O úèinnosti antény (2)
Jindra Macoun, OK1VR
V první èásti èlánku (PE 1/2008) jsme se zabývali odporovými ztrátami anténních vodièù, tzn. vlivem materiálu vodièù na vyzaøovací úèinnost antén. Úèinnost
mohou také ovlivnit vlastnosti anténních izolátorù. Zvlátì pøi uití vyích, øádovì kW výkonù (co dnes není na amatérských pásmech neobvyklé), je namístì vìnovat konstrukci izolátorù pozornost, a to nejen z hlediska ztrát, ale i jejich
elektrické pevnosti (prùbojnosti). Je to tématem tohoto èlánku.
Pøi napájení antén malými výkony
jsou rozmìry aktivního anténního vodièe
ovlivnìny pouze mechanickými podmínkami. Avak ji pøi støedních výkonech
musí být brány ohledy na napìové pomìry na anténì, zvlátì ve vyích výkách (nadmoøských). Èím vìtí prùmìr
vodièe, tím nií napìový gradient pøi
stejném výkonu a mení monost rùzných ztrát, vèetnì ztrát ionizaèním srením (koronou) a pøeskoky. Napìové pomìry, pøedevím na vysokonapìových
bodech na koncích antény závisí na
vstupním výkonu, na výce antény nad
zemí, a na prùmìru anténního vodièe.
Výka antény ovlivòuje vyzaøovací odpor
a tudí i anténní proud a napìtí.
Dále uvádíme typický pøíklad postupu, pøi kterém se poèítají potøebné velièiny.

Vf napìtí má pak prùbìh velmi blízký
kosinovému, s maximy na koncích antény
a s minimem uprostøed.
Podél antény tak vznikne stojatá vlna,
která se vytvoøí z postupné vlny a vlny
odraené od koncù antény. (Nezamìòujme ji ale se stojatou vlnou na nepøizpùsobeném napájecím vedení.)
Známe tedy prùbìh napìového
(i proudového) rozloení, ale nikoliv jeho
velikost Ea na svorkách antény  na svorkovém izolátoru, a jeho maximální velikost Ea max na koncích antény  na koncových (závìsných) izolátorech.
Ea max na konci dipólové antény vypoèteme z èinitele stojaté vlny Sa podél
antény (nikoliv z ÈSV na anténním napájeèi) a vstupního napìtí Ea na svorkách
antény

Maximální vf napìtí
na anténì

Ea je napìtí na svorkách antény, urèené souèinem vstupní impedance Z a,
resp. rezistance R a a proudu I a. Podle
(7) víme, e pøi vf výkonu 1000 W je Ia =
= 3,7 A.
Take

vypoèteme jednoduchou metodou, pøijatelnou pro návrh a konstrukci antén pro
amatérské úèely.
Vyuijeme k tomu rezonanèní anténu, pùlvlnný dipól z Cu vodièe o prùmìru
d = 2 mm a délce l = 40 m na kmitoètu f =
= 3,65 MHz.
Prakticky stejný záøiè byl pouit u døíve probíraných smìrových a impedanèních vlastností antén Windom, OFC dipólu a G5RV [1].
Zatím budeme uvaovat anténu ve
volném prostoru, take úèinnost vyzaøování bude urèena pouze ztrátami ve
vlastní anténì, tj. dielektrickými ztrátami
izolantù a døíve diskutovanými odporovými ztrátami vodièù. Tzn. ztrátami, které ji
dále nelze jinak (napø. nadzemní výkou,
pøizpùsobením aj.) ovlivnit.
Z pøedchozích èástí víme, e vstupní
impedance Z a rezonanèní antény bude
mít jen reálnou sloku Ra, pøedstavující
vyzaøovací odpor Rv.. Reaktance jXa bude
prakticky nulová.
Ve volném prostoru a pøi malém prùmìru vodièe (tzn. velké tíhlosti antény)
se bude Ra blíit hodnotì 73 Ω.
Za = Ra ± j0 = Rv = 73 Ω

Ea max = Sa Ea

Ea = Ia Za = Ia Ra = 3,7 . 73 = 270 V

(8).

