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Typické smìrové vlastnosti antény W8JK byly v 1. èásti èlánku znázornìny diagramy záøení (smìrovými diagramy) a èíselnými parametry na kmitoètech
7, 10, 14, 18, 21, 25 a 28 MHz.
Druhá èást tyto informace doplòuje
a zabývá se napájením a pøizpùsobením antény.
Dosud uvedené údaje platí pro
horizontální anténu ve volném prostoru (free space) a pro
anténu ve výi 5 m nad dokonale vodivou
(perfect ground), popø. reálnou zemí (real
ground).
Uvaují se v podstatì dva extrémy.
Jeden s anténou v prakticky nerealizovatelném volném prostoru, druhý s anténou
nad plochou, dokonale vodivou zemí. Právì ten je hoden pozornosti, protoe tam
dochází k odrazùm od zemì, které mohou v optimálním pøípadì a ètyønásobnì
zvýit vf výkon (+ 6 dB), nebo zpùsobit
i úplné vymizení signálu.
Zemì vak obvykle není úplnì rovná
a dokonale vodivá. Jsou tam terénní nerovnosti, budovy, stromy a rùzné porosty,
které odráejí, popø. absorbují záøení.
Tyto pomìry nelze reálnì simulovat. Proto
dále uvaujeme vlastnosti antény W8JK
nad dokonale vodivou zemí s ideálními
odrazy od zemì. Ty jsou v naich vnitrozemských podmínkách vìtinou nereálné, ale pøesto se více pøibliují skuteènosti, napø. podmínkám expedièních
radiostanic v místech obklopených slanou
moøskou vodou.
Obr. 1 znázoròuje graficky vyjádøené
vztahy mezi výkou horizontální antény
(h) nad dokonale vodivou zemí a ziskem
(Gi) v elevaèním úhlu (d) maxima záøení na pásmech 7 a 28 MHz. Na vodorovné ose je výka antény v m, na svislé ose
zisk v dBi. Z prùbìhù zisku na jednotlivých pásmech lze na vodorovné ose grafu odeèíst optimální výkovou oblast, kde
dochází k maximálnímu zvýení zisku
oproti základnímu zisku antén W8JK ve
volném prostoru, znázornìném pøímkami
ve spodní èásti grafu.
Z obr. 1 je zøejmé, e zvolená 5m výka antény W8JK se pøibliuje optimu jen

v pásmu 28 MHz. Ale i tam by mìla být
anténa alespoò 7,5 m nad zemí, tzn. ve
výi minimálnì 0,7 λ, aby se pøírùstek
zisku pøiblíil maximu +6 dB. Dalím zvýením antény se zisk ji prakticky nemìní, ale dále se sniuje elevaèní úhel (δ)
prvního (nejniího) maxima.
Na niích pásmech pak optimální
výka antény také stoupá, ale rovnì jen
asi do 0,7 λ, protoe ve volném prostoru
se úhel záøení Θ3H s kmitoètem výraznìji
nemìní, kdy v rozsahu 7 a 28 MHz èiní
zmìna jen 8 o, tj. 90 o a 98 o (viz tab. 1,
sl. 7 v 1. èásti).

Obr. 1. Vztah mezi výkou antény W8JK
a ziskem v optimální elevaci

O elevaèním úhlu záøení

Pro globální posouzení antény W8JK
bychom mìli jetì znát záøení v rùzných
výkách nad zemí, tzn. elevaèní úhel maxima (také of angle) záøení  δ, který
ovlivòuje radiokomunikaèní dosah [3].
Obr. 2 proto znázoròuje vztah mezi
výkou horizontální antény (h) nad dokonale vodivou zemí a elevaèním úhlem
maxima záøení (d). Výka antény je vyjádøena ve vlnové délce, take platí i na
ostatních pásmech.
Èím výe je anténa nad zemí, tím
vzdálenìjí je odrazová oblast zemského
povrchu kolem vysílaèe, kde se uplatòuje
kvalita/vodivost zemì, která má vliv na
záøivé vlastnosti antény, zatímco zemì
pøímo pod anténou ovlivòuje hlavnì vlastnosti napájecí  impedanèní.
V amatérských podmínkách je výka
antény obvykle omezená místními pomìry. Z tohoto hlediska je experimentování
s výkou antény obtíné. Její vliv na dosah radiokomunikace tak mùeme názornì demonstrovat on-line kalkulaèkou na
grafickém výstupu programu VOACAP-online [1, 2, 3].
Je vidìt, e pravdìpodobnost pokrytí
urèité oblasti celosvìtové mapy signálem
se mùe za daných podmínek zmìnit
právì jen výkou antény nad zemí, tedy zmìnou elevaèního úhlu záøení (obr. 3
a, b).

