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Pøevládajícím anténním napájeèem je ji dlouhá léta koaxiální kabel, tzn. nesymetrický stínìný napájeè s normalizovanou vlnovou impedancí 50 W pro zaøízení radiokomunikaèní a 75 W pro pøíjem televizní [1].
Pro napájení vysílacích antén na amatérská KV pásma je nìkdy úèelné pouít
symetrický nestínìný napájeè s vyí vlnovou impedancí (200 a 600 W) [2]. Jde
zejména o antény, pøizpùsobené k výstupní impedanci 50 W anténním tunerem
(ATU) na vf výstupu transceiveru, kdy se anténní napájeè stává ladìným vf vedením, na kterém se zákonitì objeví stojaté vlny. Èlánek proto zmiòuje vlastnosti vf
napájeèù, které ovlivòují úèinnost pøenosu vf energie, a upozoròuje na dva programy, které øeí problematiku napájení a pøizpùsobení antén na pásmech KV.

V minulých èíslech PE vzbudil pozornost èlánek Symetrické anténní tunery
[4]. Autor se tímto tématem mj. vrátil k napájení antén na amatérská KV pásma pomocí ,vysokoohmových symetrických napájeèù  tzv. ebøíèkù (ladder lines)
nebo dvoulinek [2], které se pøes nìkteré
negativní vlastnosti uplatní také v souèasnosti, pøi výe zmínìném napájení (obvykle vícepásmových) antén, pøizpùsobovaných k nízké vlnové impedanci (50 Ω)
tunerem na anténním výstupu vysílaèe.
Anténní napájeè se v takovém pøípadì
stává ladìným vf vedením, na kterém se
mohou vyskytnout stojaté vlny s pomìrnì
vysokým ÈSV.
Malé ztráty tìchto ,vysokoohmových
symetrických napájeèù v porovnání se
ztrátami bìných napájeèù nesymetrických  koaxiálních (doloené èíselnými
údaji v èlánku [4]) vak nejsou primárnì
zpùsobeny velkou charakteristickou impedancí tìchto napájeèù, ale pøedevím jejich malým vlastním útlumem. Ten je výraznì mení ne vlastní útlum bìných
,nízkoohmových napájeèù nesymetrických  koaxiálních. A právì tato skuteènost pøíznivì ovlivòuje úèinnost pøenosu
nejen do pøizpùsobených antén (ÈSV < 2),
ale zejména do antén nepøizpùsobených,
kdy na ladìných napájeèích vznikají i velmi znaèné stojaté vlny (ÈSV >> 2). Nezbytnou podmínkou pro uití tìchto napájeèù je zachování dokonalé symetrie po
celé délce symetrického napájeèe vèetnì
antény. Této symetrie se dosáhne vhodnou instalací napájeèe pøipojeného k symetrické anténì.
Zmínìný vlastní útlum kadého vf napájeèe se toti zvyuje o pøídavný útlum,
zpùsobený stojatými vlnami na vf vedení 
napájeèi. Tento pøídavný útlum je tím
vìtí, èím vìtí je vlastní útlum napájeèe a èím vìtí jsou stojaté vlny. A vlastní útlum bìných koaxiálních napájeèù
je vdy vìtí ne vlastní útlum bìných
napájeèù symetrických.
O útlumech vf napájeèù (vf vedení)
nyní obecnìji.

pak se 10 % zbývajícího výkonu ztratí na
stejné délce zbývající èásti atd. Z tìchto
dùvodù je obvyklé a úèelné vyjadøovat
ztráty na vedení útlumem v dB na jednotku délky, protoe decibel je logaritmickou
jednotkou.
Výpoèty úèinnosti, resp. ztrát jsou pak
velmi jednoduché, protoe celkové ztráty
na vedení jsou násobkem ztrát na jednotku délky a celkové délky vedení. Vechny
ztráty (ale i zisky) vyjádøené v dB nejen
na vlastním napájeèi, ale v celém pøenosovém øetìzci pak lze jednodue pouze
sèítat.
Ztrátu výkonu na pøizpùsobeném vedení, kdy je vedení zakonèeno odporem
shodným s charakteristickou nebo vlnovou impedancí vedení, nazýváme ztrátou
na pøizpùsobeném vedení (matched-line
loss nebo flat-line loss). Obvykle se vyjadøuje v dB na 100 m. Zároveò je nezbytné
specifikovat kmitoèet, na kterém uvedená
ztráta platí, protoe ztráty se s kmitoètem
výraznì mìní. Místo pojmu ztráta se proto
pouívá termín útlum v dB.
Ztráty na vodièích a v dielektriku s kmitoètem stoupají, nikoliv vak stejným zpùsobem. Relativní velikost kadého typu
ztrát závisí na vlastní konstrukci napájeèe,
co neumoòuje specifikovat vztahy mezi
ztrátami a kmitoètem obecnì na vech typech vedení.
Kadý typ vf napájeèe (symetrického
nebo koaxiálního) musí být uvaován
a specifikován individuálnì, nezbytnými
katalogovými údaji na jednotlivých kmitoètech.

