Vliv zemì
na vlastnosti antén (1)
Jindra Macoun, OK1VR
Pøi návrhu a provozu antén se obvykle sledují hlavnì napájecí vlastnosti (pøizpùsobení, ÈSV). Teprve v druhé øadì se uvaují vlastnosti vyzaøovací - smìrové, které významnì ovlivòují vlastní radiokomunikaci.
Napájecí vlastnosti lze v amatérských podmínkách pomìrnì snadno
a pøesnì mìøit, zatímco u diagramù záøení tomu tak není. Zejména na
pásmech KV se jejich tvar spíe pøiblinì pøedpokládá, protoe nelze objektivnì odhadnout nezanedbatelný vliv zemì na vyzaøovací, ale i napájecí vlastnosti antény. Dostupné poèítaèové programy dnes øeí také tuto
problematiku. Cenné jsou programy, které umoòují pomìrnì pøesnì
kvantifikovat vliv rùzných typù zemì na vf vlastnosti antén, vèetnì úèinnosti. Vyuijeme jich pøi objasòování této problematiky
V návaznosti na pøedchozí 3 èlánky o vyzaøovací úèinnosti antény
[1] zmíníme jetì vliv zemì na (celkovou) úèinnost antény. Tuto èást
proto mùeme povaovat za ètvrté
pokraèování seriálu o úèinnosti antén, i kdy je název èlánku jiný.
Pøipomeòme, e (celkovou) úèinnost bìných drátových antén na KV
pásma ovlivòují kromì ji zmiòovaných a relativnì malých odporových

ztrát anténních vodièù a dielektrických ztrát izolátorù jetì útlumové
ztráty v napájeèích, pøizpùsobovacích obvodech a dále pak ztráty
v zemi.
Zemì (pùda) ovlivòuje zejména
vlastnosti smìrové, pøedevím vyzaøování ve svislé  elevaèní rovinì. Za
urèitých okolností má stejnì významný vliv i na vlastnosti napájecí, vèetnì úèinnosti.

Obr. 1. Vyzaøovací odpor horizontální a vertikální
pùlvlnné antény - dipólu nad zemí
[2]

Obr. 2. (Vlevo dole) Elevaèní diagramy záøení horizontální pùlvlnné
antény na kmitoètu 3,65 MHz, ve
výi 10 m (0,12 λ)
nad rùznými druhy zemì dle tab. 1

Týká se to hlavnì horizontálnì polarizovaných antén na nejniích
amatérských KV pásmech, instalovaných vìtinou relativnì nízko nad
zemí. Vzdálenost mezi zemí a anténou ovlivòuje vyzaøovací odpor antény natolik, e mùe být srovnatelný
nebo i mení ne ztrátový odpor
zemì, co sníí úèinnost antény pod
50 %. Zmínìné horizontálnì polarizované (vodorovné) antény mají  populárnì øeèeno  vìtí vazbu na svùj
zrcadlový obraz pod povrchem
zemì ne antény vertikální. Jejich vyzaøovací odpor proto kolísá, popø.
klesá se zmìnou výky výraznìji ne
u antén vertikálních, jak to napø. znázoròuje obr. 1, pøevzatý z odborné
anténáøské publikace [2]. Z hlediska
dále diskutované úèinnosti antény je
zajímavý prùbìh vyzaøovacího odporu horizontální antény v relativnì malých výkách, tzn. do výky 0,25 λ
(viz obr. 1).

Vlastnosti zemì
Ztrátový odpor zemì závisí na její
vodivosti a dielektrické konstantì.
Kadý typ zemì (pùdy) je tìmito parametry charakterizován, pøièem výraznìjí vliv na ztráty má vodivost,
viz tab. 1.
Obecnì je vodivost schopnost
prostøedí propoutìt energii (tepelnou, zvukovou, elektrickou). Mìrná
vodivost je materiálová konstanta,
charakterizující schopnost materiálu
klást odpor prùchodu elektrického
proudu. Jednotkou vodivosti je siemens na metr Sm 1, resp. S/m, tj.
vodivost krychle o hranì 1 m, mìøená
mezi dvìma protilehlými stranami.
Veobecnì platí, e dobrá anténní
pùda má pøedevím vysokou vodivost a/nebo velkou dielektrickou konstantu ε. Proto jsou vlhké pùdy lepí
ne suché, slané lepí ne bainaté.
Kamenitá, suchá nebo mìstská zastavìná pùda má velmi patnou vodivost, take se z hlediska ztrát øadí
mezi nejhorí. Daleko nejlepí anténní zemí je moøská hladina pøímo
pod anténou, popø. tìsnì kolem antény, umístìné na èlunu, lodi, pøístavním molu apod. Voda je také na roz-

