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Relativnì malé rozmìry (0,36 l x 0,13 l) dvouprvkové antény Moxon
[1] usnadòují její vyuití pøi DX provozu na vyích pásmech KV, kdy lze
anténu snadnìji umístit do optimální výky pro poadovaný dosah radiokomunikace. Uiteèné jsou tedy obecné znalosti o vlivu výky antény na
její záøivé (smìrové) vlastnosti. Proto je také pøipomínáme v první èásti
èlánku.
Praxe ukazuje, e malou anténou
Moxon lze realizovat dálková spojení,
která se z tého QTH a za stejných podmínek nedaøí realizovat pevnì instalovanými vícepásmovými LW anténami.
Tento lehký minibeam lze toti snadnìji
vztyèit do výky, ve které bude anténa
záøit s vìtím ziskem v optimálním elevaèním úhlu pro zamýlená spojení.
Relativní zisk této antény tam pak
mùe èinit i nìkolik desítek dB proti zisku univerzální, pevnì instalované vícepásmové LW antény s èetnými laloky
a minimy na vyích pásmech, nebo
proti zisku nízko umístìné antény horizontální, její elevaèní diagram je orientován nahoru, tzn. pod elevací 90 °.
Volba optimální výky minibeamu
pøedpokládá obecné znalosti o vlivu
výky antén na jejich záøivé (smìrové)
vlastnosti. Zmiòujeme je proto v úvodní
kapitole, urèené zejména novým zájemcùm o DX provoz na KV pásmech.
Základní informace o vlivu zemì na
vlastnosti antén byly v PE pøed èasem
ji uveøejnìny [2], avak bez dalích
podrobností o vlivu zemì na vlastnosti
smìrové, tzn. na diagramy záøení
v obou polarizaèních rovinách a jejich
èíselné parametry.

Anténa nad zemí

Obecnì platí, e na amatérských KV
pásmech ovlivòuje elektrické vlastnosti
obvykle instalovaných antén relativnì
blízká zemì (vzdálená desetiny vlnové
délky na nejniích pásmech a jednu a
tøi vlnové délky na pásmech nejvyích).
Týká se to pøedevím vlastností záøivých  smìrových, které výraznì ovlivòují smìr a dosah radiokomunikace.
Smìr (azimut) radiokomunikace
ovlivòuje azimutální diagram záøení,
tzn. diagram záøení antény v rovinì rovnobìné se zemí.
Dosah radiokomunikace v daném
smìru ovlivòuje elevaèní diagram záøení, tzn. diagram záøení v rovinì kolmé
k zemi (protoe nás informuje, pod jakým úhlem dopadá maximum záøení na
ionosférické vrstvy, zodpovìdné za
pøeklenuté vzdálenosti).
Zatímco charakter azimutálního diagramu se umístìním antény nad zemí
podstatnì nelií od diagramu záøení ve
volném prostoru, tak se charakter diagramu záøení ve svislé  elevaèní rovinì
výraznì mìní umístìním antény nad
zemí. Více v dalí kapitole.

Záøení horizontální antény
ve svislé rovinì
Obr. 1 znázoròuje záøení z antény A
(ve výce h) smìrem ke vzdálenému
bodu P, kam se íøí dva vlnové paprsky
(dvì vlny). Jednak pøímý paprsek (p),
a pak také paprsek odraený (o) od
zemì v bodì T, tzn. v místì, kde se pøi
odrazu smìrem k bodu P shoduje úhel
dopadu (δ) s úhlem odrazu.
Je zøejmé, e dráha odraeného paprsku je delí, take k bodu P dopadá
s jistým zpodìním. Pøímý (èervený)
a odraený (modrý) paprsek povaujeme za rovnobìné, protoe výka antény je proti vzdálenosti k bodu P zanedbatelná.
K bodu P se tedy íøí dvì vlny, které
se tam v extrémním pøípadì buï seètou, nebo odeètou, a to podle vlnového, resp. fázového rozdílu mezi pøímým
a od zemì odraeným paprskem (mezi
pøímou a odraenou vlnou).
Bude-li trasa odraené vlny o pùlvlnu
(tedy o 180 °) nebo o lichý násobek pùlvlny delí, mìl by tam být signál minimální, protoe tam odraená vlna dopadne pozdìji a v protifázi k vlnì
pøímé, take se obì vlny odeètou.
Bude-li trasa odraené vlny delí o celou vlnu (360 °), resp. o sudý násobek
pùlvlny, pak by tam mìl být signál maximální, protoe tam obì vlny dopadnou
ve fázi.

