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Jindra Macoun, OK1VR

Informace uvedené v 1. èásti èlánku [1] jsme uplatnili pøi výpoètu smìrových
a impedanèních vlastností antény Moxon v pásmu 28 MHz, instalované v rùzných
výkách nad zemí. Vypoètené údaje platí pro jednoduchou anténu Moxon, její
dva zalomené prvky (dipól a reflektor), zhotovené z Cu drátových vodièù o prùmìru 2 mm, lze napnout na jednoduchou (otoènou) nosnou konstrukci ze dvou
úhlopøíèných, popø. ètyø paprskovitých, pøiblinì 2 m dlouhých izolaèních ráhen,
svírajících protilehlé úhly 40 ° a 140 ° (obr. 1).
Do programu EZNEC+ jsme zadali
rozmìry A, B, C, D, E, vygenerované programem MoxGen (zaokrouhlené na mm),
tak jak byly uvedeny v PE-AR 3/2011 na
str. 31. Pro kontrolu jsou znovu uvedeny
na obr. 1 a v tab. 1, a to jak pro kmitoèet
28,2 MHz, tak také pro 50,1 MHz pro
monou realizaci antény na 6m pásmo,
popø. pro sestavu antény dvoupásmové,
ke které se vrátíme v dalím èísle.
Na kmitoètu 28,2 MHz program vypoèetl a graficky znázornil elevaèní diagramy antény, umístìné v nìkolika výkách,
nad dokonalou (perf) a reálnou (real) zemí
(obr. 2a a 2l na následující stranì).
Pøipojený tabulkový pøehled èíselných
parametrù (tab. 2) pak diagramy záøení
doplòuje podrobným èíselným popisem
smìrových vlastností antén Moxon v uvedených výkách. Se shodnými parametry
lze poèítat i na jiných pásmech. Proto je
také výka antény vyjádøena vlnovou délkou (desetinným èíslem i osminami λ).
Grafické i tabulkové informace lze
v mnohém zobecnit, take mohou pøispìt
k vìtí informovanosti o dalích okolnostech souvisejících s provozováním antén
nad zemí, kterým by mìli zájemci o provoz na KV (ale i VKV) pásmech vìnovat
pozornost.

Podrobnìji k výsledkùm

O èem nás tedy èísla v oèíslovaných
sloupcích tabulky spolu s diagramy záøení informují:

Sloupec 1 a 2
l Výka antény nad dokonalou (perf)
nebo reálnou (real) zemí, vyjádøená ve vlnové délce, odpovídající provoznímu kmitoètu (pásmu). Reálnou zemí se zpravidla
rozumí zemì s vodivostí δ = 0,005 S/m
a dielektrickou konstantou ε = 13 (parametry jiných druhù zemí viz PE 5/2008,
str. 31).

Sloupec 3
l Zisk antény G v maximu hlavního
laloku a elevaèní (vertikální) úhel tohoto
maxima.
Zisk v dBi a elevaèní úhel jsou v podstatì polárními souøadnicemi barevnì vyznaèených bodù na køivce diagramu. Pokud diagram zobrazuje dalí maxima,
platí uvedené údaje pro 1. maximum nad
nulovou elevací.
l Je zøejmé, e s rostoucí výkou antény se sniuje vliv kvality zemì jak na
zisk, tak i na elevaèní úhel 1. maxima.

Èerný i èervený bod se vzájemnì pøibliují.
l V porovnání s dipólem (záøícím ve
volném prostoru a v rovinì kolmé k podélné ose antény vesmìrové) je u smìrových antén, instalovaných ve stejné výce, elevaèní úhel 1. maxima nií, ne
udává graf na obr. 3 v 1. èásti èlánku
(PE-AR 10/2011). Projevuje se to i u antény Moxon, která má ve volném prostoru
zisk kolem 6 dBi, zatímco dipól λ/2 jen
2,15 dBi. U antén s vìtím ziskem je tento efekt výraznìjí. Pro vyzaøování pod
stejným elevaèním úhlem mùe být ziskovìjí anténa instalována níe.
l Od jisté výky antény (h > 0,4 λ) se
zisk prakticky nemìní, ale dále se sniuje
elevace 1. maxima. Strmost zmìny vak
klesá s výkou, co by se mìlo brát
v úvahu pøi instalaci antén.
Sloupec 4
l Θ 3H je úhlovou íøkou hlavního,
resp. 1. laloku elevaèního diagramu.
Jinými slovy  do elevací (el -Θ 3H/2)
a (el +Θ3H/2) je vyzaøována jen polovina
výkonu, popø. je z nich pøijímán o 3 dB
slabí signál.
Θ3H s výkou rychle klesá, 1. lalok je
tíhlejí, protoe vf výkon se musí rozdìlit do dalích lalokù, které se tvoøí ve
výkách h > 1 λ.