Druh zemì (pùdy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

promrzlá zemì (permafrost)
stepní, píseèná pùda
mìsto, prùmyslová oblast
suchá, písèitá
kamenitá, skalnatá
normální (zahradní)
bainatá, hustý porost
vlhká, zasolená
sladká voda
moøská voda
kovová plocha

Vodivost σ
[S/m]
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,005
0,007
0,01 a 0,03
0,001 a 0,003
5,0
∞

Dielektrická
konstanta ε
4
3
3 a 5
10
13
13
12
14 a 20
80
81


Tab. 1. Vodivost a dielektrická konstanta rùzných typù
zemì (pùdy) a vodních ploch

Praktická elektronika A Radio - 05/2008

31

ñ

ñ

díl od ostatních zemí homogenním
prostøedím s konstantními parametry.
Parametry vìtiny ostatních zemí,
zvlátì tìch patných, se mohou mìnit jak ve vodorovném, tak ve svislém
smìru, a to i v závislosti na roèní
dobì, popø. na klimatických podmínkách. Proto se mùe mìnit i vliv
zemì na elektrické vlastnosti antén.
Do poèítaèových anténních programù jsou implementovány tøi základní kategorie prostøedí (zemì),
ovlivòující vlastnosti antén:
l perfect ground (dokonalá zem),
σ = ∞;
l real ground (reálná zem),
σ = 0,005 S/m, ε = 13;
l free space (volný prostor).
Nìkteré programy umoòují definovat kategorii real ground pøesnìji,
individuálním èíselným vkladem reálné vodivosti σ a dielektrické konstanty ε (napø. dle tab. 1).
Názornìjím pøedstavám o pùsobení rùzných parametrù na vlastnosti
antén napomáhají graficky znázornìné prùbìhy, shrnující øady systematicky vypoètených údajù. Nejinak je
tomu pøi demonstraci vlivù zemì na
úèinnost antén, jak nám to dokumentují napø. obr. 2 a 3.
Obr. 2 znázoròuje elevaèní diagramy horizontální pùlvlnné antény
nad rùznou zemí (dle tab. 1) v podélné ose antény. Ty platí na kmitoètu
3,65 MHz pro ná 40 m dlouhý dipól umístìný 10 m (0,12 λ) nad zemí,
tzn. v reálnì pouívané, ale nikoli
optimální výce z hlediska úèinné
(dálkové) radiokomunikace.
Rozdíly mezi maximy jednotlivých
diagramù platí za pøedpokladu, e
anténa je vdy pøizpùsobena. Pokud
by tomu tak nebylo, pak by odeèítané
dB rozdíly mezi maximy jednotlivých
diagramù byly jiné a neodpovídaly by
pouze zemním ztrátám, ale zahrnovaly by jetì ztráty nepøizpùsobením.
Obr. 3 nabízí komplexnìjí pøedstavu o vlivu zemì na úèinnost antény. V závislosti na výce, nad rùznou
zemí (dle tab. 1) znázoròují jednotlivé
prùbìhy úèinnost antény v %, popø.
ztrátu v dB. Referenèní (vztanou)
úèinností je teoretická 100 % úèinnost bezeztrátové antény nad dokonalou zemí s nekoneènou vodivostí.
Údaje byly opìt poèítány pro kmitoèet 3,65 MHz, ale platí s dostateènou
pøesností i na ostatních KV pásmech.
Proto je na vodorovné stupnici uvedena také výka antény ve vlnové
délce.
V rozsahu výek od 0 do 0,25 a
0,3 λ je maximum záøení horizontální
antény orientováno vdy kolmo k obloze (elevace 90 o), take na vodorovné výkové stupnici lze pøímo odeèítat ztráty v dB nebo úèinnost v %
v závislosti na druhu, popø. kvalitì
pùdy.

