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Poslední èást èlánku o excentricky napájených dipólech pojednává o vlastnostech záøivých. Nenabízí ádné výpoèty, ale jen názornou prezentaci vyzaøovacích diagramù, vèetnì nìkterých smìrových parametrù, charakterizujích zaøivé
vlastnosti této antény na harmonických kmitoètech. Uivatelùm by to mìlo
usnadnit úèelnìjí vyuití antény pøi praktickém provozu, který umoòuje její vícepásmové pøizpùsobení, pojednané v pøedchozích èástech.
Záøivé vlastnosti ovlivòuje rozhodujícím zpùsobem prùbìh (amplituda a fáze)
vf proudù podél aktivních, tzn. záøících
prvkù celé anténní struktury.
Vícepásmová anténa by mìla vykazovat shodný prùbìh vf proudù podél aktivních prvkù na vech provozních pásmech, protoe jen za tìchto okolností tam
bude mít stejný tvar diagramu záøení.
Jednoduchá anténa, jakou je prostý
(i kdy excentricky napájený) rezonanèní
dipól, zmìní v rozsahu harmonických KV
pásem (3,5 a 28 MHz) osmkrát elektrickou délku, a tím i amplitudové a fázové
rozloení vf proudù podél anténního vodièe. Na kadém pásmu proto bude jiný diagram záøení. Z hlediska vyzaøování by
tedy nemìl být prostý dipól, 0,5 a 4 λ
dlouhý, povaován za anténu vícepásmovou.
Minimálním poadavkem pro záøivou
vícepásmovost je shodná orientace maxima záøení ve vodorovné (azimutální) rovinì.
Zde je tøeba poznamenat, e poadavek na shodnou orientaci maxima záøení
v rovinì svislé (elevaèní) nelze v oblasti
KV pásem prakticky splnit u ádné vícepásmové horizontálnì polarizované antény, protoe ve svislé rovinì bude její záøení vdy ovlivòováno relativnì blízkou
zemí. Tato vzdálenost bude na kadém
pásmu jiná, jiný tam proto bude i vertikální (elevaèní) diagram záøení.
S pøihlédnutím k pøevládajícímu zájmu o dálkovou komunikaci (DX provoz),
kterou významnì ovlivòuje elevaèní úhel
záøení, lze pro ni vytvoøit podmínky dostateènou výkou antény na nejniím kmitoètovém pásmu (kdy je anténa pùlvlnnou), na kterém se o DX provoz usiluje.
Ta by mìla èinit u horizontální pùlvlnné
antény minimálnì 3/8 λ, tzn. 30 m v amatérském pásmu 80 m. Pak bude anténa
vyzaøovat pod relativnì pøíznivými elevaèními úhly.

storu, které se vak lií od vyzaøovacích
diagramù tée antény, umístìné nad reálnou zemí.
Specifickou smìrovou vlastností této
antény jsou na vyích pásmech výraz-

nìjí laloky, více èi ménì pøíléhající k podélné ose antény. Svírají s ní úhel, který
se s délkou antény, resp. s kmitoètem
zmenuje. Spolu s ním pak klesá i jejich
íøka. V tìchto smìrech proto vykazuje
anténa maximální zisk, který pomáhá
pøi cílené radiokomunikaci. Anténa se tam
vlastnì ji chová jako typ LW  long wire,
který vyzaøuje podobnì.
Obvykle publikované diagramy jsou
jen diagramy dvourozmìrnými (2D). Jsou
to vlastnì rovinné øezy trojrozmìrného,
t.j. prostorového diagramu (3D). U smìrových antén s jediným hlavním lalokem
(napø. antény Yagi) lze smìrové vlastnosti dobøe znázornit jen dvojicí navzájem
kolmých øezù prostorového diagramu, vedených obvykle ve svislé a vodorovné rovinì, tzn. dvojicí 2D diagramù.
U antén s prostorovì èlenitým vyzaøováním, k jakému dochází u naí vícepásmové dipólové antény na vyích
pásmech, nepopíe jediný 2D diagram
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Záøení OCF dipólu na
harmonických pásmech
Horizontální rezonanèní dipól pro pásmo 80 m je z rùzných dùvodù èasto uívanou vícepásmovou anténou. Je veobecnì známo, e na vyích pásmech se
mìní jeho pùvodnì osmièkový diagram
záøení na èlenitý, vícelaloèný, co podporuje povìdomí, e s anténou lze díky tomuto vícelaloènému vyzaøování komunikovat na vech harmonických pásmech
do vech smìrù. K této domnìnce pøispívají èasto publikované vyzaøovací diagramy platné v podmínkách volného pro-

L = 1,5 λ, h = 0,525 λ
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Obr. 1a a 1f. 2D diagramy záøení OCF
dipólu (délka 42,5 m, vodiè Cu, ∅ 2 mm,
napájení 20 % od konce antény, výka
15 m nad reálnou zemí) v azimutální
a elevaèní rovinì na amatérských KV
pásmech. Dalí informace v textu

Obr. 2a a 2f. Prostorové (3D) diagramy
záøení této antény. Kromì kmitoètu je
u kadého diagramu uvedena délka (L)
a výka (h) antény ve vlnové délce ( λ),
a dále elevace (el) a azimut (az) pohledu
na prostorový diagram ve stupních

