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Èlánek se zabývá uspoøádáním a optimalizací rozmìrù antén Moxon pro pásma 28 a 50 MHz, instalovaných na spoleèné nosné konstrukci. Takovou sestavu
ji mùeme povaovat za vícepásmovou (dvoupásmovou) anténu. Oproti døíve
popsaným vícepásmovým anténám (OCF, Windom, W5GI apod.), kdy jeden anténní systém pracoval s vìtím èi mením omezením (obvykle s rozdílnými smìrovými vlastnostmi) na nìkolika pásmech, jde u této anténní sestavy o dvì samostatné antény, které by si mìly zachovat pùvodnì shodné vlastnosti, a to i pøi
napájení spoleèným napájeèem. Zda je to reálné, posoudíme v toto èlánku.
Na dvojici zkøíených izolaèních ráhen antény Moxon [PE 03/2011] pro pásmo 28 MHz lze soustøednì upevnit dalí
dva drátové prvky stejné antény pro pásmo 50 MHz, jak to schematicky znázoròuje obr. 1.
Døíve zmínìný program MoxGen
ovem nepoèítá rozmìry obou antén na
spoleèné konstrukci, kde se vzájemnì
ovlivòují. V takovém uspoøádání pravdìpodobnì nebudou zabezpeèovat rozmìry
samostatných antén pùvodnì shodné
elektrické parametry. Proto byly obì antény ve spoleèné sestavì znovu namodelovány, aby se zjistily aktuální elektrické
parametry, a následnì se jejich rozmìry
i zpùsob spoleèného napájení upravily.
Obvyklé experimentální ovìøovaní
a optimalizace elektrických (zejména
smìrových) vlastností antén se v amatérských podmínkách zpravidla provádí metodou pokus  omyl. Je to vak postup
velmi zdlouhavý a vùbec nezaruèuje, e
bude nakonec nalezeno optimální øeení.
Co platí zvlátì na KV pásmech.
Dnes mùeme i v amatérských podmínkách vyuívat rùzné simulaèní programy, které namodelují témìø kadou
(i zcela nesmyslnou) anténu a vypoètou
její elektrické parametry.
Vyuili jsme této monosti pro urèení
vzájemných vlivù obou antén na spoleèné
konstrukci s cílem zvolit takové uspoøádání, které by výraznì nezhorilo pùvodní
pøíznivé vlastnosti kadé antény, za které
povaujeme velmi dobré pøizpùsobení
(ÈSV) a vysoký èinitel zpìtného záøení/pøíjmu (ÈZZ/ÈZP). Dále popsaný po-

stup mùe být inspirací pøi øeení podobných problémù s jinými anténami na jiných pásmech.
Výchozí rozmìry A, B, C, D a E (dle
obr. 1), vygenerované programem MoxGen pro kadé pásmo, jsou v tab. 1. Platí
na kmitoètech 28,2 a 50,1 MHz s prùmìrem Cu vodièe 2 mm. (Zároveò jsou tam
èervenì uvedeny opravené rozmìry antén na spoleèné konstrukci, podle následného textu.)

Ovìøování
elektrických vlastností
l Celá sestava byla namodelována (ELNEC+ V.5.0) s rozmìry samostatných
antén, vypoètenými programem MoxGen
pro kadé pásmo.
l Poté byl proveden výpoèet elektrických parametrù kadé antény na spoleèné konstrukci a porovnán s referenèními
hodnotami single antén ve volném prostoru (viz té graficky vyjádøené parametry antény Moxon v PE-AR 3/2011).
l Potvrdil se pøedpoklad, e mení
vnitøní anténa prakticky neovlivní elektrické vlastnosti a tím ani pùvodní rozmìry
vìtí vnìjí antény pro pásmo 28 MHz.
Délka dipólu vnitøní antény je na kmitoètu
28,2 MHz jen délkou ètvrtvlnnou
(0,26 λ). Vykazuje tak na tomto kmitoètu
(pásmu) vysokou kapacitní reaktanci,
(-j 750 Ω), která reálnou impedanci
(50 Ω) vnìjí antény neovlivòuje. Elektrické parametry vnìjí antény pro 28 MHz

