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Èlánek navazuje na pøedchozí èásti [1] o dvousmìrné Krausovì anténì 
W8JK, kterou je mono povaovat za výchozí typ populární jednosmìrné antény
HB9CV. Porovnávají se smìrové vlastnosti obou antén, aby bylo mono objektivnìji posoudit monosti jejich praktického pouití.
Principiálnì jsou to dvì stejné dvouprvkové antény, jejich prvky-záøièe jsou
spojeny a napájeny pøekøíeným dvoudrátovým vedením, ke kterému je u antény W8JK pøipojen spoleèný anténní
napájeè uprostøed, ale u antény typu
HB9CV na jeho konci, tzn. pøímo na
svorkách jednoho prvku (obr. 1). Zmìnou
místa napájení se mìní fáze vf proudù
a tím i diagram záøení. Ten je u antény
W8JK vdy symetrický dvousmìrný (osmièka) a nezávislý na kmitoètu, tedy i na
délce spojovacího vedení obou prvkù, zatímco u antény typu HB9CV mùe v závislosti na kmitoètu nabývat diagram záøení rùzných tvarù, ale v optimálním
pøípadì je jednosmìrný (kardioida)
s vysokým potlaèením zpìtného záøení
(ÈZP, resp. F/B >30 dB). Optimální pomìry nastávají na kmitoètu, kdy se bude
fáze vf proudù (ϕ) v obou prvcích liit
o 135 o , jak to znázoròuje (èervenì)
oznaèený diagram ze souboru diagramù
záøení dvojice horizontálních pùlvlnných
záøièù  dipólù, s rùznou rozteèí a s rùznou fází vf proudù ve vertikální (svislé)
rovinì (obr. 2). Tento soubor diagramù
zveøejnil Brown na stránkách èasopisu
Proc IRE ji v roce 1937 [2].
Pro praktické pouití v radioamatérské komunikaci pak uvaujeme tato
uspoøádání:
l d ≥ 0,125 λ a ϕ = 180 o, odpovídající dvousmìrným anténám W8JK [1];
l d = 0,125 λ a ϕ = 135 o odpovídající
jednosmìrné anténì HB9CV.
U antény typu W8JK jsou oba záøièe
spojeny pøekøíeným vedením libovolné délky, take jsou napájeny vdy
v protifázi j = 180 o. Celá anténa, napájená ve støedu tohoto spojovacího vedení,
pak záøí jako dvousmìrná nezávisle na
kmitoètu (napø. v pásmu 14 a 28 MHz),
a tedy i na rozteèi obou záøièù.
U antény HB9CV jsou oba záøièe
s rozteèí 0,125 l spojeny pøekøíeným
vedením této délky, take jsou napájeny
s fázovým rozdílem ϕ = 135 o. Celá anténa, napájená na svorkách jednoho ze
záøièù, pak záøí jako jednosmìrná pouze na jednom kmitoètu (amatérském

pásmu), protoe na jiných kmitoètech by
rozteè neodpovídala poadavku na d =
= 0,125 λ a fázovému rozdílu ϕ = 135 o.
Názornou pøedstavu o záøení horizontálnì polarizovaných antén W8JK
a HB9CV instalovaných ve výkách
0,25 λ, 0,5 λ, 0,75 λ a 1 λ nad dokonalou
zemí znázoròují diagramy záøení na obr. 3.
Z kadého obrázku je pak zøejmý rozdíl v záøení obou antén ve shodné výce.
Ten pak doplòují èíselné údaje o smìrovém zisku Gi v elevaèním úhlu maxima
(δ) v tab. 1.
Zjiujeme, e jednosmìrná anténa
HB9CV má v uvaovaných výkách
v prùmìru jen o 1 dB vìtí zisk ne obousmìrná anténa W8JK. V malé výce h =
= 0,25 λ záøí anténa W8JK pod pøíznivìjím elevaèním úhlem.
Zdánlivì pøíznivý je i jednosmìrný diagram antény s rozteèí záøièù d = 0,25 λ
a fází ϕ = 90 o, tedy s nepøekøíeným
spojovacím vedením a napájením na
svorkách jednoho záøièe. Anténu zde nelze pøizpùsobit bez znaèného rozdílu
v délkách obou prvkù, co prakticky vede
k niímu zisku. Ostatnì snadné není ani
pøizpùsobení antény HB9CV, jak ukazují
rùzná praktická øeení v literatuøe
Smìrové zisky na obr. 2 jsou sice odvozeny (vypoèteny) ze smìrových diagramù v obou polarizaèních rovinách za
pøedpokladu dokonalého pøizpùsobení
a nulových zemních ztrát, ale tato skuteè-

Obr. 1. Schéma antén W8JK a HB9CV
se od sebe lií místem pøipojení
anténního napájeèe
nost nic nemìní na kvantitativním rozdílu
v záøení obou antén dle obr. 3 a dle údajù
v tab. 1.
Uvedené údaje by mìly pøispìt k volbì vhodného typu antény pro zamýlenou
radiokomunikaci.
Nicménì vìtinové poadavky na provoz jediné vícepásmové antény pro DX
pásma plní v omezených prostorových
podmínkách právì anténa W8JK, i kdy
je to anténa dvousmìrná.

