Znovu o EH anténì
Jindra Macoun, OK1VR
Pro trvalý zájem o rozmìrovì malé antény na KV amatérská pásma se vracíme
k tzv. EH anténì, která pøed èasem vzbudila pomìrnì znaènou pozornost a stále
zùstává pøedmìtem dotazù. Na internetových stránkách byla prezentována jako
malá anténa s výjimeènými vlastnostmi (úèinnost 95 %, zisk 0 a 2 dBd!!), navrená podle nové teorie antén Tedem Hartem, W5QJR, spolu se Stefanem Galastrim,
IK5IIR, a Jackem Arnoldem, W0KPH.
Jak je moné, e anténa navrená a zhotovená podle této nové, ve skuteènosti pochybné teorie, se doèkala publicity na stovkách internetových stránek,
mnoha experimentálních realizací a nakonec i komerèní výroby, pøestoe její vlastnosti zdaleka neodpovídají deklarovaným?! Pokusíme se to objasnit.

Úvod
Tzv. EH anténa, která je od r. 2002
zmiòována a popisována pøedevím na internetových stránkách [1], je v podstatì
velmi krátkou lineární dipólovou anténou.
Její obvyklá fyzická délka èiní na amatérských KV pásmech maximálnì desetinu vlnové délky. Antény tìchto rozmìrù øadíme
do samostatné kategorie malých antén.
Proto mùeme napsat: EH anténa = malá
anténa.
Pojem malá anténa vak neznaèí pouze malé fyzické rozmìry, ale pøíslunost
k samostatné a významné kategorii malých antén (small antennas) s maximálním
sférickým rozmìrem D ≤ λ /2π èili D ≤
≤ 0,156 λ [2]. Kategorizace antén umoòuje definovat jejich spoleèné charakteristické vlastnosti, usnadòuje jejich výpoèet i realizaci.
Teorii malých antén vyhovující obecným zásadám a teoriím elektromagnetismu
vypracoval jako první H. A. Wheeler [3] ji
v roce 1947. Tato teorie zkoumá jejich charakteristické vlastnosti v limitních rozmìrových dimenzích, vyhovujících souèasným
poadavkùm.
Praktické aplikace malých antén, realizované ve vìtí míøe a v letech 80., si vynutily globální miniaturizaèní tendence
v celé oblasti sdìlovací techniky. Zatímco
v ostatních oborech vf techniky se pouitím
nových technologií záhy podaøilo dosáhnout znaèného stupnì miniaturizace, tak
v oboru KV antén se to ve stejné míøe nezdaøilo. Anténa jako transformaèní èlánek
vf pøenosového øetìzce toti komunikuje
na jedné stranì s prostøedím - volným prostorem, jeho fyzikální vlastnosti nové
technologie nezmìnily a ani zmìnit nemohou.

Vlastnosti krátkých antén
Napájecí vlastnosti - impedance.
Charakteristickou vlastností malých, tedy
i krátkých dipólových antén je malý vyzaøovací odpor Rv, který èiní øádovì desetiny a
jednotky ohmù. Pøevládající slokou vstupní (svorkové) impedance krátké dipólové
antény (co se vztahuje i na dipólový záøiè
EH antény) je kapacitní reaktance, tzn. e
se anténa na svých vstupních svorkách
prakticky jeví jen jako pouhá kapacita s velmi malým vyzaøovacím odporem v sérii.
Taková kapacitní anténa není schopna
vyzáøit témìø ádný vf výkon, protoe se
kolem ní vytvoøi pouze elektrické pole (E),
jemu chybí magnetická sloka (H). Toto
elektrické pole proto není nositelem ádné
energie. Vf proud tam není ve fázi s vf napìtím, které pøedbíhá témìø o 90 o.

