O úèinnosti antény (3)
Jindra Macoun, OK1VR
V druhé èásti èlánku o úèinnosti antén (PE 2/2008) jsme se zabývali ztrátami
v dielektrických materiálech izolátorù. Dnes toto téma zakonèíme kapitolou o napìovém a výkonovém zatíení koaxiálních kabelù, jejich dielektrická izolace je
v místì napájení antény v podstatì také anténním izolátorem.

Krátká rekapitulace
Kromì odporových ztrát v aktivních
anténních vodièích mohou ovlivnit vyzaøovací úèinnost antény jetì dielektrické ztráty izolátorù. Závisí na kvalitì dielektrika, vyjádøené èinitelem ztrát tgδ, na
kapacitì izolátoru Ci, na impedanci antény
Za v místì (na svorkách) izolátoru a na
provozním kmitoètu f.
Znovu pøipomínáme, e vyzaøovací
úèinnost antény ovlivòují jen ztráty ve
vlastní anténì, zatímco celkovou úèinnost antény ovlivòují jetì ztráty v napájeèích spolu s nepøizpùsobením (ÈSV),
ztráty v pøizpùsobovacích obvodech
a dále odporové a dielektrické ztráty
v zemi a v okolních vodivých i nevodivých
objektech.
Zatím se zabýváme jen ztrátami ve
vlastní anténì. Ty jsou v porovnání s právì zmínìnými mení, a proto i ménì významné. Èasto se vak pøeceòují.
Z døíve uvedených vzorcù [1] je patrné, e tyto ztráty jsou pøímo úmìrné kadému z uvedených parametrù (tgδ, Ci, Za,
f ). Realizátor antény je vak mùe ovlivnit
jen èásteènì  uspoøádáním vlastního
izolátoru, tzn. jeho konstrukcí, kapacitou
a pouitým dielektrikem. U vyích výkonù by mìl brát v úvahu jetì napìové
namáhání, resp. odolnost izolátoru proti
pøepìtí (prùbojnost). Zbývající vlivy, tzn.
kmitoèet, vf výkon a impedance na svorkách izolátorù jsou dány provozními poadavky, pøíp. typem zvolené antény.
U bìných drátových antén na KV
pásma obvykle pouíváme izolátorù:
l v místech nízké impedance  zpravidla u napájecích svorek koaxiálních kabelù nebo transformaèních èi symetrizaèních èlenù;
l v místì vysoké impedance  zpravidla na závìsných koncích anténního vodièe.
U vícepásmových antén se vak
mùe objevit vysoká impedance i v místì
napájecích svorek, napø. pøi symetrickém
(støedovém) napájení celovlnného dipólu,
resp. na druhé harmonické základního
provozního kmitoètu. Napìové namáhání izolátoru je maximální na vysoké impedanci, minimální na nízké impedanci.
V pøedchozí èásti [1] jsme naznaèili
jednoduchý zpùsob výpoètu pomìrù na

nízké impedanci napájecích svorek u pùlvlnné rezonanèní antény. Ke shodným
závìrùm docházíme i pomocí známých
simulaèních anténních programù EZNEC
a 4NEC2.
Na nízké impedanci nejsou vlastnosti
izolátoru kritické. A jde o kapacitu, kvalitu dielektrika èi prùrazné napìtí, resp. dielektrickou pevnost.
Impedance pøizpùsobené antény se
tam obvykle shoduje s impedancí napájeèe, popø. symetrizaèního èlenu. Pøi výkonech do 1 kW není napìtí na obvyklé impedanci 50 Ω vìtí ne 225 V (viz tab. 1)
a dielektrické ztráty svorkového izolátoru
z polyamidù s extrémní kapacitou 10 pF
neèiní na ádném z KV pásem více ne
nìkolik desetin wattu [1].
Paralelní kapacita 10 pF na svorkách
antény, resp. na konci napájeèe proto
také na ádném z KV pásem prakticky
neovlivní vypoètenou impedanci pùlvlnné
antény a tím ani její pøizpùsobení. Na
28 MHz, kde je paralelnì pøipojená kapacitní reaktance X c (kapacitní odpor)
svorkového izolátoru nejmení (-j 568 Ω)
a její vliv nejvìtí, se na impedanci 50 Ω
zhorí ÈSV = 1 jen o desetinu, na impedanci 200 Ω spadne ÈSV na 1,4 a na
300 Ω to bude ji 1,65.

