Anténní soustavy

z celovlnných smyèek (2)
Jindra Macoun, OK1VR

Èlánek navazuje na 1. èást (PE-AR 5/2012) dalími informacemi o vlastnostech anténních soustav z celovlnných pravoúhlých smyèek  quadù. Uvádìjí se
smìrové a impedanèní vlastnosti nìkolika konfigurací. Rozmìry ve vlnových délkách usnadòují realizaci podobných sestav na rùzných kmitoètových pásmech.

Krátká rekapitulace

Úvodem pøipomeòme závìr první èásti o nejuívanìjí soustavì celovlnných
pravoúhlých smyèek, o dvouèlenné anténì BIQUAD (jinak také Twin-Diamond-Quad, Doppelquad nebo Doppelrhombus), dále 2Q.
l Z hlediska zisku èiní optimální
vzdálenost mezi vzájemnì pøilehlými
vrcholy dvou celovlnných pravoúhlých
smyèek pøiblinì 0,5 λ. Není to rozmìr
kritický, ale pøi napájení obou smyèek
uprostøed pùlvlnného symetrického spojovacího vedení lze jeho vlnovou impedancí, tzn. vlnovou impedancí obou ètvrtvlnných (a transformaèních) úsekù celou
dvojici snadnìji pøizpùsobit.
l Zisk této optimalizované dvojice 
opt2Q s oddìlenými smyèkami, umístìné pøed ploným reflektorem, èiní a
12,4 dBi, je tedy a o 2,3 dB vyí ne
zisk obvyklého uspoøádání antény opt2Q
 s dvojicí smyèek tìsnì pøilehlých (viz
tab. 2 v 1. èásti).
l Uspoøádání s oddìlenými smyèkami patrnì nebyla publikována. Výjimkou
jsou nìkteré aplikace na WIFI pásmo
2,4 GHz (obr. 1) pro místní sítì s horizontální polarizací. Horizontální polarizace omezuje ruení a podporuje pøesnost
pøenosu dat na pásmu, pøeplnìném vertikálnì polarizovanými signály.

Anténa QUADROQUAD

Snaha o dalí zvýení zisku antény
2Q vedla k ètyøsmyèkové anténì QUADROQUAD  4Q. Principiálnì je to ètyøèlenná soustava soufázovì napájených
pravoúhlých celovlnných smyèek. Podmínka soufázového napájení je nezbytná
pro zlepení smìrovosti i pøi vìtím poètu
dílèích antén v soustavì.

Obr. 3. Diagramy záøení antény 4Q (dle
obr. 2) pøi soufázovém (èervená) a protifázovém (èerná) napájení vnìjích smyèek. Platí v rovinì H, tzn. v elevaèní
(svislé) rovinì pøi horizontální polarizaci
antény

a)

b)

Obr. 1. Dvojice kruhových smyèek pøed
ploným reflektorem  optimalizovaná
anténa BIQUAD  (opt2Q) na pásmo
2,4 GHz (WIFI) s horizontální polarizací.
Vlastnosti celovlnných (pøesnìji jednovlnných) kruhových smyèek se prakticky
nelií od smyèek ètvercových  quadù
Obr. 2. Schéma ètyøsmyèkové antény
4Q. Pøi soufázovém napájení musí být
na stejnolehlých vstupních svorkách
vech smyèek zabezpeèena stejná fáze
pøekøíeným napájením vnìjích smyèek. V místì pøekøíení není spodní
vodiè pøeruen
Pøi spoleèném napájení ètveøice tìsnì
uspoøádaných celovlnných smyèek 4Q
lze tuto podmínku splnit pouze sfázováním obou vnìjích sériovì pøipojených
smyèek s paralelnì spojenými (a spoleènì napájenými) smyèkami vnitøními. Provede se to oboustranným pøekøíením
vodièù spojujících vnìjí a vnitøní smyèky. Názornìjí pøedstavu nabízí obr. 2.
Na symetrických výstupech vnitøních
smyèek je proti vstupním svorkám posunuta fáze právì o pùlvlnu, tzn. o 180 °.
Schematicky je to oznaèeno znaménky
+ a . Aby se na stejnolehlých svorkách
vnìjích smyèek objevila shodná fáze se
vstupem vnitøních smyèek, musí se tam
proto spojit protilehlé svorky. Pak bude
mít anténa vyí zisk v jediném maximu
elevaèního diagramu (obr. 3).
Pro tuto úpravu se ujal název QUADROQUAD (4Q). Elektrické parametry
jsou uvedeny ve srovnávací tabulce
(tab. 1) na následující stránce.
Pøi prostém paralelním spojení vech
stejnolehlých svorek by vnìjí smyèky
nebyly napájeny soufázovì s vnitøními
a diagram by byl dvoulaloèný s výrazným
minimem ve smìru zamýleného spojení
(obr. 3). V tomto pøípadì by byla tato horizontálnì polarizovaná anténa pøi jednosmìrné komunikaci prakticky nepouitelná.
Za vhodných okolností je v tomto pøípadì pouitelná jako vertikálnì polarizovaná dvousmìrná anténa, s pøijatelným
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ziskem kolem 10 dBi do kadého z obou
lalokù s azimutovým rozdílem 80 °. Anténa se vak musí otoèit kolem vodorovné
osy, kolmé k plonému reflektoru, o 90 °.

