Dipólová anténa pro pásma
14, 18, 21, 24 a 28 MHz
Jindra Macoun, OK1VR
Popisuje se dipólová anténa, napájená symetrickým napájeèem s vlnovou impedancí 450 W, kterého se zároveò vyuívá pro pøijatelné pøizpùsobení antény
k výstupní impedanci transceiveru, resp. k vlnové impedanci 50 W. Celé uspoøádání se uplatní pøi instalaci a provozu na pøechodných stanovitích.

Úvod

Vícepásmovost napájecí, tzn. pøizpùsobení k vlnové impedanci 50 Ω, se
na kadém pásmu realizuje pouze zmìnou délky symetrického vedení s vlnovou impedancí 450 W, tzn. pøídavnými
úseky tohoto (okénkového) napájeèe k základní délce, která by mìla zároveò vyhovìt provoznímu uspoøádání
na nejniím pásmu.
Symetrickým vedením lze tedy anténu
napájet a zároveò pøizpùsobit k vlnové
impedanci koaxiálního kabelu 50 Ω, resp.
k výstupní impedanci vysílaèe. V ideálním pøípadì, resp. na jmenovitých kmitoètech tak mùe být anténa provozována

Anténou je jednoduchý dipól s konstantní délkou 0,5 λ (0,625 λ) na nejniím pásmu 14 MHz, a 1 λ (1,25 λ) na
nejvyím pásmu 28 MHz.
Na uvedených pásmech, tzn. v kmitoètovém rozsahu 1:2, má anténa shodný,
osmièkový diagram záøení, s maximem
orientovaným kolmo k podélné ose antény.
Z hlediska záøivých vlastností je
tedy anténou vícepásmovou, a to
v obou rozmìrových variantách (0,5 λ
nebo 0,625 λ).

Tab. 1. Základní údaje (délka antény La = 0,5 a 1,0 λ)
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14,21
12,04
10,63

10,63
8,28
7,11
6,02
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0,5
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69 + j 38
197 + j 524
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1573 + j 1861
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0,15 + j 0,08
0,44 + j 1,16
1,02 + j 2,13
3,49 + j 4,13
8,87  j 4,17

0,486
0,357
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0,272
0,243

10,33
5,91
4,40
3,27
2,58

68.5
79,8
73,8
53,2
42,1

1,4
1,6
1,5
1,1
1,2

Tab. 2. Výpoèet délky transformaèního a napájecího vedení
1
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λ/2
f
[MHz] [m]

3
Lt
[m]

4
Lc
[m]

14,1 10,63 10,33 + 0 = 10,33
18,1 8,28 5,91 + 0,5 λ = 14,19
21,1 7,11 4,40 + 0,5 λ = 11,51
24,9 6,02 3,27 + 1 λ = 15,31
28,2 5,32 2,58 + 1 λ = 13,21

5
Lp
[m]

6
Ld
[m]

0
3,86
1,18
4,98
2,88

0
0,98
1,18
1,12
1,70

7
Lc
[m]
10,33 + 0
10,33 + 1,18 + 1,70 + 0,98
10,33 + 1,18
10,33 + 1,18 + 1,70 + 0,98 + 1,12
10,33 + 1,18 + 1,70

8
9
Lc 0,89 Ld 0,89
[m]
[m]
9,20
12,62
10,24
13,62
11.76

0
0,87
1,05
1,00
1,51

bez obvyklého anténního èlenu (ATU).
ádoucí, ale nikoliv nezbytný je pouze irokopásmový symetrizaèní èlen (balun)
s transformaèním pomìrem 1 : 1 na konci
symetrického napájeèe, resp. na výstupu
vysílaèe.
V podstatì se zde vychází z informací
o pøizpùsobení antény vhodnou délkou
symetrického vedení, popisované v PE 1/
/2009 [1]. Principiálnì stejnì je pøizpùsobována vícepásmová anténa G5RV
[2] s konstantní délkou symetrického
vedení na vech pásmech, ale s nezbytným anténním èlenem.
Popisované pøizpùsobení proto není
ádnou novinkou, ale spíe vhodnou pøíleitostí pro vyuití bezplatných demoverzí programù EZNEC 5.0 [3] a SMITH
V.2.03 [4] k návrhu jednoduché antény
na nìkolik pásem.

Záøivé vlastnosti antény
znázoròují elevaèní a azimutální diagramy na obr. 1 a 2.
Platí pro dipól o délce 10,63 m z Cu
vodièe ∅ 2 mm) ve výi 12 m nad zemí
(δ = 0,005, ε = 13). Pro vìtí pøehlednost jsou diagramy znázornìny jen
na pásmech (kmitoètech) 14,1, 21,1
a 28,2 MHz. Na mezilehlých WARC pásmech 18 a 24 MHz lze pak jejich tvar
snadno odhadnout.
Na kadém elevaèním diagramu je
uveden zisk antény v dBi pøi optimální
elevaci. V této elevaci jsou znázornìny
diagramy azimutální.