Obr. 1 i obr. 2 pokraèují na následující stránce
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L = 2 λ, h = 0,7 λ
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L = 3 λ, h = 1,05 λ
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L = 4 λ, h = 1,4 λ

f)

Obr. 1d a 1f

Obr. 2d a 2f

její záøivé vlastnosti dostateènì. Tam je
názornou a uiteènou pomùckou diagram
prostorový (3D).
Výstinì to dokumentují 2D (obr. 1)
a 3D (obr. 2) diagramy naí OCF antény,
(42,5 m dlouhé, z mìdìného vodièe o ∅
2 mm, napájené 20 % od konce a ve výce 15 m nad reálnou zemí) na základním
(3,5 MHz) a nìkolika harmonických KV
pásmech, pøesnìji kmitoètech (7 MHz,
10,1 MHz, 14 MHz, 21 MHz a 28 MHz).
Pro pouèení i vzájemné porovnání je
na kadém z obr. 1a a 1f znázornìn:
l azimutální (modrý) diagram záøení (ve
vodorovné rovinì) v elevaci, s maximálním ziskem v dBd ve smìru nejvìtích lalokù;
l elevaèní (èervený) diagram záøení (tzn.
ve svislé rovinì), v azimutu maximálního
zisku. V diagramech je uveden elevaèní
úhel i azimut maximálního zisku.
Maxima obou diagramù tak mají stejný zisk, který je v kadé z obou rovin referenèní hodnotou pro úroveò ostatních
lalokù a minim pomocí stupnice v dB.
Vypoètený zisk je obvykle udáván
v dBi, tzn. jako absolutní zisk proti izo-

tropnímu (vesmìrovému) záøièi, popø.
v dBd, tzn. jako zisk proti pùlvlnnému dipólu ve volném prostoru.
Zisk v dBd na obr. 1a a 1f je sice
vztaen k zisku pùlvlnného dipólu, který
vak není ve volném prostoru, ale nad
zemí ve stejné výce (15 m) a ve stejné
polarizaci jako nae anténa. Pokud by byl
tento referenèní dipól orientován tak, aby
se jeho maxima shodovala s maximy OCF
dipólu, liily by se v tomto smìru (azimutu) úrovnì vysílaných, popø. pøijímaných
signálù právì o uvedený zisk.
Dva nebo ètyøi nejvìtí, symetricky
orientované laloky mají teoreticky stejný
zisk. Pøi excentrickém napájení dochází
k mírné nesymetrii, kterou poèítaèový
program zahrne do výpoètu. Vzhledem
k malému rozptylu maxim je udávána
jen jedna velikost zisku.
l Na obr. 1a je jetì dalí azimutální
(modrý) diagram v elevaci 10 °. Dokumentuje nevýhodnost relativnì nízké horizontální antény ve výi 0,175 λ (15 m na
3,5 MHz) pro DX provoz.
Dva elevaèní (èervené) diagramy zde
znázoròují záøení ve dvou svislých rovi-
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nách. Jedna prochází podélnou osou antény (az = 0 °) a druhá je k ní kolmá (az =
= 90 °).
Velmi názornou pøedstavu o vyzaøování antény pak nabízejí prostorové diagramy (obr. 2a a 2f), vypoètené a znázornìné programem 4NEC2 [2].
Zbarvení 3D modelù napomáhá pøedstavì prostorového záøení.
Stupnice barev zároveò znázoròuje
úroveò prostorového záøení. Barevné
spektrum od èervené po fialovou (v poøadí
È  O    Z  M  F ) odpovídá rozsahu
0 a 30 dB. Rozdíl mezi èistými barvami
svìtelného spektra èiní pøiblinì 5 dB.
U kadého diagramu je kromì kmitoètu uveden elevaèní úhel a azimut pohledu na diagram obalený kolem antény.
Smìr pohledu je zvolen tak, aby na kadém pásmu pokud mono výstinì znázornil prostorové vyzaøování antény
a usnadnil porovnání s 2D diagramem pro
stejný kmitoèet v levém vedlejím sloupci.
Mírná nesymetrie diagramù je zpùsobena excentrickým napájením, které je
vdy na levé stranì záøièe.
Je zjevné, e anténu nelze povaovat
z hlediska vyzaøování za vícepásmovou.
Na vyích pásmech sice vyzaøuje pod
pøíznivým elevaèním úhlem do rùzných
smìrù, mnohé smìry zùstávají naopak
nepokryty. Vyí patro lalokù vak ji
míøí pøíli vysoko, take znaèná èást vf
energie je vyzaøována neefektivnì, resp.
ztracena.
Vypoètené smìrové parametry usnadní vklad údajù o anténì do nìkterého
z programù íøení KV [2]. Definice antén
a jejich vlastností jsou toti významnými
údaji pro výpoèet podmínek íøení, jsou
vak zároveò i nejobtínìjí. Z tohoto hlediska mohou být uvedené parametry antény uiteèné. Bìnì se v literatuøe nevyskytují.
Jinak vyhovuje anténa tohoto typu
spíe operátorùm, kteøí se podobnì jako
nenároèní rybáøi spokojí s kadým úlovkem, který zabere na univerzální návnadu
ve formì vytrvalého CQ CQ CQ...
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Dalí pokraèování seriálu o vícepásmových anténách bude vìnováno anténám typù W5GI, W3DZZ
a G5RV. Uvítáme vae pøipomínky a námìty k tìmto tématùm.