Sériovou indukèní reaktancí (cívkou)
na svorkách antény nebo kapacitními nástavci na koncích antény (ale i tlustými prvky dipólu), popø. kombinací obou zpùsobù
je vak moné i tak krátkou anténu dostat
do rezonance, tzn. e proud i napìtí, resp.
elektrická (E) a magnetická sloka (H) ji
budou ve fázi a generované elmag. pole
bude ji pøenáet vysílanou energii.
Velmi malý vyzaøovací odpor Rv antény
se tím ale nezmìní, protoe se prakticky
nezmìní ani délka antény. Zvýí se vak
reálná sloka její impedance o èinné ztráty,
ke kterým dojde pøevánì v této kompenzaèní cívce. Úèinnost této krátké, nyní ji
rezonanèní dipólové antény pak bude závislá na pomìru vyzaøovacího odporu Rv
antény a vech ztrátových odporù Rz v pøipojených obvodech, tzn. v kompenzaèní
cívce a v nezbytném transformaèním obvodu, který nakonec anténu pøizpùsobí k vlnové impedanci vf napájeèe. Èím mení
bude nezbytná kompenzaèní indukènost,
tím vìtí bude úèinnost antény. Úèinnìjí
proto budou antény s co nejvìtí kapacitní
zátìí (prùmìrem) dipólových prvkù. Pøi
optimálním uspoøádání kvalitních konstrukèních prvkù je moné dosáhnout
pomìrnì dobré úèinnosti i u krátké antény. Nikoliv do té míry a zpùsobem, resp.
uspoøádáním podle autora EH antény.
Záøivé vlastnosti, tzn. diagram záøení a zisk antény ovlivòuje - jak známo, prùbìh vf proudù (tzv. proudové obloení)
podél antény. I u tak krátké antény se
proudové obloení podstatnì nelií od obloení pùlvlnného dipóåu, jak je vidìt z témìø
shodných diagramù záøení na obr. 3. V polárních souøadnicích má proto jeho diagram
záøení v rovinì E známý tvar osmièky.
Úhly záøení odpovídající poloviènímu
vyzáøenému výkonu (-3 dB) èiní ve volném
prostoru u pùlvlnného dipólu 78 o. Vyjádøeno smìrovostí v dBi, (proti vesmìrovému,
tzv. izotropickému záøièi) - je to 2,15 dBi.
U velmi krátkého (L = 0,05 λ) dipólu je to
asi 90 o a 1,6 dBi. Èili i velmi krátký dipól
(L << 0,2 λ) má skoro stejnou smìrovost
jako stokrát delí dipól pùlvlnný.
l Pokud by se podaøilo sníit ztráty
v kompenzaèním a transformaèním obvodu tak krátké antény na minimum,
tak by se zisky krátké dipólové antény
a pùlvlnného dipólu liily o ménì ne
1 dB. Dokládají to také výsledky simulace
(tab. 1) programem EZNEC, provedené na
14 MHz pro Al dipólové zaøièe o délce
0,1 λ a 0,05 λ a prùmìru 1 mm, 10 mm
a 50 mm a pro Cu pùlvlnný dipól o prùmìru
10 mm. Výpoèty platí pro anténu ve volném
prostoru. U obou krátkých antén je zøejmý
výrazný pokles kapacitní reaktance u silnìjích záøièù, který sniuje velikost potøebné kompenzaèní indukènosti, tzn. po-
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Obr. 1. (Vlevo) Dipól zkrácený indukèností
na svorkách antény
Obr. 2. (Vpravo) EH anténa podle
T. Harta, W5QJR
èet závitù, a tím i ztráty krátké antény. Vìtí zisk pøi vìtím prùmìru, resp. vìtím povrchu záøièù pùsobí mení ztráty skinefektem.
(Pozn.: Impedance 80,5 + j 45,4 Ω u dipólu L/λ = 0,5 λ a d = 10 mm naznaèuje, e
jeho elektrická délka je vìtí ne fyzická
pùlvlna. Pro dosaení rezonance, tzn. nulové reaktance by mìl být zkrácen na L =
= 0,481 λ. Pak bude jeho impedance
72 - j025 Ω.)

Uspoøádání krátké antény
Lze dokázat [3], e dipólovou (ale i unipólovou) anténu lze nejjednodueji a nejefektivnìji fyzicky zkrátit jednak kapacitou
na koncích antény, dále indukèností (cívkou) na svorkách antény, popø. kombinací
obou zpùsobù. Posouváním cívky ke koncùm dipólu se zvìtuje nezbytný poèet závitù. V extrémním pøípadì pak mùe být
mnohazávitová cívka pøipojena a na konci
záøièe, kde se vak chová spíe jako kapacita.
Krátká dipólová anténa je anténa symetrická. Symetrické by tedy mìlo být
i uspoøádání vech zmínìných kompenzaèních prvkù.

Uspoøádání EH antény
U EH antény je zásada symetrického
uspoøádání hrubì poruena. Autor antény
rozdìluje potøebnou dolaïovací indukènost na fázovací a kompenzaèní, která je
pak zcela nelogicky umístìna u dolního
napìového konce záøièe vertikální dipóåové antény (obr. 2). Toto uspoøádání vytváøí v prostoru antény nedefinovatelné
pomìry, jejich dùsledkem je jednak
velmi obtíné nastavování vech dolaïovacích prvkù, a dále vyzaøování celého uspoøádání vèetnì napájeèe.

