(TV) anténa Yagi

se zalomenými prvky (1)
Jindra Macoun, OK1VR

Návrh úpravy komerèních TV antén na amatérské pásmo 28 MHz, publikovaný v minulém èísle PE-AR, doplòujeme popisem modifikované
konstrukce se zkrácenými prvky. Opìt se vyuívá pùvodní nosné konstrukce  ocelového ráhna s pøíchytkami jednotlivých prvkù. Vechny
(rovné) prvky jsou vak svislým zalomením zkráceny pøiblinì o 50 %,
take pùdorysnì zabírají antény stejnou plochu jako pùvodní TV antény
na K1. Svisle orientované, zalomené èásti prvkù z drátových vodièù jsou
ukotveny na anténní stoár. Tím se realizace antény velmi usnadní.
Pøeladìní TV antén pro I. pásmo na
pøiblinì polovièní kmitoèet amatérského pásma 28 MHz, realizovaný klasickým zpùsobem, tzn. prostým prodlouením pøímých (rovných) prvkù není
mechanicky ani elektricky sloité [1].
Prakticky o 100 % vak zvyuje nároky
na prostor (na plochu a její pùdorys)
anténou zaujímaný, a tím také na polomìr otáèení koncù anténních prvkù.
Nároky na prostor pro antény jsou
ostatnì problémem vìtiny zájemcù
o provoz na KV pásmech.
Proto je tato problematika èasto
probírána na internetu i na stránkách
radioamatérské literatury.
Víme, e pùlvlnný dipól mùeme
zkrátit vloenou sériovou indukèností
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Obr. 1. Charakteristické tvary a obrysové rozmìry (v λ) 2prvkových antén
se zalomenými prvky jsou znázornìny
v pomìrném mìøítku:
a) 2Y  2prvková Yagi,
b) Moxon Rectangle,
c) HEX-beam,
d) DD-beam

nebo koncovou kapacitou, ale i kombinací obou zpùsobù. Praktická realizace není v tìchto pøípadech snadná
z mechanických i elektrických dùvodù.
Zkrácením se anténa stává úzkopásmovou, nastavení zkracovacích prvkù
je obtíné a naladìní zkracované antény je tedy kritické.
Snadnìji lze aktivní, ale i pasivní
pøímé prvky zkrátit u antény Yagi jen
jejich zalomením, take anténa pak zabírá mení prostor, resp. mení pùdorysnou plochu.
Protoe se pro zkrácení nepouije
ztrátových prvkù, zisk poklesne jen relativnì málo oproti nezkrácené verzi.
Bylo navreno, realizováno a popsáno nìkolik tvarových modifikací klasické 2prvkové Yagiho antény se zalomenými prvky. Mezi nejrozíøenìjí
patøí pøedevím Moxon Rectangle (Moxonùv obdélník, autor G6XN), dále tzv.
HEX-beam (obrys celé konstrukce má
tvar estiúhelníku  hexagonu) a DD-beam (double delta  dvojice prvkù
deltovitého obrysu podle G3LDO). Autory dalích tvarových úprav jsou
VK2ABQ, G4ZU [2].
Na lehkou nosnou konstrukci, zhotovenou obvykle ze dvou a tøí nevodivých (laminátových) úhlopøíèných nosníkù jsou napnuty zalomené prvky
z drátových vodièù, co zhotovení antén tohoto druhu usnadòuje a zlevòuje.
Kromì DD antény jsou prvky ostatních tvarových modifikací lámány jen
v horizontální rovinì, tzn, v rovinì procházející pùvodními pøímými prvky horizontálnì polarizované antény. Charakteristické tvary nejuívanìjích typù
jsou znázornìny v pomìrném mìøítku
na obr. 1.
Zmínìné antény jsou popsány na
èetných stránkách internetových, ale
také v naich èasopisech [1, 2]. V Googlu postaèí zadat typ antény a objeví
se desítky stránek s odkazy na dalí
linky.
Tab. 1 (rozmìry V, LZ, KZ v mm)
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Obr. 2. Boèníkový (TV) dipól se svisle
orientovanými (α = 23 °) zalomenými
prvky (Cu dráty ∅ 2 mm), naladìný
na 28,2 MHz. Oznaèené rozmìry
vèetnì elektrických parametrù jsou
v tab. 1. Platí v podmínkách volného
prostoru
Dále popisované modifikace je tedy
moné oznaèit za konstrukèní varianty
DD-beamu vyuívající TV antény nejen
jako nosné konstrukce zalomených
prvkù. Takové uspoøádání se na webových stránkách neobjevuje.

