O vícepásmových anténách (6)
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Ètenáøské ohlasy k tématu vícepásmové antény pøipomínají dalí antény,
deklarované jako vícepásmové (G5RV, W5GI apod.), které by mìly být také zmínìny. Nejsou sice tak populární jako anténa WINDOM, ale stále se pouívají,
i kdy dnení kritéria vícepásmovosti nesplòují a nahrazují je pokroèilejí systémy. Nicménì mnohé nové zájemce o amatérské vysílání stále láká jejich snadné
a hlavnì nenákladné zhotovení. Snad tedy nejen oni najdou uiteèné informace
v dnení èásti, vìnované anténì G5RV.

Nìco z historie
Autor antény, Louis Varney, G5RV od
roku 1928, experimentoval s touto anténou ve 40. letech. Své poznatky zveøejnil
a v roce 1958 v èasopise britské radioamatérské organizace  RSGB Bulletinu
[1].
Podobná anténa byla v USA nabízena
jako kit ji v roce 1935. Navrhli ji L. M.
Craft a A. Collins, W9CCX, z firmy Collins Radio Company [2]. Tehdy se vak
údajnì pro vysokou cenu a sloité sestavování neujala.
V èlánku nazvaném G5RV Multiband
Antenna Up-to-date, upozornil L. Varney
v roce 1984 [2] na vyuití antény i na nových WARC pásmech. Volný pøeklad
èlánku se krátce poté objevil i na stránkách AR [4] jako G5RV stále moderní.
Obecnì je tìmto a podobným, z dneního pohledu ji historickým èlánkùm,
spoleèná naprostá absence èíselných
údajù, které by konkrétnìji charakterizovaly elektrické vlastnosti antény. Do jisté
míry je to pochopitelné a omluvitelné
s pøihlédnutím ke znalostem i monostem, se kterými amatértí nadenci tehdy
disponovali. Vznikly tak mnohé mýty a nepravdy, které dodnes pøeívají, mimo jiné
i proto, e jsou opakovanì publikovány.
Do jisté míry to platí i o anténì G5RV.
Rozvoj výpoèetní techniky a související dostupnost modelaèních (simulaèních) anténáøských programù
pøispívá od poèátku 90. let k objektivnìjímu posuzování antén i k revizi
pùvodních údajù o anténách historických, jakou je i anténa G5RV. Najde-

me je v literatuøe [5, 6, 7, 8] i na internetu
[9].
Podobnì jako anténa WINDOM vznikala G5RV v dobì, kdy se vysílalo pouze
na klasických amatérských a zároveò
harmonických pásmech 1,8  3,5  7 
14  28 MHz. Tehdy byl jediným kriteriem
vícepásmovosti poadavek, aby vlastní
anténa spolu s bìnì pouívaným vysokoimpedanèním symetrickým ladìným
napájeèem byla na tìchto pásmech v rezonanci bez dalích dolaïovacích obvodù. Pùvodní anténa G5RV splòuje toto
rezonanèní kriterium jen na jednom amatérském KV pásmu  na 14 MHz.
Anténou G5RV není jen vlastní záøiè  dipól 1,5 l dlouhý. Její nedílnou
funkèní èástí je pùlvlnné symetrické
vedení s vlnovou impedancí 400 a
600 W.
Právì tento úsek symetrického vedení toti upravuje impedanci antény
na dalích pásmech a vytváøí tam ponìkud pøíznivìjí impedanèní podmínky pro její napájení bìným koaxiálním napájeèem. I kdy za pomoci
anténního pøizpùsobovacího obvodu
(ATU  Antenna Tuning Unit) na výstupu
vysílaèe. Jeho nezbytné pouití autor antény vdy zdùrazòoval.

Napájecí vlastnosti
Rozdílnì od ostatních typù jednoduchých vícepásmových drátových antén
je G5RV navrena tak, aby v pásmu 20 m
pracovala jako horizontální rezonanèní dipól 1,5 λ dlouhý (tj. 3x 1/2 λ), který má
v místì napájení, tj. uprostøed antény,

Obr. 2. Prùbìh ÈSV50Ω na svorkách záøièe  dipólu 1,5 λ v pásmu 3 a 30 MHz. Platí pro La = 31,1 m, Cu vodiè ∅ 2 mm a výku 15 m nad reálnou zemí (S = 0,005, ε = 13)

