Dipól + reflektor
nebo dipól + direktor (1)
Jindra Macoun, OK1VR
Èlánek informuje o vlastnostech 2prvkové Yagiho antény, uspoøádané jako dipól + reflektor, ale i jako dipól + direktor. Druhá, ménì obvyklá varianta vykazuje
nìkteré zajímavé a málo známé smìrové vlastnosti, vyuitelné nejen pøi amatérské radiokomunikaci.
1. èást èlánku se nejprve vrací k návrhu krátkých 2- a 3prvkových Yagiho antén, tak jak je v 50. létech minulého století, jetì bez pomoci dnení výpoèetní
techniky, zpracoval a publikoval spolupracovník H. Yagiho  S. Uda [1]. Lze ji povaovat za úvodní pøíspìvek k objasnìní základních principù této antény, který
usnadní orientaci v její problematice a pomùe v návrhu podobných antén pomocí souèasné výpoèetní techniky, co zmíníme ve 2. èásti.
Víme, e klasická Yagiho anténa je rovinnou øadou nenapájených (pasivních
nebo také parazitních) záøièù, buzených
jedním napájeným (aktivním) záøièem 
obvykle pùlvlnným dipólem. Yagiho anténa má více èi ménì výrazné smìrové
úèinky, závislé na poètu, rozmìrech
a vzájemných vzdálenostech vech záøièù (prvkù).
Nejjednoduí je anténa 2prvková,
tvoøená napájeným záøièem a jedním nenapájeným záøièem  obvykle reflektorem. Ten odráí vysílanou, resp. pøijímanou vf energii smìrem k napájenému
prvku, take anténa záøí/pøijímá pøevánì
smìrem reflektor ® dipól. S optimálními rozmìry vykazuje tato varianta

ve smìru maxima zisk G d a 4,9 dBd
(7,15 dBi). V opaèném smìru je záøení
potlaèeno, ale èinitel zpìtného záøení/pøíjmu  ÈZZ/ÈZP (nebo front to back ratio
 F/B) èiní maximálnì -10 dB. Tato varianta má relativnì pøíznivé smìrové i impedanèní vlastnosti v irím kmitoètovém
pásmu.
Ménì obvyklá varianta s napájeným
záøièem a nenapájeným prvkem  direktorem, která záøí/pøijímá smìrem dipól
® direktor, mùe vykazovat témìø stejný zisk, ale má výraznì lepí èinitel
zpìtného záøení/pøíjmu, avak v úzkém
kmitoètovém pásmu.
Pøedchozí, ale i dále uvádìné èíselné
údaje o zisku jsou z dneního pohledu

Obr. 2. Zjednoduené miniatury diagramù záøení 2prvkové Yagiho antény v rovinì
prvkù (rovina E) s délkou pasivního prvku Lp (0,375 a 0,55 λ) a rozteèí s (0,15 a
0,35 λ) platí s prùmìrem prvkù d = 0,01 λ a konstantní délkou napájeného (aktivního)
prvku  dipólu La = 0,5 λ. (Nad lomenou èarou se anténa chová jako dipól-direktor,
pod ní jako dipól-reflektor)
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Obr. 1. Rozmìry 2prvkové
Yagiho antény
vlastnì údaji o smìrovosti, která se shoduje se ziskem jen u pøizpùsobené antény bez vlastních ztrát.
Rozhodujícím rozmìrem, který mìní
jednu variantu v druhou a obrací smìr záøení/pøíjmu této jednoduché 2prvkové antény, je fyzická, resp. elektrická délka
(a tudí i tíhlost, tzn. pomìr délky a prùmìru) nenapájeného  pasivního prvku
a jeho vzdálenost od prvku napájeného.
Pøevládá-li její kapacitní sloka, je elektrická i fyzická délka pasivního prvku
kratí ne rezonanèní pùlvlnná délka
a nenapájený prvek pùsobí jako direktor.
Pøevládá-li sloka indukèní, je elektrická a (jen u velmi tíhlých prvkù) i fyzická délka pasivního prvku delí ne rezonanèní pùlvlnná délka, a nenapájený
prvek pùsobí jako reflektor.
Shodují-li se elektrické délky obou záøièù, rozhoduje jejich vlastní a vzájemná
impedance, daná osovou rozteèí a rozmìry obou prvkù. Anténa se v tomto pøípadì
jeví spíe jako obousmìrná, s mením,
ale pomìrnì pøíznivým ziskem v obou
smìrech (viz orámovaný diagram na
obr. 2).

