SKELETON SLOT 
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Ve 2. èásti èlánku se popisuji napájecí a smìrové vlastnosti drátové
SKELETON SLOT antény [1] na amatérských KV pásmech 14 a 28 MHz.
Tuto anténu dnes povaujeme za dvojici tìsnì uspoøádaných celovlnných pravoúhlých smyèek se spoleèným napájeným prvkem. Proto jsou
jetì v závìru struènì zmínìny elektrické parametry celovlnné smyèky.

SKELETON SLOT
14 a 28 MHz
Záøivé vlastnosti

Na KV pásmech ovlivòuje záøení dipólových (nebo z dipólù odvozených) antén
pøedevím jejich výka nad (urèitou)
zemí. Tato výka je na KV pásmech zpravidla srovnatelná s vlnovou délkou. Vychází se z diagramu záøení antény ve vola)

ném prostoru, a to v rovinì, která bude pøi
poadované provozní polarizaci antény
kolmá k zemi. Pøedpokládáme-li provozní
polarizaci horizontální (obr. 1), bude záøení ve vertikální rovinì (a tím i podmínky
pro DX komunikaci) rozhodujícím zpùsobem ovlivnìno právì úhlem záøení v rovinì kolmé k vodorovným prvkùm (v rovinì
H), tzn. ve vertikální (elevaèní) rovinì.
Je-li tento diagram ve volném prostoru
kruhový (vesmìrový), mìla by být výka
antény nad zemí (h) minimálnì 0,35 λ,
aby anténa vyzaøovala v úhlu pøíznivìjím
pro dálkovou (DX)
komunikaci a nikoliv pánu bohu do
oken, tzn. kolmo
k obloze, kdy je vf
energie vyzáøená
na pásmech 14 a
28 MHz prakticky
ztracena. Pokud je
ale ve volném prostoru diagram antény ji smìrový, tzn.
e má vyjádøená
maxima (obr. 2),
tak se poadavky

Obr. 1. Pohledové schéma antény SKELETON SLOT s elevaèním diagramem
záøení ve volném prostoru a proudovým obloením na 21 MHz. Θ3H = 64,4 °,
G max = 5,3 dBi; rozmìry: X = 2,8 m,
Y = 5,7 m

na výku antény nad reálnou zemí sniují.
S pøihlédnutím k výe uvedenému lze
povaovat záøení z trojice nad sebou
umístìných horizontálních záøièù SKELETON SLOT antény za výhodné, co je
zøejmé jednak z diagramù záøení ve volném prostoru (h = ∞) na obr. 2, a z èíselnì vyjádøených smìrových vlastností ve
4. sloupci tab. 1 na následující stranì.
V tée tabulce jsou dále èíselné údaje odvozené z diagramù záøení SKELETON
SLOT antény umístìné jednak 10 m nad

b)

Obr. 3. Elevaèní (a) a azimutální (b) diagramy záøení antény
SKELETON SLOT ve výce 10 m (5,3 m) nad reálnou zemí na
pásmech 14 a 28 MHz. Azimutální diagramy (b) platí v elevaci
maximálního zisku, kterou lze odeèíst z diagramu (a). Proto se
musí hodnoty maximálního zisku na obou diagramech shodovat. Èíselné údaje na dB stupnici jsou vztaeny k maximálnímu
zisku 10,8 dBi antény SKELETON SLOT na 28 MHz ve výi
10 m (støed antény), resp. 5,3 (dolní prvek) nad zemí

Obr. 2. Elevaèní diagramy záøení antény SKELETON SLOT ve
volném prostoru na pásmech 14 a 28 MHz. Zároveò je pro porovnání zakreslen vesmìrový (kruhový) diagram jediného záøièe se ziskem 2,14 dBi. Èíselné údaje na svislé dB stupnici jsou
vztaeny k maximálnímu zisku 6,4 dBi antény SKELETON
SLOT na 28 MHz ve volném prostoru. Barevné rozliení køivek: 14 MHz  èerná, 18,1 MHz  zelená, 21 MHz  èervená,
24,8 MHz  fialová, 28 MHz  modrá
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f
G [dBi] / elH / Θ3H
G [dBi] / elH / Θ3H
G [dBi] / elH / Θ3H
[MHz]
h = 10 m (5,3 m)
h = 6,7 m (2 m)
h=∞
14
7,6 / 25 ° / 30 °
6,1 / 31 ° / 40 °
4,4 / 0° / 78,4 °
18,1 8,9 / 20 ° / 23 °
7,4 / 26 ° / 32 °
4,9 / 0 ° / 70,8 °
21
9,5 / 18 ° / 20 °
8,1 / 23 ° / 28 °
5,3 / 0 ° / 64,4 °
24,8 10,3 / 15 ° / 17 ° 9,0 / 20 ° / 23 °
5,9 / 0 ° / 55,2 °
28 10,8 / 12 ° / 15 ° 9,6 / 17 ° / 20 °
6,4 / 0 ° / 46,2 °
diagramy na obr. 3 nejsou zakresleny diagramy na obr. 2

Tab. 1. Smìrové vlastnosti SKELETON SLOT antény

X/Y

5
2,3
1
0,43
0,11

X x Y [λ]

0,45 x 0,05
0,35 x 0,15
0,25 x 0,25
0,15 x 0,35
0,05 x 0,45

Gi [dB] Za [Ω]
2,15
2,45
3,08
4,04
3,96

282
230
125
40
4,7

K

0,98x
1,03x
1,06x
1,05x
0,97x

 skládaný dipól
 quad

 2x λ/4 vedení

Tab. 2. Vliv pomìrù a rozmìrù stran pravoúhlé celovlnné smyèky na její zisk G a impedanci Za