Zalomený dipól
(TV) antény

Prosté prodlouení pùvodních prvkù
TV antény pøeladìné na radioamatérské pásmo 28 MHz je sice elektricky
jednoduché, konstrukènì nároènìjí,
ale rozmìrovì nevýhodné, protoe dvakrát zvìtuje polomìr otáèení vnìjích
koncù antény.
Svislým zalomením horizontálních
prvkù pomocí drátových vodièù, upevnìných na koncích pùvodních prvkù, lze
snadno realizovat anténu s meními
rozmìry (i náklady) na nosné konstrukci
pùvodní (TV) antény.
Zatímco pøi urèení délek prodlouených pøímých prvkù se vychází z pomìru provozních kmitoètù (s pøihlédnutím k jiné tíhlosti prodlouených prvkù),
je pro urèení délky zalomených úsekù
úèelné pouít nìkterý z anténních simulaèních programù.
Napájecí vlastnosti antény (impedanci, resp. pøizpùsobení) toti ovlivòují
nové pomìry na zalomených vysokoimpedanèních koncových èástech
jednotlivých prvkù, jako je kapacita,
vzájemná vazba, ale i prùmìr, resp.
tíhlost drátových vodièù, vèetnì jejich
pøípadné dielektrické izolace.
Zisk antény se zalomením ponìkud
sníí, protoe se zkrátí støední èást záøièù, vyzaøující pøevánou vìtinu vf energie, která podstatnì pøispívá k zisku antény. Zalomené, popø. jinak tvarované
konce prvkù naproti tomu ovlivòují spíe
reaktanci antény, tzn. její rezonanci
a tím i celkové pøizpùsobení.
Výsledky modelování 1prvkové antény  boèníkového dipólu, realizovaného pøídavnými drátovými vodièi ke (TV)
skládanému dipólu na 50 MHz (dle obr.
2), pøináí tab. 1. Ukazuje, jak se mìní
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Tab. 2 (rozmìry
L a K jsou v mm)

ñ

Obr. 3. 2prvková anténa s boèníkovým TV dipólem upravená na kmitoèet
28,2 MHz svislým zalomením pøímých
prvkù. Rozmìry a vypoètené elektrické parametry jsou uvedeny v tab. 2.
Platí v podmínkách volného prostoru
jeho zisk (Gi) a rezonanèní impedance
(Z) s délkou zalomených èástí (K) v závislosti na úhlu zalomení (α), odeèítaném ze svislé polohy. Úhel lze snadno
nastavit vzdáleností (V), tzn. bodem
ukotvení drátových vodièù ke stoáru.
Rozmìr V platí pro délku pouitého
skládaného TV dipólu LZ = 2760 mm.
Konce zalomených vodièù se ukotví ke stoáru izolaèní strunou.
Impedance 50 Ω nebo 100 Ω,
vhodné pro napájení zalomeného boèníkového dipólu dle obr. 2, se dosáhne
pøiblinì s úhly α = 45 ° a 25 °. Vyí
impedance je z hlediska irokopásmovosti výhodnìjí.
100ohmové napájení lze realizovat
ètvrtvlnným transformátorem z koaxiálního kabelu 75 Ω stoèeného na svorkách antény do cívky  indukènosti,
která splní i funkci symetrizaèní.
Pøi 50ohmovém napájení lze zabezpeèit symetrizaci také tzv. koaxiálním napájením, pøi kterém je koaxiální
kabel provleèen jednou polovinou skládaného dipólu, od anténních svorek

