(TV) antény Yagi
pro pásmo 28 MHz
Jindra Macoun, OK1VR
Návrh úpravy komerèních TV antén pro 1. kanál na amatérské pásmo 50 MHz,
publikovaný v listopadovém èísle PE, doplòujeme popisem podobných úprav i na
pásmo 28 MHz. Opìt se vyuívá pùvodního TV záøièe  skládaného dipólu
s ochranným krytem anténních svorek a ocelového ráhna s navaøenými pøíchytkami pasivních prvkù. Tyto prvky se jen prodluují. Odpadají tak mnohé konstrukènì mechanické problémy, které amatérskou realizaci smìrových (otoèných) antén znesnadòují.
Rovnì na pásmo 28 MHz lze pomìrnì snadno pøeladit TV antény na I. pásmo, které se døíve prodávaly pod typovým
oznaèením výrobce (KOVOPLAST):
S 101 KL  skládaný dipól,
S 301 KL  tøíprvková anténa,
S 501 KL  pìtiprvková anténa.
Podle aktuálního ceníku (2010) jsou
oznaèeny *TA 101 D, *TA 301 D, *TA 501 D,
zatímco v pøedchozím èlánku [1] bylo
pouito oznaèení 030 KL, 050 KL a 050
KKL, pod kterým byly tyto antény pøed
lety mìøeny v TESLA  VÚST.
Jejich pøeladìní na (nové) amatérské
pásmo 50 MHz, popsané v PE 11/2010
[1], nebylo obtíné. Kdo se spokojil s pùvodním TV pøizpùsobením na 75, resp.
300 Ω a mírným poklesem zisku v novém
a uím pásmu, mùe antény pouívat
i v pùvodním stavu.
Avak témìø polovièní kmitoèet pásma 28 MHz vyaduje skoro dvojnásobné
délky (50,1/28,2 = 1,776 x) vech prvkù,
spolu s odpovídající zmìnou rozteèí.
I tato úprava vak není na ráhnech originálních TV antén sloitá. Umoòuje zhotovení smìrových antén na zajímavé DX-pásmo bez velkých finanèních nákladù
a se skromným dílenským vybavením.

Nezbytné mechanické zmìny
l Délky pasivních prvkù, reflektorù a direktorù se prodlouí nástavnými trubkami.
l Vìtí rozteèe mezi prvky se øeí sníením poètu prvkù na pùvodních ráhnech:
3prvková anténa S 301 KL se mìní na
2prvkovou, 5prvková anténa S 501 KL se
mìní na 3prvkovou.

l Základem záøièe zùstane pùvodní skládaný dipól, který se (do rezonance) prodlouí buï trubkou, tìsnì pøiléhající
k jeho nenapájené èásti, nebo nástavci
z tenèích trubek. Vznikne tak nový záøiè 
boèníkový (nebo boèníkem napájený)
pùlvlnný dipól, který mùe být i samostatnou anténou.

Popis úprav
Základním poadavkem je zmìna
vstupní impedance z televizních 75 Ω
(300 Ω) na radiokomunikaèních 50 Ω
(200 Ω) s pøijatelným ÈSV na vstupu do
transceiveru a vyhovující smìrové parametry, odpovídající poètu prvkù. Tyto
vlastnosti by mìly být v rámci moností
optimalizovány v kmitoètovém rozsahu
hlavní provozní èásti pásma, tzn. mezi 28
a 28,4 MHz.
Anténa S 101 KL  skládaný dipól,
2760 mm dlouhý, se prodlouí do rezonance trubkou (i dìlenou), symetricky
upevnìnou podél horní (nenapájené) èásti skládaného dipólu, se kterou se na jeho
obou koncích mechanicky a galvanicky
spojí dvìma rouby. Øeením jsou také
samostatné nástavce z tenèích trubek,
navleèené (naraené) na rouby, procházející vrcholem koncového oblouku skládaného dipólu, které prodlouí kadou
polovinu skládaného dipólu o 1250 mm,
tzn. na 2630 mm (±10 mm).
Pøi celkové délce boèníkového dipólu
5260 mm rezonuje dipól na kmitoètu
28,2 MHz, s rezistancí 260 Ω a nulovou
reaktancí (Za = 260 ± j 0 Ω). Na vlnové
impedanci 200 Ω bude ÈSV ≤1,5 v pásmu 28 a 29 MHz (viz obr. 1) ve volném

