SKELETON SLOT 

 zapomenutá anténa (1)
Jindra Macoun, OK1VR

Popisuje se konstrukènì jednoduchá, dvousmìrná, horizontálnì polarizovaná anténa, vhodná pro vyí KV pásma. Nárokuje svislou plochu o rozmìru 0,2 l x 0,66 l.
V otoèném uspoøádání se její konce otáèejí pouze na polomìru 0,1 l. Ve volném prostoru má anténa zisk 5 dBi ve dvou protilehlých smìrech. V optimální provozní výce
nad reálnou zemí je mono poèítat se ziskem a 10 dBi v pøíznivé elevaci pro DX spojení. Impedance antény èiní 50 W v jednopásmovém uspoøádání, nebo 200 W pøi provozu na tøech sousedních pásmech. Základní rozmìry jsou na obr. 1 a v tab. 1.
Slot anténa byla v amatérské literatuøe
publikována ji v 50. letech [1, 2, 3], [4]. Z té
doby také pochází pojmenování, které se zachovalo a do souèasnosti, i kdy èinnost
a uspoøádání popisované antény na KV pásma dnes vysvìtlujeme jinak. Pokládáme ji za
dvojici celovlnných smyèek, které mohou pøipomínat kostru tìrbiny podle anglického
skeleton slot.

Slot anténa =
= tìrbinová anténa

Nejjednoduí klasickou tìrbinovou anténou je pùlvlnný anténní prvek ve tvaru relativnì úzké tìrbiny, vyøíznutý do (nekoneèného) vodivého povrchu. Na vyzaøování této
antény se podílejí pøevánì vf proudy na vodivé ploe v okolí tìrbiny a na její hranì.
Diagram záøení této tìrbiny se podobá
záøení pùlvlnného dipólu ve volném prostoru.
tìrbina vak vyzaøuje opaènou polarizací,
tzn. e horizontální tìrbina vyzaøuje elektrickou sloku E s vertikální polarizací
a magnetickou sloku H s horizontální polarizací. Prakticky to znamená, e pro optimální pøíjem z horizontální tìrbiny musí být pouito opaènì orientovaného, tzn. vertikálního
dipólu. Vztah mezi dipólem a tìrbinou lze
proto oznaèit jako komplementární.
tìrbinová anténa vyzaøuje shodnì na
obì strany vodivé plochy. Jednostranným
uzavøením tìrbiny dutinou dochází k vyzaøování jen do volného, neuzavøeného poloprostoru. Napájecí i záøivé vlastnosti tìrbiny jsou dány rozloením vf proudù podél
tìrbiny. Maximální impedance (asi 500 Ω)
je mezi napájecími body uprostøed tìrbiny.
Ke koncùm tìrbiny pak impedance klesá,
co tam usnadòuje napájení bìným koaxiálním kabelem.
V praxi se tìrbiny nejèastìji umisují na
vodorovné nebo oblé plochy mobilních prostøedkù, letadel, raket a druic.

Drátová tìrbina

Dále popisované uspoøádání drátové
tìrbiny (skeleton slot antény) poprvé popsal
B. Sykes, G2HCG [2]. Vycházel z úvahy, e
zmenováním vodivé plochy a k pouhému
ohranièení tìrbiny zùstanou její charakteristické vf vlastnosti zachovány. Mìly to potvrdit pokusné konstrukce, realizované pùvodnì v pásmu 145 MHz.
Dalí vývoj vedl k novým konstrukèním
modifikacím, komerènì realizovaným na
VKV FM pásmu 88  108 MHz [3].
Tak se v DL objevila anténa neobvyklého tvaru, tzv. Skeletschlitzantenna (schlitz 
nìm. tìrbina), které se dostalo publicity
i u nás, co vedlo ke zkresleným informacím
o údajnì výjimeèném zisku. Chodivá verze
antény se nakonec uplatnila jako spoleèný
budicí prvek dvou nad sebou umístìných
pasivních direktorových øad Yagiho antény

