Anténa 1,25 l (1)
Jindra Macoun, OK1VR
Tento èlánek obrací pozornost k jednoduché dipólové anténì o délce 1,25 l,
její smìrové vlastnosti a zisk jsou skoro shodné s anténami G5RV [1] nebo
W5GI [2], které jsou jen o 0,25 l delí. Vysvìtlují a popisují se zde její smìrové
a impedanèní vlastnosti. Jako pøíklad praktického øeení se tato anténa navrhuje
pro pásmo 14 MHz, vèetnì pøizpùsobení.

Úvod
Døíve popisované vícepásmové antény G5RV a W5GI byly navreny se
zámìrem optimalizovat jejich smìrové
vlastnosti na kmitoètu, odpovídajícím rezonanèní délce 1,5 λ, obvykle v amatérském pásmu 14 MHz.
Napájení ve støedu rezonanèních antén, dipólù 1,5 λ dlouhých (lichý násobek
pùlvlny) zároveò usnadòuje pøizpùsobení
k vlnové impedanci bìného koaxiálního
kabelu.
Na rezonanèním kmitoètu má jejich
impedance jen reálnou sloku, která sice
s výkou horizontální antény a kvalitou
zemì kolísá, ale v dostateèné výce nad
zemí (≥ 0,5 λ), vhodné pro dálkovou radiokomunikaci (DX provoz), se podstatnì
nemìní a pohybuje se kolem 110 Ω.
Soufázové napájení obou krajních
pùlvlnných úsekù 1,5 λ dlouhého záøièe
antény G5RV, resp. vech tøí pùlvlnných
úsekù stejnì dlouhého záøièe antény
W5GI zúí v obou pøípadech hlavní lalok
vyzaøovacího diagramu v rovinì procházející podélnou osou antény  tedy v rovinì E. Záøení, soustøedìné do meního
prostoru, tak ovlivní zisk antény.
Pøi praktickém provozu, s anténou
v optimální výce nad zemí, se to projeví
zvìteným ziskem pod pøíznivými elevaèními úhly v obou smìrech, kolmých
k anténì, tzn. v rovinì H, kde je diagram
záøení antény ve volném prostoru vesmìrový.
Pøírùstek zisku proti pùlvlnnému dipólu èiní v podmínkách volného prostoru
u antény G5RV +2 dB, u antény W5GI
+3 dB. Zde ovem jen tehdy, podaøí-li se
shodnì nafázovat vechny tøi pùlvlnné
úseky. S kabelovými fázovacími èleny je

to u antény W5GI z døíve uvádìných dùvodù [2] pomìrnì obtíné.
Tyto obtíe odpadají u jednoduché dipólové, nerezonanèní antény 1,25 λ
dlouhé, její zisk se témìø shoduje
s pøedpokládaným ziskem sloitìjí antény W5GI, která je (jen) o ètvrtvlnu kratí.
Protoe je vak anténou nerezonanèní
(její délka není celistvým násobkem pùlvlny), má její impedance jetì reaktanèní
sloku, co zdánlivì komplikuje pøizpùsobení. Proto asi není nijak popularizována.
Nelze ji také povaovat za anténu vícepásmovou.

Záøení dipólové antény
1,25 l
Z diagramù záøení na obr. 1 je vidìt,
e vechny symetricky napájené dipólové
antény s délkami do 1,25 λ (resp. 2x
0,625 λ, nebo také 2x 5/8 λ) mají ve volném prostoru charakteristický dvousmìrný (osmièkový) diagram záøení.
Diagramy znázoròují záøení v rovinì
E, èili v rovinì elektrické sloky, která je
rovnobìná s podélnou osou antény.
Jsou zakresleny v polárních souøadnicích, se stupnicí zisku v dB, vztaenou
k zisku maximálního dipólu (2x 0,625 λ),
který èiní prakticky 5 dBi v podmínkách
volného prostoru.
V rovinì magnetické sloky H, která je
kolmá k podélné ose antény, je diagram
vech antén kruhový a do obr. 1 není pro
jejich vìtí pøehlednost zakreslen. Jsou to
soustøedné krunice, jejich polomìr se
shoduje s maximálním ziskem odpovídajících antén v rovinì E.
U kadé antény tak maximum diagramu pøímo definuje její zisk v dBi za pøedObr. 1. Diagramy záøení dipólù 0,1  0,5  0,75  1,0 
1,25 a 1,3 λ dlouhých, v rovinì E, tzn. v rovinì procházející podélnou osou dipólù.
Platí v podmínkách volného
prostoru. Maximální zisk vykazuje dipól s délkou 1,25 λ

