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První èást èlánku zobrazila rozmìrové vztahy mezi dvìma variantami 2prvkové Yagiho antény. Tato èást se podrobnìji zabývá variantou dipól-direktor
(2YDD) z hlediska minimální úrovnì zpìtného záøení. Lze ji toti uplatnit v nìkterých provozních aplikacích na KV i VKV pásmech, zmínìných v závìru èlánku.
K analýze elektrických vlastností se vyuilo anténních programù 4NEC-2
a EZNEC 5+. Dostateèné informace poskytne k této jednoduché anténì i neplacená, 20segmentová demoverze [1] programu EZNEC 5+, které se pouilo k výpoètùm elektrických parametrù, vèetnì vyzaøovacích diagramù.
Vlastnosti i konstrukèní popisy Yagiho
antén dnes najdeme v desítkách odborných i radioamatérských èlánkù a publikací, i na èetných stránkách internetových. Obsáhle je uvádí pøehled literatury
k Yagiho anténám v populární knize Antennenbuch od A. Krischkeho, OE6AP
[2]. Podrobnìji se tam cituje z èlánku [3],
kde se popisují údajnì poèítaèovì optimalizované rozmìry (1993) vzácnìjí varianty dipól-direktor na kmitoètech
10,12 - 14,15 -18,10 - 21,20 - 24,94
a 28,50 MHz. S jednopalcovými prvky
(d = 25,4 mm), délkou dipólù 0,49 λ, délkou direktorù 0,46 λ a rozteèí 0,15 λ se
udává zisk G ≈ 4,8 dBd (6,94 dBi), ÈZZ ≈
≈ 10 dB a vyzaøovací odpor ≈ 28 Ω (jako
impedance antény).
Podle uvedených rozmìrù generuje
EZNEC na pásmech (kmitoètech) 
10,12 MHz a 28,5 MHz tyto údaje:
G = 6,59 dBi a 6,58 dBi, ÈZZ = 6,45 dB
a 3,04 dB, Za = 26,9 Ω + j30,2 Ω a 32,7 Ω
+ j13,6 Ω a ÈSV50 Ω = 1,95 a 2,7. Pøíèinou neshodných velikostí ÈZZ, Za a ÈSV
pøi stejných rozmìrech prvkù a rozteèí
(vyjádøených ve vlnové délce), je rùzná
tíhlost jednopalcových prvkù (1) na
obou pásmech.
Neshoda nìkterých parametrù se
souèasnými výpoèty je vysvìtlitelná blíe
nespecifikovanou poèítaèovou optimalizací rozmìrù.

Varianta dipól-direktor
(2YDD) podrobnìji

Pùvodním zámìrem naí práce bylo
porovnání údajù, odeètených z graficky
vyjádøených vztahù mezi rozmìry a elektrickými parametry 2prvkové Yagiho antény (z roku1953 [1]), vytitìných v 1. èásti, s výsledky souèasných poèítaèových
simulací. Zatímco pùvodní výpoèty se øeily pomocí integrálních rovnic numericky, vyuívají dnení výpoèty metody momentù [4], pomocí souèasné výpoèetní
techniky.
Analyzovala se varianta (odvozená
z køivek stálých ziskù a impedancí na obr.
3b v 1. èásti) s promìnnou délkou (nenapájeného) pasivního prvku Lp = 0,36
a 0,55 l a konstantní délkou napájeného (aktivního) prvku La = 0,5 λ, stálým
prùmìrem obou prvkù d = 0,01 λ a se
stálou, ale optimální rozteèí s = 0,062 l
(obr. 1).
Prùbìhy na obr. 2, vypoètené bod po
bodu demoverzí programu EZNEC, podrobnìji objasnily vztahy mezi délkou pasivního prvku, ziskem, úrovní zpìtného
záøení a vyzaøovacími úhly v obou rovinách  s rozteèí i tíhlostí obou prvkù
jako nemìnnými parametry.
Zobrazené lomené køivky na obr. 2,
pøísluné ke svislému øezu soustavou

