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Nezbytným pøedpokladem pro optimalizaci napájecích vlastností (pøizpùsobení) je znalost impedance antény, její vyzaøovací (smìrové) vlastnosti vyhovují v daných podmínkách provozním poadavkùm. Obecnì
platí zásada, e se anténa pøizpùsobuje a po nastavení vlastností vyzaøovacích. Vyzaøování zalomených pùlvlnných antén pro KV pásma je
ovlivnìno jejich uspoøádáním (tvarem), polarizací a výkou nad zemí, jak
bylo uvádìno v pøedchozích èástech (PE 3, 4, 5). V této èásti zmíníme jejich pøizpùsobení s praktickým pøíkladem.
Volba pøizpùsobení zalomených pùlvlnných antén (viz PE 3, 4, 5) je ovlivnìna
- (výchozí) impedancí antény,
- maximálním pøípustným ÈSV,
- íøkou provozního kmitoètového pásma,
- uspoøádáním antény.
V úvahu pøicházejí rùzné metody.
Mùeme je rozdìlit do tøí skupin:
a) Pøizpùsobení úpravou vlastní
antény (korekcí rozmìrù, tvaru, výky
nad zemí, ale i napájení), která vak neovlivní ji nastavené (a vyhovující) vlastnosti vyzaøovací.
b) Pøizpùsobení samostatným pøizpùsobovacím obvodem, pøipojeným na
svorky antény nebo prostøednictvím napájeèe (impedanèní transformátor kabelový nebo feritový, popø. transmatch).
c) Kombinace obou zpùsobù.
Zatím zmíníme metody pøizpùsobení podle bodu a). Jako pøíklad pak podrobnìji popíeme pøizpùsobení antény
è. 9, Vn - dipólu 30 o dle obr. 6 v PE 5/
/04. Budeme vycházet z vypoètených a
publikovaných údajù.
Pøi prùbìné, resp. koneèné kontrole pøizpùsobení reálné antény v reálných
podmínkách se neobejdeme bez mìøení ÈSV, popø. impedance. Vyhovující
pøístroje nejsou dnes nedosaitelné a

jejich pouití bylo mnohokrát popsáno
i v naich èasopisech [1].

1. Pøizpùsobení korekcí
rozmìrù
Rezonanèní dipólovou anténu mùeme pøizpùsobit tím nejjednoduím zpùsobem, tzn. pouhou korekcí rozmìrù
(délek) jen tehdy, nelií-li se na poadovaném provozním kmitoètu (nebo v poadovaném kmitoètovém pásmu) reálná èást impedance, tzn. její odporová
sloka (jak je uvedena v 5. sloupci naich tabulek v PE 4 a 5) od vlnové (charakteristické) impedance napájeèe,
zpravidla koaxiálního kabelu 50 Ω. Relativnì malá korekce délky antény pak
ovlivní tuto odporovou sloku (R) impedance (R ± jX) jen zanedbatelnì, výraznì vak zmìní sloku reaktanèní (± jX).
Ta se u jednoduchých rezonanèních antén mìní s kmitoètem velmi výraznì a
její nenulová hodnota je zpravidla pøíèinou nepøijatelnì vysokého ÈSV. Korekcí délky lze reaktanèní sloku impedance snadno vynulovat, a anténu
jednodue pøizpùsobit.
Kladná (plusová) reaktance zalomené nebo pøímé dipólové antény (mìøená nebo poèítaná na svorkách anté-