Pøi vech jiných fázových rozdílech
bude síla pøijímaných signálù leet mezi
maximem a minimem (nulou).
Horizontálnì polarizovaná vlna
ale pøi odrazu od zemì mìní fázi o 180 °,
take se v bodì T odráí v protifázi,
tzn. je tím odrazem ji o 180 ° zpodìna, co ovlivní výslednou fázi v místì
pøíjmu. Za tìchto uvedených okolností
proto tedy bude pøi fázovém rozdílu
-180 ° mezi pøímým a odraeným paprskem signál v místì pøíjmu maximální, protoe se tam odraený i pøímý paprsek seètou (2 x 180 ° = 360 °).

Záøení dvojice antén
ve svislé rovinì
Vzhledem ke sloitosti výpoètù diagramù záøení pomocí tzv. odrazových
vzorcù poèítá se elevaèní diagram antény nad zemí jednodueji, a to jako záøení dvojice záøièù A a B, jak to schematicky znázoròuje také obr. 1.
Výsledný diagram záøení antény ve
svislé rovinì je pak vektorovým souètem záøení skuteèné antény (A) nad
zemí se záøením jejího zrcadlového obrazu (B). Na rovnobìném vlnovém paprsku ze zrcadlové antény B, který protíná povrch zemì právì v bodì T, lze
také odeèíst vlnový rozdíl (pλ - oλ) mezi
pøímým a odraeným vlnìním.
Obr. 1 je nakreslen v pomìrném
mìøítku, pro h = 0,5 λ a δ = 30 °. Odraený vlnový paprsek je za tìchto podmínek právì o pùlvlnu (o 180 °) delí,
take se íøí smìrem k bodu P v protifázi. Pøíjem pod elevací 30 ° by tam tedy
mìl být minimální.
V zrcadlovém obrazu B horizontálnì polarizované antény A se vf proudy
indukují vdy v protifázi (-180 °), take
na konci o pùlvlnu delí trasy odraeného vlnového paprsku (o) jsou ji oba paprsky se stejnou fází, i kdy s rozdílem
360 °. Signál tam tedy není ani pøi této
úvaze minimální, ale maximální, protoe
vlnové paprsky z A i B se v místì P nakonec vektorovì seètou.
Naopak, smìrem nahoru, tzn.
v elevaci δ = 90 ° záøí tatá horizontální
anténa minimálnì, protoe pøímý i odra-

