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Zatím jsme posuzovali vlastnosti antén 2YDD v podmínkách volného prostoru, tedy bez vlivù, kterým jsou v praxi vystaveny. Zejména na KV pásmech ovlivòuje jejich vlastnosti relativnì blízký zemský povrch, pøesnìji výka antény nad
zemí. Ta je na KV pásmech obvykle srovnatelná s vlnovou délkou, tudí velmi významná. Touto problematikou se zabývá tato èást èlánku o anténì 2YDD.
Na delích vlnových délkách se zemský povrch chová jako vodiè, na velmi
krátkých vlnách jako dielektrikum a v oblasti krátkých vln jako polovodiè, který se
podle sloení zemì mìní buï ve patný
vodiè, nebo ve patné dielektrikum. Parametry zemì a vzdálenost zemského
povrchu proto ovlivòují/mìní záøivé a impedanèní vlastnosti antény. Touto problematikou jsme se na stránkách PE-AR ji
podrobnì zabývali [1]. Úvodem proto zopakujme jinými slovy jen podstatné. S pøihlédnutím k anténì 2YDD uvaujme antény s (pøiblinì) pùlvlnnými záøièi.

Vliv zemì
na smìrový digram

Z radiokomunikaèních hledisek je významným vliv zemského povrchu na
smìrové vyzaøování antény ve svislé/
/vertikální rovinì a tím i na dosah rádiové komunikace [2].
K zjednoduenému výpoètu elmag.
záøení antén nad zemí vyuíváme metodu zrcadlení, která nám pod zemí vytvoøí fiktivní, zrcadlový obraz skuteèné antény nad zemí. Tuto dvojici pak povaujeme
za dvouèlennou anténní soustavu sestavenou z horizontálnì nebo vertikálnì polarizovaných antén [1].
Polarizace ovlivòuje/mìní fázi vf
proudù ve skuteèné a zrcadlové anténì
a tím i jejich výsledné záøení.
l Dvì vertikálnì polarizované antény (nad sebou) jsou (napájeny) ve
fázi. Jejich záøení se vektorovì sèítá
s maximem v rovinì horizontu.

Ve volném prostoru by se jejich smìrovost zvýila o 3 dB. Protoe pod zemí
k ádnému záøení nedochází, vyzáøí se
vekerý vf výkon do poloprostoru nad
zemí (obr. 1) s dalím 3dB pøírùstkem.
Celkem o 6 dB by se zvýila smìrovost
skuteèné antény v rovinì horizontu (el =
= 0 o), pokud by byla nad dokonale vodivou zemí umístìna v optimální výce,
odpovídající úhlu záøení ve svislé rovinì.
Napø. optimální výka (støedu) vertikálního pùlvlnného dipólu s vyzaøovacím úhlem Θ3E = 78 o (v rovinì E) èiní 0,75 λ.
(Je to vlastnì polovièní rozteè obou antén
této virtuální dvouèlenné soustavy.)
Nad reálnou (ztrátovou) zemí je pøírùstek zisku malý (i negativní) pro velké
ztráty, ke kterým pøi vertikálnì polarizovaném záøení podél reálné zemì dochází.
Vertikální pùlvlnný dipól (G = 2,12 dBi,
Θ3E = 78 o a Θ3H = 360 o) (ve volném prostoru) bude s výí støedu h = 0,5 λ nad
dokonalou zemí vykazovat G = 8,3 dBi/
/el 0 o(!), ale jen G = 1,15 dBi/el 14 o nad
reálnou zemí.
(Pøizpùsobená) svisle zavìená a vertikálnì polarizovaná anténa 2YDD (s parametry G = 6,2 dBi, Θ3E = 68 o a Θ3H =
= 133 o ve volném prostoru) bude ve stejné výce nad dokonalou zemí vykazovat
G = 12,4 dBi/el 0 o, ale jen G = 5,7 dBi/
/el 12 o nad reálnou zemí, tzn. zemí s vodivostí 0,005 S/m a dielektrickou konstantou ε = 13.
Závislost max. zisku Gi [dBi] v elevaci
el [o] je na výkách støedù [h/λ] (v rozsahu 0,05 a 1 λ) vertikálních antén 2YDD
znázornìna na obr. 1 modøe. Závislost