B

A

Obr. 5. Prùbìh ÈSV v pásmu 14 a 28 MHz na svorkách antény
SKELETON SLOT, naladìné na 21 MHz, je odvozen z impedanèních køivek Smithova diagramu na obr. 4. Ukazuje názornìji prùbìh ÈSV na napájeèích s rùznou vlnovou impedancí

ñ

Obr. 4. Impedance v pásmu 14 a 28 MHz na svorkách antény SKELETON SLOT
naladìné na 21 MHz dle tab. 1 [1]. Èervené body platí na vlnové impedanci
Z0 = 50 Ω, modré na vlnové impedanci 300 Ω a zelené na vlnové impedanci 450 Ω
zemí (h = 10 m výka støedu antény, h =
= 5,3 m výka dolního prvku), a pak ve
výi 6,7 m nad zemí, kdy je dolní prvek antény jen 2 m vysoko, tzn. 0,1 λ na pásmu
14 MHz a 0,2 λ na 28 MHz. Dále se pro
kadý kmitoèet (pásmo) uvádí zisk G
v dBi v optimální elevaci, tzn. úhlu maxima ve svislé rovinì (elH °), doplnìný úhlem záøení (Θ3H °), pro 3dB pokles intenzity vysílané/pøijímané vf energie. Výsledky
platí pro umístìní antény nad reálnou (zahradní) zemí s parametry κ = 0,005 S/m
a ε = 13. Vzájemné porovnání èíselných
údajù poskytuje uiteèné informace pøi instalaci antény v daných místních podmínkách.
Vechny údaje platí pro rozmìry uvedené v tab. 1 v pøedchozím dílu [1] s tím,
e samonosnými vodorovnými prvky jsou
Al trubky ∅ 20 mm a svislými vodièi jsou
holé Cu dráty ∅ 2 mm.

Napájecí vlastnosti

znázoròují jednak impedanèní køivky
na Smithovì diagramu (obr. 4) v pásmu
14 a 28 MHz, a z nich odvozené prùbìhy ÈSV v pravoúhlých souøadnicích na
obr. 5. Køivka A, normalizovaná na impedanci 50 Ω, platí pro anténu dle obr. 1
a tab. 1 [1] naladìnou na 21 MHz, kde je
také anténa nejlépe pøizpùsobena. Pásmo (kmitoèet) 21 MHz proto leí ve
støedu Smithova diagramu (ÈSV < 1,2),
take tam anténa nevyaduje dalí dopøizpùsobení pomocí ATU. Zmìnou rozmìrù podle tab. 1 [1] je moné optimalizovat
anténu na jiné pásmo z pìti tam uvedených. Z hlediska vyzaøovaní je vak i tato
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jednopásmová anténa pouitelná na
sousedních KV pásmech, jak to znázoròují diagramy záøení na obr. 2 a 3 na
pøedchozí stranì. Její napájecí vlastnosti
tam jsou ale ji znaènì nevýhodné pøi obvyklém zapojení ATU na 50Ω výstupu
TRXu, nehledì na pøídavné ztráty, které
se za tìchto okolností uplatní na ladìném koaxiálním napájeèi s vlnovou impedancí 50 Ω. Pouije-li se vak pøi vícepásmovém provozu napájení s vyí
impedancí, zhorí se sice pøizpùsobení
na rezonanèním kmitoètu 21 MHz, ale zároveò se ponìkud zlepí ÈSV na pásmech ostatních. Je to zøejmé z køivky B
na obr. 5, normalizované na impedanci
450 Ω, kdy se jednak sníí nároky na dolaïovací schopnosti ATU, a kdy zároveò
klesnou pøídavné ztráty stojatými vlnami
na nízkoztrátovém okénkovém napájeèi
450 Ω. Za tìchto okolností je proto úèelné pouít na výstupu TRXu symetrický
ATU podle èlánku Symetrické anténní
tunery od OK2BUH [2].
V pásmu 18 a 24,8 MHz lze zvolit napájení na vlnové impedanci 200 Ω.

Celovlnná pravoúhlá
smyèka

Popisovanou SKELETON SLOT anténu povaujeme za dvojici celovlnných
pravoúhlých smyèek se spoleèným, uprostøed napájeným prvkem. Její impedanèní vlastnosti urèuje pøedevím pomìr
stran (X/Y) jedné smyèky. Obvyklý pomìr 1 : 1 (0,25 λ x 0,25 λ) má smyèka
ètvercová, známý QUAD neboli BIG
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Obr. 6. Pravoúhlé celovlnné smyèky
s rùzným pomìrem svislých a vodorovných stran jsou znázornìny v pomìrném
mìøítku
LOOP s impedanci kolem 130 Ω a se ziskem asi 3 dBi ve smìru kolmém k rovinì
smyèky. Z obr. 6 a tab. 2 je zøejmý vliv
rùzných pomìrù a rozmìrù stran (X, Y)
na zisk G a impedanci smyèky Za. Èíselné údaje platí pro smyèky z Cu vodièe
∅ 2 mm. Koeficientem K je moné korigovat rozmìry X a Y, aby se vykompenzovala malá reaktanèní sloka impedance,
tzn. aby impedance mìla jen reálnou sloku. Zisk smyèky Gi (ve volném prostoru)
je závislý na vzájemné vzdálenosti soufázovì napájených vodorovných X prvkù.
Svislé Y prvky jsou napájeny v protifázi,
take prakticky nevyzaøují.

Literatura

[1] Macoun, J., OK1VR: SKELETON
SLOT  zapomenutá anténa (1). PE 6/
/2010.
[2] perlín, M., OK2BUH: Symetrické anténní tunery. PE 1, 2 a 3/2010.

