O vícepásmových anténách (2)

Antény WINDOM
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V první èásti èlánku (PE 1/07) jsme uvedli, e vícepásmovost KV antén se
posuzuje z hlediska napájení (pøizpùsobení) a z hlediska vyzaøování (diagramy
záøení). Obvykle se za vícepásmovou povauje anténa, která je pøijatelnì pøizpùsobena na nìkolika KV pásmech, ale její vyzaøovací vlastnosti se ji nesledují.
V dalím se pokusíme pøiblíit diskutovanou problematiku prakticky, posouzením elektrických vlastností antén typu WINDOM na nìkolika pásmech.

Trochu historie
V poslední dobì je v radioamatérské
literatuøe èastìji zmiòována anténa WINDOM a její modifikace. Poprvé ji popsal
L. G. Windom, W8GZ, jako pùlvlnnou anténu s jednodrátovým napájeèem [1].
Pùvodci jednodrátového napájení byli ve
skuteènosti jeho dva pøátelé, J. Byrne,
W8DKZ, a E. F. Brooke, W8DEM, posluchaèi elektrotechniky na Ohio State University. Jenodrátové napájecí vedení
bylo tématem jejich závìreèné práce pod
vedením prof. W. L. Everitta, který spolu
s E. F. Byrnem zpracoval toto téma jen
o mìsíc pozdìji v prestiním IRE Proc.
[2]. L. G. Windoma ctí publikované prohláení, e se sám za autora antény nepokládá.
Aktuálnì popisované, ale i komerènì
produkované windomky se od pùvodního provedení s jednodrátovým napájeèem lií zpùsobem napájení. Je sice opìt
excentrické, tzn. e horizontální záøiè je
napájen pøiblinì v jedné pìtinì a tøetinì
své délky, kde je rozdìlen izolátorem na
dvì èásti. Napájeèem ji není jediný vodiè, ale bìné souosé nebo symetrické
vedení.
Principiálnì je to tedy ji jiná anténa. Zatímco pùvodní anténa WINDOM
je napájena proti zemi a její napájeè
je ve skuteènosti více èi ménì vyzaøující èástí anténní struktury, jsou její
aktuální modifikace anténami s nevyzaøujícím napájeèem. Dnes jsou vìtinou navrhovány, popisovány a provozovány jako antény vícepásmové,
zahrnující i nová WARC pásma. Proto
jsou oblíbené.
Hlavním argumentem, podporujícím
toto uspoøádání, je omezení rizik spojených s vyzaøováním vf energie z jednodrátového napájeèe v bezprostøední blízkosti operátora a jeho zaøízení,
Pøestoe je to tedy ji jiná anténa, tak
jí pùvodní pojmenování WINDOM zùstává pro excentrické napájení, jak je poprvé
zveøejnil L. G. Windom. V literatuøe se ji
setkáváme s názvem COAX-FEED WINDOM (koaxiálním kabelem napájená windomka), nebo výstinìji - OCF-DIPOL
(z anglického Off-Centre-Feed dipol = excentricky napájený dipól [3]).
V ARRL Antenna Book jsou ji obì
modifikace uvádìny samostatnì a spoleènì pak zaøazeny do kategorie antén vícepásmových.
Mezi evropskými amatéry jsou koaxiálním kabelem napájené windomky známy spíe jako FD-antény (Fritzel-Dipol
antény) podle K. Fritzela, DJ2XH, který je

od roku 1971 produkuje komerènì. Napø.
FD4 je ètyøpásmová, koaxiálním kabelem
napájená windomka. Pro úplnost dodáváme, e v USA se názvem FD-anténa
oznaèuje spíe anténa pro populární Polní dny na KV pásmech (Field Day antenna).