Obr. 1. Závislost max. zisku Gi [dBi] a elevace el [o] na výce
[h/λ] horizontálnì polarizované antény 2YDD nad reálnou zemí
je znázornìna èervenì a vertikálnì polarizované antény modøe
(zde je h = výka koncù anténních prvkù)

Obr. 2. Elevaèní diagramy horizontálnì
a vertikálnì polarizované antény 2YDD
nad reálnou zemí h = 0,7 λ. U vertikálnì
polarizované antény 2YDD h = výe
støedu antény
max. zisku Gi [dBi] v elevaci el [o] je na
výkách [h/λ] horizontálních antén 2YDD
znázornìna na obr. 1 èervenì.
.

l Dvì horizontálnì polarizované
antény (nad sebou) jsou (napájeny)
v protifázi. Jejich záøení se vektorovì
sèítá ve dvou lalocích s minimem v rovinì horizontu. I v tomto pøípadì se nad
dokonalou zemí mùe zvýit smìrovost
a o 6 dB, protoe pod zemí k ádnému
záøení nedochází. Optimální pøírùstek
smìrovosti je opìt závislý na výce antény, odpovídající typu antény, pøesnìji
úhlu záøení ve svislé rovinì.
Napø. optimální výka horizontálního
pùlvlnného dipólu nad zemí (s kruhovým
diagramem v rovinì kolmé k podélné ose
dipólu  v rovinì H) je h = 0,625 λ. Nad
dokonalou zemí se zvýí jeho zisk teoreticky a o 6 dB, tj. na 8,14 dBi s el 24 o.
EZNECová simulace generuje zisk G =
= 9,1 dBi/el 24 o nad dokonalou zemí
a G = 7,7 dBi/el 22 o nad reálnou zemí, pøi
bezeztrátovém pøizpùsobení.
(Pøizpùsobená) vodorovnì zavìená
a horizontálnì polarizovaná anténa 2YDD
s G = 6,2 dBi, Θ3H = 133 o a Θ3E = 68 o
(ve volném prostoru) bude ve výce h =
= 0,7 λ (nad dokonalou zemí) záøit s Gmax

Obr. 3. Zmìny impedance horizontálnì polarizovaných antén:
dipólu λ/2 a antény 2YDD v závislosti na jejich výce nad dokonalou a reálnou zemí. Z = 73 Ω a Z = 17 Ω jsou impedance
pùlvlnného dipólu a antény 2YDD ve volném prostoru
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Obr. 6. Anténa 2YDD
ve tvaru invertované V-antény

Dalí vyuití antén
typu 2YDD

ñ

Obr. 4. Elevaèní diagramy horizontálnì polarizovaných antén: dipól λ/2 v rovinì H,
vodorovná anténa 2YDD v rovinì H, a svislá do zenitu orientovaná anténa 2YDD,
doplnìné ozáøením zemì v dB
= 12,3 dBi/el 22 o a v h = 0,7 λ (nad reálnou zemí) s Gmax = 11,3 dBi/el 19 o.