Anténa HB9CV
Je snad nejèastìji popisovanou smìrovou anténou. Základní i podrobné konstrukèní informace vèetnì on-line kalkulaèek dnes najdeme na desítkách, moná
i stovkách webových stránek. Proto její
konstrukci na stránkách PE-AR nyní nezmiòujeme.
Autor antény, výcarský radioamatér
R. Baumgartner, HB9CV, ji poprvé popsal
na stránkách klubového èasopisu Old
Man ji v roce 1954 [3]. O est let pozdìji
ji v nakladatelství Körner Verlag vydal
jako samostatnou pøíruèku [4]. V doslovném pøekladu poøízeném Matìjem,

ð Obr. 2. Vertikální diagramy záøení dvojice shodných
horizontálních pùlvlnných
(rezonanèních) dipólù napájených v podmínkách volného prostoru shodnými vf
proudy s rùznou fází pøi rùzných rozteèích jsou vyjádøeny intenzitou elmag. pole.
Støední krunice jsou záøením referenèního jediného
dipólového záøièe.
Údaje o (smìrovém) zisku
v dBi platí nad ideální zemí
a pøi nulových ztrátách
v celém anténním systému

ï Vlevo John D. Kraus,
W8JK (1910  2004), vpravo Rudolf Baumgartner,
HB9CV (1914  1985)
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Obr. 3. Elevaèní diagramy záøení horizontálnì polarizovaných antén W8JK a HB9CV instalovaných ve výkách h = 0,25 λ,
0,5 λ, 0,75 λ a 1 λ nad dokonalou zemí. Jsou pøipojeny údaje o smìrovém zisku Gi a elevaèním úhlu δ maxima
Tab. 1. Smìrový zisk a elevaèní úhel maxima v nìkolika výkách nad ideální zemí
h [λ]
0,25
0,5
0,75
1,0

Anténa W8JK
δ [o]
Gi [dBi] δ [o]
Gi [dBi]
8,9
39
10,1
26
11,2
19
3,9
59
11,1
14
8,2
48
1. maximum
2. maximum

Mìøení antén
s pouitím dronu

Anténa HB9CV
Gi [dBi]
δ [o] Gi [dBi]
δ [o]
9,9
50
11,9
28
12
19
8,9
68
12,1
14
11
47
1. maximum
2. maximum

← vysílaè (majáèek)
s prutovou anténkou na dronu

Zisk Gi v tab. 1 je zaokrouhlen na desetiny dBi.
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OK1TEH, je k pøeètení na webových
stránkách OK2KKW [5].
Podrobnì se anténì HB9CV vìnoval
nedávno zesnulý známý odborník a publicista L. B. Cebik, W4RNL. V publikaci
2-Element Horizontal Beams [6] uvádí
poèítaèové simulace nìkolika konkrétních
typù vèetnì nové konstrukèní varianty pùvodní novozélandské antény HB9CV se
skládanými dipóly, známé jako ZL-special.
G. Schwarzbeck, DL1BU, vìnoval
této anténì výborný èlánek na stránkách
èasopisu CQ DL [7].
Rozmìrové popisy antény HB9CV,
vybrané z øady konstrukèních èlánkù,
vèetnì èetných odkazù, najdeme také na
stránkách zatím posledního, 13. vydání
populárního Rothammelova Antennenbuchu [8].
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S kolegou Robertem jsme v bøeznu udìlali
dalí pokrok v mìøení dronem. Mìøili jsme
vyzaøovací diagram antény MLA ze vzdálenosti 2 λ. Byl silný vítr, take jsme udìlali jen
jeden øez horizontálního diagramu (obr. dole).
Pak zaèalo pret... Vyrábím jinou anténu, abychom byli schopni létat v 10 λ. Prùbìh køivky
(nesymetrie) asi souvisí s nesymetrickým
umístìním MLA nad støechou auta. Dalí
pokusy posuneme na 28 MHz kvùli mìøení
vlivu h/λ na reálný vertikální diagram.
OK2ER

Dodatek  Oprava
V PE-AR 05/2017 prosím doplòte text pod tab. 1 na str. 32:
Rozmìr T (obr. 5 a 6) èiní pøiblinì
100 cm na vech pásmech a je nezávislý na celkové délce ladìného
napájeèe.
3,574 MHz
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