Obr. 1. Schéma (dvoupásmové) antény
Moxon (s rozmìry dle tab. 1) je nakresleno v pomìrném mìøítku
f [MHz]
A
B
C
D
E
∅ drátu

28,2
3865
578
110
723
1412
2

50,1
2171
318
69
409
796
2

Tab. 1. Rozmìry antény Moxon
podle obr. 1 (v mm)

Anténa Moxon navrená pro kmitoèet
28,2 MHz je velmi dobøe pøizpùsobena na
poèátku pásma, a to témìø nezávisle na
výce antény. V pásmu 28 a 28,5 MHz
je ÈSV < 1,5 pøi h > 0,25 λ.
V tabulce se neuvádí èinitel zpìtného
záøení (ÈZZ), který je ve vech výkách
nad h = 0,5 λ vìtí ne 20 dB.
Malé rozdíly v zisku antény pøi rùzných výkách podle tab. 2 zdánlivì zpochybòují uiteènost úvah o výce antény.
Pouijeme-li napø. pro jednoskokové
(single hop) spojení odrazem od vrstvy E
na vzdálenost 1000 km anténu Moxon ve
výce 0,25 λ, bude do optimální elevace
asi 10 ° záøit jen se ziskem 0,3 dBi. Tátá
anténa v optimální výce 1,25 λ bude mít
v této elevaci zisk asi o 12 dB vyí. Tento zdánlivì nevelký pøírùstek zisku (asi
2 S-stupnì) se výraznìji projeví pøi podmínkách ménì pøíznivých nebo kdy se
pásmo zaène otevírat.

Zóna odrazù

Víme, e k maximálnímu záøení do
rùzných elevací dochází interferencí pøímého a od zemì odraeného vlnìní (viz

Sloupec 5
l Θ3E je úhlovou íøkou hlavního, popø. 1. laloku elevaèního diagramu v azimutální rovinì
optimální elevace el,
tzn. e prochází jeho
maximem. Θ3E se s výkou antény podstatnì
nemìní. Ovlivòuje azimutální smìrování otoèné antény.

Sloupec 6
l ÈSV v posledním
sloupci charakterizuje
impedanci antény pøizpùsobením, tzn. èinitelem stojatých vln, vztaeným k impedanci koaxiálního kabelu s vlnovou impedancí 50 Ω.

Tab. 2. Pøehled
èíselných parametrù

Praktická elektronika - A R 11/2011

31

ñ

ñ

Obr. 2. Elevaèní diagramy horizontálnì polarizované antény Moxon na 28,2 MHz v nìkolika výkách nad dokonalou (èerná) a reálnou (èervená) zemí jsou znázornìny v bodové síti polárních souøadnic. Bodový odstup spolu s konstantním ziskem 12 dBi vnìjí
polokrunice usnadòuje odeèet a vzájemné porovnání smìrových vlastností antény v rùzných výkách. Pro urèení zisku se údaje
svislé dB stupnice odeèítají od 12 dBi. V pøesnìjí èíselné podobì pak parametry antény obsahuje tab. 2
PE-AR 10/2011), jeho zdrojem je anténa
v urèité výce nad zemí.
Zemì pod anténou smìruje maximum
záøení horizontální dipólové antény nahoru, tzn. do elevace 90 °, a to pøi h ≤
≤ 0,25 λ. Pro maximum záøení do niích
elevací musí být anténa výe, aby její záøení dopadalo k místu odrazu (v bodì T
na obr. 1 v PE-AR 10/2011, str. 31) pod
úhlem, pøiblinì shodným s poadovaným
optimálním úhlem elevaèním. Zemì a její
kvalita se pak uplatòuje právì v okolí místa odrazu, v jisté vzdálenosti od instalované antény. Èím nií je poadovaný elevaèní úhel, tím je zóna odrazù od antény
vzdálenìjí, a optimální výka antény,
resp. anténních stoárù vìtí. Za tìchto
podmínek jsou ve výhodì panelákoví
amatéøi s anténami vysoko nad zemí,
sice relativnì nízko nad panelákovou
zemí, tzn. obvykle rovnou støechou, která vak záøení prakticky neovlivní, pokud
je anténa umístìna poblí hrany orientované k odrazové zónì. [Viz té èlánky
Vliv zemì na vlastnosti antén (3) a (4)
v PE 7 a 9 / 2008.]
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Tab. 3.

h [λ]
0,5
0,75
1
1,5
2
2,5
3

δ [°]
27
18
14
9
7
6
5

D [λ]
1
2,3
4
10
16
24
34
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V tab. 3 je uvedena pøibliná vzdálenost D mezi anténou Moxon a odrazovou
zónou pro nìkolik elevaèních úhlù δ
(z tab. 2) a odpovídající výku antén h
(D = h/tg δ).
Údaje jsou ve vlnové délce λ, take
usnadòují pøepoèet na jiná pásma.
Poznámka, doplnìk: V PE-AR 10/
/2011 na str. 32 si prosím opravte text
pod obr. 3; správnì má být: Obr. 3. Elevaèní úhly maxim a minim kadé dipólové horizontální antény...
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Obrázek s kytièkovou anténou a houbovým transceiverem nám poslali Florence
a Sylvio Faurezovi, F6FYP a F6EEM