k místu upevnìní jeho nenapájené
èásti na ráhno antény. V ochranném
krytu anténních svorek se vnitøní vodiè
napájecího kabelu spojí s protilehlou
svorkou a stínìní se pøipojí na svorku
pøilehlou.
Záøení zalomených èástí vyplní
minima pùvodního osmièkového diagramu dipólu. Tím se zmení jeho
smìrovost a zisk antény klesne pøiblinì o 1 dB.

Dvouprvková anténa

se zalomenými prvky (obr. 3) je sestavena na ráhnu 3prvkové TV antény
typu S 301 KL, která byla upravena na
kmitoèet 28,2 MHz vynecháním støedního prvku a prodlouením pøímých
prvkù [2], upevnìných na koncové pøíchytky ráhna s rozteèí r =1500 mm,
tzn. 0,14 λ 28,2 [2]. Tato rozteè vyhovuje
pro sestavení dvouprvkové antény.
(Napø. rozteè obou prvkù antény Moxon èiní 0,133 λ.)
Modelování ukázalo, e zisk antény
i její pøizpùsobení nepøíznivì ovlivòuje
pomìrnì malá vzájemná vzdálenost
(a tím i velká kapacitní vazba) vech
ètyø koncù zalomených prvkù, smìøují-li k spoleènému upevòovacímu bodu
na stoáru pod úhlem α > 15 °. Proto
se od tohoto øeení zatím upustilo
a oba prvky se lámou jen ve svislé rovinì, kolmé k zemi dle obr. 3.
Rozmìrové a elektrické parametry
tohoto pokusného uspoøádání pøináí
tab. 2.
Jak bylo ji uvedeno [1], nelze 2prvkovou (ale ani 3prvkovou) anténu Yagi
nastavit zároveò na maximální zisk i èi-

Obr. 4. Azimutální diagramy záøení boèníkového (TV) dipólu na kmitoètu 28,2 MHz. Dipól pøímý, prodlouený samonosnými nástavci ∅ 16 mm (èerná), zalomený svislými
vodièi ∅ 2 mm, α = 0 ° (modrá), α = 23 ° (èervená)
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nitel zpìtného záøení (ÈZP). Proto se
obvykle volí kompromisní nastavení
za maximem ÈZP a pøed maximem
zisku, které je vdy na vyím kmitoètu.
Nastavením na maximální zisk se sniuje impedance a impedanèní íøka
pásma.
Je zøejmé, e se diagramy záøení
antén s pøímými a zalomenými prvky
podstatnì nelií, co se ostatnì shoduje s praktickými provozními poznatky.
Hlavní pøedností tìchto zkrácených
antén je snadnìjí umístìní (otáèení)
v omezenìjím prostoru a optimální
výce, která výraznì ovlivòuje zisk
a elevaèní diagram a tím i pøedpoklady
pro dálkovou komunikaci. V minulém
èísle PE-AR to dobøe znázoròují elevaèní diagramy na obr. 3 na stranì 32.
Nezanedbatelným pøínosem této
malé jednopásmové antény je pak
monost porovnat její úèinky s rùznými, nahodile napnutými, ale pøizpùsobenými dráty, které jsou stále jetì pouívány.
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Obr. 5 Azimutální diagramy dvouprvkové antény Yagi na
kmitoètu 28,2 MHz ve volném prostoru. Prvky prodlouené
samonosnými nástavci ∅ 16 mm (èerná); prvky zalomené
svislými vodièi ∅ 2 mm, α = 0 ° (modrá), α = 23 ° (èervená)
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