Délka Prùmìr
[L/λ]
[mm]
0,05
0,1
0,5

1
10
50
1
10
50
10

Zisk
[dBi]

Impedance
[Ω]

Úhel
záøení

0,35
1,47
1,59
0,94
1,64
1,64
2,15

0,92 - j5616
0,72 - j3616
0,72 - j2049
3,22 - j3026
2,83 - j2008
2,83 - j1292
80,5 + j45,4

89,8 o
89,8 o
89,8 o
89,4 o
89,4 o
89,4 o
77,4 o

Tab. 1.
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Nebudeme zde pøekládat a pøedkládat
sloitou a rádoby odbornou slovní ekvilibristiku, kterou autor antény zdùvodòuje
uvedené uspoøádání, údajnì vyhovující
jeho novì objevené a patentované, ale matematicky nedoloené teorii, revidující vyzaøování antén (viz stránky autora [1]). Antén, kterými H. Hertz ji v r. 1887 prakticky
ovìøoval teoretické práce J. C. Maxwella,
uèinìné o 20 let døíve, a které vedly k formulaci známých Maxwellových rovnic, popisujících chování elektromagnetického
pole, jeho vlastnosti prozkoumal døíve Faraday. Základní principy chování tìchto
polí platí dodnes.
Avak podle doslovné formulace závìreèného odstavce patentového nároku T.
Harta na princip a konstrukci EH antén
tomu tak ji není:
This is the most significant change in
antenna concept in more than 120 years
ago. We thought, it was time for a change.
Jde o nejvýznamnìjí zmìnu v pojetí
antén za posledních 120 let. Autor soudí,
e nadeel èas zmìny.
Tato formulace také zdobí obaly EH
antén, vyrábìných v licenci Galastriho firmou Arno Elettronica.
Pøesto, e se s teorií T. Harta neztotonil ádný z uznávaných radioamatérù - anténáøù (W4RNL, W7EL, W8JI, VE2CE,
G3FGQ, DJ6FS a dalí, pùvodnì vìtinou
profesionální anténáøi) a nevìnovalo jí pozornost ádné anténáøské odborné periodikum, tak se anténa zaèala vyrábìt a pokusnièili s ní stovky amatérù, jak dokládají
diskusní fóra na èetných webových stránkách [napø. 5]. Ani v amatérských èasopisech nebyla pøíli propagována. A pokud
ano, tak to byly spíe polemické pøipomínky [napø. 6, 7].
Posuzovatelé antény se v podstatì rozdìlili do dvou názorových proudù. Jedni zaèali anténu realizovat podle konstrukèních
popisù T. Harta, jiní ji zavrhli hned, jakmile
se seznámili s jeho teoretickými texty
a zároveò posoudili doporuèené uspoøádání antény jako nelogické a pochybné, odporující obecným zásadám pøi realizaci
zkrácených antén a pøipojených vf obvodù.
Uvedený dvojí pøístup k øeení (nejen) anténní problematiky je ostatnì
mezi amatérskými pracovníky obvyklý
a charakteristický. Mnozí rádi experimentují, a to i s minimálními teoretickými znalostmi. Zajímají je (a stahují èi kopírují) jen
rozmìry a schémata a pouze podle tìchto
informací se pokouejí vìci realizovat. Druzí tomu navíc také chtìjí rozumìt, seznámí
se s pøíslunou teorii, popø. si celý problém
jetì nasimulují na poèítaèi. Jedná-li se
o a n t é n y, jako v tomto pøípadì, tak
se v koneèném názoru èasto neshodu-