pro VKV FM pásmo. Tento budicí prvek ji
nebylo moné povaovat za tìrbinu, ale
spíe za velkou smyèkovou anténu, její
princip i zpùsob vyzaøování byl na stránkách
èasopisù PE i AR ji vysvìtlován [8, 9] a simulaèními programy doloen.
Znovu jej struènì pøipomeòme.
Zmenováním plochy kolem tìrbiny a
k pouhému vodivému ohranièení se z pùvodní tìrbinové antény stává pùlvlnné, na obou
stranách zkratované vedení, které je také
moné povaovat za dvojici proti sobì umístìných ètvrtvlnných vedení, resp. za dvojici
pùlvlnných smyèek, povaujeme-li za pùlvlnný obvod ètvrtvlnného vedení. Celý obvod takové dvojice je proto jednovlnný, take se
z nìj stává celovlnná smyèka (big loop, popisovaná v [8]). Ta vak musí být irí ne pùvodní relativnì úzká tìrbina, aby se dosáhlo
dobré úèinnosti.
Z rozloení vf proudù podél smyèky je
zøejmé, e pøi napájení uprostøed jedné vodorovné strany vyzaøují soufázovì pouze
obì vodorovné èásti smyèek, zatímco se záøení z vertikálních èástí navzájem ruí. Anténa se tak prakticky jeví jako dvojice ètvrtvlnných soufázových záøièù, vzdálených
navzájem λ/4.
Popisovaná skeleton slot anténa je
pak uspoøádáním dvou celovlnných
smyèek tìsnì nad sebou, tedy se spoleèným støedním napájeným prvkem.
Vzniká tak konstrukènì jednoduchá tøíèlenná (tøíprvková) soufázová øada, kterou lze
snadno namodelovat a ovìøit nìkterým z dostupných anténních programù.

Napájecí vlastnosti

Je-li obvod smyèky celovlnný, je smyèka
v rezonanci a její svorková impedance se
bude blíit pouhému reálnému odporu. Jeho
velikost pak bude závislá pøedevím na
pomìru délek (X/Y). U ètvercové smyèky
(X/Y = 1) èiní tato impedance asi 140 Ω.
Obdélníková smyèka bude mít reálnou
sloku impedance vyí pøi pomìru délek
X/Y > 1 a nií, bude-li X/Y < 1. Pøi poadované impedanci 50 Ω èiní pomìr stran X/Y =
= 0,6. Pøedpokládá se napájení uprostøed
vodorovné smyèky o délce X.
U dvojice tìsných smyèek (dle obr. 1) se
uvedená impedance vlivem vzájemné vazby
prakticky nezmìní. Jedna smyèka, ale i celá
dvojice tedy bude tíhlejí. Anténu lze provozovat jako jednopásmovou bez pouití
ATU s impedancí 50 Ω, nebo jako tøípásmovou s výhodnìjí impedancí 200 Ω pro snadnìjí doladìní nezbytného ATU.

Záøivé (smìrové)
vlastnosti

jsou závislé na instalaci antény. Ve volném prostoru bude mít anténa v obou rovinách osmièkový diagram s maximy oriento-
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Obr. 1. Skeleton slot anténa. Celkové uspoøádání na otoèném stoáru. Hlavní rozmìry
X a Y dle tab. 1 jsou znázornìny v pomìrném mìøítku
vanými kolmo k ploe antény. Pøedpokládáme-li horizontální polarizaci aktivních prvkù
(dle obr. 1), bude se záøení v horizontální
(azimutální) rovinì (E) blíit záøení zkráceného dipólu (L = 0,2 λ) s úhlem záøení 86 °.
Ve vertikální (elevaèní rovinì) bude diagram
záøení tíhlejí, 78 °, pùsobením trojice soufázovì napájených, i kdy zkrácených dipólù. Za tìchto podmínek bude mít anténa zisk
asi 5 dBi. Vlivem zemì se úhel záøení v elevaèní rovinì zúí a odkloní smìrem nahoru
v závislosti na provozním kmitoètu (pásmu)
a výce antény nad zemí. (Napájecí a záøivé
vlastnosti antény budou podrobnìji probrány
v druhé èásti èlánku).

