rezonanèních úsekù
- pùlvlnného symetrického vedení,
støedního pùlvlnného záøièe, ètvrtvlnného kabelového fázovacího vedení
a vnìjího pùlvlnného záøièe. U kadého z uvedených rezonanèních prvkù je toti nutné poèítat s jiným zkrácením. Napø.
støední pùlvlnný záøiè musí být kratí ne
oba vnìjí.
Tyto okolnosti jsou hlavní pøíèinou,
proè se vlastnosti namodelované antény
lií od vlastností skuteèných a proè se
tvrdí, e anténu nelze namodelovat. Proto
autor antény nakonec upustil od zamýleného (a logického) zkrácení kabelových
úsekù pøísluným zkracovacím koeficientem (k = 0,66, koaxiální kabel RG58)
a zvolil plnou ètvrtvlnnou délku, stejnou
jako ostatní ètyøi ètvrtvlnné úseky záøièù
antény (viz orig. obr. 1), s odùvodnìním: Zkracovací koeficient kabelu jsem
zde prostì nebral v úvahu. Moje úvaha
vycházela z toho, e kabel se v tomto
uspoøádání jako koaxiální kabel nechová
a pouívat zkracovací koeficient tedy
nemá smysl. K mému úasu se nová (?!)
anténa výjimeènì dobøe chovala v pásmu 20 m a nízký PSV mìla i na jiných KV
pásmech..., co nakonec uzavírá tím, e
druhá verze antény (kdy nerespektoval
zkracovací èinitel) se chovala stejnì
dobøe jako moje referenèní G5RV. Take se logicky nabízí otázka, proè se vlastnì autor antény nevrátil k jednoduí anténì G5RV?!
Zbývá dodat, e s tìmito nezkrácenými kabelovými fázovacími úseky má anténa W5GI na ostatních pásmech také jiné
vlastnosti napájecí i vyzaøovací ne pùvodní anténa G5RV. Délky zkratovaných
kabelových úsekù ji pod 10 MHz (kam
jsou ve skuteènosti pøi délkách 5,03 m
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Obr. 6. Prostorový diagram
záøení trojice soufázovì
napájených pùlvlnných dipólù 0,6 λ (12,5 m) nad
zemí. Prakticky shodnì
záøí za stejných podmínek
i maximální dipól o délce
1,25 λ

naladìny) prodluují a na vyích kmitoètech, resp. amatérských pásmech naopak zkracují. Pùvodní rezonanèní kmitoèty tak ji neleí na harmonických
pásmech. Tyto zmìny vak zøejmì jsou
pod rozliovacími schopnostmi (kadého) operátora pøi vlastním provozu, kdy
nebyly vypoèteny ani mìøeny.
Návrh antény W5GI je typickým pøíkladem zjednodueného pøístupu k øeení zdánlivì jednoduchých anténních problémù, se kterým se obèas setkáváme na
stránkách radioamatérských èasopisù.
Zdánlivou vìrohodnost publikovaných
èlánkù obvykle podporuje jen chybnì namìøené dobré pøizpùsobení (ÈSV) spolu s optimistickými závìry o následné
a úspìné radiokomunikaci s pozoruhodnými DX stanicemi, jako jediným doloením, resp. zhodnocením vlastností vyzaøovacích/smìrových.
Radostnìjí stránkou podobných øeení je skuteènost, e témìø kadou relativnì dlouhou drátovou KV anténu, která
ve skuteènosti nevykazuje pøedpokládané
elektrické parametry, lze pomocí ATU
úspìnì provozovat.
Obraznì to mùeme pøirovnat k jízdì
s podhutìnými pneumatikami. Do cíle
dorazíme také, i kdy patrnì s ponìkud
vìtí spotøebou paliva a tím s vyími náklady. S ménì úèinnou anténou budeme
volat déle, ne se dovoláme, take rovnì
s vyími náklady. Nakonec bude záleet
na zkuenostech operátora, resp. øidièe,
zda si nedostatky svého zaøízení (antény)
vùbec uvìdomí. Øidiè automobilu si mùe
tlak v pneumatikách snadno zmìøit, zatímco provozovatel antény je z tohoto hlediska v nevýhodì.

Anténa 1,25 l
Soufázovým napájením tøí pùlvlnných
úsekù antény W5GI mìly být optimalizovány její smìrové vlastnosti v pásmu
14 MHz, tzn. jednosmìrné vyzaøování
kolmo k ose antény.
Tého vak lze jednodueji dosáhnout
tzv. maximálním dipólem, tj. jednodu-
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chou dipólovou anténou o celkové délce
1,25 λ, resp. 2x 5/8 λ, s její unipólovou
variantou (tzv. pìtiosminou) se bìnì
setkáváme na VKV pásmech [5].
Rozdíl mezi ziskem 1,5 λ dlouhé, soufázové kolineární øady a ziskem 1,25 λ
dlouhého dipólu je nepatrný, pøi praktickém provozu nepozorovatelný. Je to
ostatnì patrné z obr. 4 a 5, kam je pro porovnání diagram záøení dipólu 1,25 λ ve
volném prostoru (obr. 4) a ve výi 0,6 λ
nad zemí (obr. 5) zelenì dokreslen. Jeho
jedinou nevýhodou je ponìkud kritiètìjí
pøizpùsobení.
Závìrem pak jedna z významných,
ale èasto opomíjených podmínek úspìného vyuití antén tohoto druhu. Je zbyteèné optimalizovat jejich vyzaøovací
vlastnosti na 14 MHz, nemohou-li být instalovány minimálnì 0,5 a 0,6 λ (asi
12,5 m) nad zemí. Nad relativnì dobrou
zahradní zemí (σ = 0,005 a ε = 13) se
teprve v této výce sníí elevace maxima
záøení na 25 o a ve smìrech kolmých
k anténì se zaène uplatòovat optimalizovaný zisk 9 dBd (11,2 dBi). Názornì to ukazuje prostorový diagram záøení na obr. 6.
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