(9).

Zbývá urèit èinitele stojaté vlny Sa na
uvaovaném pùlvlnném dipólu, který mùeme principiálnì povaovat za ètvrvlnné, otevøené, postupnì se rozevírající
symetrické vedení [2, 3, 4], pro jeho vlnovou (charakteristickou) impedanci) Za0
platí vzorec (4, 5).
Za0 = 276 log 2l/d

(10),

kde l je délka a d prùmìr vodièe antény
ve stejných rozmìrových jednotkách.

Po dosazení zvolených rozmìrù dostáváme vlnovou impedanci Za0 = 1270 Ω.
Dále postupujeme stejnì jako pøi
výpoètu pomìrù na ètvrtvlnném symetrickém vedení s vlnovou impedancí Za0, zakonèeném (resp. zatíeném) pouze vyzaøovacím odporem Rv.
Nejprve vypoèteme èinitel odrazu Ka
Ka = (Za0 - Rv)/(Za0 + Rv)=
= (1270 - 73)/(1270 + 73) = 0,89

(11).

Z toho pak èinitel stojaté vlny Sa na
anténì
Sa = (1 + Ka)/(1 - Ka) =
= (1 + 0,89)/(1 - 0,89) = 17,18

(12).

Hledané Ea max
Ea max = Ea . Sa =
= 270 . 17,18 = 4640 V
(13)
je vlastnì vf napìtím mezi obìma konci
antény. Na kadém konci symetrické horizontální antény  dipólu, je pak proti
zemi polovièní napìtí, Ea max /2.
Tímto vf napìtím je také potencionálnì ohroen kadý, kdo by se za provozu
antény na konci dotýkal.
Sníením výkonu, napø. na desetinu
pùvodní hodnoty, tzn. na 100 W, se vypoètené Ea max nezmení desetkrát, ale ve
shodì se vzorcem (7) jen na 1/101/2, resp.
na 1/√10 = 0,316 Ea max, tj. na 1467 V.
Z této struèné úvahy o napìovém namáhání koncových izolátorù vyplývá, e
pøi daném výkonu závisí vf napìtí:
l Na vlnové impedanci antény, tzn.
na tíhlosti anténního vodièe. Èím je
anténní vodiè tenèí a delí, tím vyí je
vlnová impedance antény a vf napìtí
na jejím konci. Napìové namáhání
izolátorù je proto vyí na niích kmitoètech.
l Na pomìru Za0 a Rv. Èím vyí èinitel odrazu K a (tzn. blií jedné),
resp. èím vìtí rozdíl je mezi Rv a Za0,
tím vyí je vf napìtí na konci antény.

Izolátory
Anténním izolátorem se rozumí vhodné tìleso, které napø. dìlí dipólovou anténu v místì napájení na dvì èásti, popø.
oddìluje aktivní anténní vodiè od upevòovací èi závìsné konstrukce. Aktivní anténní vodiè se zavìuje mezi opìrné (zá-

(6).

Pøi vf výkonu Pi = 1000 W pak poteèe do antény proud Ia
Ia = (Pi /Ra )1/2 = (1000/73)1/2 =
= 3,7 A

(7).

Tento vf proud se rozloí sinusovì podél antény, s minimem na virtuálních koncích, které jsou od sebe vzdáleny λ/2,
leí tedy ponìkud za skuteènými konci
antény, její fyzická délka je zkrácena koeficientem 0,97, a èiní 40 m. Maximum vf
proudu je uprostøed antény.