Izolátor
na velké impedanci
Pro názornìjí porovnání vlastností
izolátoru na nízké a vysoké impedanci vyuijeme opìt pùvodní, 40 m dlouhý drátový dipól, ale na dvojnásobném kmitoètu,
kdy bude na svorkách dipólu øádovì stejná impedance i napìtí jako na koncích
antény, kde je napìové maximum. Výpoèet impedance na svorkách celovlnného
dipólu zadáme nìkterému z anténních simulaèních programù. S dostupnými anténními analyzátory je nereálné zjistit tak
vysokou impedanci pøímým mìøením na
vstupu antény, ale ani mìøením za pùlvlnným kabelovým opakovaèem impedance. Tak vysoké impedance jsou ji mimo
rozsah tìchto pøístrojù. Mìøení na vysokých impedancích umoòují jen laboratorní mùstky admitanèní.
Podle programu EZNEC bude 40 m
dlouhá anténa z dvoumilimetrového mìdìného vodièe v celovlnné rezonanci na
Obr. 1. Obrázek tahového anténního
izolátoru jsme dostali z Náchoda od
Luboe, OK1ACP,
jako ohlas na pøedchozí díl naeho
seriálu o úèinnosti
antény
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f = 7,13 MHz se vstupní impedancí Za =
= 5700 -j 6 Ω, tzn. s øádovì stejnou impedancí, jakou má anténa na svých koncích. Výpoèet ovem nepoèítá s paralelní
kapacitou (izolátoru) na vstupních svorkách. Pøi výkonu 1000 W poteèe do antény proud 0,42 A za teoretického pøedpokladu, e napájeè bude k této vysoké
impedanci pøizpùsoben. V ideálním pøípadì (tzn. s nulovou kapacitou na vstupu)
by to bylo moné ètvrtvlnným symetrickým transformátorem o vlnové impedanci
533 Ω. Pomìrnì velká paralelní kapacita
svorkového izolátoru (10 pF) by vak pøizpùsobení tak vysoké vstupní impedanci
tímto jednoduchým zpùsobem neumonila. Vedení by muselo být kratí, aby svojí
indukèní reaktancí vykompenzovalo kapacitní sloku vysoké vstupní impedance.
Podrobnìji se otázkou pøizpùsobení nyní
zabývat nebudeme. Vracíme se k výpoètu dielektrických ztrát.
Dosadíme-li vechny známé údaje do
vzorce pro ztráty
Li% = 2πf Ci Za tgδ.104.100 %

(16),

mùeme je kalkulaèkou vyèíslit
Li% = 2.3,14.7,13.106.10.10-12.5,7.103. 100.10-4.100 % =
2πf
Ci
Za tgδ
= 2,5 % ztrát, tj. pøiblinì 25 W z 1 kW,
které ohøejí svorkový izolátor celovlnné
antény. Na ètyønásobném kmitoètu, tedy
na 28 MHz, by to bylo ji 100 W, ale pøi
10x mení kapacitì  1 pF jen 10 W atd.
Vliv kadého parametru ve vzorci je
zøejmý. A na kmitoèet a impedanci mùeme u dané antény ovlivnit nepøíznivé
pomìry jen kapacitou a kvalitou izolátoru.
Zatímco na nízké impedanci rozhodila pomìrnì velká paralelní kapacita svorkového izolátoru pøizpùsobení jen nepatrnì, je její vliv na vysoké impedanci
znaèný, a to i na nejniím KV pásmu.
Proto by mìla být jeho kapacita co nejmení, alespoò tak, aby kapacitní reaktance izolátoru v Ω byla na daném kmitoètu alespoò tøikrát vìtí ne paralelnì
pøipojená vypoètená impedance antény Za.
Kapacitní reaktanci Xc [Ω] snadno vypoèteme pomocí jednoduchého vzorce
Xc = 159 155/f Ci,
kam dosazujeme za f kmitoèet v MHz
a za Ci kapacitu v pF.
Podobný vliv má kvalita a kapacita izolátoru na vysokoimpedanèním konci antény. Nepøíjemnou kapacitu tam musíme
maximálnì omezit vhodnými izolátory
(viz obr. 1), nejlépe vak zcela vylouèit
pouitím nevodivých (umìlohmotných) závìsných i kotevních lan. Tím
se zároveò zmení nepøíjemná vazba na
konce dalích vodièù (antén nebo kotevních a závìsných lan), které mohou svým
vyzaøováním degradovat záøení vlastní
antény.

