Vliv zemì
na vlastnosti antén (2)
Jindra Macoun, OK1VR
V minulém èísle PE jsme se zabývali vlivem rùzných druhù zemì
(pùdy) na úèinnost a napájení (impedanci, ÈSV) horizontálních pùlvlnných dipólù, upevnìných relativnì nízko nad zemí, tedy antén, které se
èasto pouívají na amatérských KV pásmech. Døíve ne podobným zpùsobem posoudíme úèinnost antén vertikálních, zmíníme zásadní rozdíl
mezi vyzaøováním antén horizontálních a vertikálních.
Na amatérských KV pásmech,
zvlátì pak tìch nejniích, výraznì
ovlivòuje vlastnosti antén relativnì
blízká zemì. Týká se to pøedevím
vlastností vyzaøovacích, které významnì rozhodují o dosahu radiokomunikace.
Vliv zemì se nicménì èasto podceòuje, èi spíe neuvauje, a kvalita
antény se zjednoduenì a v podstatì
nesprávnì hodnotí jen podle impedanèního pøizpùsobení a podle publikovaných diagramù záøení, které
pùsobení zemì zpravidla vùbec nerespektují, protoe obvykle platí v podmínkách volného prostoru.
Popravdì se skuteèný vliv zemì
na parametry antény urèuje obtínì,
i kdy jsou dnes pro tento úèel neocenitelnou pomocí rùzné poèítaèové
programy. Je pøíznaèné, e jejich
cena a dostupnost je pøevánì závislá právì na tom, jak kvalitnì zvládají
implementaci zemí do anténních výpoètù.
Pro zjednoduené výpoèty i názorný výklad se zavádí pøedpoklad dokonale vodivé rovinné zemì, která
pùsobí jako zrcadlo. Pro zem s koneènými (definovanými) parametry
nedává sice tato jednoduchá zrcadlová teorie zcela pøesné výsledky, ale

vyhovuje a èasto se pouívá pro pøibliný i praxi vyhovující výpoèet.
Proto také v dalím výkladu vyzaøovacích vlastností vyuijeme zrcadlového obrazu antény nad zemí dle
obr. 1, kde jsou schematicky znázornìny tyto záøièe:
 pøímý svislý,
 pøímý naklonìný,
 pøímý vodorovný.
Celková délka kadého nech nepøesahuje λ/2. Napájení není vyznaèeno, ale pro jednoduchost uvaujme
napájení uprostøed.
Okamitou fázi napìtí na koncích
oznaèují znaménka + a . Rozdíl fází
na protilehlých koncích kadého záøièe èiní 180 o. Smysl vf proudù pak
znázoròují ipky podél záøièù.
Pro dvojice zrcadlových obrazù
platí:
l Oznaèíme-li horní konec svislého záøièe kladnì (+) a spodního zápornì (), musí být shodnì oznaèeny
odpovídající konce jeho zrcadlového
obrazu. Shodný je proto i smysl vf
proudù podél záøièe a jeho obrazu,
oznaèený shodnì orientovanými ipkami.
l Podobné je to u záøièe naklonìného, horní konce jsou (+), spodní
konce ().

Obr. 1. Zrcadlení lineárních antén
nad rovinnou zemí
l Zvìtuje-li se dále náklon záøièe, zaujme nakonec polohu vodorovnou, take jeho zrcadlový obraz
s ním bude rovnobìný. Shodné konce (oba levé a oba pravé) skuteèného
a zrcadlového obrazu nemohou být
nyní oznaèeny shodnì, nýbr opaènì
(+) a (). Opaèný je proto i okamitý
smysl vf proudù, ipkami znázornìný.
Z uvedeného je zøejmé, e podél
svislé (vertikálnì polarizované) antény a jejího obrazu teèou vf proudy
stejným smìrem, kdeto podél antény vodorovné (horizontálnì polarizované) a jejího zrcadlového obrazu teèou vf proudy smìrem opaèným.
Struènì øeèeno:
 vertikálnì polarizovaná anténa je se svým obrazem v e f á z i,
 horizontálnì polarizovaná anténa je se svým obrazem v p r o t if á z i.
Výsledný diagram záøení antény,
umístìné nad zemí, pak vznikne superpozicí diagramù skuteèné antény
a jejího obrazu.
Jsou-li vf proudy v této dvojici lineárních dipólù ve fázi, tzn. pøi vertikální polarizaci, tak se sèítá, maximalizuje jejich vyzaøování v rovinì
horizontální  a odeèítá, minimalizuje v rovinì vertikální.
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Obr. 2. Elevaèní diagramy záøení (b)
pùlvlnného vertikálního dipólu (a)
a ètvrtvlnného vertikálního unipólu 
antény GP (c) ve volném prostoru
jsou prakticky shodné

