Antény 2YDD prakticky
Jindra Macoun, OK1VR
Èlánek navazuje na pøedchozí dvì èásti v PE-AR 01 a PE-AR 02/2015 doplòujícími informacemi o napájení a impedanèním pøizpùsobení spolu s rozmìrovými
návrhy antén 2YDD na amatérská KV pásma 14 a 50 MHz a VKV pásma 145
a 173 MHz.

Úvodní rekapitulace
Analýza grafù, vyjadøujících vztahy
mezi rozmìry a elektrickými parametry
2prvkových Yagiho antén, které v roce
1953 publikoval S. Uda [1], blízký spolupracovník H. Yagiho, upozornila na monou realizaci 2prvkové antény typu dipól-direktor (2YDD) se ziskem G ~ 6,5 dBi,
a minimální úrovní zpìtného záøení
(ÈZZ = > -30 dB), s malou rozteèí (s ~
~ 0,06 λ) obou prvkù. Anténa je pouitelná tam, kde se uplatní jeden nebo oba
zvýraznìné parametry. Napø. jako:
l Závìsná jednosmìrná anténa na
vyí KV pásma sestavená z drátových
vodièù; tam, kde nelze instalovat nebo
provozovat otoènou smìrovku.

l Zamìøovací anténa na VKV pásmech, kdy se k pøesnému zamìøení zdroje vf signálu vyuije výrazného a jednoznaèného minima v diagramu záøení.
l Malá smìrová anténa pro pøechodná stanovitì napø. pro SOTA provoz.
l A pak také tam, kde je ádoucí
omezit nepøíznivý vliv blízkých objektù
(vodièù, budov) za anténou na smìrovost
a impedanci antény.
Pro praktickou realizaci uvedených
námìtù je nutné kvantifikovat jetì nìkteré rozmìry a parametry.

Prùmìr prvkù
Anténa 2YDD vykazuje minimální úroveò zpìtného záøení s prvky o prùmìru

Tab. 1. Platí pro La = 0,5 λ a s = 0,062 λ. A  jmenovitý kmitoèet v MHz; B  prùmìr
prvkù v mm; C  prùmìr prvkù v λ; D  pùlvlnná délka napájeného prvku  dipólu v m;
E  délka direktoru v λ (podle grafu na obr. 1); F  délka direktoru v m; G  osová rozteè obou prvkù v m; H  íøka kmitoètového pásma v MHz pro ÈSV (SWR) < 2;
I  íøka kmitoètového pásma v MHz pro ÈZZ (F/B) > -20 dB. Délky a rozteèe prvkù
v metrech jsou zaokrouhleny na 0,01 m (cm)
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d = 0,01 λ (napø. d = 20 mm na 150 MHz)
a délkou (nenapájeného, pasivního) direktoru Lp = 0,448 λ.
Na KV pásmech 14 a 50 MHz by
vak mìly mít vodièe závìsné drátové
antény prùmìr do 2 mm, tj. ~ 0,0001 a
0,0003 λ (1x a 3x 10-4 λ). Aby takto
tíhlý direktor pùsobil stejnì jako pùvodní tlustý (0,01 λ), musí být delí, aby se
reaktanèní sloka jeho impedance shodovala s reaktanèní slokou pùvodního
tlustého direktoru v anténì s optimalizovanou minimální úrovní zpìtného záøení.
Vztah mezi optimální délkou (pasivního) direktoru Lp /λ a prùmìrem d/λ pøi minimální úrovni zpìtného záøení antény
2YDD znázoròuje graf na obr. 1.
Fyzická pùlvlnná délka napájeného
záøièe  pùlvlnného dipólu, zhotoveného
ze stejného vodièe, zùstane i nadále pùlvlnnou.
Pouije-li se drátového vodièe s izolací, která jeho elektrickou délku prodluuje, resp. fyzickou délku zkracuje v závislosti na síle a kvalitì dielektrické (izolaèní)
vrstvy, musí být vypoètená délka korigována. EZNEC i 4NEC-2 rozmìry vodièù
s dielektrickou izolací ve výpoètu délek
prvkù zohledòují.
Rozmìry antén 2YDD s minimální
úrovní zpìtného záøení pro KV a VKV
pásma, pøesnìji na jejich jmenovitých
kmitoètech uvádí tab. 1.