Obr. 1. Schéma antény G5RV. La =1,5 λ,
Lv = 0,5 λ, Zv = 470 Ω
nízkou vstupní impedanci. Pøipojené symetrické vedení (L v) pak jako pùlvlnné
transformuje v pásmu 20 m tuto nízkou
vstupní impedanci antény v pomìru 1:1,
tj. beze zmìny, na výstup, kam ji mùe
být pøipojen bìný koaxiální napájeè, který by mìl mít vlnovou impedanci 75 Ω. Na
kmitoètu 14,15 MHz, pro který byla anténa navrena, je ÈSV < 2.
Pùvodní rozmìry: L a = 31,1 m, L v =
= 10,3 m, ∅ antény a vedení  2 mm, rozteè vodièù symetrického vzduného vedení s = 50 mm, Zv = 470 Ω.
Pøi zachování uvedených rozmìrù má
být anténa pouitelná i na dalích KV
pásmech.
Pøizpùsobení na dalích pásmech,
které autor neuvádí, je moné mìøit a nastavovat a na sestavené anténì. Dnes je
pøi posuzování návrhu antény úèelnìjí
pouít výpoèet.
Proto jsme nejdøíve vypoèetli napájecí
vlastnosti (pøizpùsobení - ÈSV) antény
G5RV v pùvodním rozmìrovém uspoøádání na NEC modelu programem EZNEC. Shodné výsledky poskytují i dostupné programy 4NEC2 a MMANA.
l Graficky vyjádøený prùbìh ÈSV (obr.
2) na svorkách záøièe - dipólu, vykazuje
kromì pøedpokládané rezonance v pásmu 14 MHz (pøesnìji na 14,3 MHz) jetì
rezonance na 4,7 a 23,9 MHz, tzn. na lichých harmonických kmitoètech s maximem proudové stojaté vlny uprostøed antény, v místì napájení. Elektrická délka
antény tam èiní 0,5 λ a 4,5 λ.
Hodnoty ÈSV, vztaené na 50 Ω, se
na rezonanèních kmitoètech zvyují
v souladu s vyí impedancí antény
(77 Ω, 100 Ω a 120 Ω) na harmonických

Obr. 3. Prùbìh ÈSV50Ω na svorkách symetrického vedení antény G5RV dle obr. 1 v pásmu 3 a 30 MHz. Platí pro La = 31,1 m,
Lv = 10,3 m. Ostatní jako dle obr. 2
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Obr. 4. Prùbìh ÈSV50Ω na svorkách symetrického vedení antény G5RV (podle obr. 1) v pásmu 3 a 30 MHz. Platí pro La =
= 28,8 m, Lv = 13,2 m. Ostatní jako dle obr. 3
pásmech. Z prùbìhu ÈSV v okolí rezonanèních kmitoètù je patrná impedanèní
úzkopásmovost, typická pro tíhlé drátové antény.
Je zøejmé, e bez dalích úprav nelze
anténu provozovat na ádném dalím
amatérském KV pásmu.
Zdánlivì je to pøekvapivé na 28 MHz,
protoe tam je jak vlastní záøiè (L = 3 λ),
tak i symetrické vedení (1 λ) v rezonanci.
Vysvìtlení je jednoduché. Dipól antény G5RV je na 28 MHz dlouhý 3 λ, tj. 6 x
0,5 λ, take má uprostøed, v místì napájení napìové maximum, resp. proudové
minimum a tím i maximální impedanci.
V anténáøské praxi se tato rezonance nazývá antirezonancí. Proto je tam maximální ÈSV.
l Prùbìh ÈSV na obr. 3 mìøený n a
svorkách symetrického vedení platí pro
pùvodní uspoøádání antény G5RV dle
obr. 1. Pøizpùsobení v pásmu 14 MHz se
nezmìnilo a vlivem symetrického vedení
se ve skenovaném pásmu objevily tøi
rezonance (ze ètyø), které se více èi
ménì ztotoòují s amatérskými pásmy
3,5 MHz, 24,9 MHz, 21 MHz, jejich kmitoèty lze dopøizpùsobit pomocí ATU.
V pùvodním uspoøádání tedy splòuje
anténa deklarovanou napájecí vícepásmovost, omezenì na polovinì uvaovaných pásem. K podobnému závìru docházejí dalí autoøi, i kdy jinými postupy.
l Podstatnì pøíznivìjí je prùbìh ÈSV na
obr. 4, mìøený za stejných podmínek, ale
s ponìkud jinými rozmìry antény i vedení
(La = 28,8 m, Lv = 13,2 m). Ve skenovaném pásmu je est rezonancí a v pìti
amatérských pásmech je pøizpùsobení
pøiznivé. Platí to o klasických pásmech
7 MHz, 14 MHz, 28 MHz a o WARC pásmech 18,1 MHz a 24,9 MHz. Také v tomto uspoøádání bude nutné pouít ATU pøi