jí, protoe i patná anténa nìjak chodí, take na ni lze vysílat.
Bez vhodných pøístrojù a nároèných
mìøicích metod, amatérùm obvykle nedostupných a na pásmech KV té problematických, není snadné vlastnosti srovnávaných antén objektivnì posoudit. Obvyklá
kontrolní spojení s nìkterými protistanicemi, popø. porovnávání s jinou, zpravidla
stabilnì instalovanou (referenèní) anténou,
není objektivním hodnocením vlastností
EH antény, ale pouze porovnáním aktuálního stavu, ovlivnìným typem, polarizací,
umístìním a výkou této referenèní antény
v okamitých podmínkách íøení.
Existuje vak jednoduché, i kdy
pracné experimentální ovìøení vlivu napájeèe na vyzaøování EH antény i její
celkové úèinnosti amatérskými prostøedky. Prakticky to znamená:
Zhotovit EH anténu podle popisu a vybavit ji pøímo na výstupním konektoru malým stínìným bateriovým vysílaèem. Optimální (a postupné) nastavování vech
ladicích prvkù pak indikovat jednoduchým
diodovým indikátorem elmag. pole, umístìným v pøimìøené vzdálenosti od nastavované antény. Stejným vysílaèem by pak
mìla být napájena i skuteèná anténa referenèní, umístìná ve stejné poloze a se stejnou polarizací. Z rozdílu výchylek ocejchovaného indikátoru by bylo moné posoudit
úèinnost EH antény.
Dalí pochybnosti o EH anténì, resp.
o odborné kvalifikaci autora nabízejí
jeho vyjádøení k nìkterým pøipomínkám realizátorù antény v internetových
diskusích:
l Doporuèené uspoøádání antény pùsobí potíe pøi ladìní i napájení, protoe
záøí vechny èásti antény vèetnì napájeèe. Zaøazením proudového balunu sestaveného z feritových kroukù navleèených na koaxiální kabel se vak sníilo asi
o 10 dB vyzaøování a tím i dosah antény,
co naznaèuje, e se na vyzaøování podílí
pøevánì napájeè.
Autor antény vak odpovídá: V porovnání s jinými anténami vyzaøuje EH anténa tak silnì, e nelze zabránit vazbì na
dalí prvky antény vèetnì napájeèe.
A dále: Protoe stínìní koaxiálního
kabelu je nemagnetické, ovlivní feritové
krouky vnìjí i vnitøní vodiè, take vìtina vysílaného výkonu se promìní
v teplo. A to není dobré!!!.
Opravdu velmi erudované stanovisko,
pokud jde o znalosti, jak vlastnì stínìní pùsobí.
Kadý amatér by mìl vìdìt, e vf proudy nemohou pronikat stínìním, protoe je
nìkolikrát silnìjí ne hloubka vniku vlivem
skinefektu. Vnitøní a vnìjí povrch stínìní

jsou skinefektem navzájem oddìleny, take vf energie jím prakticky neprochází.
l Jedním z ménì nebezpeèných
omylù, které provázejí témìø kadý èlánek
o EH anténách, je také jejich (nekvalifikované) porovnávání s tzv. Hertzovou anténou, za kterou autor EH konceptu povauje
klasickou pùlvlnnou, tzn. rezonanèní dipólovou anténu. Je uvádìna jako referenèní
anténa, resp. jako anténa vyhovující dosud
platné a podle autorù pøekonané klasické
teorii antén. Pøi tom je zcela zøejmé, e autor neví, o èem píe.
V odborné literatuøe, základními díly
poèínaje a vysokokolskými uèebnicemi
konèe, se s pojmem Hertzova anténa
nebo Hertzùv pùlvlnný dipól vùbec nesetkáváme. V uznání objevitelských zásluh
Heinricha Hertze (1857 - 1894) v oblasti
elektromagnetických vln byla pro trvalou
pøipomínku oznaèena jeho jménem jednotka pro kmitoèet - hertz (Hz).
Odborníci v oboru antén pak z tého
dùvodu jetì pouili jeho jména pro velmi
krátký, tzv. elementární dipól, pouívaný
pøi teoretických výpoètech záøení dipólových antén, protoe právì s velmi krátkými
anténami zaèal Hertz experimentovat a jejich pomocí experimentálnì dokázal platnost Maxwellových rovnic.
Take Hertzovu elementárnímu dipólu
se paradoxnì pøibliuje spíe krátká EH
anténa, která by se podle autora EH konceptu mìla od jím deklarované Hertzovy
pùlvlnné dipólové antény liit.
l Dalí kritické pøipomínky a odborná
stanoviska najdou zájemci napø. na webových stránkách W8JI [9].

Závìr
Èlánek mìl pøispìt k diskusi o problematické EH anténì porovnáním s konstrukcí krátkých antén a upozornit zároveò
na její pochybný návrh i praktické provedení. Publikace a popularizace EH antény na
webových stránkách je zároveò dokladem
nevìrohodnosti informací, které se tam
také objevují, na co by se nemìlo zapomínat.
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Obr. 3. Diagramy záøení krátkého (L = 0,05 λ) a rezonanèního
(L = 0,5 λ) dipólu v rovinì procházející podélnou osou antén (rovina E). Platí v podmínkách volného prostoru pøi napájení shodným vf výkonem za pøedpokladu optimálního (bezeztrátového)
pøizpùsobení. Za tìchto podmínek by byl vf výkon, vysílaný desetkrát zkrácenou anténou, jen o 0,56 dB, tj. o 13 % mení ne
výkon z dipólu pùlvlnného
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