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Excentrické napájení rezonanèní dipólové antény usnadòuje její pøizpùsobení
na harmonických pásmech, tzn. e se z hlediska napájení stává anténou vícepásmovou. Doloili jsme to prùbìhem ÈSV konkrétní antény v pásmu 3 a 30 MHz
(obr. 4 v PE 4/2007). Pouité rozmìrové uspoøádání vytvoøilo podmínky pro její
pøijatelné pøizpùsobení k vlnové impedanci 50 W v pomìrnì úzkých kmitoètových
segmentech na sedmi amatérských pásmech (poèínaje pásmem 80 m) pomocí
irokopásmového obvodu s transformaèním pomìrem 1:4.
V radioamatérské literatuøe a v poslední
dobì i na internetu byla OCF anténa (jinak
také koaxiálem napájená windomka) ji
vícekrát popsána s tím, e jde o jednoduchou anténu, pøizpùsobenou na nìkolika,
popø. vech amatérských KV pásmech.
Pøestoe se pokadé jedná o stejný typ antény na shodná pásma, tak se publikované
rozmìrové údaje èasto neshodují. Jak posoudit, který popis je ten pravý, èili jak vybrat anténu, která je na uvedených pásmech pøizpùsobena pokud mono bez
dalího dopøizpùsobování pomocí ATU
u vysílaèe?
Z praktického hlediska nemùe být ádná z popsaných variant patná. Pomocí
ATU je obvykle na uvedených pásmech
(nebo jejich èástech) pøizpùsobitelná  nìkdy snadnìji, nìkdy obtínìji. Obecnì je to
také anténa, která má na vech pásmech
velký vyzaøovací odpor, take se na její
úèinnosti prakticky neprojeví pøípadné zmìny relativnì malých ztrátových odporù v obvodu antény. Vzájemné porovnání popsa-

ných antén pøi praktickém provozu nepøináí jednoznaèný závìr, protoe tímto zpùsobem je objektivnì hodnotit nelze. Posouzení jednotlivých variant poèítaèovou simulací
je ji uiteènìjí.
Lepí orientaci v této problematice proto
napomùe, zmíníme-li podrobnìji okolnosti,
které ovlivòují vícepásmové impedanèní
vlastnosti OCF antény.
Jsou to zejména:
l délka vlastního záøièe,
l místo napájení,
l transfomaèní obvod.
l Délka záøièe rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje základní rezonanèní kmitoèet, a tudí i dalí harmonické kmitoèty.
Je veobecnì známo, e skuteèná (fyzická) délka záøièe je vdy kratí ne délka
elektrická. Podrobnìji to ji bylo zmínìno
ve 3. èásti tohoto èlánku (PE 04/07, s. 32).
Rychlost íøení elmag. vln podél anténního vodièe, vyjádøená èinitelem zkrácení
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Obr. 1. Zkrácení pùlvlnného izolovaného
záøièe závisí na dielektrické konstantì (ε)
izolace a na pomìru prùmìrù izolace (∅is)
a vnitøního vodièe  drátu (∅ dr). Èím je
vrstva izolace tenèí (pomìr prùmìrù se blíí jednièce), tím více se vechny køivky blíí k hodnotì 0,97, která ve volném prostoru
platí pro pùlvlnný záøiè o prùmìru 2 mm
v pásmu 80 m
(k), je ovlivòována nejen tíhlostí záøièe
a rozptylovou koncovou kapacitou, ale také
dielektrickými vlastnostmi a tloukou izolantu, pokrývajícího anténní vodièe izolované. Zkrácení antény závisí na dielektrické
konstantì (ε) a pomìru prùmìrù (∅is/∅dr)
izolace a vlastního vodièe  drátu. Èím je
kadá z uvedených hodnot vyí, tím je
zkrácení antény vìtí, tzn. èíselná hodnota
èinitele zkrácení (k) mení.
Tato závislost je graficky znázornìna
na obr. 1. a platí pro zkrácení drátového
pùlvlnného rezonanèního dipólu. Byla sice
odvozena z výpoètu rezonanèních délek
v pásmu 80 m, ale je pouitelná i na jiných
KV pásmech, kde lze povaovat anténu
s neizolovanými vodièi o ∅ 1 a 2 mm jetì
také za velmi tíhlou, se zkrácením 0,97.