Konstrukce antény

je pomìrnì jednoduchá bez kritických
rozmìrù. V podstatì ji tvoøí vodorovné tøi prvky, nejlépe duralové trubky, které jsou
(u otoèné verze) ve svém støedu upevnìny
k nosnému stoáru ve vzájemných vzdále-

a)

b)

Obr. 2. Závìsná instalace antény polarizované horizontálnì (a), vertikálnì (b). Pøi závìsné instalaci dle b) mohou být vechny
vodièe antény drátové
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nostech Y dle tab. 1. Na svých koncích jsou
vodivì spojeny svislými drátovými vodièi
s konci napájeného prvku, který je ke stoáru upevnìn izolovanì, tak aby k nìmu mohl
být pøipojen napájeè nebo symetrizaèní èlen.
Horní i dolní záøiè mohou být ke stoáru
upevnìny vodivì. Prùmìry prvkù ani svislých
vodièù nejsou kritické. Vodorovné prvky mají
prùmìr 12 a 16 mm. Svislé vodièe mají prùmìr 2 mm.
Pøi stálé instalaci antény se doporuèuje
dobrá mechanická i protikorozní ochrana
vech elektrických i mechanických spojù.
Zároveò je tøeba zabezpeèit napájeè, zejména symetrický (který musí být veden v jisté
stálé vzdálenosti od stoáru), proti kmitání
ve vìtru, které obvykle zpùsobí pøeruení vodièù. Pro pokrytí celého azimutu (360 °) postaèí u dvousmìrné antény otáèení o 90 °.
Anténu je moné instalovat té jako závìsnou, bez nosného stoáru (obr. 2 a).
V závìsné instalaci ji lze provozovat i s vertikální polarizací (obr. 2 b) napø. pøi expedièním vysílání na pásmu CB. Její smìrování
pak bude ostøejí, protoe se do azimutální
roviny otoèí uí úhel záøení v rovinì H,
tzn. v rovinì kolmé na prvky. Pro zachování

Tab. 1.
pøíznivého úhlu elevaèního vak musí být
anténa umístìna výe.

Rozmìrová tabulka

Udává délky X a Y vodorovných prvkù
a svislých vodièù ve vlnové délce (λ) odpovídající uvedeným kmitoètùm (pásmùm),
a dále skuteèné délky v m.
Pomìr délek svislých vodièù a vodorovných prvkù pøi zachování celovlnného obvodu
jedné smyèky [(2 x 0,196 λ) + (2 x 0,329 λ) =
= 1,05 λ] je zvolen tak, aby svorková impedance antény èinila 50 Ω.

Literatura

[1] Ramsay, J., F.: US patent 2,755,465 
brit. Prior 1949.

[2] Sykes, B., G2HCG: Skeleton Slot Aerials. RSGB Bulletin. January 1953.
[3] Dent, H., B.: Skeleton Slot Aerial. Wireless World. Vol. 60, August 1954, s. 399 
 401.
[4] Krischke, A.: Rothammels ANTENNENBUCH. DARC Verlag, Baunatal, 12. vydání.
[5] Capstick, B., G3JYP: The HF Skeleton
Slot Antenna. RadCom. RSGB 1996.
[6] Dodd, P., G3LDO: The Skeleton Slot Antenna. ARRL Antenna Compendium. Vol. 6,
1999, s. 70  73.
[7] Dodd, P., G3LDO: Building successful
HF Antennas. RSGB, Aug. 2008, s. 109 
112.
[8] Macoun, J., OK1VR: Anténa Big Loop.
PE 10 a 11/2007.
[9] Macoun, J., OK1VR: Yagiho antény se
smyèkovými prvky. AR B 1/1982, s. 28  30.

