O úèinnosti antény (1)
Jindra Macoun, OK1VR
K èlánkùm o vícepásmových anténách dolo nìkolik dotazù ohlednì
odporových a dielektrických ztrát anténních vodièù a izolantù a jejich vlivu na úèinnost antén. Této problematice jsou proto vìnovány následující
informace. K dalím vícepásmovým anténám se pozdìji znovu vrátíme.
Podle uèebnicového výkladu [1] bychom mìli rozliovat mezi úèinností
antény a vyzaøovací úèinností antény. V obou pøípadech jde o pomìr anténou vyzáøeného vf výkonu Pa k vf výkonu P v vysílaèem anténì dodanému.
Vyjadøujeme ji èinitelem úèinnosti (η),
který se blíí jedné, pokud je dodaný
výkon anténou vìtinou vyzáøen. Úèinnost se obvykle vyjadøuje v %. Ztratí-li
se v anténì napø. 10 % výkonu, bude
úèinnost 90 %, èili η = 0,9. Této úèinnosti odpovídá ztráta (L) vyzáøeného výkonu v dB:
LdB = 10 log (Pa/Pv ) =
= 10 log (90/100) = -0,46 dB,
o kterou se zmení zisk uvaované antény.
Pøi 50 % úèinnosti, kdy celou polovinu pøivádìného vf výkonu pohltí ztrátové
odpory, bude ztráta 3 dB. Na pøijímací
stranì se to prakticky projeví poklesem
síly signálu (jen) o 1/2 stupnì S.
Jak se lií úèinnost antény a vyzaøovací úèinnost antény, jde-li v obou
pøípadech o pomìr vyzáøeného a dodaného výkonu?
Vyzaøovací úèinnost antény ovlivòují pouze ztráty ve vlastní anténì. Pùsobí je proud ztrátovými odpory. U drátových KV antén je to pøedevím vf
odpor anténního vodièe a ztrátový
odpor dielektrika izolátorù.
(Celkovou) úèinnost antény pak
ovlivòují kromì zmínìných ztrát ve
vlastní anténì jetì ztráty nepøizpùsobením (ÈSV), ztráty v pøizpùsobovacích
obvodech a dále odporové i dielektrické
ztráty v zemi a v okolních vodivých i nevodivých objektech.
Vf proud proudící do antény se tedy
zèásti zmìní v teplo pøi prùchodu ztrátomateriál vodièe
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vými (neuiteènými) odpory a zèásti se
vyzáøí na vyzaøovacím (uiteèném) odporu antény.
Vyzaøovací odpor (nebo také odpor
záøení) antény je dán typem, rozmìry,
konstrukcí a umístìním antény  pøedevím její výkou nad zemí. Je vztaen
k amplitudì proudu v místì napájení.
Pokud je anténa v rezonanci (kdy jsou
reaktanèní sloky impedance, kapacita
nebo indukènost nulové), pøibliuje se
vyzaøovací odpor reálné  odporové
sloce vstupní impedance  rezistanci
v Ω, mìøené na svorkách antény.
Pøestoe vyzaøovací úèinnost bìných (nezkrácených) KV antén, pouívaných v amatérské praxi, je zpravidla
velmi dobrá a celkovou úèinnost antén
ovlivòují spíe ostatní vlivy, jsou pøíèiny
ztrát ve vlastní anténì, zpùsobené materiálem vodièù, zvelièovány. Proto se
o nich zmíníme podrobnìji (pøestoe si
to spíe nezasluhují).

Ztráty ve vodièích
Stejnosmìrný nebo støídavý proud
o velmi nízkém kmitoètu protéká celým
kruhovým prùøezem vodièe. Je ovlivòován jeho èinným odporem R (Ω):
R = 0,022 . l/d2 . K2