Obr. 1. Schéma dvoupásmové antény Moxon s rozmìry podle
tab. 1. Èervenì jsou znázornìny tyto izolaèní èásti:
Spojovací/napínací prvky mezi zalomenými konci záøièù a reflektorù;
distanèní rozpìrky symetrického spojovacího vedení;
izolaèní nosná ráhna.
Z rozmìrù A, E, U28 a U50 lze navrhnout nosnou konstrukci
antény
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Tab. 1. Pùvodní rozmìry single antén
(vlevo) a jejich opravené hodnoty na
spoleèné konstrukci (vpravo) jsou zaokrouhleny na 2 mm. U antény pro
28,2 MHz se pùvodní rozmìry nemìní
se proto nemìní a její pùvodní rozmìry
by mìly zùstat zachovány.
l Naopak vìtí vliv se oèekával v opaèném pøípadì, kdy delí prvky 28MHz antény svojí elektrickou délkou 0,84 λ, popø.
2x 0,42 λ na kmitoètu 50,1 MHz (pøi nezapojených svorkách dipólového záøièe)
zmìní pùvodní vlastnosti antény vnitøní.
Tento pøedpoklad se potvrdil. Vzájemná
vazba obou antén zhorila zejména pøizpùsobení 50MHz antény, zatímco smìrové vlastnosti se prakticky nezmìnily.
Korekcí délky zalomených èástí (rozmìr
B50) záøièe vnitøní antény se její pøizpùsobení (ÈSV) ponìkud zlepilo, ale nikoliv
a k ádoucí hodnotì ÈSV ≤ 2.
l
Uvedené postupy, porovnávající
vlastnosti antén v podmínkách volného
prostoru, pøinesly tyto výsledky:
El. parametry samostatných antén:
Zisk Gi
Èinitel zpìtného
záøení (ÈZZ)
Pøizpùsobení 
 ÈSV50 Ω

28,2 MHz
6,0 dBi

36,1 dB
<1,1

50,1 MHz
6,0 dBi
39,7 dB
<1,1

Výpoèet rozmìrù programem MoxGen
pøináí na obou pásmech shodné elektrické parametry. Èíselné údaje jsou zaokrouhleny na desetiny. Povaujme je za
parametry referenèní.
(Rozmìry A, B, C, D a E samostatných antén se shodují s údaji v PE-AR
11/2011 na str. 31.)

Obr. 2. Z elevaèních diagramù dvoupásmové antény Moxon,
instalované ve výce 5,3 m nad reálnou zemí (tzn. ve výce
0,5 λ28 a 0,88 λ50), lze odeèíst maximální zisk v elevacích 27 °
a 15 °. Tvar elevaèních diagramù a optimální elevaèní úhly
v jiných výkách lze odeèíst z diagramù v PE 11/2011
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Obr. 4. (Vpravo) Impedance dvoupásmové antény Moxon v pásmech
27,5 a 29 MHz a 49,5 a
51 MHz na vnìjích svorkách symetrického spojovacího vedení z Cu vodièù ∅ 2 mm s rozteèí
60 mm. Impedance je
normována na 50 Ω

ñ

Obr. 3. Azimutální diagramy záøení této
antény v optimálních elevaèních rovinách 27 ° na kmitoètu 50,1 MHz a 15 °
na 28,2 MHz jsou prakticky shodné
El. parametry samostatných antén
na spoleèné konstrukci (dle obr. 1) pøi
rozpojených svorkách nenapájené antény:
Zisk Gi
Èinitel zpìtného
záøení (ÈZZ)
Pøizpùsobení 
 ÈSV50 Ω

28,2 MHz
6,0 dBi
37 dB
1,1

50,1 MHz
6,5 dBi
14,0 dB
2,1

Parametry vnitøní antény se podle
pøedpokladù mìní. Obì poloviny záøièe
vnìjí desítkové antény toti pùsobí na
kmitoètu 50,1 MHz jako 2èlenný skupinový direktor, s direktorovými délkami
2x (1933 + 578 mm), tj. 2x 0,418 λ. Zvyuje se tím zisk vnitøní antény o 0,5 dB,
ale zároveò sniuje ÈZZ na 14 dB, protoe dvojice tìchto direktorù èást záøení
vrací zpìt. Vzájemná vazba se záøièem
vnitøní antény pak zhoruje její pøizpùsobení  ÈSV = 2,1.
l Uvedené poznatky by platily pøi nezávislém napájení kadé antény samostatným napájeèem nebo pøi pøepínaném pøipojení jediného napájeèe pøímo na svorky
kadé antény.
Z provozních dùvodù je vak ádoucí
realizovat napájení obou antén spoleènì
jedním koaxiálním napájeèem.

Spoleèné napájení
obou antén

l Z nìkolika moností je pøi amatérské
realizaci nejjednoduím øeením spojení
obou antén krátkým symetrickým vedením (obr. 1), ke kterému se ve vhodném
místì pøipojí spoleèný napájeè. Mechanická jednoduchost této úpravy je elektricky sloitá, protoe obì antény jsou
spolu galvanicky spojeny a svými rozmìry, resp. impedancemi ovlivòují pomìry
na spojovacím vedení a v místì napájení.
Po nìkolika výpoèetních pokusech
bylo nakonec pro praktickou realizaci zvoleno napájení celé sestavy na svorkách
vnìjí, desítkové antény, spojené
s opravou rozmìrù zalomených úsekù antény na 50 MHz. Tak zùstaly zachovány
pùvodní pøíznivé a prakticky shodné
smìrové vlastnosti na obou pásmech.
El. parametry obou antén spojených
symetrickým vedením (dle obr.1) se mìní
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podle místa pøipojení napájeèe. Nejlépe
se projevilo napájení na svorkách vnìjí
antény:
a) Parametry antény ve volném
prostoru:
Zisk Gi
Èinitel zpìtného
záøení (ÈZZ)
Pøizpùsobení 
 ÈSV50 Ω