Obr. 1. Prùbìh ÈSV na svorkách upravených antén
v pásmu 27 a 30 MHz vztaený k impedanci 200 Ω

prostoru. Na vlnovou impedanci 50 Ω se
pak pøejde feritovým elevátorem 1 : 4
nebo pùlvlnnou symetrizaèní smyèkou,
ladìnou na 28,2 MHz, tedy 3510 mm
dlouhou, zhotovenou z koaxiálního kabelu
50 nebo 75 Ω s pevným PE dielektrikem,
s èinitelem zkrácení k = 0,66.
Pozorný ètenáø si vimne, e rezonance tohoto boèníkového dipólu nastala pøi
délce 0,494 λ (na 28,2 MHz, zatímco rezonanèní délka pùvodního skládaného dipólu byla 0,46 λ (na 50,1 MHz). Je to
charakteristická vlastnost skládaných dipólù. Jejich rezonanèní délka bývá vdy
kratí, pøiblinì 0,46 a 0,47 λ [2].
Ve volném prostoru má (pøizpùsobený) pùlvlnný boèníkový dipól zisk pøiblinì
2 dBi. Bude-li upevnìn nad reálnou zemí,
zvýí se jeho zisk (v závislosti na výce
a kvalitì zemì  viz [3]) ve svislé rovinì,
kolmé k podélné ose dipólu. Ve výce
10 m nad reálnou zemí lze poèítat se ziskem 6,8 dBi v elevaci 15 °. Vliv zemì
vak zhorí ponìkud pøizpùsobení, co
se vykompenzuje prodlouením boèníkového dipólu o 20 mm na kadé stranì,
tzn. na celkovou délku 5300 mm. Prùbìh
ÈSV na 200 Ω v této výce znázoròuje
obr. 1.
Anténa S 301 KL  3prvková anténa
se zmìní na 2prvkovou, sestavenou z dipólu a reflektoru, popø. dipólu a direktoru. V obou pøípadech se prvky upevní
na koncích pùvodního 1500 mm dlouhého ráhna, tzn. s rozteèí f = 0,141 λ na
kmitoètu 28,2 MHz. (Oznaèení rozmìrù
písmeny odpovídá obr. 1 v pøedchozí
èásti, PE 11/2010, s. 32.)
2prvková sestava dipól  reflektor
bude mít v naem pøípadì rozmìry LZ =
= 5260 mm (0,4944 λ), LR = 5368 mm,
(0,5046 λ), f = 1500 mm (0,141 λ).
Ve volném prostoru bude mít anténa
zisk G = 5,6 dBi a ÈZP = 11 dB.
Ve výi 10 m nad reálnou zemí lze
oèekávat zisk a 10,8 dBi v elevaci 15 °.
V polovièní výce se zisk prakticky nezmìní (10,6 dBi), ale uplatní se v ménì
pøíznivé elevaci 28 °.
Impedanci antény Za = 157 +j 26 Ω
odpovídá ÈSV = 1,33 na vlnové impedanci 200 Ω. V pásmu 28 a 29 MHz pak by
ÈSV nemìlo pøekroèit 1,5 (viz obr. 1).
Protoe reflektor èásteènì omezuje vliv
zemì, mìní se pøizpùsobení s výkou antény ménì ne u samotného dipólu.
Pro pøechod na 50 Ω se proto opìt pouije transformátor 1 : 4, resp. pùlvlnná
symetrizaèní smyèka.