b)
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Obr. 3. Elevaèní diagramy záøení pùlvlnného horizontálního dipólu a ètvrtvlnného vertikálního unipólu  antény GP
nad dokonalou zemí (perfect ground) názornì dokumentují výhodné vyzaøování vertikální antény pod nízkými elevaèními úhly. Diagramy platí pro výku dipólu 0,125 λ
(= 10 m na 3,65 MHz) a pro výku paty unipólu 0,0125 λ
(= 1 m na 3,65 MHz) nad zemí
Jsou-li proudy ve dvojici lineárních dipoåù v protifázi, tzn. pøi jejich
horizontální polarizaci, sèítá se jejich pùsobení v rovinì vertikální a minimalizuje v rovinì horizontu.
Nad dokonale vodivým povrchem
zemì by proto mìla vertikální anténa
záøit maximálnì v rovinì horizontu 
v nulové elevaci. Ve skuteènosti závisí elevaèní úhel maximálního záøení
vertikální antény na parametrech (vodivosti a dielektrické konstantì) skuteèné zemì a pak i výce antény nad
touto zemí.
Maximum záøení horizontálního
dipólu nad rovinnou zemí je naproti
tomu orientováno vdy nahoru
v elevaci 90 o, pokud ovem výka
antény nad zemí nepøesáhne 0,25 a
0,3 λ. V rovinì horizontu, tj. v nulové
elevaci je vyzaøování minimální. Parametry zemì ovlivòují jen úroveò
maxima, resp. zisk, ale nikoliv kolmou orientaci maxima.
Z hlediska dosahu, ale i vesmìrového pokrytí ve vodorovné
(azimutální) rovinì by tedy mìla
být na KV pásmech dávána pøednost vertikálnì polarizovaným anténám.
Na nejniích KV pásmech je vak
vertikální pùlvlnný dipól pro svoji celkovou výku v amatérských podmínkách sotva realizovatelný, nehledì na
potíe s instalací napájeèe. Jeho
úèinným a témìø rovnocenným ekvivalentem je o polovinu nií ètvrtvlnný unipól (nebo také monopól) se
ètyøprvkovou protiváhou, èili anténa
typu GP (ground plane), popø. nìkteré její zkrácené konstrukèní modifikace. (Podrobnìji se k tìmto anténám
vrátíme v nìkterém z pøítích èísel
PE.)
Prakticky shodné vyzaøování vertikálního pùlvlnného dipólu a ètvrtvlnné antény GP dokumentují vypoètené elevaèní diagramy záøení obou
antén ve volném prostoru na obr. 2.
Maxima obou antén jsou orientována shodným smìrem, kolmo k po-

Obr. 4. Elevaèní diagramy záøení ètvrtvlnného vertikálního
unipólu  antény GP nad rùznými typy zemí. Pata antény,
resp. vodorovné vodièe protiváhy jsou ve výce 0,125 λ
(= 10 m na 3,65 MHz) nad zemí