Optimalizovaný
QUADROQUAD

Poznatky o vlivu vzájemných rozteèí
dílèích antén na smìrové vlastnosti celé
anténní soustavy platí obecnì. Uplatníme
je i u pùvodní úpravy ètyøèlenné soustavy
4Q s tìsnì pøilehlými smyèkami, pøipojíme-li a zároveò prostorovì oddìlíme obì
vnìjí smyèky pùlvlnným symetrickým
vedením, které nám také otoèí fázi o dalích 180 °, take pro soufázové napájení
vnìjích smyèek ji není nutné vodièe
køíit. Tuto modifikaci ètyøèlenné soustavy pravoúhlých celovlnných smyèek povaujme za optimalizovanou anténu 

Obr. 4. Rozmìrové schéma jedné poloviny optimalizované ètyøsmyèkové
antény opt4Q v pomìrném mìøítku

0,5 λ

0,25 λ
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Tab. 1. Elektrické
vlastnosti soustav
z kosoètvercových
smyèek

ñ

opt4Q. Smìrové vlastnosti této úpravy
jsou zøejmé z èíselných parametrù v tab.
1 a z diagramù na obr. 5.
Proti pùvodní úpravì s tìsnì pøilehlými smyèkami se u antény opt4Q zvyuje
zisk o 3 dB, take mùe èinit a 15,5 dBi.

Symetrické vedení

Pùlvlnné vzdálenosti mezi celovlnými
smyèkami usnadòují pøizpùsobení celé
soustavy.
Vyuívá se transformaèních vlastností pùlvlnných vedení, transformujících
impedance vnìjích smyèek antény na
vstupní svorky smyèek vnitøních v pomìru 1:1, a to nezávisle na vlastní vlnové impedanci.
Pak se vhodnou vlnovou impedancí
støedního symetrického spojovacího vedení, tzn. jeho dvou ètvrvlnných transformaèních úsekù celá anténa pøizpùsobí
k vlnové impedanci napájeèe.
Výpoèty i praxe ukazují, e u takto
uspoøádaných soustav lze vycházet z impedancí jednotlivých dílèích antén. Jejich
fyzická pùlvlnná vzdálenost toti omezuje
vzájemnou vazbu, která impedanci velmi
blízkých smyèek ovlivòuje.
U vech èástí modelovaných antén,
vèetnì spojovacích symetrických vedení
se pouilo stejných vodièù o prùmìru
0,01 λ. U vlastních antén  ètvercových
smyèek, je na uvaovaných pásmech
tento prùmìr z konstrukèních hledisek reálný.
Mezi vodièi s ∅ 0,01 λ symetrického
vedení a osovou rozteèí 0,02 λ je mezera
jen 0,01 λ. Vzduné vedení tìchto rozmìrù má vlnovou impedanci asi 160 Ω.
S tìmito parametry symetrických vedení
jsou také vypoèteny impedance ziskovì
optimalizovaných antén opt2Q a opt4Q,
uvedené v tab. 1. Je zøejmé, e poadovanou svorkovou impedanci 50 Ω, popø.
75 Ω zabezpeèí pùlvlnné (= 2x λ/4) transformaèní vedení mezi vnitøními smyèkami
s mení vlnovou impedancí ne se zvolenými 160 Ω. Realizace mení vlnové impedance symetrického vedení s tenèími drátovými vodièi je s ohledem na
malou osovou rozteè vodièù (mezeru) obtíná. Praktickým øeením jsou pásková
vzduná vedení (viz obr. 1).