Obr. 2. Vztah mezi výkou antény W8JK
a elevaèním úhlem maxima ve vertikální
rovinì

Impedance a pøizpùsobení
antény W8JK

nemá a nemùe mít irokopásmový
charakter podobný vlastnostem záøivým.
Impedance kadého z obou lineárních dipólù projde na harmonickýh kmitoètech
nejen rezonancí a antirezonancí, ale i mezilehlými impedancemi na kmitoètech
WARC pásem.
Na výstupu celého napájecího systému (u TRXu) pak probìhne impedance
rezonancí i antirezonancí nìkolikrát, v závislosti na délce celého napájecího vedení, jak to znázoròuje impedanèní køivka
na Smithovì diagramu (obr. 4).
Vygenerovaný prùbìh impedancí platí pøi propojení dipólù dvojicí symetrických okénkových dvoulinek s vlnovou
impedancí 450 Ω (ladder line). Podobný
prùbìh se objeví v místì napájení i pøi
obvyklém nejkratím propojení obou di-

Obr. 3 a, b. Pravdìpodobné pokrytí celosvìtové mapy signálem na 14 MHz, generované za uvedených podmínek programem
VOACAP-online ovlivnìné zmìnou výky vysílací antény, tzn. zmìnou elevaèního úhlu záøení
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Obr. 4. Impedance antény W8JK v pásmu 14 a 28 MHz na konci 10 m dlouhého okénkového symetrického napájeèe
450 Ω, normovaná na impedanci 300 Ω.
Tak vidí impedanci antény W8JK (z 1.
èásti) vstup anténního èlenu (ATU)
u TRXu na konci napájeèe. Èím je delí
napájeè, tím je také delí impedanèní
køivka a úzkopásmovìjí pøizpùsobení
pólù pøekøíeným vzduným dvoudrátovým vedením.
l Vlastní pøizpùsobení antény W8JK
vèetnì napájecího vedení se proto dìje
a na konci celého ladìného napájeèe
sym./nesym. anténním èlenem (ATU).
Pøíznivou vlastností je rychlý pøechod na
jednotlivá pásma.
Tento zdánlivì jednoduchý zpùsob
vak zavádí a k TRXu vysoké vf napìtí
se vemi dùsledky, které tam vysoký potenciál pùsobí. Mimoto klade znaèné nároky na rozsah transformovaných impedancí tohoto ATU.
l Jinou moností je pøizpùsobení celého anténního systému nízkoimpedanèní
vazbou koaxiálního napájeèe v proudovém maximu ladìného zkratovaného symetrického vedení, jak to doporuèuje autor antény [6].
Realizuje se úsekem trubkového symetrického vedení, nastaveného pohyblivým trombonem dle obr. 5 a 6. Tímto
vedením lze zmìnou délky jeho pohyblivé
èásti (trombonu) naladit celý napájeè
vèetnì antény na kadém pásmu do rezonance a polohou tapu T pak zabezpeèit
minimální ÈSV na pøipojeném koaxiálním
napájeèi. Nepøíznivou vlastností je zde
obtínìjí zmìna pásem.
l Na Smithovì diagramu se toto pøizpùsobení snadno øeí programem Smith
v.4.002 [5] jako pøizpùsobení paralelním
zkratovaným vedením (tzv. pahýlem),
pøipojeným k symetrickému napájeèi antény W8JK v místì s kapacitní reaktancí
(viz [4]), nejlépe pomocí anténního analyzátoru.
Protoe celé symetrické vedení nad
zkratem pohyblivé èásti (tzn. svislý ohebný symetrický napájeè + dvojice dílèích
napájeèù spojující oba anténní prvky +
symetrické pøizpùsobovací vedení vèetnì
jeho pohyblivé èásti  trombonu) je rezonanèní, není nutné, aby se vlnové impedance jeho èástí shodovaly. Vlastním
(ohebným) anténním napájeèem mùe
být ji zmínìný okénkový napájeè  ladder line s vlnovou impedancí 450 Ω, popø.
TV dvoulinka 300 Ω.
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Obr. 6. Schéma celého napájení