Impedance
Svorkovou impedanci antény 2YDD
ovlivòují délky, prùmìry i rozteèe obou
(Al nebo Cu) prvkù a následnì i výka antény nad zemí. Uvaujeme zatím jen anténu ve volném prostoru.
Demoverze EZNECu vygenerovala
spolu se smìrovými parametry i dosud
nezmínìné parametry impedanèní.
Shodou astných okolností se kadá z antén 2YDD nastavená na minimální
úroveò zpìtného záøení (ÈZZ > 30 dB)
podle tab. 1 jeví na jmenovitém kmitoètu
jako reálný odpor Ra = 15 a 17 Ω, s nepatrnou reaktanèní slokou (Xa = + j 1 a
4 Ω), tedy se svorkovou impedancí antény Za = ~ 16 Ω. Spolu se vzájemnou impedancí obou prvkù se zde pøíznivì uplatòuje kompenzaèní vliv vìtí elektrické
délky napájeného záøièe  fyzicky pùlvln-

Obr. 1. Délky direktorù  Lp [λ] s prùmìry d [λ] antény 2YDD
s minimálním zpìtným záøením. Výrazné body odpovídají
anténám z tab. 1
Obr. 2. Svorková impedance antény 2YDD na f = 21,05 MHz s rozmìry
podle tab. 1 na Smithovì diagramu (programem EZNEC) (vpravo)
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a)
Obr. 4. Pohled na závìsnou anténu 2YDD s drátovými prvky. Izolaèní èásti jsou znázornìny zelenì
(vpravo)

b)

1,5 λ atd.), který svorkovou impedanci
antény pøetransformuje prakticky beze
zmìny a k TRXu se symetrickým ATU
(popø. s nìkterým výe zmínìným obvodem) na vstupu/výstupu. Toto øeení
usnadòuje pøizpùsobení antény s promìnnou výkou nad zemí na pøechodných stanovitích.

Typické parametry
antén 2YDD graficky

ñ

Obr. 3. Kmitoètová závislost zisku Gi (a)
a zpìtného záøení (b) ÈZZ (F/B) antény
2YDD na pásmu 21 MHz (programem
4NEC-2)
ného dipólu, jeho vlastní impedance zde
vykazuje zøetelnou indukèní sloku (napø.
na 21,05 MHz pøi fyzické pùlvlnné délce
dipólu 7,12 m èiní jeho vlastní impedance
Zd = 80 + j 45,5 Ω).
Za tìchto pøíznivých okolností, kdy
jsou vechny antény podle tab. 1 prakticky v rezonanci, je lze na jmenovitých
kmitoètech, i v relativnì úzkém pásmu
pomìrnì snadno, tj. bez kompenzace reaktanèní sloky pøizpùsobit k 50W napájeèi pouhou transformací:
l Ètvrtvlnným kabelovým transformátorem s vlnovou impedancí Ztr ~ 30 Ω, realizovaným dvojicí paralelních ètvrtvlnných úsekù z (miniaturních) 50Ω a 75Ω
koaxiálních kabelù, stoèených do kruhového svazku, který zároveò omezuje neádoucí povrchové proudy. Svorková impedance tak bude transformována na Za =
= 56,2 Ω (= 302/16). Oba ètvrtvlnné koaxiální úseky musí mít shodné dielektrikum, tedy shodný èinitel zkrácení.
Budou-li mít oba ètvrtvlnné úseky
shodnou impedanci 50 Ω a výslednou pak
25 Ω, bude svorková impedance antény
pøetransformována na Za = 39 Ω (= 252 x
x17) s pøijatelným ÈSV50 Ω = 1,28.
l Feritovým transformátorem s pomìrem 1:3 (3x16 Ω = 48 Ω) [2].
l Feritovým transformátorem (tzv.
TV elevátorem na dvouotvorovém feritovém jádru vyhovujícím pøi QRP vysílání)
s pomìrem 1:4 (4x16 Ω = 64 Ω s pøijatelným ÈSV50 Ω = 1,26.
l Na VKV pásmech > 100 MHz lze
pouít TV elevátor na dvouotvorovém
jádru z izolantu (plexi).
l Ètvrtvlnné selektivní (kabelové)
transformace mohou zúit pøizpùsobené
kmitoètové pásmo antény. Øeením je
pak paralelní kompenzaèní LC obvod na
svorkách antény, který na Smithovì diagramu ponìkud stoèí impedanèní køivku
antény kolem støedu a pøizpùsobené kmitoètové pásmo rozíøí.
l Pouitelné je také napájení antény
ladìným nízkoztrátovým symetrickým
napájeèem (napø. dvoulinkou  ladder line
450 Ω  s elektrickou délkou 0,5 λ, 1 λ,
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Na obr. 2 a 3 jsou charakteristické
smìrové a impedanèní parametry antény
2YDD na pásmu 21 MHz, sestavené podle rozmìrù v tab. 1. Parametry ostatních
antén z tab. 1 mají shodný prùbìh, vèetnì minima zpìtného záøení ÈZZ ~ 40 dB
a zisku G ~ 6,5 dBi.
irokopásmové antény mùeme posuzovat ze dvou hledisek. Z kmitoètové
íøky pásma pro ÈSV < 2 a pro úroveò
zpìtného záøení ÈZZ = > -20 dB.
Kritiènost rozmìrù stoupá se tíhlostí
a tím i impedanèní irokopásmovostí prvkù zejména na (niích) KV pásmech.
Z impedanèních prùbìhù byly odeèteny íøky pásem v MHz pro ÈSV (SWR)
< 2, ze smìrových diagramù pak byly
odeèteny íøky pásem v MHz pro ÈZZ
(F/B) > -20 dB. Tyto údaje jsou uvedeny
v posledních sloupcích tab. 1.