Dielektrická izolace
vodièù
Víme, e rezonanèní (obecnì elektrická) délka izolovaných vodièù je ovlivòována nejen jejich tíhlostí a rozptylovou koncovou kapacitou, ale i dielektrickými
vlastnostmi a tloukou izolantu pokrývajícího vodiè [2]. Donedávna bylo mìøení
vlivu dielektrické izolace záleitostí experimentální. Dostupné anténní programy to
jetì neumìly.
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Tab. 1.

ñ

Vf výkon
[W]
0,1
1
10
100
1000
10 000

Vf napìtí [V] na impedanci
50 Ω 75 Ω 200 Ω 300 Ω
2,2
2,7
4,5
5,5
7,1
8,7
14,1
17,3
22,3 27,4
45
55
71
87
141
173
223
274
450
547
710
870
1414
1732

Poslední verze programu EZNEC
v.5.0 vak u výpoèet vlivu dielektrického
povlaku na elektrickou délku antény
umoòuje, a to i v bezplatné demoverzi
[3]. Neumí vak kvantifikovat dielektrické
ztráty, které v jisté míøe vyzaøování z izolovaných vodièù provázejí.
Hmatatelným dùkazem tìchto ztrát
jsou teplejí konce anténních záøièù, pokrytých vysokofrekvenènì mizernou
PVC izolací, jsou-li napájeny dostateènými výkony. Uvádí se, e jsou to ztráty relativnì malé. Jejich výpoèet nyní zvládá
komerènì dostupný profiesionální program EZNEC Pro. [4].
Nejjednoduím zpùsobem, jak se
tìchto ztrát zbavit, je pouít holý vodiè.
A kdy u izolovaný, tak polyetylenem
nebo teflonem. Ale proè vlastnì vodiè izolovaný!?
Aby ménì umìl jako anténa pøijímací, její funkci vìtinou dnes kadá vysílací anténa zároveò plní. Za urèitých
povìtrnostních situací toti pøedávají
proudící mlhové èástice, kapky detì èi
snìhové krupièky své statické náboje kovovým èástem antény, co zvyuje úroveò vnìjího umu (QRN) a o nìkolik
dB.

Elektrické namáhání
koaxiálních kabelù
Koaxiálními kabely bychom se pøi posuzování vyzaøovací úèinnosti vlastní antény zabývat nemuseli, protoe nejsou
souèástí vlastní antény. V souvislosti
s napìovým namáháním izolátorù na
vstupních svorkách antény se vak nabízí otázka, jakému napìtí ten který koaxiální kabel odolá.
Kromì obvyklých údajù, jakými je vlnová (charakteristická) impedance, kmitoètovì závislý útlum a èinitel zkrácení,
jsou pøi úvahách o napájení antén uiteèné i ménì sledované parametry  maximálnì pøenáený výkon a elektrická pevnost, resp. prùrazné nebo pøeskokové
napìtí. V katalogových údajích se udává
jako efektivní napìtí, které musí kabel vydret po dobu 1 minuty, obvykle na síovém kmitoètu 50 Hz.
Pevné dielektrikum prùrazné napìtí
zvìtuje. Polovzduné a vzduné má
odolnost mení. Na pøizpùsobených kabelech, zatìovaných výkony podle tab.
1, se vak tìchto hodnot v amatérských
podmínkách sotva dosáhne.
Dielektrická pevnost se udává v kV/
/mm. Suchý vzduch vykazuje pøi tlaku
760 mm Hg a teplotì 25 oC dielektrickou
pevnost 1,5 a 3 kV/mm v závislosti na
tvaru elektrod. Hrotová zakonèení prùraz usnadòují.
Dielektrická pevnost vzduchu klesá
pøi niím barometrickém tlaku. (Proto
také antény ve vyích nadmoøských výkách na svých koncích snadnìji srí.)
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Tab. 2.
Dielektr. izolace:
P  pìnový PE,
PE  pevný PE ,
PTFE  teflon

Zo

Dielektr. Vnìjí ∅
izolace [mm]