Vliv zemì
na impedanci

Jak výe zmínìno, zemì (pùda) ovlivòuje zejména vlastnosti smìrové, pøedevím vyzaøování ve svislé  elevaèní rovinì.
Za urèitých okolností má významný
vliv i na vlastnosti napájecí, resp. impedanèní, vèetnì úèinnosti. Týká se to hlavnì horizontálnì polarizovaných antén, instalovaných vìtinou relativnì nízko nad
zemí. Ty mají toti vìtí vazbu k zemi ne
antény vertikální, které ozaøují zemi svým
minimem. Na obr. 4 to naznaèují i elevaèní diagramy horizontálnì polarizovaných
(HP) antén: HP dipólu, vodorovné HP
2YDD a svislé HP 2YDD s oznaèenou
dB-úrovní ozáøení zemì (svisle) pod anténou. Èím více je záøení k zemi potlaèeno, tím ménì kolísá impedance s výkou
antény.
Extrémem je minimální ozáøení zemì
svisle orientovanou anténou (s horizontálnì polarizovanými prvky) 2YDD s ÈZP >
-30 dB, a tudí s prakticky zanedbatelným vlivem na její impedanèní a smìrové
vlastnosti.

Obr. 5. Dvì antény 2YDD
na spoleèném ráhnu

Zmìny impedance horizontálnì polarizovaných antén: dipólu λ/2 a antény
2YDD v závislosti na jejich výce nad dokonalou a reálnou zemí v rozsahu h =
= 0,05 a 1 λ znázoròuje obr. 3. Je zøejmé, e ani impedance horizontálnì polarizované antény 2YDD se s výkou významnì nemìní, take po instalaci ve
výkách h > 0,2 λ nevyaduje impedance
korekci.
Do grafu jsou pro posouzení zmìn impedancí s výkou dokresleny impedance
horizontálního dipólu λ/2 (73 Ω) a antény
2YDD (17 Ω) ve volném prostoru.
Absolutní hodnoty impedance Z [Ω] =
= √R2 ± jX2 se prakticky shodují s reálným odporem R (s nulovou nebo nepatrnou reaktanèní slokou ± jX) ji v pomìrnì malých výkách).

Oprava k èlánku
Antény 2YDD prakticky (PE-AR 03/2015)
l Na str. 31 doplòte text k obr. 2: Modøe je znázornìna svorková impedance antény, èervenì je znázornìna impedance antény
za irokopásmovou transformací 1:3.
l Na str. 32 v 1. sloupci na konci 4. odstavce má správnì být
(= 252/16).
l Na str. 32 ve 2. sloupci na 1. øádku 3. odstavce má správnì
být irokopásmovost antény...
Za chyby se omlouváme.

Radioamatéøi hojnì vyuívají antény typu Yagi v nejrùznìjích
modifikacích a jejich konstruktéra H. Yagiho èasto vzpomínají.
Vpravo QSL-lístek z Japonska z roku 2007
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l Minimální úroveò zpìtného záøení
usnadòuje instalaci vertikálnì polarizované antény podél stávajících svislých vodivých i nevodivých objektù (anténních
i jiných stoárù, budov apod.) bez nepøíznivých vlivù na pùvodní smìrové a napájecí (impedanèní) vlastnosti, ale s eventuální vìtí výhodnou výkou a tím i niím
elevaèním úhlem záøení.
l Z tého dùvodu také není obtíné
instalovat na spoleèném ráhnu tìsnì za
sebou dvì (jednopásmové) antény 2YDD
(obr. 5) bez dalích optimalizací. Pomocí
rozmìrù v PE-AR 03/2015 lze sestavit
krátkou otoènou dvoupásmovou smìrovku. Délky drátových prvkù je vak nutné
korigovat podle vìtích prùmìrù pevných
prvkù.
l Na niích amatérských KV pásmech, kde ji není realizace závìsné
dvoudrátové smìrovky 2YDD s rozteèí
vodièù s = 0,062 λ (s = 2,6 m/7 MHz, s =
= 1,84 m/10,1 MHz) snadná, lze vyuít
tého principu k pokusnému sestavení
této antény ve tvaru dvoudrátové invertované V-antény (obr. 6). Rozteè obou drátových prvkù by zabezpeèilo jediné vrcholové rozpìrací ráhno (na stoáru,
stromì) a 4 kotevní body na zemi. Pøedbìná simulace této varianty potvrdila pøiblinì shodné vlastnosti s anténou 2YDD.
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