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Ve 3. èásti èlánku (PE 7/08) jsme zmínili monost výpoètu vyzaøovacích vlastností vertikálních antén, instalovaných poblí hranice dvou rùzných zemí. Obr. 1
a 2 v PE 7/2008 ukazovaly, které konfigurace zemí a antén je moné analyzovat
programem EZNEC. Nyní se k této problematice vracíme výpoètem a hodnocením nìkolika typických konfigurací, se kterými se v praxi setkáváme, co by
mohlo pøispìt k reálnìjímu pohledu na podmínky, za kterých se antény na KV
pásmech provozují.
Obr. 1 a, b a 2 a, b ve 3. èásti èlánku
schematicky znázoròují vzájemná uspoøádání dvou typù zemí, spolu s polohou
vertikální antény (typu GP), umoòující
poèítat její vyzaøovací vlastnosti (diagramy) programem EZNEC, kam jsou do
ground descriptions vkládány parametry obou zemí (vodivost σ v S/m a dielektrická konstanta ε) jako médium 1 a 2.
(Napø. podle údajù tab. 1 v PE 5/2008).
Výpoèty lze realizovat úplnou komerèní verzí, ale i bezplatnou demoverzí programù EZNEC v.3.0, v.4.0 (2000) a po
v.5.0, resp. 5.0+ (2008), by s omezeným

poètem 20 segmentù, i ten vak postaèí
pro výpoèty smìrových vlastností jednoduchých antén. Nejnovìjí demoverzi
v.5.0 (bìí pod W 98, ME, 2000, XP nebo
Vista) vèetnì kompletního manuálu (je
spoleèný pro komerèní i demoverzi) lze
spolu s dalími podrobnostmi stáhnout ze
stránek autora W7EL  www.eznec.com.
Následující odstavce jsou urèeny spíe zájemcùm, kteøí nemají v úmyslu øeit
konkrétní uspoøádání výpoètem, ale rádi
by poznali charakteristické vlastnosti nìkolika typických konfigurací antény nad
dvojí zemí, se kterými se pøi návrhu

Obr. 1. Elevaèní diagramy záøení antény GP ve výi 0,25 λ nad rozhraním dvou zemí
(médií)
Èerný: Levá polovina nad suchou písèitou zemí (σ =0,001, ε = 4), pravá polovina nad
slanou moøskou vodou (σ = 5, ε = 81).
Èervený: Levá polovina nad suchou písèitou zemí (σ = 0,001, ε = 4), pravá polovina
nad bìnou zahradní zemí (σ = 0,005, ε = 13).
(Èervený diagram pøekrývá v levé èásti shodný prùbìh diagramu èerného)

a provozu svých anténních systémù mohou setkat.
Programy pro výpoèet antén se zpravidla pouívají pøi konstrukèním návrhu
vlastní antény, kdy se vliv zemì èasto
opomíjí. Z tohoto hlediska je téma vlivu
dvou zemí na vyzaøování antény moná
okrajové. Mimoto je mùeme v rámci daných moností zmínit jen omezenì,
vzhledem k monému (nekoneènému)
poètu kombinací zemí, antén a vzdáleností. Ostatnì ani v literatuøe se èlánky
na toto téma èastìji neobjevují.
Charakteristické vlastnosti nìkolika
typických uspoøádání vyjádøíme elevaèními diagramy, s nezbytnými údaji o zisku
(dBi) a elevaci (o) maximálního záøení.

Antény
nad pøímým rozhraním
dvou zemí (médií)
Záøivé vlastnosti antény nad pøímým
rozhraním dvou médií, jejich povrch
leí v jedené rovinì, nejlépe popíí
praktické pøíklady:
Na obr. 1 je (èerný) elevaèní diagram
vertikální antény GP, umístìné nad rozhraním dvou znaènì rozdílných zemí,
které leí v jedné rovinì. Záøení antény
do levé poloviny prostoru ovlivòuje patná písèitá, stepní rovinatá zemì (σ =
= 0,001, ε = 4) jako médium 1. Záøení
antény do pravé poloviny prostoru ovlivòuje velmi dobrá zemì, a to hladina slané moøské vody (σ = 5, ε = 81) jako médium 2.
V podstatì jde o extrémní rozdíl
v kvalitì zemí, se kterým se lze v praxi
setkat. Vpravo ty nejlepí podmínky pro
témìø bezeztrátové íøení vf energie pod
nízkými elevaèními úhly, vlevo jedny
z nejhorích podmínek, kdy je záøení antény pod nízkými elevaèními úhly tlumeno
(poíráno) znaènì ztrátovým médiem,
take v tomto prostoru se jeho úroveò
sniuje a elevace maxima zvyuje.
Základna antény je ve výce 0,25 λ,
zaruèující optimální zisk 7,1 dBi v elevaci
o
5 nad moøskou hladinou. Nad písèitou,
stepní zemí záøí anténa v maximu se ziskem -0,4 dBi v elevací 19 o (resp. 161 o),
ale jen se ziskem -6,1 dBi v elevaci 5 o.
Azimutální diagram záøení v elevaci 5 o
má proto charakter antény smìrové
s 13,2 dB útlumem (7,1 + 6,1 = 13,2 dB)
záøení (pøedozadním pomìrem) nad
písèitou, nebo i zabetonovanou (zastavìnou) patnou ztrátovou zemí.
Pøíznivìjího záøení do levé poloviny
prostoru lze dosáhnout omezením vlivu
ztrátové zemì, tzn. vyí polohou antény
(jak to bylo podrobnìji zmínìno v kap.
Anténa GP nad reálnou zemí ve 3. èásti), co je zøejmé z obr. 2, kdy je pøi stejné konfiguraci obou zemí anténa GP