pokladu 100% úèinnosti, tzn. pøi bezeztrátovém a dokonalém pøizpùsobení. Èíselnì vyjádøený zisk v dBi spolu s délkou
dipólù doplòuje obr. 1. Lze jej také odeèíst z dB stupnice polárního diagramu.
Mìøítkem smìrovosti jsou i úhly záøení, nebo také úhly hlavního laloku, vymezující úhlovou oblast, kde vysílaný (pøijímaný) signál neklesá pod 3 dB proti
maximu.
Uiteènou informací je také úroveò
(nebo potlaèení) postranních lalokù v dB,
vztaená k maximu. Hodnotám kolem
10 dB odpovídá maximální zisk antény.
Vìtí úroveò (mení potlaèení) postranních lalokù signalizuje pokles zisku, i kdy
se íøka hlavního laloku dále zuuje. U dipóåové antény k nìmu dochází pøi délkách nad 1,25 λ. U antény 1,45 λ dlouhé
se úroveò vech tøí maxim vyrovnává
a z antény se v podstatì stává anténa
typu G5RV. Prùbìh zisku v závislosti na
délce pøizpùsobeného dipólu je na obr. 2.
U antény umístìné nad zemí se zisk
zvìtuje. Demonstruje nám to obr. 3,
znázoròující tvarovì shodné diagramy
záøení horizontálních antén (dipólù) o délce 0,1  0,5  0,75  1,0 - 1,25 a 1,3 λ
v rovinì H, umístìných ve výce 0,55 λ.
Maximum záøení ji není neuiteènì
smìrováno kolmo k obloze, tzn. pod elevací 90 o , ale pod pøíznivìjím elevaèním
úhlem 25 o. K této výrazné a z hlediska
(dálkové) radiokomunikace uiteèné zmìnì dochází v rovinì H, tzn. v rovinì kolmé
k podélné ose antény, kde jsou diagramy
vech antén ve volném prostoru vesmìrové.
Naopak v rovinì E, rovnobìné s anténou, je nyní vyzaøování v prùmìru
o 10 dB nií. Dokumentují to diagramy
záøení na obr. 4. Protoe se velikost maxim dB stupnic na obr. 3 a 4 shodují, je
z obou obrázkù velmi zøetelná, v prùmìru
o 10 dB vyí úroveò záøení do smìrù kolmých k anténì pod elevací 25 o na obr. 3.
Zdánlivì pøekvapující mùe být maximální zisk 1,25 λ dlouhé antény, umístìné nad zemí, který èiní 10,8 dBi, resp.
jeho zvýení o prùmìrných 5,5 dB proti
zisku stejné antény ve volném prostoru
(asi 5 dBi). Umístìním antény nad zemí
se pøi stejném výkonu dodávaném anténì
pøiblinì dvakrát (tj. o 3 dB) zvyuje úroveò záøení do poloprostorunad zemí.
Dalí, témìø 3 dB pøírùstek zisku má na
svìdomí zrcadlový obraz antény v zemi,
který tvoøí se skuteènou anténou, která
se nachází v optimální výce nad pomìrnì kvalitní zemí, dvouèlennou virtuální
anténní soustavu, vyzaøující v elevaci
25 o.

Obr. 2. Zisk symetrického dipólu
v závislosti na
jeho délce v λ .
Køivka platí pro
antény ve volném
prostoru
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Obr. 3. Elevaèní diagramy záøení dipólù s délkami 0,1  0,5 
0,75 1,0  1,25 a 1,3 λ v rovinì kolmé k podélné ose antény
(rovina H). Antény jsou ve výce 0,55 λ (12 m) nad reálnou
zemí. V této výce se pùvodní vesmìrový diagram vech antén ji tìpí ve dva laloky s elevací 25 o s maximálním ziskem.
Vechny diagramy mají stejný tvar a navzájem se lií jen
ziskem
Obr. 5. Azimutální diagramy záøení horizontálních dipólù s délkami 0,1  0,5  0,75  1,0  1,25 a 1,3 λ ve vodorovné rovinì
pod elevací 25 o. Antény jsou ve výi 0,55 λ (12 m) nad reálnou
zemí. Populárnì øeèeno jde o záøení uvedené antény pod elevací 25 o pøi pohledu shora
Obr. 3, 4 a 5 tak kompletnì popisují vyzaøování tìchto antén
ve tøech navzájem kolmých rovinách. Jsou to vlastnì øezy
prostorovými (3D) diagramy
Obr. 4 (Vlevo). Elevaèní diagramy záøení dipólù s délkami 0,1 
0,5  0,75  1,0  1,25 a 1,3 λ v rovinì procházející podélnou
osou dipólu (rovina E). Antény jsou ve výce 0,55 λ (12 m) nad
reálnou zemí. V této výce se pùvodní, ve volném prostoru osmièkový diagram (dle obr. 1) minimalizuje, protoe maxima
záøení jsou orientována do smìrù kolmých k anténì (viz obr. 3)
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Impedance antény 1,25 l