(1),

kde l je délka vodièe v m, d je jeho prùmìr v mm, a K je materiálová konstanta, vztaená k vodivosti mìdi (Cu), její
K = 1. Je odvozena z mìrného odporu
(ρ) vodièe o délce 1 m a prùøezu 1 mm2.
Konstanta K, resp. mìrný odpor mùe
u nìkterých materiálù nabývat rùzných
d (mm)
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hodnot v závislosti na jejich sloení,
popø. èistotì (viz tab. 1).
U mosazných slitin závisí mìrný odpor na pomìru mìdi a zinku. U bronzových slitin na pomìru mìdi a cínu (popø.
okyslièených fosforem). Tyto slitiny jsou
v porovnání s èistou mìdí pevnìjí,
tvrdí a klimaticky odolnìjí. Døíve se
pouívaly hlavnì na venkovní telefonní
vedení, a pro malou prùtanost i klimatickou odolnost jsou vhodným materiálem i na drátové antény.
Problematické jsou údaje o vlastnostech eleza, resp. oceli. Zatímco èisté elezo má pomìrnì dobrou vodivost,
jsou vodivosti nìkterých chromových
(nerezových) ocelí velmi nízké. Jsou to
také materiály magnetické (feromagnetické), které svojí zvýenou permeabilitou (µ) ovlivòují skinefekt a tím i vf odpor. Jako anténní vodièe se proto
pouívají jen povrchovì upravené, ponejvíce zinkováním. Relativní permeabilita µ ostatních, nemagnetických kovù je
prakticky rovna jedné (viz tab. 1).
Podle vzorce (1) má mìdìný (Cu)
vodiè o prùmìru d = 2 mm a délce l =
= 40 m stejnosmìrný odpor R = 0,22 Ω.
Vysokofrekvenèní proudy se vak
vlivem skinefektu íøí vodièem v relativnì tenké povrchové vrstvì, její tlouka s rostoucím kmitoètem klesá, take
vnitøní èást prùøezu vodièe se na pøenosu vf energie podílí stále ménì.
Pro vysokofrekvenèní odpor Rvf (Ω)
pøímého vodièe s kruhovým prùøezem
proto platí:
Rvf = 0,083 . l/d . √f. K

Dosazuje se kmitoèet f (MHz), délka
vodièe l (m), prùmìr vodièe d (mm) a ji
zmínìná materiálová konstanta K.
Vzorec platí pro definovanou délku,
podél které je prùbìh proudu rovnomìrný, tzn. e platí jak pro vodièe pøizpùsobených symetrických napájecích vedení
(tzv. ebøíèky), tak pro vodièe aperiodických irokopásmových antén s postupnou vlnou, jakými jsou napøíklad
zakonèené antény rhombické, nebo
dlouhodrátové (Beverage). Vzorec (2)
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materiál vodièe
Cu (K = 1)
fosforbronz (K = 1,8)
Fe (K = 3,2) µ = 1
Cu (K = 1)

fosforbronz (K = 1,8)
Fe (K = 3,2) µ = 1
Cu (K = 1)

fosforbronz (K = 1,8)
Fe (K = 3,2) µ = 1
Fe (K = 3,2) µ = 10
Fe (K = 3,2) µ = 100

Tab. 2. Graficky je kmitoètová závislost ztrátového vf odporu
a úèinnosti dipólu λ/2 z Cu vodièe o prùmìru d znázornìna
na obr. 1. I kdy Rvf s kmitoètem roste, je z obr. 1 zøejmé, e
vf ztráty jsou na vyích kmitoètech mení. Dùvod je ten, e
délka λ/2 dipólù se s kmitoètem krátí rychleji ne vzestup vf
odporu [4]. (Èíselné údaje ηa jsou zaokrouhleny na desetiny.)
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ji také respektuje kmitoètovou závislost
skinefektu.
Vysokofrekvenèní odpor R vf tého
Cu vodièe (d = 2 mm, l = 40 m) na kmitoètu f = 3,65 MHz tak èiní 3,17 Ω. Je
tedy podstatnì vìtí ne odpor stejnosmìrný.
Vf odpory vodièù rezonanèních
Rvf rez (W) klesají vlivem sinusového
rozloení vf proudù pøiblinì na polovinu hodnoty odporu Rvf. Pro ztrátový vf rezonanèní odpor pùlvlnné antény platí:
Rvf rez = 6,22 / (d√f) . K

(3).

Ztrátový vysokofrekvenèní odpor
Rrez (rezonanèní) pùlvlnné antény pro
kmitoèet f = 3,65 MHz, zhotovené z Cu
vodièe ∅ 2 mm stejné délky (l = 40 m),
bude èinit 1,63 Ω.
Podle [5] platí vzorec (3) s dostateènou
pøesností pro vodièe, jejich d > 1 mm
a f > 1,8 MHz.
Za pøedpokladu, e vyzaøovací, tzn.
uiteèný odpor Rrad èiní ve volném prostoru 73 Ω, vypoèteme vyzaøovací úèinnost antény ηa v procentech:

ηa = Rrad /(Rrad + Rvf rez) .100 %

(4)

a odpovídající ztrátu LdB ve vodièi antény
LdB = 10 . log (ηa /100)

(5).