Obr. 1. Rozmìry 2prvkové Yagiho antény
køivek (na obr. 3b v 1. èásti) s optimální
rozteèí obou prvkù s/λ = 0,062, prùmìrem prvkù d/λ = 0,01 λ a délkou L a =
= 0,5 λ jako parametry, jsou tak doplòující informací, která podrobnìji popisuje
vlastnosti této 2prvkové antény s promìnnou délkou direktoru, který se postupným prodluováním nakonec zmìní
v reflektor. Demoverze EZNECu poèítá
tyto závislosti bod po bodu, zatímco sloitìjí (ale také volnì íøený) program
4NEC-2 mùe promìnné rozmìry i elektrické parametry nejen skenovat, ale i optimalizovat. Oba programy vycházejí ze
stejného jádra NEC2.
Z obr. 2 je zøejmé:
l Prodluováním pasivního prvku
jako direktoru se nejprve dosáhne výrazného minima zpìtného záøení [L p =
= 0,448 λ, ÈZZ > -30 dB (!!), platí pro d =
= 0,01 λ] a pak teprve maxima zisku (G =
= 6,9 dBi, resp. 4,75 dBd), prakticky shodného s obvykle uvádìnými údaji (obr. 3a).
l Dalím prodluováním direktoru se
tyto parametry zhorují, a se anténa
stane dvousmìrnou (Lp = 0,473 λ, se
stejným ziskem v obou smìrech (obr.
3b). Tuto zdánlivì pøekvapivou skuteènost pùsobí relativnì malý úhel záøení
(Φ3H) v rovinì H.
l Pak se ji anténa mìní ve variantu
dipól-reflektor (2YDR) s maximálním
ziskem 6,6 dBi, resp. 4,45 dBd a ÈZZ =
= 9,8 dB pøi délce nenapájeného prvku 
nyní ji reflektoru Lp > 0,5 λ.
l Maximum zisku je nyní témìø shodné s minimální úrovní zpìtného záøení
(ÈZZ ≅ 10 dB), která vak nemá úzkopásmový charakter jako u varianty dipól-direktor (obr. 3c). Rozmìry varianty
2YDR proto nejsou kritické, take vyhovují v irím pásmu. Optimálních hodnot
se dosahuje s rozteèí s = 0,15 λ.
l Velmi malá úroveò zpìtného záøení (> - 30 dB), i kdy v úzkém pásmu,
je pozoruhodnou vlastností antény 2YDD,
kterou je moné v nìkterých aplikacích
uplatnit.
Obr. 4a, b, c, vygenerované programem 4NEC-2 jsou pak prostorovým (3D),
zdánlivì názornìjím obrazem diagramù
záøení 3a, b, c.

Praktické aplikace
antény 2YDD

Závìsná 2prvková smìrovka
na KV pásma

Obr. 2. Zisk G, èinitel zpìtného záøení ÈZZ a úhly záøení Φ3E a Φ3H v závislosti na délce Lp /λ pasivního prvku  direktoru, resp. reflektoru u 2prvkové antény s konstantní
délkou napájeného záøièe La = 0,5 λ, s konstantní rozteèí prvkù s = 0,06 λ a prùmìrem
Al prvkù d = 0,01 λ (platí v podmínkách volného prostoru)
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l Vìtina 2- a 3prvkových, zpravidla otoèných Yagiho smìrovek, provozovaných nejèastìji na pásmech 14 a
28 MHz pracuje se základním ziskem
4 a 6 dBd a zpìtným záøením -10 a
-20 dB, ovlivnìnými výkou antény nad
zemí.
Podobnì se bude chovat i 2YDD anténa zhotovená z drátových vodièù. S optimalizovanou malou rozteèí 0,062 λ
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Obr. 3a. Diagramy záøení 2prvkové varianty dipól-direktor, s minimálním ÈZZ
(>-30 dB), tj. pøi Lp = 0,448 λ a d = 0,01 λ.
K minimálnímu zpìtnému záøení dochází
ve velmi úzkém rozmìrovém a tedy
i kmitoètovém pásmu

ñ

Obr. 3b. Diagramy záøení 2prvkové antény s ÈZZ 0 dB mají pøi Lp = 0,473 λ a d
= = 0,01 λ ji osmièkový tvar. Anténa
se stává dvousmìrnou anténou se
ziskem 4 dBi v protilehlých smìrech
(azimutech)