Anténa WINDOM
s jednodrátovým napájením
Bude pouèné, vrátíme-li se nejprve
k pùvodní verzi výkladu o windomce
s jednodrátovým napájeèem, jak je uveden napø. v knize Amatérské krátkovlnové antény [4], ale i v encyklopedické
pøíruèce Antény [5] nebo v nedávno publikovaném èlánku na stránkách OK QRP
INFO [6]. Podrobnìji pojednává pùvodní
anténu WINDOM èeský pøeklad ARRL
Antenna Book, který vyel pod názvem
Antény amatérských vysílaèù péèí ÈAV
ji v roce 1947 [7]:
Anténa WINDOM je pùlvlnný horizontální záøiè napájený libovolnì dlouhým
vodièem, tzv. jednodrátovým napájeèem.
Jestlie má prostý vodiè vlnovou impedanci Z0 pøiblinì 500 Ω, pak jej lze pouít jako napájeè, pøipojíme-li jej k anténì
v bodì, kde se jeho vlnová impedance
shoduje s impedancí antény mìøené
v tomto bodì proti zemi. Pro pùlvlnný záøiè je tento bod ve vzdálenosti 0,18 λ od
konce antény, tzn. pøiblinì v jedné tøetinì (36 %) její délky. K pøesnému urèení
místa pøipojení lze pouít vhodné indikátory stojatých vln na tomto napájeèi,
popø. dalí indikátory rozloení proudu
ve vlastním záøièi (mohou jimi být i malé
árovky, jak to napø. popisuje OK1JSI
[6]). V optimálním uspoøádání jednodrátový napájeè pøíli nevyzaøuje (?!) a nedeformuje vyzaøovací diagram horizontální antény. Windomka byla pùvodnì
pouívána jen jako jednopásmová, vìtinou v pásmu 3,5 MHz. Pozdìji se ukázalo, e excentrické napájení umoòuje pøijatelné pøizpùsobení i na nìkterých
harmonických pásmech. Anténa pak ji
byla popisována a provozována jako vícepásmová.
Podle nových poznatkù, ovìøených
pomocí simulaèních programù (napø.
MMANA, EZNEC, 4NEC2 aj.), kterých
dnes vyuívají k analýze a návrhu antén
rovnì radioamatéøi, mùeme doplnit charakteristiku pùvodní antény WINDOM
asi v tomto smyslu:
Anténa WINDOM je rezonanèní,
zpravidla horizontální záøiè, napájený jednodrátovým napájeèem (tzn. prostým vo-
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Obr. 1. Titulní strana èasopisu QST, kde
byla po prvé popsána anténa WINDOM
dièem) v místì, kde se jeho vlnová impedance shoduje s reálnou slokou impedance antény, mìøené proti zemi. Reaktanèní sloka impedance je u rezonující
antény nulová, take napájeè je zatíen
prakticky jen reálným odporem. Za tìchto
podmínek pak na napájeèi nevzniknou
vlny stojaté, nýbr postupné. Rozloení vf
proudù podél jednodrátového napájeèe je
tedy víceménì konstantní (viz obr. 2 b,
e). Napájeè nicménì vyzaøuje, co sice
pøispívá k vesmìrovìjímu vyzaøování
antény, ale objevují se potíe, spojené
s neádoucím pronikáním vf energie a
k radiokomunikaènímu zaøízení a k dalím pøístrojùm a poèítaèùm v ham-shacku. Pøíjem pak nepøiznivì ovlivòuje zvýená hladina ruení a umù, které
k nestínìnému napájeèi pronikají z ruivých zdrojù tìsnou vazbou s okolními,
vìtinou vertikálními vodièi.
Jednodrátový napájeè, tzn. jediný,
nad zemí vedený vodiè (horizontální, vertikální èi naklonìný), mùe být pouit jako
napájecí vedení s malými ztrátami, neuvaujeme-li jeho ztráty vyzaøováním.
Jeho vlnová impedance Z0 závisí na výce nad zemí, prùmìru a délce. Zemì
(nebo jiná protiváha) je vlastnì druhým
vodièem tohoto vedení. Pøi výpoètu vlnové impedance jednodrátového napájeèe se vychází z upraveného vzorce pro
dvoudrátové vedení, jeho druhý, podzemní vodiè je zrcadlovým obrazem
vodièe nadzemního. Vlnová impedance
kolísá kolem hodnot 400 a 600 Ω, vyhovujících impedanci antény v místì napájení.
Tato impedance se podél pùlvlnné antény zvyuje z minimálních hodnot uprostøed záøièe na stovky Ω a kΩ na jeho
koncích. V místì napájení je proto impedance této antény vdy podstatnì vyí
ne ostatní ztrátové odpory, take anténa
pracuje s témìø 100 % úèinností. Vechen vf výkon je tedy vdy (nìkam) vyzáøen.
Pokud je jednodrátový (obvykle vertikální) napájeè pøipojen a na konci (horizontálního) záøièe, stává se z antény
WINDOM invertovaná L-anténa (obr. 2 a,
d), popø. anténa LW (Long Wire) na pásmech vyích. Je-li vertikální napájeè pøipojen uprostøed horizontálního dipólu,
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vzniká klasická, vertikálnì polarizovaná
T-anténa, resp. vertikální záøiè s kapacitní zátìí (obr. 2 c, f). Pokud je záøiè proti
napájeèi fyzicky krátký, redukuje se celá
anténní struktura na pouhý vertikální záøiè.
Pøipomínáme, e anténa WINDOM
s jednodrátovým napájeèem je napájena
proti zemi. Tuto zemi v lepím pøípadì
nahrazujeme umìlou zemí  protiváhou
z nìkolika radiálních vodièù. Vzhledem
k velké impedanci antény WINDOM
v místì jednodrátového napájení nejsou
poadavky na umìlou zem velké. Postaèí
nìkolik radiálních vodièù o délce 0,1 λ na
nejniím kmitoètu, tak aby ztrátový odpor této protiváhy nepøekraèoval 10 Ω. Je
to úèinnìjí øeení ne zemì realizované elektrovodnou nebo jinou vodivou domovní sítí. Anténa WINDOM s jednodrátovým napájeèem je proto i s pomìrnì
skromným zemním systémem úèinným
záøièem.
Na vstupu napájeèe je ovem vdy
nezbytný dolaïovaný LC obvod pro transformaci impedance z pøibliných 500 Ω
na vlnovou impedanci bìného koaxiálního napájeèe, tzn. výstupní impedanci vysílaèe  50 Ω. S pøihlédnutím k této skuteènosti není tedy klasická windomka
z hlediska napájení anténou vícepásmovou.
Napájecí vlastnosti antény WINDOM,
vèetnì parametrù pøizpùsobovacích obvodù lze ze zadaných rozmìrù pøiblinì
stanovit programem WINDOM 2.exe [8],
který je nyní k dispozici i na stránkách
http://www.aradio.cz.
Program WINDOM 2.exe je samorozbalovací, okamitì pouitelný. Neinstaluje
se. Po staení se pouze uloí na disk.
Startuje se dvojklikem na ikonu. Chodí
i na starích poèítaèích s Win 95.
Èíselnì se zadávají tyto údaje:
Délka záøièe [m], vzdálenost napájecího bodu od støedu záøièe [m], délka vertikálního vodièe  napájeèe [m], prùmìry
obou vodièù [mm] a ztrátový odpor protiváhy [Ω].
Program vypoète:
Vlnovou impedanci napájeèe i záøièe
[Ω], sloky impedance (rezistanci a reaktanci [Ω]) v místì pøipojení napájeèe
k anténì a rovnì na vstupu napájeèe.
Dále sériovou kompenzaèní reaktanci na
vstupu napájeèe [µH nebo pF] nebo parametry L-èlánku [µH a pF] pro pøizpùsobení k vlnové impedanci 50 Ω. Navíc
pak jetì úèinnost
antény v %, resp.
ztrátu ve stupních
S.
Vechny zadávané a vypoètené
parametry jsou
zobrazeny v jediném oknì (obr. 3).
Kadý ze zadávaných parametrù
lze snadno mìnit
dvojicí èíslicových
kláves a souèasnì