Obr. 9. Detail napájení antény v reálu (viz obr. 10)
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ny) charakterizuje anténu indukèní, tzn.
pøíli dlouhou, která rezonuje na niím
kmitoètu.
Záporná (minusová) reaktance
stejné antény charakterizuje anténu kapacitní, tzn. pøíli krátkou, která rezonuje na kmitoètu vyím.
l Anténu s indukèní reaktancí musíme zkrátit pomìrem kmitoètu niího
(kde anténa rezonuje) a vyího, na který chceme anténu pøeladit (pùvodní délku násobíme pomìrem  koeficientem
<1).
l Anténu s kapacitní reaktancí proto
musíme prodlouit pomìrem kmitoètu
vyího (kde anténa rezonuje) a niího, na který chceme anténu pøeladit
(pùvodní délku násobíme pomìrem 
koeficientem >1).
Pro informativní urèení rezonance
antény mùeme pouít kmitoètovì dobøe ocejchovaný GDO, který volnì naváeme bezprostøednì ke svorkám dipólu, zkratovaným jediným závitem.
Rezonující dipólová anténa ( ± jX =
= 0) má obvykle pøíznivìjí ÈSV, nemusí to vak být jetì hodnota vyhovující.
Anténa se sice chová jako pouhý reálný
odpor, který se vak neshoduje s vlnovou impedancí napájeèe. Lze to konstatovat napø. u antény Vn 30 o (anténa è. 9
z PE 5/04) po jejím prodlouení na rezonanèní kmitoèet 3,75 MHz. Impedance rezonující antény se bude ve výkách 0,1 λ, 0,03 λ a 0,01 λ nad zemí
pøibliovat hodnotám 12 Ω, 18 Ω a
25 Ω reálných (viz tab. 6), take ÈSV
bude v rezonanci 4,2, 2,8 a 2 na impedanci 50 Ω. Anténu je proto mono
pøizpùsobit samostatným vnìjím
transformaèním obvodem, resp. transmatchem, ale i boèníkovou úpravou napájení, zvlátì pak pøi vyích transformaèních pomìrech (>4).

2. Boèníkové pøizpùsobení
(shunt feed)
Tzv. gamamatch nebo deltamatch
jsou veobecnì známé typy boèníkového pøizpùsobení, pouívané na pásmech KV i VKV u lineárních antén dipólových, ale i antén smyèkových. Obecnì
pøedstavují èást napájecího vedení, která je souèástí anténního záøièe, nebo
vede jak proudy napájecí, tak proudy
anténní  vyzaøující. Boèníkové napájení slouí pøedevím k impedanènímu
pøizpùsobení antény na daný napájeè.
Za boèníkové napájení mùeme povaovat i jiná øeení, vyuívající transformace impedance pøímo v napájeném
systému.
V pøípadì Vantény je lze realizovat
velmi snadno a srozumitelnì. Anténa
se toti svým tvarem a uspoøádáním
pøibliuje ètvrtvlnnému zkratovanému
vedení s minimální impedancí v místì
zkratu obvyklých napájecích svorek, tj.
ve vrcholu, svíraném obìma ètvrvlnnými
rameny antény. Na tomto zkratovaném,
ale vyzaøujícím ètvrtvlnném vedení najdeme dva body s odpovídající impedancí, ke kterým pøipojíme napájeè. (Je

31

〉

a)

b)

〉

Obr. 10. Oznaèení rozmìrù (a) a celkové uspoøádání (b) Vn
dipólu 30 o ve výi h [ λ ] nad zemí. Napájeè je moné
vést tìsnì podél úseku c1 + c2
to sice ponìkud zjednoduené, ale
z laického hlediska srozumitelnìjí.)
Protoe anténa je principiálnì symetrická, mìlo by být i boèníkové napájení symetrické. Tvar, uspoøádání a instalace
antény nad zemí vak umoòují nesymetrické napájení souosým kabelem
bez nepøíznivých vlivù na vyzaøování (viz
obr. 9 a 10).
Rozmìry a praktické uspoøádání
jsou zøejmé z obr. 9, 10 a tab. 6, kde
jsou uvedeny i charakteristické vlastnosti elektrické. Vzájemných vztahù
mezi rozmìry a elektrickými parametry
si ètenáø jistì povimne.
Pøipomeòme podstatné:
l Korekci rezonanèního kmitoètu pøi
zmìnách výky antény tìsnì nad zemí
(h = 0,01 a 0,03 λ ) lze provést jen
zmìnou jediného rozmìru b.
l
Rezonanèní kmitoèet je v tomto
uspoøádání Vnantény v podstatì dán
celkovou délkou úsekù a + b + e.
l Zvyováním antény (h > 0,05 λ) se
zmenují ztráty pùsobené zemí, take
zisk stoupá, elevaèní úhel maximálního
záøení se sniuje. Vyzaøovací odpor antény se v dùsledku niích ztrátových
odporù zmenuje, impedance klesá,
take se zvìtuje nepøizpùsobení 
ÈSV.
l Potøebného vyího transformaèního pomìru se dosáhne zkrácením boèníkové smyèky (c1 + c2 + d + e, viz obr.
10). Prakticky se to provede zkratovacím vodièem (upevnìným ke spoji úsekù a-d-e), kterým se pøi ladìní na minimální ÈSV, tzn. pøi hledání optimální
polohy odboèky na úseku c1 + c2, vyøadí úseky d a c1. Ladìní je pomìrnì ostré, co je pro boèníkové napájení cha-
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Obr. 11. Z prùbìhu ÈSV v pásmu 3,5 a 3,9 MHz lze odeèíst
impedanèní irokopásmovost boèníkovì napájených Vndipólù 30 o v úpravách podle tab. 6. Pro porovnání je zakreslen
prùbìh ÈSV pøímého vertikálního dipólu 0,5 λ pøi h = 0,1 λ
pøipojeného k napájeèi 50 Ω. Prùbìh ÈSV antény 9b není
zakreslen

