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Na stránkách PE-AR [1] pøipomnìl OK2QX Témìø zapomenutý smìrový anténní systém W8JK. Vracíme se k této anténì podrobnìjí informací pro její pùvod a uiteèné vlastnosti. Navrhl ji jeden z nejuznávanìjích anténních odborníkù, ale i radioamatér s US licencí W8JK (obr. 1), prof. John D. Kraus, Ph.D. Jako
autor významné teoretické publikace ANTENNAS [2] zvolil tento smìrový systém jako základní anténu v kapitole vìnované anténním øadám s podélným vyzaøováním (obr. 2). Anténa W8JK je neprávem povaována za nevhodnou k provozu na radioamatérských pásmech, protoe není typickou smìrovou  pøesnìji
jednosmìrnou anténou. Nicménì i dnes mùe být uiteènou. Z hlediska záøení je
toti anténou vícepásmovou. V irokém kmitoètovém rozsahu má dvousmìrný
(osmièkový) diagram záøení s pøíznivým smìrovým ziskem. Je také výchozí modifikací dalích anténních systémù, jako antén HB9CV, ZL speciál apod.
Pomocí symetrických dvoudrátových,
tzn. nízkoztrátových (ladìných/rezonanèních) napájeèù a pøizpùsobovacích symetrických pahýlù lze tyto ztráty minimalizovat. Problematiku napájení, resp.
pøizpùsobení posoudíme v dalí èásti
èlánku. Významnìjí jsou vlastnosti záøivé/smìrové.

Smìrové vlastnosti

Obr. 1. QSL lístek J. D. Krause, W8JK,
z roku 1933

Anténa je obvykle provozována s horizontální polarizací, kdy se dvojice blízkých prvkù na vrcholu anténního stoáru
podobá (kapacitnì) zatíené anténì 
proto se v anglické literatuøe ujal název
flat-loaded, resp. flat-top antenna.
Anténu W8JK popsal její tvùrce, prof.
John D. Kraus, Ph.D. v lednu 1938 v QST
[3]. Tvoøí ji dvojice stejnì dlouhých, rovnobìných, horizontálních nebo vertikálních záøièù (dipólù), spojených pøekøíeným, uprostøed napájeným symetrickým
dvoudrátovým vedením, které zavádí
mezi oba anténní prvky fázový posun
180 o.
Oba stejnì dlouhé anténní prvky jsou
tedy napájeny stále v protifázi. Anténa
tak pracuje jako irokopásmová (dvouèlenná) anténní øada s podélným vyzaøováním (endfire radiation), tedy se dvìma maximy, orientovanými do protilehlých
smìrù. Ve volném prostoru má v irokém
kmitoètovém pásmu, omezeném maximální délkou záøièù LZ ≤ 1,25 λ na nejvyím kmitoètu, typický osmièkový diagram se smìrovým ziskem (pøesnìji
smìrovostí) a 8 dBi. Ve vhodné výi nad
zemí pak lze poèítat a se ziskem 14 dBi
v obou protilehlých smìrech.
Pøíèinou pøíznivého zisku je tìsná
vazba obou anténních prvkù, sniující jejich vyzaøovací odpor na hodnoty kolem 3
a 4 Ω. S daným výkonem se pak s malým vyzaøovacím odporem zvyují vf
proudy v anténních prvcích a tím i intenzita vyzáøené vf energie, resp. zisk antény. Za tìchto pomìrù vak mohou být
ztráty v anténním systému a nezbytných
pøizpùsobovacích obvodech srovnatelné
s vyzaøovacím odporem antény, co
mùe na niích pásmech skuteèný (provozní) zisk sníit.

antény W8JK v irokém kmitoètovém
pásmu, napø. na amatérských pásmech
7 a 28 MHz nejlépe znázoròují vypoètené parametry v tabulkové i grafické podobì.
Jako pøíklad uvádíme v tab. 1 typické
hodnoty smìrových parametrù dvojice dipólových záøièù (materiál Al ∅ 20 mm)
délky LZ = 13,5 m s rozteèí s = 3 m na
kmitoètech (pásmech) 7, 10, 14, 18, 21,
25 a 28 MHz ve volném prostoru, nad
dokonalou a reálnou zemí, v konstantní
výce h = 5 m.
V oèíslovaných sloupcích tab. 1 jsou
tyto údaje:
1  kmitoèet f [MHz];
2  délka záøièù LZ [λ] (odpovídající
kmitoètu);
3  rozteè záøièù s [λ] (odpovídající
kmitoètu);
4  zisk Gi [dBi] ve volném prostoru;
4  zisk Gi [dBi] ve výi 5 m nad dokonalou zemí v optimální elevaci [o];
4  zisk Gi [dBi] ve výi 5 m nad reálnou zemí v optimální elevaci [o];
5  elevaèní úhel [elo] maximálního
zisku nad dokonalou zemí;
5  elevaèní úhel [elo] maximálního
zisku nad reálnou zemí;
6  vyzaøovací úhel Θ3E [o] ve volném
prostoru v rovinì prvkù (rovina E);
6  vyzaøovací úhel Θ3E [o] ve výi 5 m
nad dokonalou zemí v optimální elevaci;
6  vyzaøovací úhel Θ3E [o] ve výi 5 m
nad reálnou zemí v optimální elevaci;
7  vyzaøovací úhel Θ3H [o] ve volném
prostoru v rovinì kolmé k prvkùm (rovina H).

