O vícepásmových anténách (9)
Anténa Big Loop (2)

3,5 MHz (obr. 3 a, 4 a)
je obvykle nejniím provozním pásmem smyèkové antény. Na jednovlnném
obvodu smyèky (C = 1 λ), se vf proudy
rozloí tak, e vznikne virtuální dvojice

soufázovì napájených vodorovných záøièù, s maximem záøení (i pøijmu) ve svislém smìru, v elevaci 90 o.
V tomto smìru mùe mít anténa,
upevnìná 15 m (h = 0,175 λ) nad reálnou
zemí (σ = 0,005, ε = 13), která pùsobí
jako reflektor, zisk témìø 7 dBi, resp. 4,8
dBd. Ale i pøi polovièní výce 7,5 m záøí
celovlnná vodorovná smyèka k zenitu jetì se ziskem 5 dBi. A to nezávisle na tvaru smyèky a místì napájení. V azimutální
rovinì je prakticky vesmìrová od elevace 45 ° v kadém uspoøádání.
Proto se na tomto pásmu vyuívá vodorovné smyèkové antény hlavnì k místní a evropské radiokomunikaci odrazem
od vrstvy E, a to pøevánì v noèních hodinách, tedy a po vymizení denní útlumové vrstvy D. Takové antény jsou
ponìkud ironicky povaovány za cloudburnery (= ohøívaèe mrakù), nehodící se
svým kolmým vyzaøováním pro DX provoz, pøedpokládající vyzaøování pod nízkými elevaèními úhly. Jsou to vak anté-
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a)

Jindra Macoun, OK1VR
V 1. èásti (PE 10/07) jsme se zabývali napájením velkých smyèek na harmonických KV pásmech. Poèítaèové simulace prokázaly pomìrnì pøíznivé napájecí
vlastnosti v úzkých kmitoètových segmentech tìchto pásem, závislé kriticky jen
na jediném rozmìru  na délce vodièe tvoøícího smyèku. Tvar smyèky, místo napájení ani výka nad zemí nemají na jejich napájení, resp. impedanci významnìjí
vliv. Z hlediska napájení je mono povaovat a provozovat tyto antény na harmonických kmitoètech amatérských KV pásem jako vícepásmové. Jaké jsou vak
jejich vlastnosti záøivé?

Záøivé vlastnosti
Stejnì jako u jiných antén ovlivòuje
záøivé vlastnosti velkých smyèek amplitudové a fázové rozloení vf proudù podél
záøièe. V irokém rozsahu amatérských
harmonických KV pásem (1: 6) se proudové rozloení na konstantní délce smyèkových záøièù výraznì mìní, take se
tam výraznì mìní i záøivé vlastnosti.
Z tohoto hlediska je proto nelze povaovat
za vícepásmové Pokud si je této skuteènosti jejich provozovatel vìdom, a má-li
o vyzaøování velkých smyèek reálnou
pøedstavu, mùe z toho v rámci svých
moností vytìit více, ne kdy se zajímá
jen o jejich pøizpùsobení.
Proto se v dalím pokusíme popsat
charakteristické vyzaøovací vlastnosti velkých smyèek obvyklých tvarù na jednotlivých pásmech.
Porovnáme navzájem nejuívanìjí
vodorovné smyèky, tzn. smyèky trojúhelníkového a ètvercového tvaru - delta
a quad - napájené uprostøed pøímého
úseku a v jejich vrcholu (obr. 1 a 2),
prostøednictvím azimutálních (2D) diagramù záøení na pìti klasických KV pásmech (80, 40, 20, 15 a 10 m) ve volném
prostoru (obr. 3 a 4). Ve volném prostoru proto, aby vynikly charakteristické rozdíly jednotlivých uspoøádání. Charakter
azimutálních diagramù se toti podstatnì
nezmìní pøi reálném zavìení antén nad
zemí, ale pomùe posoudit a vzájemnì
porovnat jednotlivé varianty právì z hlediska horizontálního pokrytí, co bude
následnì zøejmé z prostorových (3D) diagramù. Protoe tvary diagramù se s kmitoètem mìní plynule, jeden postupnì pøechází v dalí, neznázoròujeme (hlavnì
pro omezenou tiskovou plochu) tyto diagramy na WARC pásmech, kde je lze pøiblinì odhadnout.
Na kadém pásmu jsou znázornìny
dvì dvojice diagramù. Dva pro smyèku
delta, dva pro smyèku quad, napájené
uprostøed jedné strany a v jejich vrcholu.
Kadý 2D diagram mùeme povaovat za vodorovný øez prostorovým (3D)
diagramem antény v azimutální rovinì,
tzn. pøi elevaci 0 °. V této elevaci také platí
údaj o zisku v dBi na vnìjím kraji polárního diagramu. V podmínkách volného
prostoru nemá pro hodnocení vlastní antény praktický význam. Spolu s dB stupnicí je uiteènou referenèní hodnotou pøi
posuzování èlenitosti diagramu, kdy
umoòuje kvantifikovat úrovnì jednotlivých lalokù.
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Obr. 1. Tvar a rozmìr celovlnné trojúhelníkové smyèky  DELTA, napájené uprostøed jedné strany (a); a napájené v jednom z vrcholù trojúhelníka (b)