Parametry
optimalizovaných antén

Poznámky k tab. 1 (podle sloupcù):

1. Typ antény.
2. Rozteè (mezera) sλ mezi vzájemnì
blízkými konci dílèích antén.
3. Zisk antény (soustavy) v dBi.
4. Úhel záøení v rovinì H, tzn. ve svislé (elevaèní) rovinì je ovlivòován vzájemnou rozteèí dílèích antén.
5. Úhel záøení v rovinì E, tzn. ve vodorovné (azimutální) rovinì je konstantní,
protoe se v této rovinì rozmìr soustavy
nemìní.
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6. fres je rezonanèní kmitoèet celé
soustavy vzhledem k jmenovitému kmitoètu f0, na který je anténa navrena (poèítána).
7. Svorková impedance ZΩ, pøesnìji
rezistance celé soustavy v rezonanci, tzn.
na kmitoètu fres platí s dále uvedenými
rozmìry, vyjádøenými ve vlnové délce:

 Obvody ètvercových smyèek o = 1 l
(4x λ/4).
 Rozteè vzájemnì pøilehlých vrcholù dílèích antén s = 0 a 0,5 l.
 Prùmìr vodièù anténních smyèek a vodièù symetrických vedení je shodný d =
= 0,01 l.
 Osová rozteè vodièù symetrických vedení a = 0,02 l, mezera mezi obìma vodièi je tedy 0,01 λ.
 Vlnová impedance vech symetrických
vedení èiní Z0 = 160 W.
 Výka dílèích antén nad ploným reflektorem v = 0,15 l.
8. Úroveò postranních lalokù  dB
v rovinì H, tzn. ve svislé rovinì a jejich
úhlová orientace vzhledem k maximu je
doplòujícím smìrovým parametrem. Veobecnì platí, e maximálního zisku se
u anténní soustavy sestavené z dílèích
antén, napájených se stejnou fází a amplitudou, dosahuje s takovou rozteèí
dílèích antén, pøi které se úroveò postranních lalokù blíí k -10 dB.
Z nìkterých provozních hledisek vak
nemusí být taková úroveò postranních lalokù pøijatelná.
S vyuitím uvedených údajù lze navrhnout jiné modifikace anténních soustav, popø. pøidat k pouívaným dalí dvojice celovlnných smyèek.

Anténa 2Q
s 3prvkovým reflektorem

Na niích pásmech VKV (145 MHz,
435 MHz nebo pásma TV) je nesnadné
realizovat tyto soustavy s ploným reflektorem. Poèítaèové simulace, ovìøené
praxí, ukazují, e i s malým poètem ladìných, optimálnì umístìných reflektorových prvkù mohou mít tyto soustavy vyhovující vlastnosti.
Napø. jednoduchý BIQUAD (2Q) musí
mít alespoò 3 samostatné, 0,5 λ dlouhé,
rovnobìné reflektorové prvky (∅ 0,01 λ)
ve vzdálenosti v = 0,13 λ od roviny ètvercových smyèek s obvody o = 1,02 λ. Vzájemná rozteè tìchto tøí symetricky umístìných reflektorových prvkù èiní ±0,25 λ
od støedu soustavy (obr. 6).
Délky reflektorù i jejich vzdálenost od
smyèek (v = 0,13 λ) jsou nastaveny tak,
aby i s pøijatelným èinitelem zpìtného záøení (-17 a -20 dB) èinila svorková impedance antény 50 Ω.
Impedanèní irokopásmovost pro
ÈSV ≥2, vztaená k jmenovitému kmitoètu, pøekrývá rozsah 0,96 f0 a 1,1 f0.
Proti parametrùm antény 2Q s ploným reflektorem (tab. 1) má anténa asi
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Obr. 5. Elevaèní diagramy záøení dvouèlených a ètyøèlenných soustav celovlnných smyèek v pùvodním (2Q, 4Q)
a optimalizovaném uspoøádání (opt2Q
a opt4Q)

Obr. 6. Rozmìrové schéma dvousmyèkové antény 2Q s ladìným tøíprvkovým
reflektorem. ádný z reflektorù není pøeruen
o 1 dB mení zisk a ponìkud vìtí úhly
záøení. Tyto zmìny odpovídají mení
úèinné ploe antény bez ploného reflektoru.
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Oprava

V 1. èásti èlánku v PE-AR 5/2012 (str.
32, ve støedním sloupci) má správnì být:

Mení prùmìr vodièù rezonanèní
kmitoèet sniuje. Pøi prùmìru d £ 0,005 l
je fres = f0, take obvod smyèky nemusí
být pro dosaení rezonance korigován
a odpovídá jmenovitému kmitoètu f0, na
který je anténa navrena.