Obr. 1. Záøení antény A ve svislé (elevaèní) rovinì je ve vzdáleném místì P vektorovým souètem vlny pøímé (pλ ) a vlny odraené (oλ) od zemì v bodì T. Úhel dopadu δ se tam shoduje s úhlem odrazu. Pøi výpoètu se pøedpokládá, e odraenou
vlnu zdánlivì vyzaøuje zrcadlový obraz antény A, tzn. virtuální anténa B. Odraený
(modrý) vlnový paprsek je pak delí o úsek BK. Pøi h = 0,5 λ je v elevaci δ = 30 °
odraený paprsek delí právì o 0,5 λ
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ený vlnový paprsek se tím smìrem íøí
v protifázi, i kdy pøi výce h = 0,5 λ èiní
rozdíl v délce obou vlnových paprskù
1 λ, resp. 360 °. Dalích 180 ° pøidává
i v tomto pøípadì zmìna fáze pøi odrazu
od zemì v bodì T, take výsledná fáze
je 180 ° a signál je v elevaci δ = 90 ° nulový, resp. minimální.
Nad dokonalou zemí jsou vf proudy
ve skuteèné nadzemní (napájené) horizontálnì polarizované anténì a jejím
virtuálním obrazu stejné co do amplitudy, ale opaèné fáze. Vyzaøování takové horizontálnì polarizované antény,
resp. dvojice antén je v rovinì horizontu, tzn. v elevaci d = 0 ° vdy minimální, a to bez ohledu na jejich vzájemnou
vzdálenost, resp. výku h.
Elevaèní diagram záøení (kadé)
horizontálnì polarizované antény se
tedy bude mìnit s její výkou nad
zemí. Èím bude anténa výe, tím
èastìji se budou pøímá a odraená
vlna setkávat ve fázi a v protifázi, co
se v rozsahu elevací 0 ° a 90 ° projeví dalími minimy a maximy, tzn. dalími laloky.
Na obr. 2 jsou v polárních souøadnicích znázornìny elevaèní diagramy horizontálnì polarizovaných dipólových antén v rùzných výkách nad dokonalou
a reálnou zemí (ε = 13, δ = 0,005 S/m,
viz také [2], PE 5/2008). Jsou to diagramy záøení ve svislé rovinì, kolmé
k podélné ose antény, tzn. v rovinì
procházející maximem osmièkového
diagramu.
Zatímco v rovinì horizontu, tzn. pøi
nulové elevaci je záøení horizontální antény ve vech výkách minimální, tak do
elevace 90 ° (nahoru) smìøuje jediný
lalok (maximum) pøi vech výkách antény meních ne 0,25 λ, a pak také jediný z nìkolika lalokù pøi výkách, které
jsou lichými násobky ètvrtvlny, jak je to
zøejmé z obr. 2.
Na diagramech jsou zajímavé elevace maxim, ale i minim ve stupních a jejich úroveò v dB v závislosti na výce h
a na kvalitì zemì. Z provozních hledisek je pro dálkové íøení aktuální pøedevím elevace a zisk nejniího laloku, tzn. laloku s nejnií úhlovou elevací
maxima.

Obr. 2. Elevaèní diagramy horizontálních dipólù v rùzných výkách nad dokonalou
a reálnou zemí (rafovaná plocha) jsou znázonìny v polárních souøadnicích. Soustøedné polokrunice mají odstup 2 dB, take orientaènì udávají zisk antény v kadé elevaci vzhledem k maximu 10 dBi. Max. zisky dipólù nad dokonalou zemí jsou
pøiblinì o 1 a 2 dB vyí ne zisky nad reálnou (a pomìrnì dobrou) zemí, definovanou výe zmínìnými parametry. Tyto rozdíly se sniují pøi nízkých elevacích, kde
se vliv kvality zemì zmenuje
Soustøedné pùlkrunice polárních diagramù mají odstup 2 dB, take umoòují odeèet zisku kadého laloku vzhledem k maximu 10 dBi.
Pro praktickou potøebu je uiteènìjí
graf na obr. 3, kde lze s dostateènou
pøesností odeèíst elevaèní úhly maxim
a minim vech horizontálních antén, instalovaných ve výkách od 0,125 λ do
2 λ nad zemí. Plné køivky platí pro maxima, èárkované pro minima ve vech
svislých rovinách.

Obr. 3. Elevaèní úhly maxim a minim kadé horizontální antény, instalované
nad zemí ve výkách do 2 λ (obr. 2 a 3 jsou pøevzaty z ARRL Antenna Book)
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Výstupem z nìkterých programù pro
výpoèet dálkového, resp. ionosférického íøení KV bývá právì optimální
elevaèní úhel záøení antén na obou stranách uvaované radiokomunikaèní trasy.
DX spojení ovlivòují pøevánì nejnií laloky, resp. laloky s vypoètenou optimální elevací maxima.
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