Napø. u èasto pouívaného PK vodièe
s prùmìrem izolace 3 mm a prùmìrem vo-
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Obr. 2. Prùbìh ÈSV v pásmu 3 a 30 MHz, vztaený na impedance 50 Ω (a), 200 Ω (b), 300 Ω (c) a 450 Ω (d), ukazuje vliv transformaèních pomìrù (1:1, 1:4, 1:6 a 1:9) na pøizpùsobení rezonanèní
pùlvlnné antény o délce 42,5 m z Cu vodièe o ∅ 2 mm, napájené ve
vzdálenosti 8,5 m (20 %) od konce antény, upevnìné 15 m nad reálnou zemí (S/m = 0,005, ε = 13). Køivky jsou zvýraznìny v celém
rozsahu jednotlivých amatérských pásem, s výjimkou posledního
10 m pásma, které je zvýraznìno jen v rozsahu 28 a 29 MHz
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Obr. 3. Prùbìh ÈSV v pásmu 3 a 30 MHz, vztaený na impedance 50 Ω (a) a 200 Ω (b),ukazuje vliv transformaèních pomìrù 1:1 a 1:4 na
pøizpùsobení tée antény, napájené ve vzdálenosti 3,4 m (8 %) od konce. Jsou zde vyjádøeny rezonance na vech harmonických pásmech,
protoe místo napájení se neshoduje s ádným proudovým minimem
dièe asi 1 mm je nutné poèítat s èinitelem
zkrácení 0,932 pøi dielektrické konstantì
ε = 4. (PK vodiè je lanko s nìkolika mìdìnými a ocelovými vodièi, pokryté PVC izolací. Tento pùvodnì vojenský telefonní pévécák se pro své dobré mechanické
vlastnosti èasto pouívá na stavbu drátových antén.)
V tabulkách se pro PVC uvádí dielektrická konstanta ε v rozsahu 2,3 a 4. Prakticky to znamená, e napø. pùlvlnnou anténu o délce 41,5 m, zhotovenou z holého
vodièe o prùmìru 2 mm, rezonující ve volném prostoru na 3,5 MHz (k = 0,97), je nutné pøi pouití výe zmínìného PK vodièe
zkrátit a o 1,62 m (k = 0,932), tzn. na délku
39,9 m (uvauje-li se ε = 4), aby se její rezonanèní kmitoèet nezmìnil. S pùvodní délkou by izolovaná anténa rezonovala ji na
3,26 MHz. Poèítá-li se s minimální dielektrickou konstantou ε = 2,3, bude èinit zkrácení 0,943, take anténa by mìla mít délku
40,4 m.
Z uvedených pøíkladù je vidìt, e publikované vlastnosti antény se nakonec nemusí shodovat se skuteènými, není-li zvolen tentý vodiè, ze kterého je popisovaná
anténa zhotovena. Jeho podrobnìjí specifikace vak v mnoha popisech èasto chybìjí.
Na druhé stranì není podstatné, zda je
vodiè antény mìdìný nebo ocelový. Mìrný
odpor oceli ( ρ = 0,15 Ω.mm2/m) je sice
8,6krát vìtí ne mìrný odpor mìdi (ρ =
= 0,0175 Ω.mm2/m), ale na úèinnosti antény se to vzhledem k velkému vyzaøovacímu odporu prakticky neprojeví. Zisk pùlvlnného dipólu z ocelového drátu klesne jen
o 0,3 dB proti zisku tého dipólu z drátu mìdìného. Stejnì malý vliv má i horí kvalita
PVC izolace.
Pro úplnnost dodejme, e na zkrácení
má vliv i výka antény nad zemí. Na 80 m
pásmu by mìla být upevnìna alespoò 10 m
nad zemí, aby se to na délce antény prakticky neprojevilo.
l Místo napájení, resp. poloha napájecích svorek na anténním záøièi rozhoduje o tom, na kterých harmonických
pásmech bude anténa (pøijatelnì) pøizpùsobena.
Vychází se z proudového rozloení stojatých vln vech harmonických kmitoètù
(pásem) podél anténního záøièe, jak je to
schematicky znázornìno na obr. 3 v pøedchozí èásti (PE 4/07, s. 31) a tamté podrobnì vysvìtleno.
Z uvedeného je zøejmé, e na rozdíl od
pomìrnì pøesnì definované délky záøièe je

moné zvolit místo napájení témìø libovolnì. Jmenovité rezonanèní kmitoèty to neovlivní, ale v závislosti na místì napájení se
bude individuálnì mìnit pøizpùsobení na
harmonických kmitoètech (pásmech), a to
od velmi dobrého a po zcela nevyhovující.