Ad: Mini-Whip  anténa vzbuzující vánì [5]

Vyjádøím se k nìkolika kurzívou oznaèeným
formulacím z uvedeného èlánku [5], které jsou dle
mého názoru nepøesné, neúplné, popø. chybné,
take ovlivòují srozumitelnost èlánku.
Akceptuji tím sdìlení autora v úvodu, e se
rád nechá pouèit, popø. pøijme jiný názor doloený na principu matematického øeení, nebo alespoò návrhu pøísluných rovnic. Problematiku elmag. pole a jeho sloek, která je podstatou
sporu o správný výklad èinnosti antény MW,
a to nejen v uvedeném èlánku, vak není úèelné
øeit matematicky na stránkách PE. Vìtinu ètenáøù by to ani nezaujalo. Proto v závìru odkazuji zájemce na pøísluné kapitoly v dostupné publikaci
J. Myslíka o teorii elmag. pole [6].
Poadovaná shovívavost k pøesnosti pouívaných termínù není dle mého názoru na místì,
protoe pøesnost pouívaných termínù mùe vést
k chybné èi nepøesné interpretaci textu. koda,
e autor nedoplnil text èlánku výsledky svých experimentù a mìøení.
Dále ji tedy jen nìkteré citace a vyjádøení
k nim:
1. U MW neplatí tzv. princip reciprocity.
Princip reciprocity znamená, e diagram záøení vysílací antény je shodný s diagramem pøíjmu
tée antény pracující jako pøijímací. Tzn. e mezi
vysílací a pøijímací anténou není ádný rozdíl
z hlediska jejich diagramù záøení, resp. pøíjmu.
Vyøadíme-li u antény MW elektronické obvody,
které diagram záøení neovlivòují, mùeme anténu
teoreticky pouít i pro vysílání se stejným diagramem záøení.
2. O MW také nelze hovoøit jako o aktivní anténì.
Anténu, která je integrací elektronických stavebních prvkù s anténní strukturou lze povaovat
za anténu aktivní. Vìtinou jde o pøijímací anténu
s malým (krátkým) anténním prvkem. U aktivní pøijímací antény nemusí být pøijímané signály vdy
zesilovány, ale poaduje se zpravidla jen impedanèní pøizpùsobení k napájeèi, resp. k pøijímaèi.
Integrovaný anténní zesilovaè tam pak pracuje se
zesílením jedna, nebo i mením [1].
3. Není úèelem, aby koaxiální kabel pøijímal
nìjaké signály.
Obecnì se na funkci pøijímací (ale i vysílací)
antény mùe a musí, nebo nemá èi nesmí podílet (povrch) stínìní koaxiálního kabelu. Závisí
to na typu antény. Vnìjí a vnitøní povrch stínìní
jsou od sebe vysokofrekvenènì oddìleny skinefektem stínìní. Vf proudy na povrchu stínìní koaxiálního kabelu nemohou indukovat vf proudy
uvnitø koaxiálního kabelu.
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4. (Anténa MW) Pøijímá elektrostaticku sloku
elmag. pole.
Elmag. pole ádnou elektrostatickou sloku nemá. Podmínky pro pøenos vf energie (napø.
k MW anténì) zabezpeèí na vìtí vzdálenost
pouze dvì navzájem kolmé sloky elmag. pole,
elektrická a magnetická, které spolu s Pointingovým vektorem tvoøí elmag. vlnu, dopadající
na pøijímací anténu. K pøenosu vf energie na
vìtí vzdálenosti proto nelze vyuít elektrostatického pole, které se íøí jen indukcí nábojù
z relativnì blízkých zdrojù. Podle Coulombova
zákona je intenzita siloèar elektrostatického
pole nepøímo úmìrná druhé mocninì vzdálenosti, take se vzdáleností rychle klesá.
5. Pokud bylo pøed bouøkou, byla èasto intenzita elektrostatického pole tak vysoká, e staèilo
tasit meè a pozvednout ho proti obloze. Na konci