a)

d)

c)

e)

f)

Obr. 2. Rozloení vf proudù podél pùlvlnné antény, napájené jednodrátovým napájeèem o délce 0,25 λ a 0,5 λ. Vypoèteno a zobrazeno programem EZNEC.
Shoduje-li se vlnová impedance jednodrátového napájeèe s impedancí antény v místì
napájení, nevznikají stojaté vlny, impedance antény se beze zmìny pøenáí na vstup
napájeèe nezávisle na jeho délce (obr. 1 b, e).
Transformaèní vlastnosti tého napájeèe závisí pøi neshodných impedancích na jeho
délce, take podél napájeèe vzniknou stojaté vlny (obr. 1 a, c, d, f), vyzaøování napájeèe je intenzivnìjí a impedance na vstupu napájeèe nabývá extrémních hodnot.
Èím je napájeè delí (na vyích harmonických pásmech), tím více vyzaøuje a nepøíznivì ovlivòuje záøení vlastní antény.
sledovat vliv zmìn na vypoètených hodnotách.
Èíslicovými klávesami 1 a 2 by se
mìla nejprve optimalizovat výchozí délka
záøièe tak, aby byl na zvoleném kmitoètu
v rezonanci, èili aby reaktanèní sloka impedance byla v napájecím bodì minimální. Pak u je moné posouvat napájecí
bod klávesami 5 a 6 do místa s impedancí shodnou s vlnovou impedancí napájeèe, který ji pak nezávisle na své délce pøenese na vstupní svorky, tzn. na
výstup pøizpùsobovacího obvodu.
Program WINDOM 2 nepoèítá záøivé
vlastnosti antény.
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