Vliv nepøizpùsobení

Úèinnost pøenosu vf výkonu napájeèem dané délky se zvyuje vlivem ztrát,
ke kterým dochází nepøizpùsobením (ÈSV
> 1) [3] výstupní impedance vysílaèe k vlnové impedancí napájeèe, resp. impedance antény k vlnové impedanci napájeèe,
pokud mezi anténou a vysílaèem není zapojen samostatný pøizpùsobovací obvod,
resp. anténní tuner (ATU). Uplatòuje se
zejména na pásmech VKV a UKV, kde
není pouití ladìného ATU obvyklé.
Tuto ztrátu, pøesnìji odraený výkon
Po v % mùeme urèit podle vzorce:

Napø. pøi ÈSV = 2 se odráí (jen) 11 %,
resp. 0,5 dB výkonu.
Tuto ztrátu pak mohou dále zvýit obvody pro ochranné sníení vf výkonu, kterými jsou mnohé vysílaèe vìtího výkonu
vybaveny. Mají zabránit pokození patnì
zatíených koncových stupòù, pøekroèí-li
ÈSV povolenou, resp. nastavenou hodnotu.

Pøídavné ztráty výkonu
vlivem ÈSV

Vlastní, tzn. katalogový útlum (na urèitém kmitoètu) uvádìný obvykle v dB/100 m
(popø. v dB/100 feet = pøiblinì 30 m) platí
jen v pøípadì, e na napájeèi (vedení)
existuje jen postupná vlna, kdy je napájeè
zakonèen odporem shodným s jeho charakteristickou impedancí, popø. je-li nekoneènì dlouhý.
Vyskytují-li se vak na daném vedení
stojaté vlny, objevují se tam dalí pøídavné ztráty, které se zvìtují s rostoucím
ÈSV. Na takovém vedení se pak také zvyuje velikost vf proudù a napìtí. Nárùstem
efektivního proudu se zvìtí výkonové
ztráty (I2R) ve vodièích, nárùstem efektivního napìtí se zvìtí ztráty v dielektriku
(E2/R).
Existují-li toti na vedení stojaté vlny,
putují tam dvì sloky elmag. vlny  postupná a odraená. Stojatá vlna vzniká jejich interferencí. Výkon dodaný do zátìe

Ztráty na pøizpùsobeném
vedení

Kadé praktické vf vedení (napájeè
antény) má vlastní ztráty. Zèásti jsou tvoøeny odporem vodièù, zèásti spotøebuje
pøenáený výkon dielektrikum mezi vodièi.
Nìkdy také uniká èást výkonu záøením vedení. Zabývejme se zde podrobnìji jen
ztrátami zpùsobenými vodièi a dielektrikem.
Ztráta výkonu na vedení není pøímo
úmìrná délce vedení, ale mìní se logaritmicky s jeho délkou. Tzn. ztratí-li se napø.
10 % pøivedeného výkonu na urèité délce,

Obr. 1. Okno programu TLD, v1.1
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je rovný rozdílu výkonu spotøebovaného
zátìí a výkonu odraeného. Je-li èinitel
odrazu vysoký, je velký i výkon, který putuje vedením obìma smìry, zatímco jen
velmi malou èást výkonu spotøebovává
zátì. To zvìtuje pomìr výkonu ztraceného v napájeèi k výkonu dodanému do
zátìe a sniuje tak úèinnost vedení. Mùeme to názornì doloit jednoduchým pøíkladem:
Uvaujme napø. vedení s vlnovou impedancí 100 Ω , zakonèené tak, e na nìm
vzniknou stojaté vlny s ÈSV = 9, odpovídající èiniteli odrazu ρ = 0,8 (podle vzorce
ρ = (ÈSV  1)/(ÈSV+1).
Bude-li na tomto vedení napìtí postupné vlny napø. 100 V, bude napìtí odraené vlny 80 V. Na vedení tak vzniknou stojaté vlny, jejich maxima a minima budou
mít velikost 20 a 180 V, co pøedstavuje
ÈSV = 9 u zátìe.
Bude-li za tìchto podmínek postupný
vf proud 1 A a odraený 0,8 A (urèené napìtím a impedancí zátìe), bude vedením
postupovat vf výkon 100 W (= 100 x 1)
k zátìi a zároveò se bude vedením vracet 64 W (= 80 x 0,8). Vedení propustí do
zátìe (antény) jen 36 W. Vedení vak
bude zatíeno 164 W. Vlastní ztráta na vedení tak bude stejná, jako kdyby se 164 W
rozptýlilo v dobøe pøizpùsobené zátìi.
Tato úvaha je ponìkud zjednoduená,
nicménì naznaèuje, proè se na vedení
(anténním napájeèi) zvìtují ztráty vlivem
stojatých vln. Pøídavné ztráty prvoplánovì
nezávisí na druhu vedení (koaxiálním
nebo symetrickém) ani na jeho charakteristické (vlnové) impedanci, ale jen na jeho
vlastním útlumu.