Vzájemné porovnání ztrátových rezonanèních odporù R vf rez, vyzaøovací
úèinnosti ηa a vf ztrát LdB ve vodièi této
pùlvlnné (rezonanèní) antény zhotovené
ze tøí rùzných prùmìrù d (∅ = 2; 1
a 0,5 mm) nabízí tab. 2.
Porovnávají se antény, zhotovené
jednak z Cu vodièe (K = 1), dále z èasto
uívaného fosforbronzového vodièe
(K = 1,8) a pak i ze elezného (ocelového) vodièe (K = 3,2), jeho mìrný odpor (ρ = 0,174 Ω) je desetkrát vìtí ne
mìrný odpor vodièe mìdìného.
Výpoèet ukazuje zdánlivì pøekvapivou, ale relativnì dobrou úèinnost antény zhotovené z ocelového drátu. V koneèném dùsledku to napø. pøi uití
vodièe o prùmìru 2 mm znamená ztrátu
jen nìkolika desetin dB zisku antény,
co se pøi provozu prakticky vùbec neprojeví. Tento vzoreèkový výpoèet
vak nebere v úvahu permeabilitu µ
ocelového materiálu, která ztráty Fe vodièù zvyuje (viz tab. 2).

Poèítaèové výsledky
Témìø stejný závìr, k jakému jsme
doli vzoreèkovým výpoètem, nabízí
dnes bìnìji uívaný výpoèet anténními
simulaèními programy, kam jsou parametry nìkterých materiálù ji implementovány. Je to napø. mìrný odpor zinku,
ze kterého se sice anténní vodièe nezhotovují, ale pouívá se na povrchovou
(protikorozivní) ochranu Fe vodièù, kdy
zároveò zmenuje jejich vf odpor.
Mimoto je moné do programù zadat vlastní parametry, a to vèetnì pro-
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Obr. 1. Vf ztrátový odpor (Rvf rez) a úèinnost (η) dipólu λ/2 v závislosti na kmitoètu.
Parametrem je prùmìr (d) mìdìného vodièe. (Jde o ztráty, resp. úèinnost vlastního
záøièe, která nezahrnuje pøípadné dalí ztráty v napájecích obvodech.)
blematické permeability µ, její vliv na
ztráty jednoduchý vzoreèkový postup
nezahrnuje.
Podle demoverze programu EZNEC
5.0, ale i podle programu 4NEC2 èiní
zisk naeho pùlvlnného dipólu z Cu vodièe ve volném prostoru 2,04 dBi. Zvolíme-li ideální, bezeztrátový vodiè, vypoète program správnì teoretických
2,14 dBi, èili o +0,1 dB více ne s Cu vodièem.
Zisk dipólu z èasto uívaného fosforbronzového vodièe tého prùmìru je
jen o 0,216 dB mení. Pøedvolíme-li
v EZNECu pro patný ocelový vodiè
o ∅ 2 mm (K = 3,2, tj. ρ = 0,174 Ω/m)
µ = 10 a µ = 100, zvýí se ztráty pouze
na -0,9 dB, resp. na -2,16 dB, co odpovídá úèinnosti 81 %, resp. 60 %.
Vypoètené ztráty jsou vlastnì vedlejím produktem pøi komplexním výpoètu napájecích a smìrových vlastností antény.
S Cu vodièem uvedených rozmìrù
má ná dipól impedanci Za = 72,99 - j 2,35 Ω. Je tedy prakticky v rezonanci,
protoe reaktanèní sloka impedance je
témìø nulová. Anténa fyzické délky
l = 40 m tak rezonuje na kmitoètu f =
= 3,65 MHz (λ = 82,192 m, λ/2 = 41,1 m),
take je zkrácena na 97,3 % (èinitel
zkrácení k = 0,973). Kapacita závìsných izolátorù na koncích antény mùe
rezonanèní délku jetì mírnì ovlivnit.
Z uvedených výsledkù je nicménì
zøejmé, e u bìných drátových antén
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na KV pásma, jejich vyzaøovací odpory se pohybují øádovì v desítkách
ohmù, má materiál vodièù z praktických hledisek zanedbatelný vliv na
jejich úèinnost.
Tím spíe to platí o velkých smyèkových anténách (D > 0,33 λ) s vyzaøovacím odporem kolem 200 a 300 Ω. Nicménì povrchovì neupravené ocelové
vodièe by pouívány být nemìly.
Naopak u malých smyèkových antén
(D < 0,1 λ), jejich vyzaøovací odpor èiní
øádovì jednotky a desetiny ohmù,
ovlivòuje materiál a povrchová úprava
vodièù úèinnost antény velmi výraznì.
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