Obr. 2. Elevaèní diagramy záøení antény
GP ve výi 2 λ nad rozhraním stejných
zemí jako v obr. 1. Vyí polohou antény
nad patnou zemí se v levé polovinì
diagramu zvýila úroveò maxima na
5,2 dBi a sníila jeho elevace na 6 o. Tím
se zároveò zlepila symetrie diagramù
nad patnou i dobrou zemí (èervený diagram opìt pøekrývá v levé èásti shodný
prùbìh diagramu èerného)
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mech 3,5 a 28 MHz, instalované 10 m
nad zemí a 80 m od rozhraní, kdy se pøi
stálé poloze antény osmkrát zvìtí uvedené vzdálenosti ve vlnových délkách.
Pro vìtí pøehlednost jsou znázornìny
jen diagramy na obou krajních pásmech,
tzn. ve výkách 0,125 λ a 1 λ, a vzdálenostech od rozhraní 1 λ a 8 λ.
Pozoruhodný a nezvyklý je tvar pravé
poloviny elevaèního diagramu s protaeným ostrým nízkoelevaèním maximem.
Do jaké míry odpovídá tento teoretický
výsledek realitì, lze tìko posoudit.

Obr. 3. Elevaèní diagramy záøení antény GP ve výi 0,125 λ a 1 λ, posunuté o 1 λ a 8 λ
nad patnou zemí (médium 1) kolmo k pøímému rozhraní obou zemí. Dobrou zemí
(médiem 2) je opìt hladina slané moøské vody. Èerný diagram platí pro vzdálenosti
0,125 λ a 1 λ. Modrý diagram platí pro vzdálenosti 1 λ a 8 λ

ñ

Obr. 4. Elevaèní diagramy záøení antény GP, upevnìné ve výce 0,125 λ a 1 λ nad
støedem kruhového rozhraní o prùmìru 2R = 2 λ a 16 λ tvoøeném suchou písèitou
zemí (σ = 0,001, ε = 4) obklopenou hladinou slané vody (σ = 5, ε = 81). Èerný diagram
platí pro vzdálenosti 0,125 λ a 2 λ. Modrý diagram platí pro vzdálenosti 1 λ a 16 λ
umístìna ètyøikrát vý, tzn. 2 λ nad rozhraním.
Záøení pod niími elevaèními úhly je
tak vzdálenìjí zemí ménì tlumeno, take elevace maxima se v levé èásti diagramu sniuje, resp. pøibliuje elevaci maxima pravé èásti diagramu. Azimutální
diagram záøení se tím zároveò stává
vesmìrovìjím, elevaèní diagram symetriètìjím.
V praxi se tìmto pomìrùm pøibliuje
záøení stabilnì instalované krátké vícepásmové vertikální antény (napø. typu
R7000 apod.), její výka nad zemí (vyjádøená ve vlnové délce  λ) je na nejvyím KV pásmu, 28 MHz, a osmkrát vìtí
ne na pásmu nejniím. Tam budou pomìry vdy nepøíznivìjí vzhledem k obtínìjí stavbì výe upevnìné antény.
Záøivé vlastnosti vlastní (vzhledem k vlnové délce krátké) vícepásmové antény se
toti v uvedeném rozsahu prakticky nemìní a její diagram záøení má na vech
pásmech dipólový charakter, tzn. stejný,
jaký má i anténa GP ve volném prostoru.
V elevaèním diagramu se pøi zvyování antény zákonitì objevují dalí laloky
a minima, která vznikají interferencí pøímého a odraeného záøení od zemì. Rozdílný charakter minim na levé a pravé
stranì diagramu ovlivòuje rozdílná ztrátovost obou zemí. Èím je anténa výe,
tím je poèet lalokù vyí. Maxima lalokù
nakonec v podstatì kopírují obrys základního diagramu záøení antény GP.
K popsanému umístìní antény nad
dvìma extrémnì rozdílnými zemskými
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povrchy mùe z naeho vnitrozemského
pohledu dojít nejspíe jen pøi nìjakém expedièním vysílání.
V bìné amatérské praxi nebudou
rozdíly v kvalitì zemí zpravidla tak výrazné, jak je to patrné z (èerveného) elevaèního diagramu antény GP umístìné ve
výi 0,25 λ nad rozhraním patné zemì
(σ = 0,001, ε = 4) a normální (zahradní)
zemì (σ = 0,005 a ε = 13), který je pro
názornìjí porovnání do obr. 1 také zakreslen. Rozdíly v parametrech tìchto
zemí se tak v praxi projevují spíe na napájecích vlastnostech, resp. úèinnosti horizontálních antén, umístìných nízko nad
zemí, jak bylo zmínìno v PE 5/2008.