Vztahy mezi rozmìry
a elektrickými parametry
Spolupracovníci vynálezce této antény H. Yagiho, S. Uda a Y. Mushiake publikovali v roce 1953 rozsáhlý èlánek, vìnovaný teorii (1. èást) a metodám
praktických návrhù (2. èást) [1] dvou- a
tøíprvkových Yagiho antén. Vypoètené
vztahy mezi hlavními rozmìry a elektrickými parametry antén byly pro praktické
vyuití uspoøádány do èetných grafù. Nìkolik jsme jich pro ilustraci a názornou informaci uplatnili v tomto èlánku.
Na obr. 2 jsou seskupeny miniatury
diagramù záøení 2prvkové Yagiho antény
(obr. 1). Jejich tvar i orientace maxima
(±180 o) se mìní v závislosti na délce
(L p /λ) a rozteèi (s/λ) pasivního prvku.
Vechny diagramy platí pro vodièe s prùmìrem d = 0,01 λ a s konstantní fyzickou
délkou 0,5 λ napájeného dipólu, který tvar
diagramù, resp. smìrovost prakticky neovlivòuje.
Je zøejmé, e o smìrovosti, vèetnì
zpìtného záøení, rozhoduje pøedevím
délka nenapájeného (pasivního) prvku
spolu s rozteèí obou prvkù.
Obr. 3a a 3b znázoròuje tento vztah
køivkami stejných ziskù v rozsahu délek
Lp = 0,375 a 0,55 λ a rozteèí s = 0,04 a
0,35 λ, které platí s prvky o prùmìru d =
= 0,01 λ a s nemìnnou délkou La = 0,5 λ
napájeného (aktivního) prvku.
Maximum zisku má sestava dipól-reflektor s rozmìry kolem L p = 0,48 λ,
s = 0,15 λ (obr. 3a) a sestava dipól-direktor (obr. 3b) s rozmìry kolem L p =
= 0,46 λ, s = 0,08 λ.
Na obr. 4a a 4b jsou pak køivky rozmìrùm odpovídajících rezistanèních a reaktanèních sloek svorkové impedance
antény v Ω.
Délka napájeného záøièe La  obvykle
pùlvlnného dipólu  diagram záøení prakticky neovlivòuje, ale pøispívá k celkové
impedanci antény. Proto se a po nasta-
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Obr. 3. Køivky stejných ziskù (dBd) 2prvkové Yagiho antény s promìnnou délkou (Lp )
a rozteèí (s) nenapájeného (pasivního) prvku, platí s konstantní délkou napájeného
(aktivního) prvku  dipólu La = 0,5 λ a s prùmìrem prvkù d = 0,01 λ:
a) sestava záøiè-reflektor; b) sestava záøiè-direktor
a)
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Obr. 4. Køivky stejných rezistancí R (4a) a reaktancí ±X (4b) antén dle obr. 3a, b
vení smìrových vlastností naladí svor(napø. na 150 MHz je to prùmìr 20 mm).
ková impedance antény do rezonance
Pro tíhlejí drátové vodièe s = 0,001 λ
kompenzací (vynulováním) její reaktanèplatí dalí skupina køivek [1] reflektující
ní sloky (kapacitní nebo indukèní) právì
významný vliv úzkopásmovìjích prvkù
zmìnou délky La napájeného prvku.
na prùbìh nìkterých elektrických paraPodle køivek stejných rezistancí a remetrù, nikoliv na jejich hodnoty. Nejaktancí (obr. 4a a 4b) se z rozmìrù Lp
zøetelnìji se vìtí tíhlost prvkù projeví
a s odeètou obì sloky impedance antény
mením a kritiètìjím rozdílem délek pa(R ±jX) a z obr. 5 pak korigovaná, fyzická
sivního a aktivního prvku, kdy dojde
délka Lak/l napájeného prvku s daným
k opaèné orientaci maxima záøení, resp.
prùmìrem d, vyjádøeným v λ/1000.
kdy se ze sestavy dipól-direktor stane seAnténa se pak má jevit jako èistá restava dipól-reflektor.
zistance, kterou je moné na svorkách
Samozøejmì se na ádném z grafù
napájeného prvku  dipólu pøizpùsobit
neobjevuje v úvodu zmínìný èinitel zpìtvhodným transformaèním obvodem,
ného pøíjmu/záøení. Odvozenì by mohl
popø. jiným typem záøièe k impedanci nabýt napø. odeèítán z rozdílu ziskù reflekpájeèe.
torù a direktorù (obr. 3a, b) se stejnou
Vechny závislosti znázornìné na
rozteèí prvkù. Tyto údaje vak nejsou
obr. 2, 3 a 4 platí s prvky o ∅ 0,01 λ
pøesné.

Obr. 5. Korigované délky La [λ] napájeného prvku  dipólu, s prùmìrem vodièe
d = 0,25 a 10 [λ/1000] a reaktancí X
v rozsahu +100 Ω a -40 Ω zruí reaktanèní sloku svorkové impedance antény
Autoøi pùvodního èlánku usilovali
o návrh antény z hlediska zisku a pøizpùsobení. Úroveò zpìtného záøení neoptimalizovali ani nehodnotili, zøejmì i proto,
e v oblasti maximálního zisku je úroveò
zpìtného záøení pøíznivá (viz obr. 2). Radiokomunikaèní provoz v té dobì optimalizaci zpìtného záøení jetì naléhavì nevyadoval.
Kontrolní mìøení antén, navrených
podle vypoètených grafických podkladù, byla realizována na vlnové délce λ =
= 172 cm (174,4 MHz). Anténní prvky
mìly prùmìr 13 a 5 mm, resp. 0,0076
a 0,003 λ. Tato mìøení neprokázala dostateènou shodu s pøedpokládanými výsledky, i kdy kvalitativní trend vypoètených závislostí nezpochybnila. Autoøi to
pøièítali nedefinovatelným vlivùm izolátorù
a konstrukèním uspoøádáním napájecích
svorek, které (tehdy) jetì nebyly ve výpoètech respektovány.
I dnes vak povaujeme zmínìný èlánek vèetnì desítek vypoètených a graficky znázornìných vztahù za uiteèný. Je
poplatný své dobì jak metodou výpoètù
vèetnì grafického znázornìní, tak i úrovní
anténní mìøicí techniky.
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Antény OK2JS ve Velké Bítei zaèátkem loòského prosince
V PE-AR 10/2014
na s. 32 jsme ukázali, jak skonèily
antény OK2JS po
námraze v prosinci 2013. Zde je obrázek, jak dopadly
2. prosince 2014.
Vpravo detail námrazou obaleného
Cu drátu o prùmìru 1 mm. Volací
znaèku OK2JS je
nyní mono hláskovat jako OK2
Jenda Sísyfos.
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