Anténa 1,25 l (2)
Jindra Macoun, OK1VR
Èlánek navazuje na 1. èást, uveøejnìnou v minulém èísle PE. Po krátké rekapitulaci charakteristických záøivých (smìrových) vlastností dipólových antén 0,5 l,
1 l, 1,25 l a 1,5 l se popisuje pøizpùsobení antény  dipólu o délce 1,25 l pomocí demoverze programu SMITH V 2.03.

Rekapitulace
Dipólovou anténu s délkou 1,25 l
mùeme povaovat za dvouèlennou kolineární soustavu soufázovì napájených pùlvlnných záøièù, jejich støedy
jsou od sebe vzdáleny 0,75 λ, co je optimální vzdálenost pro maximální pøírùstek
zisku a + 3 dB vùèi pùlvlnnému dipólu.
Ve volném prostoru tak mùe zisk antény
èinit a 5 dBi, ve výce ≥ 0,5 λ nad zemí
a 10,5 dBi v elevaci ≤ 25 o.
Prakticky stejný zisk bude mít i dvojice samostatných, soufázovì napájených pùlvlnných dipólù se shodnou rozteèí støedù.
Anténní proud ve støední, 0,25 λ nebo
2x 0,125 λ dlouhé (napájené) èásti této
antény je proti anténním proudùm v obou
pùlvlnných záøièích v protifázi a diagram
záøení, tzn. smìrovost ani zisk antény témìø neovlivòuje. Tato èást antény je spíe transformaèním úsekem, který sniuje
vysokou impedanci pùlvlnných záøièù na
pøíznivìjí hodnotu Za = 147  j 847 Ω
u antény, umístìné 0,55 λ nad zemí [1],
nebo na mírnì odlinou impedanci Za =
= 164  j 839 Ω u antény ve volném prostoru. Ve výkách, pøekraèujících 0,4 a
0,5 λ je toti vliv zemì na impedanci horizontální antény ji relativnì malý.
Zkrácením antény 1,25 λ dlouhé
o 0,25 λ vzniká (celovlnný) dipól 1 λ
(tj. 2x 0,5 λ) s ponìkud mením ziskem
3,86 dBi. Jeho impedance bude èinit øádovì kΩ. Stejný zisk pak má i dvojice samostatných, soufázovì napájených pùlvlnných dipólù se stejnou (minimální)
rozteèí vnitøních koncù.
Podobnì se chovají i víceèlenné kolineární soustavy. Jejich smìrové vlastnosti závisí na poètu pùlvlnných úsekù, na jejich vzájemné vzdálenosti
a fázi anténních proudù.
Dipólovou anténu G5RV o délce
1,5 l se ziskem 3,07 dBi mùeme povaovat rovnì za dvojici soufázovì napájených pùlvlnných záøièù, jejich støedy
jsou od sebe vzdáleny 1 λ, kdy se zisk

soustavy ji zmenuje. Proud ve støední,
0,5 λ (èili 2x 0,25 λ) dlouhé èásti antény,
je proti proudùm ve vnìjích pùlvlnných
záøièích rovnì v protifázi, ale svojí vyí
amplitudou spoluvytváøí 3laloèný diagram
záøení, jeho maxima záøí se ziskem
cca 3 dBi. Svorková impedance této rezonanèní antény èiní pøiblinì 90 Ω.
Dipólovou anténu W5GI s délkou
1,5 l mùeme v ideálním uspoøádání
povaovat za trojici soufázovì napájených pùlvlnných záøièù se ziskem
5,2 dBi. Jejich støedy jsou od sebe vzdáleny 0,5 λ, tzn. jsou v minimální moné
vzdálenosti, nezaruèující optimální pøírùstek zisku. Soufázové napájení zabezpeèují dva ètvrtvlnné nevyzaøující fázovací úseky mezi pùlvlnnými záøièi. Svorková
impedance antény by mìla být 150 Ω.
Názornìjí pøedstavu o vlivu poètu záøièù, jejich vzdálenosti i napájení na smìrové vlastnosti výe zmínìných jednoduchých kolineárních soustav nabízí obr. 1.
Výhody antény - dipólu 1,25 λ s optimálním ziskem 5,05 dBi, resp. 10,8 dBi
jsou zøejmé. Zdánlivì sloitìjí se zdá jen
pøizpùsobení této nerezonanèní antény.