Napájecí vlastnosti
(pøizpùsobení)
Výchozí informací pro návrh pøizpùsobení je (svorková) impedance antény Za
na nejniím pásmu (kmitoètu). V naem
pøípadì je anténou 10,63 m dlouhý dipól
ve výi 12 m na kmitoètu 14,1 MHz. Prakticky je to pùlvlnný dipól. L a = 0,5 λ a
1,0 λ. (Postup výpoètu doplòují èíselné
údaje v tab.1 a 2. Uvádìné délky jsou zaokrouhleny na cm.)
Impedanci antény Za = 69 + j 38 Ω
nám ze základních údajù vypoète (nejen)
program EZNEC. Impedance má indukèní sloku + j 38 Ω, tzn. e dipól je ji za

Obr. 1. Elevaèní diagramy záøení vodorovného dipólu s délkou
La = 10,63 m v rovinì kolmé k podélné ose antény (rovina H).
Anténa je ve výce 12 m,( tj. 0,55 λ na 14,1 MHz a 1,1 λ na
28,2 MHz) nad reálnou zemí. U kadého diagramu je uveden
zisk v dBi v optimální elevaci. Údaje na svislé dB stupnici jsou
vztaeny k maximálnímu zisku antény na 28,2 MHz
Obr. 2. (Vpravo) Azimutální diagramy záøení tého dipólu v horizontální rovinì (rovina E) pøi optimální elevaci na kadém pásmu. Údaje na svislé
dB stupnici jsou vztaeny k maximálnímu zisku antény na 28,2 MHz
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rezonancí. Elektricky se tedy jeví jako
delí ne pùlvlnný. Obvykle bychom jej
naladili do rezonance malým zkrácením,
a bez dalích úprav by mohl být napájen
libovolnì dlouhým napájeèem 50 Ω s pøijatelným ÈSV = 1,38.
V naem pøípadì jej na kmitoètu
14,1 MHz naladíme do rezonance symetrickým transformaèním vedením s fyzickou délkou Lt = 0,486 λ, tj. 10,33 m (zatím se uvauje vzduné dielektrikum).
Tuto délku nám spolu s výstupní impedancí Zv = 68,5 ± j 0 Ω vypoète a znázorní program SMITH V. 2.03 (obr. 3), [4, 6].
Vypoètená transformaèní délka
0,498 λ je prakticky pùlvlnná, take transformuje impedanci Za na výstup vedení
témìø beze zmìny. Kompenzuje (vynuluje) pouze indukèní sloku impedance Za .
Je to zároveò základní, resp. minimální provozní délka symetrického napájeèe na 14 MHz, která se na dalích
(vyích) pásmech pouze prodluuje
pøídavnými úseky.
Zde je tøeba poznamenat, e k výpoètu délky transformaèního vedení Lt není
program SMITH V. 2.03 nezbytný. Pomocí kruítka a pravítka jej na Smithovì diagramu s normovanými hodnotami impedance (tzn. s jednièkou uprostøed)
zvládne kadý, kdo na této uiteèné anténáøské pomùcce ovládá základní operaci
 otoèit (kruítkem) normovanou impedanci antény Za450 (kolem støedu) smìrem ke zdroji (vysílaèi), do rezonance na
vodorovnou stupnici reálných impedancí,
a pak odeèíst na vnìjí kruhové stupnici
odpovídající vlnovou (elektrickou) délku
transformaèního vedení Lt. (V tab. 1 je
proto uvedena také normovaná impedance Za450.)
Pøetransformovaná výstupní normovaná impedance Zv450 = 1,37 ± j 0 se
odeète na vodorovné ose diagramu a po
vynásobení x 50 dostaneme výstupní impedanci Zv50 = 68,5 Ω, ke které je ji
moné pøipojit koaxiální výstup TCVRu.
(Prázdný Smithùv diagram s normovanými impedancemi lze stáhnout z nìkolika webových stránek [7, 8]).
Podobnì se urèí transformaèní délky
Lt na ostatních, vyích pásmech (tab. 2,
sloupec 3). Protoe budou vdy kratí
ne Lt na 14 MHz, prodlouí se o celé násobky pùlvln pøísluného kmitoètu, aby na
kadém z provozovaných pásem byla
(celková) délka transformaèního vedení
L c vìtí ne základní provozní délka
10,33 m (sloupec 4).
Na kadém kmitoètu se pak vypoète
délka prodlouení Lp symetrického vedení
z rozdílu proti základní délce 10,33 m
(sloupec 5). O tuto délku by tedy mìl být
na pøísluném pásmu symetrický napájeè prodluován, aby dolo k pøizpùsobení.
Pøi provozu na vech pìti pásmech by
to bylo nepraktické i neekonomické. Je
výhodnìjí rozdìlit délku maximálního
prodlouení L p podle poètu provozovaných pásem na dva, tøi nebo ètyøi postupnì pøipojované (nebo pøipínané) dolaïovací úseky L d (sloupec 6), kdy se
uetøí a 7 m napájeèe, nehledì na jednoduí manipulaci s kratími úseky. Délkou Ld je na kadém pásmu rozdíl mezi
pøíslunými délkami Lc.
Pøipojování úsekù Lp na jednotlivých
pásmech ukazuje sloupec 7. Napø. pøi
provozu na pásmech 14, 21 a 28 MHz postaèí pouze dva prodluovací úseky.
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Obr. 3. Na ploe Smithova diagramu programu SMITH V. 2.03 jsou vyznaèeny impedance vodorovného dipólu s délkou La = 10,63 m ve výi 12 m nad reálnou zemí na
kmitoètech 14,1  18,1  21,1  24,9 a 28,2 MHz. Pouze na kmitoètu 28,2 MHz je pak
znázornìn postup pøizpùsobení impedance Za = 3992 - j 1876 Ω na reálnou výstupní
impedanci Zv = 42 ± j 0 Ω pomocí transformaèního vedení s vlnovou impedancí 450 Ω
o délce Lt = 0,243 λ (viz tab. 1 a 2)
Skuteèné délky Lc a Ld, respektující
zkrácení 0,89 symetrického napájeèe,
jsou zvýraznìny v 8. a 9. sloupci tab. 2.
Minimální zakoupená délka napájeèe tak
èiní 14 m.
Anténa postavená na jiném stanoviti
nemusí mít naprosto shodné vlastnosti,
take uvádìné rozmìry bude tøeba pozmìnit, popø. pouít k dopøizpùsobení
ATU na výstupu vysílaèe.