Obr. 5. Prùbìh ÈSV75W za stejných podmínek jako na obr. 4

pøelaïování v jejich irím kmitoètovém
rozsahu.
Na pásmech 10,1 MHz, 21 MHz, ale
také na pásmu 3,5 MHz je anténa nepouitelná.
l Prùbìh ÈSV na obr. 5 se lií od pøedchozího jen zmìnou vlnové impedance
z 50 na 75 Ω, ke které se vztahuje ÈSV.
Napájení antény koaxiálním kabelem s vlnovou impedancí 75 Ω je také podle pøedpokladu pøíznivìjí.
Z uvedených prùbìhù je zøejmý rozhodující vliv rozmìrù La a Lv na pøizpùsobení vícepásmové antény.
Názornìjí vhled do této problematiky
nabízí obr. 6.
Znázoròuje rozloení napìových stojatých vln na pásmech 3,5  7 14  21
a 28 MHz podél antény a symetrického
vedení ménì obvyklým zpùsobem. (Typické sinusové stojaté vlny jsou pro vìtí
pøehlednost znázornìny jako trojúhelníky,
co nemá vliv na rozloení maxim a minim
podél vedení, které ovlivòuje výslednou
impedanci na konci vedení, tzn. v místì
pøipojení nízkoimpedanèního napájeèe.)
Anténu, pøesnìji její záøiè, zde pøedstavuje symetrické vedení La /2, které navazuje na symetrický úsek Lv. Za tìchto
podmínek se nemìní pùvodní rozloení
stojatých napìových i proudových stojatých vln podél anténní struktury G5RV
s rozevøeným záøièem. Na kadém pásmu zaèíná napìovým maximem (a proudovým minimem), tedy stejnì jako na
konci rozevøeného záøièe. Tak lze v kterémkoli místì odhadnout charakter impedance. Bude vysoká v maximu napìové
stojaté vlny a nízká, tzn. vhodná pro nízkoimpedanèní napájení, v minimu stojaté
napìové vlny. Minimální by tedy mìla být
na konci vedení, a to pokud mono na nìkolika pásmech. Ovlivní to celková délka

Obr. 6. Rozloení
napìových pùlvln
podél celé anténní
struktury antény
G5RV na pásmech
3,5  7  14  21
a 28 MHz. Vlastní
záøiè  dipól 1,5 λ
dlouhý je znázornìn vedením polovièní délky, které
navazuje na symetrické vedení Lv. Sinusové pùlvlny jsou nakresleny jako trojúhelníky,
co nemìní pùvodní rozloení maxim a minim, které výraznì ovlivòuje impedanci na
konci symetrického vedení. Pro vìtí pøehlednost není zakresleno rozloení na
WARC pásmech, které lze snadno interpolovat mezi pásma zakreslená
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obou vedení, tzn. délka záøièe La + délka
symetrického vedení Lv.
Zároveò se musí brát v úvahu transformaèní vlastnosti vedení L v, které se
uplatní tehdy, kdy se jeho délka bude
blíit ètvrtvlnì. Tam pak mùe být vysoká
impedance transformována na pøijatelnou
hodnotu díky vysoké vlnové impedanci
symetrického vedení. (Tak je napø. ovlivnìno ÈSV na 28 MHz na obr. 4 a 5.)
Impedanci na jednotlivých pásmech ovlivòuje v místì napájení (na konci symetrického vedení Lv) i pomìr obou délek, tzn.
délky anténního záøièe (La) a délky symetrického vedení (L v).
Závìrem lze konstatovat, e pøijatelného pøizpùsobení na uvedených pásmech (dle obr. 4) bylo dosaeno s délkou
Lv + La = 1,96 λ (13,2 + 28,8 = 42 m) na
14 MHz, tzn. pøi pomìru L a : L v = 2,18
(28,8 : 13,2), take L v = 0,616 λ na
14 MHz. Délka Lv platí pro vzduné dielektrikum. Pøi uití dostupného okénkového symetrického napájeèe s impedancí 450 Ω a zkrácením 0,91 bude L v =
= 0,56 λ. Uvedených hodnot je mono vyuít pøi pøepoètu na jiná pásma.
(Pokraèování)
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