Obr. 1. Tento dekoraèní QSL-lístek, který jsme dostali za spojení s Danem, OK1HRA,
ukazuje, e i tak technická záleitost, jakou je anténa, má v sobì kus poezie
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ñ

dielektrických ztrát. Èinitel ztrát je pak
definován jako tgδ. Pro hodnotu paralelního ztrátového odporu R pak platí:
Ri = 1/(2πf C tgδ)
Obr. 2a. Tahový izolátor, zpravidla keramický, se vyznaèuje malou kapacitou
mezi závìsnými oky

ñ

Obr. 2b. Klasický vajíèkový porcelánový
izolátor je dnes spíe pøedmìtem sbìratelského zájmu. Mezi radioamatéry vak
je stále populární. Vìtí kapacita mezi
anténním a kotevním vodièem pøi obvyklém propleteném upevnìní mùe nepøíznivì ovlivnit vlastnosti antény, není-li
omezena dalími sériovými izolátory.
Zámìnou prùvlaèných ok se kapacita
izolátoru podstatnì zmení. Tím se vak
také zmení jeho pevnost, protoe tìleso
izolátoru je pak namáháno tahem a nikoliv tlakem, proti kterému je výraznì odolnìjí. Vyí je naopak jeho napìová
odolnost (prùbojnost)
vìsné) body pomocí tahových izolátorù
(obr. 2a). Pro malé a lehké antény se obvykle pouívá porcelánových izolátorù vajíèkových (obr. 2b), které se uplatní i pøi
dìlení kotevních lan na mení nerezonanèní úseky tak, aby kotevní lana svým
vyzaøováním neovlivòovala elektrické
vlastnosti antény. Oblíbené a vyhovující
jsou také lehké, amatérsky zhotovené
páskové izolátory z kuprextitové podloky
(tzn. bez naplátované Cu fólie).
Anténní izolátor je v podstatì kondenzátor s pokud mono minimální kapacitou
(Ci), jeho dielektrikem je vhodný izolaèní
materiál. Charakterizují jej vlastnosti mechanické (rozmìry a tvar, tvrdost, pevnost, navlhavost) i elektrické (kapacita Ci,
ztrátový èinitel dielektrika, elektrická pevnost, resp. prùrazné (pøeskokové) napìtí
a relativní permeabilita dielektrického materiálu). Má se ovem poèítat i se zneèitìním (prachem, a zvlátì pak kouøovými
zplodinami) a vlhkem, které ztráty na izolátoru zvyují, i kdy nijak významnì.
Z tohoto hlediska je dùleitá i povrchová
úprava (napø. glazura) izolátoru.
Prùrazné napìtí izolátoru je napìtí destruktivní, pøi kterém je izolátor znièen.
Pøedchází mu napìtí ionizaèní, kdy dochází k ionizaci na povrchu, popø. v dutinách dielektrika kondenzátoru  izolátoru.
Projevuje se náhlým zvìtením ztrát, co
je pøíznakem poèínající destrukce dielektrika.
Elektrické vlastnosti izolátoru  kondenzátoru odvozujeme z náhradního paralelního zapojení ideálního (tj. bezeztrátového) kondenzátoru o kapacitì C i
a rezistoru Ri, reprezentujícího ztráty v dielektriku.
Ztrátový èinitel tgδ dielektrika je obvyklý zpùsob vyjádøení ztrát v dielektriku
kondenzátoru. Je-li dielektrikum dokonalé, protéká kondenzátorem vf proud, který
o 90 o pøedbíhá vf napìtí. Pøi ztrátách se
tento úhel zmenuje. Úhlový rozdíl od pùvodních 90 o, znaèený δ, se nazývá úhel
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a impedanci. Na nízké impedanci, zpravidla na svorkách nízkoimpedanèního napájeèe, koaxiálního kabelu, jsou témìø
vdy zanedbatelné. Na konci antény, tzn.
na vysoké impedanci mohou dosahovat
znaèných hodnot i pøi malých kapacitách
izolátorù.
Sériovým uspoøádáním nìkolika izolátorù oddìlených izolaèními úseky, popø.
jen izolaèními závìsnými lany se ztráty
omezí.
Výpoèet a posouzení ztrát na vysokonapìových místech antény zmíníme
v pøítím èísle PE.
Charakteristické vlastnosti, tzn. relativní permeabilitu εr a ztrátový èinitel tgδ
obvykle pouívaných izolaèních materiálù
uvádí tab. 1.

(14).