Programy pro vf napájeèe

Vechny ztráty na vedení (napájeèi)
urèitého typu a délky, zatíeném na uvaovaném kmitoètu reálnou nebo komplexní impedancí, urèíme dnes velmi pøesnì
pomocí dostupných výpoèetních programù TLD (Transmission Line Details, obr.
1) nebo TLW (Transmission Line Program
for Windows, obr. 2).
V obou programech je toti uloena
databáze více jak 40 typù koaxiálních
a symetrických napájeèù, a to jak komerèních, tak individuálnì navrených, co
usnadòuje vzájemné porovnání rùzných
variant napájení antén.
Staèí vybrat typ a délku napájeèe, kmitoèet, impedanci zátìe a v hlavním oknì
programu se objeví jeho katalogový útlum
na 100 m (popø. stop), útlum zvolené délky, pøídavný útlum vlivem stojatých vln
a pak útlum celkový zvoleného napájeèe.
To jsou v podstatì jen základní informace.
Oba programy vak poskytují dalí informace, které usnadòují praktické pøizpùsobení antén. Pøepoèítávají toti impedanci z jednoho konce daného koaxiálního
nebo symetrického vedení na druhý vèetnì ztrát. Ocení to zejména mnozí majitelé
cenovì pomìrnì dostupných anténních
mùstkù a analyzátorù (MFJ, RF1). Z impedance, zmìøené na konci napájeèe (u vysílaèe) jim umoní dokonalé pøizpùsobení
antén nìkterým z obvodù (vèetnì velikostí
kapacit a indukèností), které jsou uloeny
v databázi programù.
Namìøené i uloené parametry lze plynule a rychle mìnit pøidrením pøísluných
tlaèítek a na odpovídajícím grafickém znázornìní zároveò sledovat vypoètené výsledky.
Zvlátì pùsobivé a pouèné jsou v programu TLD zmìny na Smithovì diagramu,
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Obr. 2. Hlavní okno programu TLW

kde se souèasnì zobrazuje impedance na
obou koncích anténního napájeèe.
Názorné zobrazení s popisy tlaèítek
vkládaných a vypoètených èíselných údajù jsou natolik názorné, e jsou srozumitelné i bez nápovìdy.
Kadý z programù mùe být také pomùckou pøi rozhodování, jaký napájeè
zvolit pro napájení antény  zda ,koaxiál
nebo dvoulinku.

Závìrem

Pøídavné ztráty lze vypoèítat i pomocí
jednoduchých vzorcù na kapesní kalkulaèce [7]:
Celková ztráta v dB (TL = Total Loss)
(1),

kde ρ je tzv. èinitel odrazu daný vzorcem
(2);
ÈSV je èinitel stojatých vln na konci vedení (u zátìe  antény);
α je pomìrná ztráta výkonu na pøizpùsobeném vedení délky L:
α = 10ML/10
(3),
kde ML je ztráta výkonu na pøizpùsobeném vedení v dB, tzv. tabulkový útlum napájeèe v dB dané délky na daném kmitoètu (ML z angl. Matched-line Loss).
Pøídavné ztráty AL (Additional Loss)
v dB zpùsobené stojatými vlnami na (útlumovém) vedení jsou pak rozdílem mezi
celkovou ztrátou TL v dB (1) a tabulkovým
(katalogovým) útlumem ML v dB:
AL = TL  ML
(4).
Pøíklad: Koaxiální kabel RG 58 o délce
40 m napájí anténu na kmitoètu 14 MHz.
Katalogový útlum kabelu na 14 MHz
èiní 6,164 dB/100 m.
Jaké budou na kabelu ztráty, bude-li
u antény ÈSV = 1, 4 a 8?
Katalogový útlum kabelu délky 40 m
bude
ML = (6,164/100) . 40 = 2,46 dB;
α = 102,466/10 = 1,76;
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ρ1 = (1  1)/(1 +1) = 0 (ÈSV = 1);
ρ4 = (4  1)/(4 + 1) = 0,6 (ÈSV = 4);
ρ8 = (8  1)/(8 + 1) = 0,78 (ÈSV = 8).
Celková ztráta (útlum) TL v dB:
TL1 = 2,46 dB;
TL4 = 3,856 dB;
TL8 = 5,59 dB.
Pøídavné ztráty AL:
AL1 = 2,46  2,46 = 0;
AL4 = 3,856  2,46 = 1,396 dB;
AL8 = 5,587  2,46 = 3,127 dB.
Pouije-li se na 14 MHz symetrického
okénkového napájeèe 450 Ω s útlumem
0,325 dB/100 m a délce L = 40 m, bude
ML = (0,325/100) . 40 = 0,13 dB.
Pøídavné ztráty AL1, AL4 a AL8, vyèíslené stejným zpùsobem, pak budou èinit
pouze 0 dB, 0,127 dB a 0,37 dB.
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