meèe se vytvoøil poskakující plamínek (Eliáùv
oheò), co byl elektrický výboj, kdy intenzita elstat. pole byla vyí ne dielektrická pevnost vzduchu. Staøí piráti tak vlastnì vytvoøili první MW, nemìli ale pøijímaè ani nemìli koho poslouchat.
Take dnes tedy ji mùeme tasit malou
(MW) anténu, pøipojít k ní koaxiálním kabelem pøijímaè a poslouchat prostøednictvím elektrostatického pole vzdálené rozhlasové stanice a majáky
na DV a SV pásmech. Ve skuteènosti posloucháme tyto stanice prostøednictvím pole elektromagnetického. Pokud by pøijímací anténa byla
(napø. pøi bouøce) zároveò pod vlivem silného pole
elektrostatického, tak bychom díky ruení (QRN)
tyto stanice vùbec neslyeli.
6. Je známo, e MW nepøijímá v uzavøené
místnosti. Je to proto, e uzavøená místnost se
z elektrostatického hlediska chová jako vnitøek
uzavøené vodivé koule, kdy intenzita elektrostatického pole klesá lineárnì k nule ve støedu místnosti.
Uzavøená (obytná) místnost rozhodnì není z
hlediska pronikání elektrostatického ani elektromagnetického pole ekvivalentní vodivé kouli, resp.
tzv. Faradayovì kleci, která se pouívá k vytvoøení
prostoru bez neádoucích polí pøi zkouení a mìøení vf zaøízení. MW nepøijímá dobøe v uzavøené
místnosti proto, e se tam kolem celé anténní
struktury MW také nevytvoøí elmag. pole s koncentrací siloèar na konci (neexistujícího) vertikálního úseku zmuchlaného koaxiálního kabelu.
Mimo to, se uvnitø budov výraznì zvyuje hladina
ruení, co témìø vdy pøispívá k horím pomìrùm signál/um. To je také jeden z dùvodù, proè
MW pøijímá lépe ve volnìjím prostoru.
7. Na anténu s nulovou délkou, nepøipojenou
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k napájeèi nulové délky nemùeme aplikovat jakoukoliv anténní teorii...
Anténa MW ani její napájeè vak nemají nulovou délku. Anténa MW je k napájeèi pøipojena,
a to prostøednictvím obvodù integrované elektroniky.
Mezi závìry èlánkù [4] a [5] je nicménì shoda v koncentraci siloèar elektrického pole
a hypotetického elektrostatického pole na konci vertikálního úseku koaxiálního kabelu, tzn.
v místì pøipojení anténní ploky. K této zvýené
koncentraci dochází právì konfigurací celé anténní struktury vèetnì napájecího kabelu,
pøesnìji jeho vertikální èásti. To je také jeden
dùkaz rozhodujícího (ale èasto popíraného) vlivu
koaxiálního napájeèe (pøesnìji jeho stínìní) na intenzitu pøijímaných signálù.
Pøi simulaci antény je pouití anténního programu EZNEC limitováno minimálním kmitoètem
(fmin), na kterém se pøi dané délce nejkratího anténního záøièe zkrátí délka jediného segmentu
pod 0,05 λ, co ji nepøíznivì ovlivní kvantitativní
hodnocení posuzované antény.
Závìrem doporuèuji vem, u kterých anténa
MW vzbuzuje vánì, aby si s chladnou hlavou
znovu prostudovali uvedené èlánky i doporuèenou
literaturu. Najdou tam odpovìï na otázku, jak MW
principiálnì funguje, resp. zjistí, e anténa MW
funguje normálnì, tzn. jako unipólová (a elektronická) anténa, instalovaná ve volném prostoru nad zemí. Nedílnou f u n k è n í èástí takového unipólu je tzv. protiváha, kterou zde
pøedstavuje optimálnì vedený koaxiální kabel,
resp. jeho vhodnì uzemnìné stínìní.
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