Obr. 2. Azimutální diagramy záøení horizontálnì polarizovaných
antén (v rovinì E) ve volném prostoru na kmitoètu 28,2 MHz
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Obr. 3. Elevaèní diagramy záøení horizontálnì polarizovaných antén (v rovinì H) ve výce 5 m (3a) a 10 m (3b)
nad reálnou zemí (σ = 0,005, ε = 13 [3]) na kmitoètu 28,2 MHz
Ménì obvyklá 2prvková sestava dipól
 direktor s optimálními rozmìry L Z =
= 5260 mm, LD = 4680 mm, p1 = 1500 mm
bude mít ve volném prostoru zisk G =
= 5,8 dBi a ÈZP = 8,5 dB.
Impedance antény na svorkách boèníkového dipólu Za = 197 - j 168 Ω je ji
ménì pøíznivá. Pro pøizpùsobení na Z =
200 ± j 0 Ω je nutné pouít sériové indukènosti mezi napájeèem a svorkami antény.
Anténa S 501 KL: Vech 5 prvkù pùvodní antény je uspoøádáno na délce Lc =
= 2970 mm, tj. 0,279 λ na 28,2 MHz.
S touto délkou ráhna lze na uvedeném
kmitoètu, resp. v první èásti amatérského
pásma 28 MHz realizovat 3prvkovou
anténu s rozteèemi f = 1240 mm (0,116 λ)
a p1 = 1730 mm (0,162 λ) a délkami
pasivních prvkù L R = 5400 mm a L D =
= 4760 mm a boèníkovým dipólem LZ =
= 5460 mm (!!).
Tato 3prvková anténa bude proti pùvodní úpravì orientována obrácenì. Reflektor LR = 5400 mm bude upevnìn na
konci ráhna, v místì pùvodního direktoru
D3, direktor D2 odpadne, na pozici pùvodního D1 bude umístìn boèníkový dipól LZ = 5460 mm a na místì pùvodního
reflektoru bude nyní jediný direktor LD1 =
= 4760 mm. Pøíchytky pùvodního záøièe
a direktoru D2 tak zùstanou prázdné.
Podobným zpùsobem, (tzn. zmenením poètu prvkù) byla pùvodní 5prvková
TV anténa upravena i na amatérské pásmo 50 MHz, jak bylo popsáno v minulém
èísle PE [1].
Rozteèe mezi prvky, vyjádøené ve vlnové délce, tam jsou vak skoro dvojnásobné. Pøi úpravì antény na témìø dvojnásobný kmitoèet (1,175 x) vak nelze
pøepoèítat ve stejném pomìru i délky prvkù, ale musí se pøihlédnout k jejich vzájemnì mení vzdálenosti (vzhledem k vlnové délce), která jejich délku ovlivòuje.
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Dále se na koneèných rozmìrech antény upravené na 28 MHz podepsal zámìr potlaèit (èásteènì na úkor zisku)
zpìtné záøení pod -20 dB a zabezpeèit
dobré pøizpùsobení v první tøetinì pásma,
co si také vyádalo prodlouení boèníkového dipólu na 5460 mm, take je delí
ne reflektor.
Anténa by tedy mìla mít ve volném
prostoru tyto smìrové vlastnosti na
28,2 MHz:
Zisk G = 7,8 dBi, èinitel zpìtného pøíjmu ÈZP = 26 dB (!), úhly záøení Θ3E = 65 °,
Θ3H = 118 °.
Ve výce 10 m (5 m) nad reálnou zemí
by mìla mít anténa zisk 13 dBi (12 dBi)
v elevaci 15 ° (28 °), viz obr. 3.
Impedance antény s takto uspoøádanými prvky je na kmitoètu 28,2 MHz Za =
= 247 - j 18 Ω, take v pásmu 28 a
28,8 MHz èiní ÈSV ±1,5 na vlnové impedanci 200 Ω (obr. 1).
Pøi experimentálním nastavování, resp.
korigování ÈSV nejlépe zmìnou délky
prodluovacích nástavcù boèníkového dipólu by mìla být anténa umístìna tak,
aby se vylouèil vliv zemì, tzn. minimálnì
0,5 λ nad zemí, popø. pøi nií výce jetì
se svislou orientací (do zenitu), kdy její
reflektor omezí vliv zemì.

Antény v pásmu CB
Popsané antény je moné pouít také
v pásmu CB. Mají-li tam mít stejné elektrické vlastnosti, je tøeba zmìnit, tzn.
zvìtit jejich rozmìry v pomìru støedních
kmitoètù provozních èástí obou pásem.
Tzn. prakticky v pomìru 28,2/27,2 =
= 1,037 pro optimální vlastnosti na 40 kanálech pásma CB (pùvodní èásti C), nebo
v pomìru 28,2/27 = 1,044 pro pøekrytí 80
kanálù celého pásma CB (èástí B a C).

Napø. boèníkový dipól 5460 mm dlouhý se prodlouí pøiblinì o 220 mm nebo
o 240 mm. Ve stejném pomìru by se
mìly zmìnit i rozteèe prvkù. Z konstrukèních dùvodù to vak není v naem pøípadì moné a z praktických dùvodù to není
nezbytné. Vzhledem k rozhodující délce
prvkù na elektrické vlastnosti Yagiho antén není proto nutné mìnit také jejich rozteèe (a prùmìry) pøi relativnì malých
zmìnách kmitoètových pásem.
l
l
l
Zkuenosti ukazují, e se vypoètené elektrické parametry, pøedevím
smìrové, pomìrnì dobøe shodují se
skuteèností, i kdy jejich ovìøení je na
KV pásmech (nejen) v amatérských
podmínkách nesnadné.
Naproti tomu napájecí vlastnosti
lze mìøit a korigovat snadnìji. Pøípadné zmìny vypoètené a pøedpokládané
výstupní impedance (pøizpùsobení),
zpùsobené neodhadnutelnými okolními vlivy (napø. zmìnou výky, jinými
blízkými vodièi nebo neurèitou zemí), se v pomìrnì úzké provozní èásti
KV pásem zpravidla korigují anténními
tunery (ATU) na výstupu KV vysílaèù.
Z provozních hledisek také poskytují diagramy záøení (obr. 2 a 4) uiteènìjí informace ne diagramy impedanèní, co se èasto nedoceòuje.
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Obr. 4. Azimutální diagramy záøení horizontálnì polarizovaných antén (v rovinì E) ve výce 5 m (4a) a 10 m (4b)
v optimálních elevacích 28 ° a 15 ° na kmitoètu 28,2 MHz
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