Symetrický napájeè 450 W
Jediný typ, který se u nás (DD-AMTEK) vyskytuje, je v katalogu výrobní firmy JSC Wire Cable uveden jako openwire window line, typ 1813, AWG 18
solid. Rozteè obou vodièù o ∅ 1,02 mm
èiní 21 mm.
Vodièem je ocelový drát plátovaný
mìdí (copperwelded wire). Max. profil
dvoulinky je 2 x 21 mm. Dielektrikem je
èerný, hladký, 1 mm silný PE. Vysekaná
okénka s rozmìrem 16 x 24 mm jsou
støídána izolaèními mùstky o délce 44
a 62 mm, take vzduné dielektrikum je
jen na 38 % délky napájeèe. Proto také
èiní namìøené zkrácení jen 89 %, resp.
k = 0,89. Je zajímavé, e výrobní firma
zkrácení vùbec neuvádí.

Konstrukèní pøipomínky
Pøi sestavování a instalaci antény by
se mìly vylouèit vechny vlivy, které mohou zmìnit vypoètené vlastnosti a rozmìry.
Týká se to napø. závìsných lan, která
by mìla být izolaèní, aby odpadly koncové
izolátory. Vìtí kapacita støedního izolátoru by mohla nepøíznivì ovlivnit pøizpùsobení antény na 28 MHz, kde je dipól celovlnný, a má proto pomìrnì vysokou
impedanci.
Problematickým se mùe zdát mobilní spojování jednotlivých úsekù symetrického vedení. Zde se nabízejí rùzné
monosti, dané velkým výbìrem nejrùznìjích spojovacích lit a konektorù.
Z rùzných spojovacích prvkù se jeví
vhodnou napø. dvojice konektorù PHU6
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Obr. 4. Spojení dvou úsekù symetrického vedení pomocí konektorù typu PHU6
a PUL6, do kterých jsou zapájeny pocínované vodièe. Pásek provleèený otvory
v dielektriku eliminuje namáhání pájených spojù
a PUL6 zakoupená u fy RASEL (obr. 4).
Elektrická délka spojovacích prvkù by
mìla být zahrnuta do délky výmìnných
úsekù vedení. S pomìrnì irokým symetrickým napájeèem si také bude více
pohrávat vítr. Proto musí být nataen
a dobøe upevnìn.
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Pozorní ètenáøi si nyní mohou ji
sami navrhnout 2. variantu této antény
o délce 13,3 m, tj. 0,625 l na 14 MHz
a 1,25 l na 28 MHz.