Obr. 2. Tvar a rozmìr celovlnné ètvercové smyèky  QUAD, napájené uprostøed
jedné strany (a); a napájené v jednom
z vrcholù ètverce (kosoètverce) (b)

a)

a)

b)

b)

Obr. 3 a, b, c, d, e (sloupec obrázkù vlevo) a obr. 4 a, b, c, d, e (sloupec vpravo). 2D
diagramy záøení celovlnné trojúhelníkové (ètvercové) smyèky, zhotovené z Cu vodièe
∅ 2 mm celkové délky 85,2 m, na amatérských pásmech 80, 40, 20, 15 a 10 m. Diagramy platí v podmínkách volného prostoru a znázoròují záøení v azimutální rovinì vodorovné smyèky. Èerné diagramy platí pro napájení dle obr. 1 a (2 a).Èervené diagramy platí pro napájení dle 1 b (2 b). Smyèky jsou orientovány tak, aby místo napájení
leelo vdy v ose proti azimutu 0 0. Pokraèování obr. 3 a 4 na následující stranì
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ny, vyhovující tzv. Near Vertical Incidence Skywave módu komunikace, kdy se
vysílané a pøijímané signály odráejí pøevánì od ionosférických vrstev z oblasti
blízké zenitu. Proto jsou oznaèovány jako
NVIS antény.
Nicménì i na tomto pásmu vyzaøuje
vodorovná smyèka (upevnìná ve výi
15 m nad zemí) prakticky vesmìrovì
i v elevaci 45 0,a to se ziskem jen o 3 dB
niím, ne ve smìru kolmém, take DX
spojení neznemoòuje.

výraznìjí vliv na záøení ètvercového
QUADU, kde se ètyølaloèný diagram pøi
zmìnì napájení ze strany do vrcholu pootáèí o 45 0.
21 MHz (obr. 3 d, 4 d)
Vícelaloènìji, resp. vesmìrovìji
záøí vrcholovì napájený QUAD, zatímco
pøi stranovém napájení si diagram zachovává v podstatì ètyølaloèný charakter
s vyím ziskem lalokù.

14 MHz (obr. 3 c, 4 c)
Na 14 MHz jsou u délky jednotlivých
stran (ramen) vzhledem k základním délkám 0,25 λ a 0,33 λ na 3,5 MHz ètyønásobné, tj. 1 λ a 1,33 λ dlouhé, co má

