Vliv zemì
na vlastnosti antén (3)
Jindra Macoun, OK1VR
V minulém pøíspìvku na stejné téma jsme zmínili zásadní rozdíl mezi vyzaøováním horizontálních a vertikálních antén, jsou-li instalovány relativnì nízko nad
zemí. Pøestoe zemì ovlivòuje úèinnost vertikálních antén nepøíznivìji, jsou
z hlediska bìné radiokomunikace na amatérských KV pásmech výhodnìjí. Proto se budeme v dalím zabývat pøevánì anténami s touto polarizací, konkrétnì
anténami typu GP.
Pozdìji bude popsáno záøení vertikálních antén GP nad rozhraním dvou zemí,
co by mìlo pøispìt k reálnìjímu pohledu na podmínky, ve kterých se antény
provozují a které jejich èinnost ovlivòují.

Obr. 1 a. Anténa je ve výce h, popø. jetì ve vzdálenosti X od pøevánì rovného
rozhraní dvou zemí (moøského èi jezerního pobøeí, suché a mokré zemì apod.)
Zatím se poèítalo s tím, e zemì definovaných parametrù je homogenní co do
rozlohy i hloubky v celé oblasti, která
ovlivòuje vlastnosti antény. V praxi vak
tento pøedpoklad obvykle nebývá splnìn.
Sloení zemì (pùdy), není homogenní,
antény mohou být na rozhraní rùzných
typù zemì, které také nemusí leet v jedné rovinì. Vypoètené údaje, vycházející
z parametrù jediné zemì, pak nevystihují
reálné pomìry a mají víceménì orientaèní charakter.
Výpoèetní program EZNEC vak
mùe popisovat prostøedí, resp. zemi
ovlivòující vyzaøovací vlastnosti antén
pøesnìji [1]. Za jistých pøedpokladù mùe
program poèítat se dvìma druhy zemí.
V EZNECu je konkrétní typ zemì oznaèován jako medium s danými parametry 
mìrnou vodivostí σ (mS/m) a permitivitou,
resp. dielektrickou konstantou ε.
Hranice obou zemí (medií) mùe být
buï rovná (linear boundary), dìlící ne-

Obr. 1 b. Anténa je ve výce h, popø. jetì ve vzdálenosti X od pøevánì rovného, ale stupòového (pøíkrého) rozhraní
obou zemí, které nejsou ve shodné výce (vysoké pobøeí, dlouhá stavba 
panelák apod.
koneènou zemní rovinu na dvì poloroviny, nebo kruhová (circular boundary),
kdy jeden typ zemì tvoøí jakýsi ostrov
uprostøed nekoneèné plochy druhé zemì.
V obou pøípadech pak jetì nemusí leet
obì zemì ve shodné rovinì (obr. 1).
Protoe kombinace dvou zemí s rùznými parametry znaènì komplikuje matematické problémy pøi výpoètu anténních
vlastností, zavádìjí se tato zjednoduení:
l Jeden, øeknìme základní typ zemì,
oznaèovaný v programu jako medium 1,
je vdy v nulové výce.

Obr. 2 a. Anténa je ve výce h, uprostøed
kruhového rozhraní, popø. uprostøed kruhové mìstské zástavby s prùmìrem 2R
apod.

Obr. 2 b. Anténa je ve výce h nad zvýeným kruhovým rozhraním o polomìru
R, popø. nad kruhovou výkovou budovou,  H nad okolní zemí. Malý a velmi
malý polomìr kruhového rozhraní prakticky modeluje anténu na vìi (rozhlednì) nebo stoáru
Druhý typ zemì  medium 2, leí buï
ve stejné úrovní, nebo níe. Jeho výka H
je proto vzhledem k základní nulové výce media 1 buï nulová, tedy shodná,
nebo negativní.
l Napájecí vlastnosti antény, tzn. její
impedance, daná vf proudy v anténních
vodièích, je poèítána jen vzhledem k parametrùm jednoho, anténì obvykle nejbliího typu zemì  media 1. Jinými slovy  druhý typ zemì (medium 2), se ve
výpoètu napájecích vlastností antény neuplatòuje, i kdy ji pochopitelnì také èásteènì ovlivòuje. Její vliv vak zohledòují
výpoèty vlastností vyzaøovacích, tzn. zisk
a diagram záøení, co je podstatné.