Obr. 5. Skica pøizpùsobovacího vedení

Celková rezonanèní (elektrická) délka
Dc mezi anténními svorkami a zkratem
pohyblivé èásti pøizpùsobovacího vedení,
která by mìla být na kadém pásmu násobkem pùlvlny, je dána celkovou fyzickou délkou napájeèe, s pøihlédnutím k jeho zkrácení.
Potøebná délka symetrického pøizpùsobovacího vedení pak musí být taková,
aby jeho poslední λ/4 délku na nejniím
kmitoètu, napø. 14 MHz, bylo moné pøeladit/zkrátit na 28 MHz. To je také minimální délka pohyblivé èásti  trombonu.
l

l

l

Anténa W8JK
pro pásma 14 a 28 MHz

V 1. èásti byla anténa poèítána pro
pásma 7 a 28 MHz. Dále uvedené rozmìrové i elektrické parametry se vztahují
k rozmìrovì pøijatelnìjí anténì pro DX
pásma 14 a 28, popø. a 50 MHz, instalované ve výi h = 10 m s délkou prvkù
7,3 m, prùmìrem prvkù 20 mm a jejich
vzájemnou rozteèí 2,6 m, odpovídající
1/8 λ na 14 MHz [6]. Do délky kadého
prvku se poèítá i støední mezera (gap),
která není kritická a mùe èinit a 25 cm.
Závisí na vzájemném propojení obou prvkù. Fyzická délka napájení a k pøechodu
na koaxiální napájeè se pøedpokládá a
12 m, je tedy delí ne výka antény.
Za tìchto podmínek se budou parametry antény pøibliovat èíslùm v tab. 1.
Tab. 1. Rozmìrová tabulka antény W8JK
pro pásma 14, 21, 28 a 50 MHz
f [MHz]
Lz [m]
s [m]
h [m]
G [dBi]
δ [°]

14
21
28
7,3 pro vechna pásma
2,6 pro vechna pásma
10 pro vechna pásma
10,1
11,6
11,7
28 °
20 °
15 °

50

13,6
9°

Údaje o G a δ na mezilehlých WARC pásmech
lze odhadnout

Nejkratí poloha zkratu mùe být
i o 1/2 λ delí. Prakticky mùe být zkrat
v kadé vzdálenosti, která je násobkem
pùlvlny.
Vzhledem k tomu, e èinitel zkrácení
(k) obvyklých ohebných dvoulinek je pøiblinì 0,8 a 0,9, bude elektrická délka Dc
delí o èást odpovídající délce ohebné
dvoulinky, korigované èinitelem zkrácení.
U okénkového napájeèe 450 Ω je k =
= 0,89.
Zisk v dBi a vyzaøovací úhly, uvedené
v tab. 1, platí nad dokonalou zemí. Aèkoliv mùe anténa pracovat i na niích pásmech ne 14 MHz, je tam její pøizpùsobení ji dosti kritické. Na pásmech nad
50 MHz pak ji prudce klesá zisk a postranní laloky rychle rostou.

Komunikace kolem zemì

(Round-the-World Path,
resp. Gray Line Path nebo Long Path)

Dvousmìrná anténa, jakou je i W8JK,
je ideální anténou pro zkoumání moné
radiokomunikace kolem zemì [3]. Autor
pouíval jednoduchou techniku, kdy pøi
pomalém otáèení antény vyukával teèky na zvoleném kmitoètu (pásmu). Uslyel-li jejich ozvìnu, nael vysílaný signál
otevøenou cestu kolem zemì (long path).
Èasové zpodìní mezi vyslaným a pøijatým signálem v tomto pøípadì èiní pøiblinì 1/7 vteøiny, co dobré pøijímaèe ji
zvládnou. Pøíjem signálù dlouhou cestou se také projevuje zvlátní charakteristickou ozvìnou vlastního klíèování pøi
jeho monitorování na vysílaném kmitoètu.
[1] http://www.okdxf.eu/index.php/sirenivln-a-podminky/69-voacap-online-predpoved-sireni kratkych vln
[2] Program VOACAP on line. http://www.
voacap.com/area/index. html
[3] Plzák, J., OK1PD: íøení rádiových
signálù. www.crk.cz/SIRENIC, 2009.
[4] perlín, M., OK2BUH: www.ok2buh.
nagano.cz/first/impedance
[5] Program Smith v.4.002 (10/2016).
www.fritz.dellsperger.net
[6] Kraus, J., D.: The W8JK Antenna: Recap and Update. QST, June 1982, p. 11 
14. The famous and effective ,8JK DX
antenna remains a favorite with many
amateurs napsal na konci èlánku J. D.
Kraus.
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