Anténa mimo rozhraní
dvou zemí (médií)
Jak bylo zmínìno, umí EZNEC zahrnout do výpoètu záøení také posun antény
mimo rozhraní obou zemí, pøesnìji posun
antény nad zemi  médium 1. Odpovídá
to situaci, kdy je anténa umístìna napø.
uvnitø nìjaké zástavby nebo dále od pobøeí apod. (V poèítaèovém zadání musí
být zemì pod posunutou anténou vdy
povaována za médium 1.)
Na obr. 3 jsou elevaèní diagramy antény GP umístìné ve výí 0,125 λ a 1 λ ,
v kolmé vzdálenosti 1 λ a 8 λ od rovinného rozhraní stejných zemí jako na obr. 1.
V podstatì jde o pøiblinou simulaci
pomìrù, které v praxi nastávají pøi uití
vícepásmové vertikální antény na pás-
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Anténa nad kruhovým
rozhraním dvou zemí
Schematicky je toto uspoøádání v PE
7/2008 znázornìno na obr. 2 a. V praxi by
mu mìlo odpovídat umístìní antény napø.
na skuteèném ostrovì uprostøed moøe
nebo jezera, ale i uprostøed kruhové betonové zástavby nebo na výkové budovì
èi rozhlednì, i kdy by to ji nebylo kruhové rozhraní dvou zemí ve shodné rovinì.
Obecnì by bylo zajímavé zjistit, v jakém uspoøádání bude pøevládajícím médiem, urèujícím charakter záøení antény,
zemì (médium) uvnitø kruhového útvaru
s instalovanou anténou, a kdy to bude
vnìjí médium za kruhovým rozhraním.
Rozhodovat bude zøejmì prùmìr kruhového rozhraní v závislosti na výce antény pøi urèité kombinaci obou zemí. Kriteriem pro posouzení vhodného uspoøádání
by mìl být charakter vypoèteného elevaèního diagramu s pøihlédnutím k aktuálním
provozním poadavkùm a podmínkám íøení na tom kterém pásmu.
Typickou ilustrací jednoho z nesèetných moných uspoøádání jsou diagramy
na obr. 4, které znázoròují záøení antény
GP instalované ve støedu kruhové zemì
(ostrova) patné kvality, ale rùzného prùmìru, obklopené hladinou slané vody.
Tzn. pøi stejných typech a kvalitách zemí
jako pøi uspoøádání s rovinným rozhraním
dvou zemí. Pøedem a bez výpoètù lze
pouze pøedpovìdìt zcela symetrický tvar
elevaèního diagramu, protoe výpoèet
pøedpokládá symetrické umístìní antény
uprostøed kruhového útvaru. Podle poznatkù z rovinného rozhraní bude zøejmì
nejvýraznìji ovlivòováno záøení antény na
nejniím pásmu, kdy je anténa nejníe
nad patnou zemí.
Na obr. 4 a jsou elevaèní diagramy
GP antény ve výi 0,125 λ a 1 λ nad støedem kruhového ostrova o prùmìru 2R =
2 λ a 16 λ, obklopeného hladinou slané
vody.
Není pøekvapivé, e se charakter diagramù v nízké elevaci na nejniím a nejvyím (osminásobném) kmitoètu v podstatì nelií, kdy se nemìní pomìr výky
antény a její vzdálenosti od kruhového
rozhraní. Dalí dva vedlejí laloky u výe
umístìné antény jsou jen zákonitým dùsledkem interference pøímého a od zemì
odraeného záøení.
Jak bylo zmínìno v pøedchozí èásti
èlánku, umí program EZNEC analyzovat
také vyzaøování vertikálnì polarizované
antény nad pøímým a kruhovým rozhraním, která neleí ve shodné rovinì. (Viz
obr. 1 b a 2 b v PE 6/2008). Zatím se
k tomuto uspoøádání vracet nebudeme
a ponecháváme spíe na vùli ètenáøù,
zda si pokraèování vyádají, nebo si je
sami ovìøí.