Obr. 4. Elevaèní diagramy ètvrtvlnného
unipólu nad ideální zemí a pùlvlnného dipólu ve volném prostoru

Obr. 3. Elevaèní diagramy referenèní antény GP nad ideální
zemí ve výkách h = 0  0,1 λ  0,2 λ  0,3 λ  0,4 λ. Údaje na
svislé dB stupnici jsou vztaeny k maximálnímu zisku 8 dBi
antény GP pro h = 0,3 λ
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Obr. 5 . Elevaèní diagramy antén GP ve výce h = 0,3 λ (obr. 5 a) a ve výce h = 0,01 λ (obr. 5 b): nad ideální zemí (σ a ε = ∞); nad
hladinou moøské vody (σ = 5, ε = 80); nad reálnou, zahradní zemí (σ = 0,003, ε = 13); nad zastavìnou zemí (σ = 0,001, ε = 4).
Údaje na svislé dB stupnici jsou vztaeny k maximálnímu zisku antény GP nad ideální zemí ve výce 0,3 λ (obr. 5 a) a 0,01 λ
(obr. 5 b). Na kadém diagramu je uveden zisk antény v optimální elevaci
V praxi se konfiguracim dvou rùzných
zemí pøibliují situace, kdy jsou antény instalovány napø. na rovném nebo mírnì
zvlnìném bøehu moøe nebo jezera, nebo
na ostrovì vodou obklopeném (èastá expedièní QTH) apod.
V naich vnitrozemských podmínkách
pak mùe být ostrovem výková budova
uprostøed nií zástavby nebo jiného prostøedí. Lineárním rozhraním mohou být
napø. hranice lesù a polí apod.
Nezbytnými údaji pro výpoèty záøivých vlastností (zisku, diagramù záøení
nebo elevaèních úhlù) modelovaných antén, instalovaných nad dvojí zemí, jsou
kromì vodivostí σ a dielektrických konstant ε jetì rozmìry, popisující polohu
dané antény nad rovným nebo kruhovým
rozhraním obou zemí, jak to naznaèují
obr. 1 a 2.
l U rovného rozhraní (linear boundary) urèuje polohu antény výka h (souøadnice z) nejniího bodu antény a vzdálenost X (souøadnice x) smìrem do
zemì 1, popø. jetì záporná výka  Ht
(souøadnice z), neleí-li obì zemì v jedné
rovinì.
l U kruhového rozhraní (circular
boundary) urèuje polohu antény rovnì
výka h a polomìr kruhového rozhraní R,
který je hranicí obou zemí, popø. jetì
záporná výka  Ht, o kterou èní kruhová zemì 1 nad okolní zemí 2. Polomìrem
R je definována centrální a jediná poloha
antény ve støedu kruhu o prùmìru 2R.
Pùvodní vesmìrový azimutální diagram
záøení antény GP tak není dvojí zemí deformován, protoe se vdy poèítá s anténou ve støedu kruhu.
Texty k obr. 1 a 2 pøibliují znázornìné konfigurace obou zemí praktickým pøípadùm, ke kterým se pøítì vrátíme.

Referenèní (vztané)
antény
Názornìjí pøedstavy o vlivu rozmìrových parametrù na vlastnosti antén nabízejí spíe grafické prùbìhy ne tabulkové
formy. Jsou uiteèné i pøi vzájemném porovnávání antén nad (rùznou) zemí, která
jejich vlastnosti ovlivòuje.
Vypoètené nebo namìøené údaje se
obvykle vztahují k parametrùm nìjaké referenèní, neboli normálové antény. Pro
vertikální antény je referenèní anténou
obvykle ètvrvlnný unipól (nebo monopól)
nad ideální zemí, tzn. nad bezeztrátovou
a dostateènì velkou protiváhou. Elevaèní
diagram záøení takového unipólu v nulové