Obr. 3c. Diagramy záøení pùvodní varianty dipól-direktor (2YDD) se zmìní ve
variantu dipól-reflektor (2YDR) s minimem zpìtného záøení ÈZZ ≅ 10 dB, prodlouí-li se délka nenapájeného  pasivního prvku Lp nad 0,5 λ

Obr. 4a, b, c. Diagramy záøení znázornìné na obr. 3a, b, c v pohledovém trojrozmìrném zobrazení (3D) vygenerovaném programem 4NEC-2. Pøesnìjí kvantitativní údaje vak poskytují diagramy 2D. Pøibliný odeèet zisku a zpìtného záøení umoòují svislé
duhové stupnice s èíselnými údaji v dB

(65 cm na 28 MHz, 130 cm na 14 MHz)
mohou být upevnìny mezi pomìrnì krátké rozpìrací nosníky a spoleènì pak jako
dvoudrátový celek zavìeny stejnì jako
bìná drátová anténa tam, kde z rùzných
dùvodù nelze instalovat/provozovat klasickou otoènou smìrovku (obr. 5).
S malým prùmìrem (kolem 2 mm, tj.
d = 0,0002 λ) drátových vodièù je nutné
výpoèet elektrických vlastností závìsné
drátové 2YDD antény na KV pásma opakovat. Do výpoètù je nutné zahrnout i vliv
reálné zemì, která na KV pásmech vlastnosti antén vdy ovlivòuje. Tìmito úkoly
se bude zabývat 3. èást èlánku.

Zamìøovací anténa na VKV

l Nìkteré èinnosti na VKV pásmech
vyadují rychlé a jednoznaèné zamìøení
zdrojù vf signálù. Mohou to být skryté nepohyblivé vysílaèe (liky) v rádiovém
orientaèním bìhu (ROB, ARDF) v pásmu
144 MHz, nebo ivé cíle jako ptáci a jiná
zvíøata, oznaèená miniaturními rádiovými vysílaèi v pásmech 173 a 401 MHz,
které umoòují jejich sledování a terénní
lokalizaci [5, 6].
K zamìøování lze pouít smìrovì ostøejí víceprvkovou anténu, která pomìrnì pøesnì urèí smìr maxima. Jako mobilní/pøenosná je vak pøíli rozmìrná.
Proto se obvykle pouívá anténa 3prvková se ziskem kolem 7 dBd, kdy se smìr
k maximu hledá/upøesòuje azimutálním
skenováním. Zamìøování na jednoznaè-
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né a úhlovì ostré minimum signálu by urèení, resp. dohledání cíle usnadnilo.
l Tento zpùsob se mùe uplatnit
i v rádiovém orientaèním bìhu (ROB),
kde se èasto pouívá 2prvkových antén
s fázovanými prvky typu HB9CV, resp.
ZL spec. [7], s rozteèí prvkù 0,125 λ, odvozeným z antény typu W8JK.
l Rozmìrovì malá 2YDD anténa se
ji osvìdèila jako lehká skládací anténa
pøi SOTA provozu na pásmu 144 MHz.

Poznámka k pouité demoverzi programu EZNEC:
I s limitem 20 segmentù je v naem
pøípadì demoverze pouitelná. Dokazují
to køivky na obr. 2 sestavené z èíselných
údajù a grafických výstupù demoverze.
Její vyuití je sice omezeno sloitostí antén, ale i s 20 segmenty umoòuje s dostateènou pøesností simulovat a analyzovat 2prvkové antény vèetnì quadù
a fázovaných antén typu W8JK, nebo
ovìøovat jednoduché vlastní cvièné ná-

vrhy. Zjistíte, e modelování je zajímavé
i pouèné, navíc pøináí mnoho uiteèných
zkueností i rad o modelování, o vlastnostech a parametrech nejrùznìjích antén z rozsáhlého manuálu, ale i z databáze desítek namodelovaných antén.
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Obr. 5. Ideový náèrt závìsné 2YDD antény je nakreslen v pomìrném mìøítku. Experimentální uspoøádání lze zjednoduit oky na koncích drátových prvkù pøi pouití
nevodivých závìsných lan
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