Obr. 2. Schéma antény W8JK  dvojice
stejných dipólových záøièù napájených
v protifázi
(Θ3H), tzn. ve vertikální (elevaèní) rovinì
u horizontálnì polarizované antény. Ve
volném prostoru èiní v pásmech 7 a
28 MHz jen 90 o a 98 o. Je tedy zøetelnì
mení ne napø. u jednopásmové a jednosmìrné dvouprvkové antény typu
HB9CV s Θ3H = 140 o.
l Smìrovost antény stoupá s kmitoètem, tedy s délkou záøièù a do délky
LZ = 1,25 a 1,28 λ, tzn. dokud se neprojeví nepøíznivý vliv postranních lalokù
u dipólových záøièù delích ne 1,25 λ [3].
l Nad dokonalou zemí mùe èinit
zvýení smìrového zisku antény a
+6 dB pøi optimální výce na daném kmitoètu, tzn. pøi optimální vzdálenosti reálné
antény a jejího zrcadlového podzemního obrazu, které spolu tvoøí virtuální
dvouèlennou anténní soustavu [4]. V naem pøípadì to je na 28 MHz. Na nejniích kmitoètech je tato rozteè ji malá,
anténa je pøíli nízko nad zemí (výka
h = 0,1 λ), take pøírùstek zisku proti zisku ve volném prostoru se sniuje.
l Nad reálnou zemí zmenují pøírùstek zisku zemní ztráty (závislé na kvalitì
zemì). Jsou nejvìtí na nejniích kmitoètech, tedy u antény umístìné nízko nad
zemí. U antény ve výi 0,5 λ, v naem
pøípadì na 28 MHz je zisk ovlivòován
zemními ztrátami ménì, take jeho poTab. 1.
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Nìkolik poznámek k èíselným údajùm
v tab. 1:
l Relativnì vysoký smìrový zisk (Gi)
v irokém kmitoètovém pásmu je zabezpeèen pøíznivým vyzaøovacím úhlem (úhlem záøení) v rovinì kolmé k rovinì prvkù

Hodnoty zisku jsou zaokrouhleny na desetiny
dBi, vyzaøovací úhly na celé stupnì.
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Obr. 3. Azimutální (a) a elevaèní (b) diagramy záøení dvojice horizontálních dipólù délky LZ = 13,5 m s rozteèí s = 3 m, napájených
v protifázi (180 o) ve volném prostoru na kmitoètech 7, 14, 21 a 28 MHz. Èíselné údaje -dB na svislé stupnici zisku jsou vztaeny
k maximálnímu zisku antény na nejvyím kmitoètu, resp. na 28 MHz
b)

a)

Obr. 4. Elevaèní diagramy záøení antény dle obr. 3 nad dokonalou zemí (a) a reálnou zemí (b) na kmitoètech 7, 14, 21 a 28 MHz.
Na kadém kmitoètu je vyznaèen elevaèní úhel maxima
Obr. 4 c. Azimutální diagramy antény dle obr. 4 b v maximální elevaci (sloupec 5
v tab. 1) nad reálnou zemí

c)

ñ

kles èiní zde jen -1 dB oproti monému
maximu 6 dB nad dokonalou zemí.
l Názornì to na kmitoètech 7, 14, 21
a 28 MHz znázoròují smìrové diagramy
ve volném prostoru (obr. 3 a, b) a 5 m nad
zemí (obr. 4 a, b, c). Na obr. 4 b a 4 c je
vidìt zøetelný rozdíl v pøírùstcích zisku
nad dokonalou a reálnou zemí. Reálná
zemì také ponìkud sniuje elevaèní úhel
(el o); viz èervená a modrá èísla v 5.
sloupci tab. 1.
l Skuteèný provozní zisk antény
W8JK je nakonec ovlivnìn úèinností celého napájecího systému, tzn. typem a kvalitou napájeèù i pøizpùsobovacích obvodù
vèetnì pøípadného anténního èlenu na
anténních svorkách TRXu.
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Pro vìtí pøehlednost nejsou zakresleny smìrové diagramy na kmitoètovì mezilehlých WARC pásmech. Jejich tvar
vak lze odhadnout.
Anténu W8JK tedy charakterizují tyto
vlastnosti:
1. Anténa má pøíznivé smìrové vlastnosti v kmitoètovém pásmu a 1 : 3,5,
napø. na vech radioamatérských pásmech v rozsahu 7 a 28 MHz nebo 14 a
50 MHz.
2. Rozmìry vlastního anténního systému tedy nejsou kritické.
3. Odpadají LC trapy i zatìovací indukènosti.
4. Mùe být provozována s promìnnou (horizontální nebo vertikální) polariza-

cí (pro dosaení optimálního elevaèního
úhlu).
5. Je vhodnou anténou pro prùzkum
podmínek íøení, umoòujících radiokomunikaci kolem zemìkoule (round-the
world communication path).
6. Anténa prakticky nezáøí ve smìru
prvkù, ale ani kolmo k rovinì prvkù.
7. K napájení lze vyuít nízkoztrátové
dvoulinky, tzn. symetrické drátové napájeèe.
8. Je relativnì malou kompaktní (smìrovou) anténou. Její 6pásmová verze pro
14, 18, 21, 25, 28 a 50 MHz zabírá horizontální plochu 7,3 x 2,6 m s maximálním
polomìrem 3,8 m.
9. Anténa není irokopásmová z hlediska napájení, které je moné realizovat
nìkolika zpùsoby.
10. Pro vesmìrové pokrytí postaèí
otáèet anténu jen v úhlovém rozsahu
±90 °.
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