výce (h = 0) nad ideální protiváhou
(obr. 3) charakterizují tyto parametry:
Gi = 5,14 dBi, tj. zisk proti izotropickému (vesmìrovému) záøièi nebo
Gd = 3 dBd, tj. zisk proti pùlvlnnému
dipólu a
Φ3E = 39 o elevaèní úhel záøení, nebo
také úhel polovièního výkonu ve svislé
rovinì.
Ménì informovaní mohou pochybovat
o zisku 3 dBd proti pùlvlnnému dipólu, jeho zisk je o 3 dB nií a èiní pouze
0 dBd, resp. 2,14 dBi. Za pøedpokladu, e
jsou obì antény (unipól nad ideální zemí
a dipól ve volném prostoru) napájeny stejným výkonem, vyzaøuje tento výkon ètvrtvlnná anténa pouze do polovièního prostoru. Na obr. 4 jej pøedstavuje polovina
elevaèního diagramu pùlvlnné antény.
Druhá (zrcadlová) polovina pod vodivou
protiváhou prakticky neexistuje, take vyzaøovat nemùe. Proto je maximální úroveò (nadzemního) záøení unipólu v rovinì horizontu dvojnásobná, resp. o 3 dB
vyí, a odpovídá elevaènímu úhlu záøení
39 o v celém azimutu 360 o. Elevaèní úhel
záøení pùlvlnné vertikální antény ve volném prostoru je prakticky dvojnásobný,
proto má vùèi unipólu o 3 dB nií zisk
(obr. 4). Uvedené pochopitelnì platí za
pøedpokladu, e obì antény jsou dobøe
pøizpùsobeny.
Prakticky stejnì jako unipól záøí klasická anténa GP se ètyømi radiálními prvky, pokud leí tìsnì nad ideální zemí.
Kdy se výka GP antény zvìtuje, tak
její zisk stoupá vlivem pøíznivìjí vzdálenosti mezi anténou GP a jejím zrcadlovým obrazem. Obì spolu toti tvoøí virtuální, dvouèlennou, soufázovì napájenou
anténní soustavu. Nad ideální zemí mùe
její zisk teoreticky dosáhnout a k 8 dBi
pøi výce antény GP 0,25 a 0,35 λ, tzn.
pøi optimální vzdálenosti mezi anténou
GP a jejím zrcadlovým obrazem. Ta je
dvojnásobná a èiní 0,5 a 0,7 λ, take
není v oblasti maxima kritická. Zisk se
zde mìní jen o 0,3 dB. Poté ale zaène ji
rychle klesat. Charakteristickým znakem
optimální vzdálenosti, tzn. maximálního
zisku je úroveò vedlejích (druhých) lalokù vzhledem k maximu elevaèního diagramu. U dvouèlenné soustavy je to pøiblinì
 9 dB, jak je to ostatnì zøejmé z obr. 3.
Zisk v dBi na spoleèné decibelové
stupnici je vztaen k maximálnímu zisku
antény GP ve výi 0,3 λ nad ideální zemí,
kdy èiní témìø 8 dBi v rovinì horizontu.
Aby bylo moné porovnávat antény za
pøiblinì stejných podmínek, jsou na
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obr. 3 referenèní diagramy antén GP
v nìkolika výkách.

Anténa GP
nad reálnou zemí
Zajímá-li nás vliv zemì na vlastnosti
antén, mùeme vyuít vypoètených diagramù k vzájemnému porovnání antén
v rùzných reálných podmínkách. Na otázku, jaká by napø. mìla být optimální výka antény nad reálnou zemí, nám nabízí
odpovìï obr. 5.
Znázoròuje elevaèní diagramy antény
GP ve výce 0,3 λ nad:
- ideální zemí,
- moøskou hladinou (je ideálním pomìrùm nejblií),
- zahradní zemí (pro vnitrozemce
je to zemì ideální, ale èasto nedosaitelná),
- zastavìnou zemí, obklopující nae
QTH nejèastìji.
Na první pohled je zøejmý témìø neznatelný rozdíl mezi ideální zemí a podmínkami, které pro umístìní antény GP
pøedstavuje hladina slané moøské vody.
Minimální pokles zisku ( 0,8 dB) s elevaèním úhlem 6 o maximálního záøení jen
potvrzují, za jak ideálních podmínek pracuje vìtina expedicí na tìch nejmeních
ostrovech uprostøed svìtových moøí.
Podstatnì horí jsou ji ostatní typy zemí,
nad kterými se radioamatérský provoz
vìtinou odbývá.
Diagramy také názornì demonstrují
výrazný vliv zemních ztrát patných
zemí na záøení pod nízkými elevaèními
úhly. Nejlépe je to patrné na vedlejím laloku. Jeho úroveò v dB i elevace se nad
ztrátovìjí zemí témìø nemìní, zatímco
záøení pod niími elevaèními úhly je nad
patnou zemí znaènì tlumeno. Nad
patnou zemí proto obecnì záøí antény
do vyích elevaèních úhlù, z hlediska
dálkového provozu nevýhodnì.
Dokazují to i diagramy na obr. 5 b,
které zobrazují záøení stejné antény ve
výce 0,01 λ.
(K anténám nad rozhraním dvou
zemí se vrátíme v pøítím pokraèování)
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