50 Ω

P

50 Ω

PE

5
10
5
10
5
10

50 Ω PTFE
Tuhá dielektrika
jsou oproti vzduchu
podstatnì odolnìjí. Napø. pro sklo se udáva 10 a 14 kV/
/mm, pro nylon a ostatní polyamidy asi
14 kV/mm. Vynikající odolnost vykazuje
teflon  60 kV/mm.
Koaxiální kabely s pevným dielektrikem jsou proto relativnì velmi odolné proti
prùrazu. Záleí na vnitøních rozmìrech,
tzn. na tlouce dielektrika mezi vnitøním
prùmìrem stínìní a povrchem vnitøního
vodièe.
Z hlediska prùrazu jsou proto na amatérských KV pásmech pouitelné i ty nejtenèí koaxiální kabely pøi napájení antén
výkony do 1 kW  ovem jen za podmínek pøizpùsobení, resp. za podmínek, kdy
se ÈSV na kabelu blíí 1. Stává-li se koaxiální kabel napájeèem ladìným, tj.
i pøi bìném dolaïování antény
transmatchem na výstupu vysílaèe,
resp. na vstupu napájeèe, tak nároky
na jeho napìovou odolnost rostou
úmìrnì s velikostí ÈSV na kabelu.
Uiteèné jsou proto katalogové údaje
o maximálním výkonovém zatíení koaxiálních kabelù. Podle mezinárodních norem IEC jde o maximální výkon, kterým je
moné na daném kmitoètu napájet vodorovnì uloený a pøizpùsobený koaxiální
kabel, umístìný v prostøedí s teplotou do
40 oC.
Maximální výkon je pak dán teplotou
vnitøního vodièe, pøi které si okolní dielektrická izolace zachovává své pùvodní
vlastnosti. Po jejím pøekroèení izolace
mìkne, dochází k excentrickému posuvu
vnitøního vodièe, ke zmìnì impedance,
pøípadnì a ke zkratu na stínìní.
Vnitøní vodiè je toti hlavním nositelem
èinných ztrát, vyjádøených útlumem koaxiálního kabelu v dB. Tyto ztráty mìní
pøenáený výkon v teplo, kterým se ohøívá dielektrická izolace. Protoe útlum kabelu se zvìtuje s kmitoètem a zmenuje
s rostoucím prùmìrem vnitøního vodièe,
bude i maximálnì pøenáený výkon závislý nejen na druhu dielektrika, ale i na rozmìrech kabelu a na kmitoètu.
Maximálnì pøípustná teplota vnitøního
vodièe je 200 oC v dielektrické izolaci
z teflonu (PTFE), 75 oC v izolaci z pevného polyetylenu (P) a 65 oC v izolaci z pìnového polyetylenu PE.
Orientaèní informaci o maximálním
výkonovém zatíení pøizpùsobených koaxiálních kabelù nabízí tab. 2. Platí pro
kabely s vnitøním vodièem lankem. U kabelù s plným vodièem se maximální zatíení zvyuje asi o 10 %. Maximální výkonové zatíení závisí na vnìjí teplotì,
zvlátì u kabelù s pìnovým PE dielektrikem. Klesá pøi vyích teplotách, zvyuje se pøi teplotách niích. Malou závislost na teplotì vykazují kabely s PTFE
(teflonovou) izolací.
Z hlediska výkonového zatíení a dalích vlastností není doceòován miniaturní, mrazuvzdorný koaxiální kabel (vnìjí
∅ 3 mm) typu VBPAM 50-1,5, vynikající
výrobek vrchlabského KABLA. Na KV
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Kmitoèet [MHz]
10
30
100
500 1000
Max. pøenáený výkon [W] pøi 25 oC
530
290
1600
890
800
450
3200
1800
6500
3800
20 000 15 000

160
480
250
960
2000
6200

65
50
210 140
120
80
420 290
880 600
2500 1700

pásmech spolehlivì pøenese kW výkon
a pøi napájení antén je témìø neviditelný. Obèas se jetì prodává na radioamatérských burzách za pøijatelný obnos.

Závìr
Z toho, co bylo uvedeno, je zøejmé, e
rozumnì uspoøádáné drátové KV antény neovlivòují monými zmìnami své vyzaøovací úèinnosti nijak výraznì kvalitu,
resp. dosah spojení. Rozdíly mezi shodnì
vybavenými stanicemi jsou zpùsobeny
spíe ostatními vnìjími okolnostmi,
které celkovou úèinnost antén ovlivòují.
Na jedné stranì jsou to pomìry na napájeèi, na druhé stranì  a na té pøedevím,
je to pùsobení zemì. Této problematice
bude vìnována pøítí èást.
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Obr. 2. Anténní i jiné izolátory jsou dnes
pøedmìtem sbìratelského zájmu. Nicménì jsou stále dùleitou souèástí antén. Izolátorem na obrázku je opatøena
sedmipásmová drátová anténa od firmy
Buckmaster Antennas z Virginie