Obr. 3. Úèinnost
pùlvlnného dipólu
nad rùznou zemí
dle tab. 1. Referenèní vztanou
hodnotou je teoretická 100 %
úèinnost bezeztrátové antény
nad dokonalou
zemí

Tab. 2.
Výka antény Vstupní rezistance
[m]
[λ]
[Ω]
2,5
5
7,5
10
15
20
25

0,03
0,06
0,09
0,12
0,18
0,24
0,3

2,15
8,35
17
29,6
56,2
80,4
94,2

56,7
46,5
47,4
53
69,5
84
91

ÈSV50Ω
23
6
2,8
1,7
1,1
1,6
1,9

Zisk
[dBi]

1,14
1,1
1,07
1,07
1,4
1,7
1,8

Èím je anténa vý, tím ménì ji
zemì ovlivòuje. Naopak úèinnost antén se s klesající výkou veobecnì
sniuje, protoe se zvyuje jejich ztrátový odpor. S tím ovem významnì
souvisí i napájecí vlastnosti antény.
Jak bylo výe zmínìno, klesá vyzaøovací odpor horizontálních antén
pøi niích výkách natolik, e je
srovnatelný, popø. i nií ne ztrátový
odpor zemì, co vede k malé úèinnosti antény. V extrémních pøípadech
mùe být vyzaøovací odpor antény
srovnatelný se ztrátovým odporem
anténního Cu vodièe.
Tento negativní trend pøi sniování úèinnosti antény vlivem zemì má
paradoxnì pøíznivý vliv na napájení,
resp. pøizpùsobení. Vstupní impedance nízko zavìené antény toti vlivem zemních ztrát neklesne na teoretické hodnoty øádovì nìkolika
ohmù, co by pùsobilo obtíe pøi pøizpùsobení na obvyklou vlnovou impedanci koaxiálního napájeèe  50 Ω.
Výraznìji by se pak uplatnily i ztráty
v pøizpùsobovacích obvodech, jejich
souèásti také nejsou ideální - bezeztrátové. Jinými slovy zemní ztráty
u velmi nízko zavìených horizontálních dipólù pøíznivì ovlivòují jejich
pøizpùsobení, co sniuje nároky na
parametry pøizpùsobovacích obvodù
(ATU), které nakonec nemusí být vùbec pouity.
Jiný pohled na tuto problematiku
pøibliují èíselné údaje ve srovnáva-
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9,01
8,95
8,85
8,71
8,27
7,57
6,94

Ztráta zisku
[dB]
[%]

-2,03
2,36
4,67
5,81
6,48
6,29
6,09

-11,04
-6,59
-4,18
-2,9
-1,79
-1,37
-0,85

92
78
62
49
34
26
18

cí tab. 2. Podle výky v m nebo λ
jsou tam seøazeny vstupní rezistance
antény v Ω nad dokonalou a (èervenì) nad reálnou zemí (σ = 0,005 S/m,
ε = 13). Jsou to vlastnì odporové
sloky vstupní impedance pùlvlnného
dipólu v rezonanci, tzn. s nulovou
nebo nepatrnou reaktanèní slokou.
Proto byla pøi výpoètu programem
EZNEC v kadé výce korigována
pùvodní výchozí délka antény 40 m
tak, aby reaktanèní sloka impedance vymizela. Korekce nejsou velké,
rezonanèní délky se mìní jen v rozsahu 39,2 a 40,2 m pøi vodorovné
anténì (v tabulce nejsou uvedeny).
Dále je uveden ÈSV na vlnové impedanci 50 Ω pro oba druhy zemì.
Nad reálnou zemí je pøi nízko zavìené anténì ÈSV ≅ 1. Impedance antény se prakticky shoduje s impedancí
napájeèe, take odpadá dalí dopøizpùsobování za cenu meního zisku,
jak je uvedeno v posledním sloupci.
Údaje v tab. 2 tak vlastnì kvantifikují
prùbìh køivky experimental values
na obr. 1.
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