Optimální poloha napájecího místa by
proto mìla být zvolena tak, aby se vstupní
impedance antény na jednotlivých pásmech od sebe pøíli neliily. Protoe anténa
je na vech harmonických pásmech v rezonanci, take se na vstupních svorkách jeví
její impedance pøevánì jen jako reálný,
i kdy rùznì velký odpor, mìl by pro její
pøizpùsobení staèit neladìný irokopásmový transformátor.
Jeho transformaèní pomìr závisí na
pøesném naladìní antény do rezonance na
harmonických kmitoètech a na rozsahu,
v jakém se tam budou mìnit odporové sloky impedancí. V optimálním uspoøádání vyhovuje transformace 1:4.
Názornìjí pohled poskytuje grafické
znázornìní prùbìhù ÈSV na svorkách antény v pásmu 3 a 30 MHz, (obr. 2 a, b, c,
d), napájené ve vzdálenosti 20 % od konce.
Jsou vztaeny k impedancím, transformovaným z 50 Ω na 50 Ω, na 200 Ω, na 300 Ω
a na 450 Ω, tj. v pomìrech 1:1, 1:4, 1:6
a 1:9, které se u rùzných variant excentricky napájené windomky doporuèují. (Výjimeèná je transformace v pomìru 1:1, která
je zde uvedena jen jako referenèní.)
Nejpøíznivìjích hodnot ÈSV se dosahuje pøi transformaci 1:4. Vyí transformaèní pomìry vyhovují spíe u antén nepøesnì støiených, protoe na vyích
impedancích se zmenuje rozsah zmìn
ÈSV v jednotlivých pásmech, co klade
mení nároky na ATU u vysílaèe. Ten je
vak nezbytný i u dobøe navrené antény,
pokud se budou vyuívat celá pásma a nikoli jen jejich relativnì úzké segmenty urèené pro CW provoz. Dolaïovat bude nutné
té WARC pásma, která neleí na pøesných harmonických kmitoètech.
Na obr. 3 a, b jsou pak znázornìny prùbìhy ÈSV u OCF antény, napájené ve
vzdálenosti 8 % od konce. Zde je anténa
napájena ji mimo vechna proudová minima, tzn. mimo maximální, obtínì pøizpùsobitelné impedance (viz obr. 3 v PE 4/07),
take na køivce jsou zøetelnì vyjádøeny rezonance vech harmonických se zvýraznìnými amatérskými pásmy. Je zøejmé, e na
3,5 MHz je vak ji impedance pøíli velká
a ÈSV nepøíznivé. Znázornìné prùbìhy
ÈSV platí pøi uití ideálního irokopásmového a bezeztrátového transformátoru.
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V praxi vak bývají mìøeny a mnoha
autory uvádìny pøíznivìjí hodnoty ÈSV.
Vlastní ztráty pouitého transformátoru sice
mohou ÈSV zmenovat, daleko èastìji
vak mají na (zdánlivì) dobré, a velmi
dobré pøizpùsobení vliv jiné okolnosti. Je to
jednak záøení vlastního napájeèe, zpùsobené patnì provedeným transformátorem na
stranì jedné, a pak i kvalita reflektometru,
vèetnì jeho pøipojení na stranì druhé. (Zde
odkazujeme na sérii èlánkù o reflektometrech a jejich pouití na KV pásmech [1, 2]
od OK1AYY.)
V amatérské literatuøe [3] se setkáváme
s úpravami, které údajnì dále zlepují impedanèní pomìry excentricky napájené
windomky, popø. zabezpeèují její pøizpùsobení i na nových WARC pásmech. Vìtinou
jsou to vak pøevzaté konstrukce, publikované ji koncem 80. let, kdy se jetì nepouívaly simulaèní programy a antény se
posuzovaly subjektivnì, zpravidla jen provozem na pásmech.
Jsou oznaèovány jako dvojité windomky (Doppel Windom Antenne) nebo pøídavné windomky (ZusatzWindom Antenne).
Dle popisù a schémat jde v podstatì o dalí
excentricky napájenou anténu  pùlvlnnou
windomku na 15 m nebo 30 m pásmo, která
je pøipojena paralelnì ke svorkám pùvodní
jednoduché antény na 80 m nebo 160 m
pásmo.
Poèítaèová simulace ukazuje, e se pùvodní logický prùbìh køivky ÈSV tímto
uspoøádáním mìní v prùbìh více ménì
chaotický s rezonancemi na nepøedvídatelných kmitoètech.
Z praktického hlediska sice není ádná
z tìchto kombinovaných windomek nepouitelná nebo patná, ale její impedanèní
vlastnosti nejsou jednoznaènì definovatelné.
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