Ke konstrukci
Relativnì malá rozteè obou prvkù
umoòuje zhotovit KV anténu jako závìsnou jednodrátovou tam, kde nejsou prostorové podmínky pro pouití klasické
otoèné smìrovky (obr. 4).
Malou rozteè obou drátových vodièù
stabilizují 2 koncové (a 1 støední rozpìrací) izolaèní trubky, na koncích provleèené
izolaèními lanky závìsných trojúhelníkù.
Jejich konce jsou upevnìny k malým
okùm na koncích prvkù.
Napájecí kabel, pøipojený ke svorkám
dipólu, resp. k vf transformátoru, je izolovanì pøikotven ke støedu (nenapájeného) direktorového prvku, aby se støedové
zatíení dipólu napájeèem rozdìlilo na
oba prvky a zabezpeèilo jejich rovnobìnost, i kdy uprostøed trochu prolomenou
vahou napájeèe.
Pøi instalaci a provozu antény na KV
pásmech nelze vylouèit vliv relativnì blízké zemì na vyzaøovací a impedanèní
vlastnosti antény. K této problematice se
vrátíme v pøítím èísle PE-AR.
l
l
l
Osobní poznámka: V dobì, kdy jsem
pøipravoval tento èlánek, jsem se na
praské burze setkal s Markem, OK1JX,
který mnì sdìlil, e ji nìkolik let úspìnì provozuje na 2m pásmu dvouprvkovou anténu typu dipól-direktor (obr. 5)
dle mého e-mailového návrhu z roku
2006. O nìkolik dní pozdìji pak v AR A
8/1987 (!) objevil konstrukèní popis principiálnì stejné 2prvkové Yagi antény na
145 MHz od Jaromíra, OK1ZN [3], který
jsem tehdy pøehlédl. Jak se následnì pøi
Skype rozhovoru s OK1ZN ukázalo,
vzbudil ná profesionální zájem o tuto
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Obr. 5. Skládací anténa 2YDD pro pásmo 145 MHz, zhotovená z pokojových
teleskopických TV antén
anténu v amatérské literatuøe nezmiòovaný èlánek S. Udy z roku 1953 [1].
A tak v jiných èasopisech ani na internetových stránkách zatím nenacházíme ádné informace o této zajímavé anténì.
OK1VR
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Neobvyklé pouití antény 2YDD
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