A pro pøibliný výkon ve wattech, ztracený v takovém kondenzátoru lze pouít
vzorce:
L = Ea2 2πf C tgδ

(15),

kde Ea je napìtí na izolátoru, Ci je kapacita kondenzátoru ve F(!) a f je kmitoèet
v Hz(!).
Dosadíme-li pro výpoèet ztrátového
odporu R i svorkového izolátoru nae
hodnoty f = 3,65 . 106 Hz, za C pomìrnì
velkou kapacitu 10 pF, tj. 1 . 10-11 F, a tgδ
= 100 . 10-4 (plexisklo, porcelán, skelný
laminát apod.), dostaneme Ri = 434 kΩ,
na kterém se ztratí pouze 0,17 W.
Potvrzuje se tím, e na nízké impedanci horí vlastnosti izolátoru neovlivòují
úèinnost antény.
Výhodnìjí je vyjadøovat ztráty Li v %
pøivedeného výkonu. Ztráty jsou tak vyjádøeny stejným zpùsobem jako ztráty ve
vodièích. Po pøepoètu na dB se pak mohou vechny ztráty jednodue sèítat.
Pøedpokládá se vak znalost impedance
Z (vedení, antény) v místì izolátoru.
Pro výpoèet ztrát pak platí
Li% = 2πf C Z tgδ . 100 %
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(16).

(Èíslování vzorcù v tomto èlánku navazuje na èíslování z první èásti v PE 2/08.)
Ztráty jsou pøi dané kvalitì izolátoru
a daném kmitoètu pøímo úmìrné kapacitì

Dielektrický materiál

εr

tgδ . 10-4

Keramika (kalit)
Sklo
Skelný laminát
Porcelán
Pry silikonová
Pry tvrzená
Pøeklika suchá

6,5
3,8 ÷ 5,2
3,3
5÷9
3÷8
2,5 ÷ 3,5
1,7

10
20 ÷ 100
90
60 ÷ 140
75 ÷ 150
150 ÷ 200
200 ÷ 700

TEFLON
PE
KRASTEN (trolitul)
UMAPLEX (plexisklo)
SILON
NYLON
PVC novodur
PVC novoplast
UMACEL (celuloid)
ChS POLYESTER
ChS EPOXI

2,1
2,3
2,4 ÷ 2,6
2 ÷ 3,2
2,84
2,84
2,82
4÷8
5,6 ÷ 6,5
3,24
3,84

1,5 ÷ 5
2÷3
4÷7
60 ÷ 200
200 ÷ 400
120
300
160 ÷ 700
200 ÷ 900
72
18

Parafín
Vosk vèelí

2,25
2,38

2
50 ÷ 100

Sníh prachový (- 6 o C)
(- 20 o C)
Led (- 12o C)
Voda

1,26
1,2
3,2
80

4,2
2,9
9
1500

Chemický název

N
N
polytetrafluoretylén
polyetylén
polystyrén
polymetylmetakrylát
polyamid
polyamid
polyvinilchlorid tvrdý
polyvinilchlorid mìkèený
nitrát celulózy
polyester pryskyøice
epoxidová pryskyøice

N
N
N
N
N

Poznámky k tab. 1:
l Tabulka je rozdìlena na ètyøi èásti. Polokami první èásti jsou bìné materiály.
Dále jsou to plastické hmoty i s jejich chemickými názvy. Písmenem N jsou oznaèeny
materiály více navlhavé. Navlhavost se vyjadøuje v procentech váhového pøírùstku
hmotnosti izolátoru. Mìla by èinit ménì ne 1 %.
l Parafín, popø. vèelí vosk jsou hmoty zalévací, kterými se mohou chránit dutiny
ochranných krytù na svorkách antén s rùznými anténními obvody.
l Také led, ale zejména voda mìní vlastnosti izolantù, zvlátì pak pronikne-li do
ochranných krytù. Nejlepí ochranou není co nejdokonalejí vodotìsná konstrukce
ochranného krytu, ale otvory v jeho nejnií èásti, odkud kondenzovaná i zateklá voda
odteèe.
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