Pøizpùsobení antény 1,25 l
Postupné prodluování dipólù je obecnì provázeno výraznými zmìnami impedance. Zatímco reálná sloka se zvyuje,
mìní se reaktanèní sloka periodicky.
Kadým prodlouením antény o dalí pùlvlnu se zmìní charakter reaktance
z kladných hodnot do záporných a opaènì. Prakticky to znamená, e anténa se
mimo rezonanci chová buï jako kapacita,
nebo jako indukènost. Do rezonance ji
pak mùeme dotáhnout rùznými zpùsoby. V naem pøípadì, kdy má impedance
antény kapacitní charakter ( j 847 Ω), se
z nìkolika moností jeví jako nejsnadnìjí prodlouit anténu do jedenapùlvlnné (tzn. sériové) rezonance symetrickým
vedením s vyí vlnovou impedancí Z0.
Podle poadavku na typ anténního napájeèe mùeme volit ze 2 variant (obr. 2):

Tab. 1. Rozmìry pøizpùsobení dle obr. 2 a, 2 b [Varianta c) není znázornìna na obr. 2]
La - elektrická a skuteèná délka antény; Z0 - vlnová impedance pøizpùsobovacích úsekù; K - èinitel zkrácení (K = 1 - vzduch, K = 0,91 - dvoulinka 450 Ω); Ls a Lp - elektrická a skuteèná délka úsekù
Varianta a)
25,7 m
La 1,25 λ
450 Ω
Z0
K
1
0,91
Ls 0,174 λ 3,73 m 3,39 m



Lp

Obr. 1. Dipólové antény a jejich proudové obloení. Amplituda a fáze anténních proudù ovlivòuje záøivé vlastnosti.
Údaje o zisku platí v podmínkách volného prostoru

Varianta b)

Varianta c)

1,25 λ

25,7 m

0,133 λ
0,044 λ

450 Ω
1
0,91
2,85 m 2,59 m
0,94 m 0,85 m

1,25 λ

0,215 λ
0,206 λ

25,7 m
450 Ω
1
4,69 m
4,40 m

0,91
4,27 m
4,00 m

Místo Lp ve variantì c) lze pouít kondenzátoru 88 pF
Rozmìry platí v pásmu 14 MHz pro anténu o délce 25,7 m z Cu vodièe ∅ 2 mm, upevnìnou 12,5 m nad relativnì dobrou zemí (σ = 0,005 ε = 13). Skuteèné délky respektují
èinitel zkrácení K
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Obr. 2. Schéma antény 1,25 λ s pøizpùsobením na koaxiální kabel 50 Ω (a) a na
symetrické vedení 450 Ω (b)
a) Napájeè koaxiální
Protoe se výsledná délka tohoto
prodluovacího vedení spolu s polovinou (0,125 λ) støední èásti dipólu 1,25 λ
pøibliuje ètvrtvlnì, take se chová jako
typický transformátor λ/4, dostáváme na
výstupu vedení impedanci, závislou na
jeho vlnové impedanci Z0. Zvolíme-li Z0 =
= 450 Ω, bude se výstupní impedance tohoto transformátoru blíit vlnové impedanci bìného koaxiálního kabelu, kterým
lze anténu napájet.
b) Napájeè symetrický
Vlastní napájeè, nejlépe stejného typu
jako symetrické prodluovací vedení, se
ke zkratovanému vedení pøipojí v místì
shodné vlnové impedance. Prodluovací
vedení se v tomto pøípadì uvauje jako
sloené ze dvou èástí: z otevøeného vedení sériového Ls a zkratovaného vedení
paralelního Lp (obr. 2). Vlastním napájeèem antény je v tomto pøípadì symetrické vedení stejného typu.
Obì monosti lze realizovat experimentálnì. Je to sice postup zdlouhavý,
i kdy pøi jistých zkuenostech nakonec
vede k cíli. Ke stanovení rezonance postaèí GDO, volnì navázaný ke zkratu
prodluovacího vedení.
Pøi variantì b) je pak pøizpùsobení
celé antény (ÈSV) na symetrickém an-
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Obr. 4. Impedance na výstupu pøizpùsobovacího obvodu dle obr. 2,
pøipojeného k dipólu 1,25 λ, je normována na 50 Ω