Tab. 6. Rozmìry a elektrické parametry Vndipólu 30 o ve výi h [λ] nad zemí
Ant.è. h [λ]

a [λ]

b [λ]

c1 + c2 [λ] d [λ]

E [λ]

9a

0,01

0,242

0,2282

0,05

0,05 0,0259

9b

0,02



0,2355







9c

0,03



0,2386







9d

0,1



0,2442







9e

0,1

0,242

0,2470 0,03 + 0,02 0,05 0,0259

Zisk/úhel
 3,0/31o
 3,2/149o
 2,3/30 o
 2,7/150 o
 2,0/29 o
 2,4/151 o
 1,0/23 o
 1,6/157 o
 1,2/23 o
 2,1/157 o

Z [Ω] ÈSV

∆ f [kHz]

54

1,08

110

46

1,09

90

41

1,23

85

26

1,98



47

1,1

50

∆ f [kHz] je íøka pásma omezená maximálním ÈSV ≤ 2

rakteristické. Je to vidìt i z prùbìhu ÈSV
boèníkovì pøizpùsobeného Vndipólu
30 o v pásmu 3,5 a 3,9 MHz na obr. 11.
Èím vyí je transformaèní pomìr, tím
nií je impedanèní irokopásmovost
boèníkovì pøizpùsobené antény.
V praxi budou vypoètené tabulkové
hodnoty ovlivnìny reálnými podmínkami, které se od pøedpokládaných více èi
ménì odliují. Jde zejména o vlivy prostøedí a okolí, které nelze pøesnì specifikovat a zahrnout tak s dostateènou
pøesností do výpoètù. Vliv vlastní zemì
je vak ve výpoètech zohlednìn s dostateènou pøesností. (EZNEC je z tohoto hlediska vynikající.) Záleí tedy na
odhadu kvality, resp. parametrù zemì.
Lepí kvalita, tzn. hlavnì vìtí vodivost
a dielektrická konstanta ovlivòují zejména vyzaøovací vlastnosti. Zmenují ztráty (zvyují zisk) a sniují elevaèní úhel
maximálního záøení. Tyto parametry se
pak mohou bìhem roku podle klimatických podmínek mìnit. Stálou, i kdy
nejhorí kvalitu vykazuje tzv. mìstská
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zemì (støechy, betonové stavby, silnice
atd.).
Závìrem jetì jedno bezpeènostní
hledisko. Na konci nízko instalovaného
radiálního vodièe se mùe objevit v závislosti na vysílaném výkonu znaèné vf
napìtí.
Oprava: V pøedchozí èásti tohoto
èlánku (PE 5/04, s. 32) je na obr. 7 b
jako referenèní nedopatøením znázornìno záøení svislého dipólu 0,5 λ a nikoliv unipólu GP 0,25 λ.
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