Pøizpùsobení antény

Jde o anténu nerezonanèní, tzn. e
její impedance má reaktanèní sloku. Zatímco záøivé vlastnosti dipólové antény se
v celém rozsahu uvádìných délek mìní
plynule a pozvolna, a nejsou tedy kritické,
projdou napájecí vlastnosti antény, tzn.
její impedance nìkolika extrémními hodnotami, které ztìují realizaci a vyuití antén urèitých délek.
Krátký dipól (< 0,4 λ) se zprvu chová
jako kapacita s velmi malou reálnou slokou, reprezentovanou mením a velmi
malým vyzaøovacím odporem.
Pùlvlnný dipól prochází první rezonancí s nízkou (kabelovou) odporovou
slokou a následnì pak celovlnný dipól
druhou rezonancí (tzv. antirezonancí)
s vysokou odporovou slokou, aby se ve
tøetí rezonanci s délkou 1,5 λ znovu vrátil
tento dipólový záøiè na pomìrnì nízkou
reálnou sloku impedance kolem 100 Ω.
S uvaovanou délkou 1,25 λ, tj. mezi druhou a tøetí rezonancí má pak impedance
antény výraznì kapacitní charakter s vyí odporovou slokou.
Vypoètená vstupní (svorková) impedance Za = 147 Ω  j 857 Ω platí na kmitoètu 14 MHz pro anténu zhotovenou
z holého Cu vodièe ∅ 1 a 2 mm o délce
26,75 m (1,5 λ) a ve výce 12 m (0,55 λ)
nad reálnou zemí (σ = 0,005, ε = 13).
Bez pøizpùsobení by tato impedance
vyvolala na obvyklých napájeèích 50 Ω,
300 Ω nebo 450 Ω stojaté vlnìní s nepøijatelným ÈSV >100, 19 nebo 14,5.
Vypoètená nebo namìøená impedance je tedy základní výchozí informací pro
výpoèet pøizpùsobení antény.

Obecnì je ádoucí pøizpùsobovat také
KV antény pøímo na vstupních svorkách,
aby se pak na napájeèích objevilo jen minimální ÈSV pro pøípadné koneèné dopøizpùsobení pomocí anténního èlenu
(ATU) na výstupu vysílaèe.
Z celé øady moností, jak pøizpùsobit
na KV pásmu (nerezonanèní) dipólovou,
1,25 λ dlouhou anténu, se jeví jako nejvhodnìjí pøizpùsobení pomocí dvou úsekù symetrického vedení s vlnovou impedancí 450 Ω, kterého se zároveò pouije
k napájení antény.
Principiálnì jde o to, naladit anténu do
rezonance beze zmìny její délky. Dosáhne se toho napøíklad paralelním vedením,
zkratovaným v takové vzdálenosti od anténních svorek, aby se na sestavì anténa
plus vedení rozloily (v naem pøípadì) tøi
celé pùlvlny. Pak se na paralelním vedení
v urèité vzdálenosti od zkratovaného konce najde místo s poadovanou impedancí, respektive s vlnovou impedancí napájeèe.
I v amatérských podmínkách mùeme
vyuít k návrhu pøizpùsobení obávaného Smithova diagramu pomocí dostupného programu SMITH V2.03, jeho
demoverzi, vyhovující pro výpoèet pøizpùsobení naí jednoduché antény, najdeme
na stránkách http://fritz.dellsperger.net.
Základní informace o Smithovì diagramu, vèetnì jeho pouití pøi pøizpùsobování antén pomocí zmínìného programu, zveøejnil velmi srozumitelným
zpùsobem OK2BUH [4]. Zároveò tam popisuje dnes ji klasický postup pøizpùsobení, který lze na smiáku zvládnout
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jen s kruítkem a pravítkem, bez poèítaèového programu.
Také pøi práci se Smithovým diagramem je základní informací vstupní impedance antény.
Pøítì se pokusíme popsat pøizpùsobení antény tak, aby mu porozumìli i ti,
kteøí s pouitím smiáku zatím nemají
zkuenosti.

Pøedbìný závìr
Vzhledem k tomu, e pøizpùsobení
i vyzaøování antény je optimalizováno jen
v jednom pásmu, nelze ji povaovat za
anténu vícepásmovou. Uplatní se zejména pøi cílené radiokomunikaci, popø.
v místech, kde jsou vhodné terénní podmínky (napø. hluboké údolí) pro efektivní
vyuití nízkoelevaèního záøení jen v jednom nebo dvou protilehlých smìrech.
Anténu lze navrhnout i na jiné pásmo
po pøepoètu rozmìrù v pomìru kmitoètù.
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