délné ose antény. Nepatrnì se lií jen
svojí úrovní. Pùlvlnný dipól skuteènì
vykazuje teoretický zisk 2,14 dBi,
resp. 0 dBd, zatímco zisk antény GP
je ve volném prostoru jen o 0,65 dB
nií a èiní 1,49 dBi, resp 0,65 dBd.
Tato nepatrná ztráta jde na vrub 3 dB
úhlu záøení (íøky diagramu) v elevaèní rovinì, který èiní 78,5 o u pùlvlnného dipólu. U antény GP je o 17 o
irí a je 95,5 o. Pro úplnost dodáváme, e vypoètené zisky nezahrnují
ztráty v pouitých Cu vodièích o prùmìru 2 mm, které èiní 0,1 dB u pùlvlnného dipólu a 0,2 dB u antény
GP.
Principiální rozdíl mezi smìrovými vlastnostmi horizontálních
a vertikálních antén pak znázoròují
elevaèní diagramy pùlvlnného horizontálního dipólu a ètvrtvlnného vertikálního unipólu nad dokonalou zemí
(na obr. 3), kdy je rozdíl v záøení
obou antén pod nízkou elevací maximální. Podle zvolené elevace èiní a
nìkolik desítek dB ve prospìch antény GP. Napø. pøi elevaci +10 o odeèteme z diagramu o 30 dB vyí úroveò
záøení antény GP. Podobnì je tomu
i v praktických pøípadech nad reálnou
zemí, i kdy tam je úèinnost antény
GP veobecnì ponìkud mení ne
úèinnost horizontálního dipólu. Pøíèinou je právì pøevaující záøení podél
ztrátové zemì, zatímco horizontální
anténa podél zemì záøí minimálnì.

Kvalita zemì
a úèinnost antény GP
Nyní mùeme navázat na informace z minulého èísla PE, kde jsme
na obrázku elevaèními diagramy znázornili vliv nìkolika typù zemì na zisk
horizontálních pùlvlnných dipólù.
Na obr. 4 je podobnì znázornìno
záøení vertikální antény GP, upevnìné rovnì 10 m nad zemí (0,125 λ).
Shodnými èísly (dle tab. 2 v PE 5/
/2008) jsou také oznaèeny typy zemí
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a jim odpovídající elevaèní diagramy:
 èerná, è. 11, dokonalá zemì
(perfect ground);
 modrá, è. 10, moøská (slaná)
voda (σ = 5, ε = 81);
 zelená, è. 9, øíèní (sladká) voda
(σ = 0,003, ε = 80);
 èervená, è. 6, normální, zahradní zemì (σ = 0,005, ε = 13);
 fialová, è. 5, mìstská, zastavìná zemì (σ = 0,001, ε = 4).
(Dalí typy zemí byly pro vìtí
pøehlednost znázornìní vynechány.)
Kolmá orientace (elevace 90 o)
maxima záøení se u horizontální antény s kvalitou zemì a výkou antény
nemìnila (a do výky 0,25 λ). U vertikální antény GP je to ponìkud sloitìjí. Horí kvalita pùdy také sniuje
zisk antény, ale zároveò zvyuje elevaci maxima záøení. Na vyích KV
pásmech, kde není obtíné umístit
základnu (protiváhu) GP antény
výe, lze vyí elevaèní úhel maxima
sníit vyí polohou antény. Ztráty
v zemi vak zmìna výky ovlivní
ménì ne u antény horizontální. Dùvodem je zøejmì stínící úèinek protiváhy, která vliv zemì na úèinnost
vertikálního záøièe antény ponìkud
redukuje.
Vyjádøíme-li rozdíly v zisku antén
na obr. 4 v % vyzáøeného výkonu
proti 100 % výkonu antény nad dokonalou zemí, dostáváme tyto orientaèní údaje pro úèinnost vertikální antény typu GP nad rùznou zemí ve
výce 10 m, resp. 0,125 λ:
Dokonalá zemì (11) 100 %.
Moøská (slaná) voda (10) 85 %.
Øíèní (sladká) voda (9) 40 %.
Normální (zahradní) zemì (6) 25 %.
Zastavìná, mìstská zemì (5) 17 %.
Pozorný ètenáø zaregistruje rozdíl
v maximálním zisku antény GP nad
dokonalou zemí na obr. 3 a na obr. 4,
který èiní 1,1 dB. Pøíèinou je vìtí
výka antény GP na obr. 4, tzn. pøíznivìjí vzdálenost mezi anténou a jejím zrcadlovým obrazem, které spolu tvoøí virtuální dvouèlennou anténní
soustavu.
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