ñ

Obr. 3. Na ploe Smithova diagramu programu SMITH V 2.03 je na kmitoètu 14 MHz
znázornìn postup pøizpùsobení impedance Za = 147  j 847 Ω:
a) k impedanci koaxiálního napájeèe 50 Ω pomocí ètvrtvlnného vedení (Ls) s vlnovou
impedancí 450 Ω;
b) k impedanci symetrického napájeèe 450 Ω pomocí sériového (Ls) a paralelního (Lp)
zkratovaného symetrického vedení se stejnou vlnovou impedancí;
c) k impedanci symetrického napájeèe 450 Ω pomocí symetrického vedení (Ls ) a paralelního kondenzátoru nebo paralelního otevøeného vedení Lp
ténním napájeèi dáno místem jeho pøipojení ke zkratovanému prodluovacímu vedení Lp. ÈSV se pak indikuje na anténním
napájeèi, popø. a za vhodným symetrizaèním a transformaèním èlenem na výstupu vysílaèe.
Daleko jednoduí a rychlejí je vyuít k návrhu pøizpùsobení dostupné
demoverze programu SMITH V 2.03,
zmínìné v minulém èísle PE, spolu s odkazem na pouèné èlánky v Radioamatéru
[1]. Tam se na nìkolika pøíkladech
podrobnìji popisuje vyuití programu
SMITH s nìkolika typy pøizpùsobovacích
obvodù, zpravidla LC èlánkù v rùzném
zapojení.
Volbu vhodného zpùsobu pøizpùsobení ovlivòuje poloha impedance antény
na ploe Smithova diagramu. Výchozí informací je proto zmìøená nebo vypoètená
impedance antény Za .
Praxe ukazuje, e výpoèet impedance
pomocí nìkterého ze známých simulaèních programù (EZNEC, 4NEC2 apod.) je
u tìchto jednoduchých antén pomìrnì
pøesný a vypoètená impedance odpovídá
skuteènosti.
Kontrolou správného výpoètu je impedance následnì simulované (namodelované) antény, opatøené vypoèteným
pøizpùsobovacím obvodem. Simulaci
usnadòují geometrické rozmìry otevøených nebo zkratovaných vedení. Jejich
praktickou výhodou je i snadnìjí a pøesnìjí naladìní vypoètených délek
v amatérských podmínkách  jen pomocí
metru. Pouijeme jich i pro pøizpùsobení
antény 1,25 λ.
Vypoètenou impedanci antény Z a =
= 147  j 847 Ω spolu s vlnovou impedancí prodluovacího vedení 450 Ω zadáme
klávesnicí do Smithova diagramu, který
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se objeví na monitoru PC po sputìní
programu SMITH V 2.03.
Impedance antény, normovaná (vztaená) na 450 Ω, se objeví jednak v okénku DATA POINTS, a dále jako bod 1
v dolní (kapacitní) polovinì Smithova diagramu (obr. 3).
Po zadání zpùsobu kompenzace sériovým vedením v okénku TOOLBOX postupujeme kurzorem smìrem ke generátoru (k vysílaèi), tj. ve smìru hodinových
ruèek na polomìru krunice procházející
bodem 1. Èíselné údaje o normované impedanci, odpovídající poloze kurzoru,
se souèasnì objevují v datovém okénku
SCHEMATIC spolu s odpovídající délkou
vedení.
Øeíme-li variantu a), zajedeme kurzorem a na vodorovnou osu reálných impedancí Smithova diagramu do bodu 2,
kde spolu s délkou vedení zároveò odeèteme transformovanou impedanci na
svorkách prodluovacího vedení Ls, které
zároveò naladilo pøipojenou anténu do
rezonance. S délkou Ls = 0,176 λ bude
impedance èinit 33,3 Ω ± j 0 Ω. ÈSV na
vlnové impedanci koaxiáního napájeèe
50 Ω bude èinit pøijatelných 50/33 = 1,5.
Impedance antény v místì pøipojení
koaxiálního napájeèe je znázornìna na
obr. 4 v pásmu 13,5 a 14,5 MHz. Anténa
sice není pøizpùsobena optimálnì, nicménì ÈSV = 1,5 na koaxiálním napájeèi
50 Ω lze povaovat za pøíznivé. Mezi symetrické vedení a koaxiální napájeè je
úèelné zaøadit symetrizaèní obvod - balun
1:1.
Øeíme-li variantu b), neprodluujeme sériové vedení a do rezonance, ale
zastavíme jeho délku L s = 0,133 λ
v místì, kde protíná (jednotkovou) krunici procházející støedem Smithova diagra-
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mu (bod 2). Jako dalí kompenzaèní prvek v TOOLBOXu pak zvolíme paralelní
zkratované vedení (indukènost) Lp rovnì
s vlnovou impedancí 450 Ω, které pohybem kurzoru po této krunici zakonèíme
ve støedu diagramu na impedanci 450 Ω ±
± j 0 (bod 3), která se objeví na vstupu tohoto zkratovaného úseku. Toto paralelní
zkratované vedení s elektrickou délkou
0,044 λ vykompenzuje reaktanèní sloku
impedance v bodì 2, kam se pak pøipojí
vlastní, neladìný symetrický napájeè antény s vlnovou impedancí 450 Ω (obr. 4 b).
Varianta b) má jetì dalí øeení c),
které není na obr. 2 znázornìno. Sériové
vedení se prodlouí a za osu reálných
impedancí, opìt na jednotkovou krunici
do bodu 2, take Ls bude 0,215 λ. Dalím
kompenzaèním prvkem pak musí být paralelní kapacita, kterou se vykompenzuje
reaktanèní (indukèní) sloka impedance
v bodì 2. Paralelní kapacitou mùe být
otevøené vedení o délce Lp = 0,206 λ (asi
4,4 m na 14 MHz) nebo pevný kondenzátor s kapacitou 88 pF, který opìt posune
impedanci do støedu Smithova diagramu
(bod 3). Nevýhodou této varianty jsou pomìrnì dlouhé kompenzaèní kabely. Výhodou je monost kompenzace (promìnným) kondenzátorem.
Popis pøizpùsobení programem
SMITH je vzhledem k omezené tiskové
ploe pomìrnì struèný. Dalí informace
ke kadému kroku poskytuje podrobná
nápovìda  HELP programu SMITH.
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Oprava
V èlánku Anténa 1,25 l (1) v PE 12/
/2008, s. 32, 1. sloupec, 4. odst., má
správnì být: ... o délce 1,25 l a ve výce 12 m ...