28,2 MHz
6,0 dBi
30 dB
<1,1

50,1 MHz
6,2 dBi
26 dB
3,3

b) Parametry antény nad reálnou zemí ve výi h = 5,3 m, tj. 0,5 l28 a 0,88 l50:
28,2 MHz
Zisk Gi
11 dBi
Èinitel zpìtného
záøení (ÈZZ)
21 dB
Pøizpùsobení 
 ÈSV50 Ω
<1,1
Elevace max. zisku 27 °

50,1 MHz
12 dBi
23 dB
3,45
15 °

Výe uvedené parametry platí po
úpravì rozmìrù vyznaèených v tab. 1
èervenì.
Za = 14,5 ± j 0 je vypoètená svorková
impedance celé anténní sestavy na kmitoètu 50,1 MHz. Není tedy ideální. Na anténním vstupu koaxiálního napájeèe se
na vlnové impedanci 50 Ω objeví ÈSV =
= 3,45.
Problém tohoto nepøizpùsobení lze øeit nìkolika zpùsoby:
a) Nejjednoueji, tzn. bez dalích
úprav  se pøipojí koaxiální napájeè 50 Ω
(pøes irokopásmový symetrický obvod 
feritový proudový balun) pøímo na svorky
antény a vyuije se pøíznivého vlivu
vlastního útlumu koaxiálního kabelu, který
sníí ÈSV u transceiveru na pøijatelnìjí
hodnotu, kterou pak ji snadno dopøizpùsobí ATU u TRXu. Napø. 15 m koaxiálního kabelu RG-58 sníí ÈSV = 3,45 na 2,6
(viz výpoèet programem TLD v PE 10/
/2010).
b) Protoe impedance antény má na
kmitoètu 50,1 MHz jen reálnou sloku R =
= 14,5 Ω, mùeme ji transformovat na pøijatelných 43 Ω ètvrtvlnným transformátorem s vlnovou impedancí 25 Ω, který lze
snadno realizovat dvojicí paralelních (miniaturních) 50ohmových koaxiálních kabelù typu RG-174, resp. VFSP-50-1,5.
Jejich skuteèná délka bude èinit 105 cm
(teflonové dielektrikum, k = 0,7) nebo
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99 cm (PE dielektrikum, k = 0,66). ÈSV
na výstupu z tohoto transformátoru pak
bude <1,2 na kmitoètu 50,1 MHz.
Tento transformátor ale zároveò nepøíznivì ovlivní pùvodnì velmi pøíznivou
impedanci v pásmu 28 MHz. Jeho elektrická délka 0,14 λ tam pøetransformuje
pùvodnì reálnou impedanci Z = 50 Ω ±j 0
do nepøíznivé kapacitní reaktance Z =
= 0,37  j 0,25 na Smithovì diagramu,
resp. na Z50 = 18,5  12,5 Ω s ÈSV = 2,8.
Útlum stejného kabelu sníí ÈSV na pøiblinì polovièním kmitoètu jen na 2,3, take se opìt uplatní ATU.
c) Anténáøsky nejèistí je ponìkud
sloitìjí pøipojení obou antén ke spoleènému napájeèi pomocí selektivní kmitoètové výhybky (diplexeru) se vstupní
a výstupní impedancí 50 Ω. Zmínìným
ètvrtvlnným kabelovým transformátorem,
stoèeným do nìkolikazávitové cívky (která nahradí balun), pøipojíme svorky
vnitøní antény na jeden (koaxiální) vstup
kmitoètové výhybky. Tato zmìna vak vyaduje opravu rozmìrù zalomených úsekù vnitøní antény tak, aby B = 342, C =
= 60, D = 394. Jejich souèet, rozmìr E =
= 796 se nemìní. Vnìjí anténu pøipojíme ke druhému vstupu výhybky krátkým
koaxiálním kabelem s proudovým balunem 1 : 1 na svorkách vnìjí antény. Obì
antény teï budou pøizpùsobeny k vlnové
impedanci 50 Ω. Od výhybky pak u vede
spoleèný koaxiální napájeè k TRXu. Nepøekroèí-li pomìr oddìlovaných/sluèovaných kmitoètù 1 : 1,8, lze výhybku zhotovit pomìrnì snadno z nìkolika úsekù
koaxiálního kabelu [1]. Kadý selektivní
obvod v napájecím systému, tzn. i zmínìný ètvrtvlnný transformátor vak omezí
íøku pøenáených pásem.
Po zváení vech pro a proti se pro
amatérskou realizaci jeví jako kompromisnì pøijatelné napájení celé anténní
sestavy spoleèným koaxiálním napájeèem, pøipojeným na svorky vnìjí antény dle obr. 1 s tím, e nepøíznivé pøizpùsobení v pásmu 50 MHz se bude øeit
pomocí ATU a u transceiveru.

Literatura

[1] Macoun, J.: Kabelové selektivní výhybky. AR-B 1/1984, str. 58 a 62.