28 MHz (obr. 3 e, 4 e)
Tìko posoudit, které uspoøádání je
výhodnìjí. Na první pohled je zøejmé, e
i na tomto pásmu není zmìna místa napájení u DELTA smyèky provázena zmìnou záøení.
Vzrùst zisku na vyích pásmech naznaèuje, e se tam elevace maximálních
lalokù (tzn. jejich odklon od vodorovné nulové elevace) zmenuje, tzn. e anténa
bude na vyích pásmech vyzaøovat pøíznivìji pod niími elevaèními úhly. Mimo
jiné i proto, e bude umístìna nad zemí
ve výce, která bude na vyí pásmech
z hlediska optimální elevace pøíznivìjí.

c)

c)

d)

d)

7 MHz (obr. 3 b, 4 b)
Trojúhelníková DELTA smyèka vyzaøuje takøka vesmìrovì, nezávisle na
místì napájení, zatímco ètvercový, resp.
kosoètvereèný QUAD záøí ètyølaloènì
s maximy orientovanými kolmo k jeho
stranám, rovnì nezávisle na místì napájení.

e)

e)

Obr. 3 c, d, e (sloupec obrázkù vlevo) a obr. 4 c, d, e (sloupec obrázkù vpravo) dokonèení z pøedcházející strany
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Obr. 5. Nákres zlomené QUAD antény,
napnuté mezi dvìma výkovými body.
Mezilehlé vrcholy ètyøstranné smyèky
jsou pøikotveny k zemi. Místo napájení
není znázornìno. Výhodnìjí vlastnosti
poskytuje napájení v nejvyím vrcholu

K praktické realizaci
Realizaci drátových smyèkových antén na amatérská KV pásma vìtinou
ovlivòují i omezují místní prostorové podmínky. Vyuije-li se vak dosud zmínìných poznatkù, lze mnohé zjednoduit.
Kromì délky vodièe, která rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje napájecí vlastnosti (pøizpùsobení) antény na provozních
pásmech, nejsou pøípadné tvarové úpravy natolik kritické, aby se pøi provozu
zjevnì uplatnily. Prakticky to znamená, e
smyèková anténa nemusí mít pravidelný
(symetrický) tvar a její vodièe také nemusí leet v jedné rovinì. Rovnì napájení
mùe být posunuto.
Ostatnì kontrolní poèítaèovou simulací je mono pøedem ovìøit, jaký budou mít
úpravy vliv na vlastnosti antény. Obvykle
potvrdí, e rozumnou (nikoliv extrémní)
zmìnou pùvodního uèebnicového nebo
pøedepsaného uspoøádání k ádným dramatickým zmìnám pøi vyzaøování nedojde. Operátor je pak pøi subjektivním
posuzování, které svou rozliovací
schopností leí zcela mimo objektivní
závìry poèítaèové analýzy, sotva zaregistruje.
Pøíkladem alternativního uspoøádání
smyèkové QUAD antény, která by mìla
být podle obvyklých popisù upevnìna na
ètyøech místech (stoárech), je zlomená
QUAD anténa dle obr. 5. Anténa je napnuta svými protilehlými vrcholy jen na
dvou výkových bodech, zatímco mezilehlé vrcholy jsou pøikotveny k zemi pod
úhlem asi 45 o. Hrana zlomu je vlastnì pomyslná úhlopøíèka ètverce mezi obìma
výkovými body. Vodièe antény tedy neleí v rovinì, ale tvoøí útvar prostorový. Ve
shodì se souèasnou uívanou terminologií se nabízí pojmenování anténa 3D
QUAD.
Pøedbìná analýza záøivých vlastností
ukazuje výhodnìjí (ménìlaloèný) charakter záøení na vyích KV pásmech
s meními rozdíly mezi maximy a minimy
záøení. Seznámíme se s nimi v dalí èásti.
Praktická poznámka nakonec: Experimentální, ale i definitivní stavbu smyèkové antény usnadní, navlékneme-li na anténní vodiè poadované délky vechny
závìsné izolátory (vajíèka) volnì - posuvnì. Kotevní lanka se pak snadnìji
upevní k místùm, která jsou k dispozici,
i kdy se tím moná ponìkud poruí stejnostrannost smyèky. Na elektrické vlastnosti antény to vak nebude mít patrný
vliv.

