skládaného dipólu Z (obr. 2). Pøídavný
prvek mùe být propojen se skládaným
dipólem pouze na koncích dipólu.
Stoárová pøíchytka je umístìna asi
10 cm za reflektorem a v této vzdálenosti je anténa upevnìna ke stoáru.
Stoár mùe být samostatný nebo
spoleèný s dalími anténami.
Vzhledem k tomu, e svislý stoár
je od antény oddìlen svislým reflektorem, nemá patrny vliv na smìrové a
impedanèní vlastnosti antény.
Délka symetrizaèní smyèky z koaxiálního kabelu s polyetylenovým (PE) dielektrikem, mìøená mezi konci stínìní,
je 680 mm. Ze stínìní vyènívá na obou
koncích vnitøní vodiè (v délce 10 mm),
který je pøipájen k pájecím okùm, pøipevnìným rouby ke zplotìlým koncùm skládaného TV dipólu.
Zde je nutno poznamenat, e impedance vlastní antény, mìøená na svorkách záøièe, je nastavena hlavnì délkou LD1 a rozteèí p1 prvního direktoru
D1 na pøibliných 200 Ω tak, aby se symetrizaèní smyèkou pøetransformovala
v pomìru 4 : 1 a byla tak pøizpùsobena
k vlnové impedanci napájeèe 50 Ω.
Optimalizace impedanèního pøizpùsobení s kterýmkoliv ze ètyø pouitelných skládaných dipólù (boèníkù) se
dosahuje jen délkou pøídavného prvku,
pøiléhajícího k nenapájené èásti skládaného dipólu Z.
Vlnová impedance koaxiálního kabelu, ze kterého je zhotovena pùlvlnná
symetrizaèní smyèka, se nemusí shodovat s vlnovou impedancí anténního
napájeèe.
Z impedanèního prùbìhu na obr. 3
je zøejmé, e koneèná impedance antény na výstupu ze symetrizaèní smyèky je asi 67 Ω, take anténní napájeè
mùe mít impedanci 50 i 75 Ω. V obou
pøípadech nepøekroèí ÈSV na napájeèi
hodnotu 1,5.

Elektrické vlastnosti
Kmitoètové pásmo: 144 a 146 MHz.
Úhel polovièního výkonu v rovinì prvkù - θ3E :
59 a 58 ° (61 °).
Úhel polovièního výkonu v rovinì kolmé na prvky - θ3H : 87 a 83 ° (97 °).
Èinitel zpìtného pøíjmu/záøení:
5 a 12,5 dB (20 dB).
Zisk:

6,8 dBd (5,6 dBd).

ÈSV pro 50 nebo 75 Ω :

≤ 1,5 (≤ 1,8).

Pozn.: Údaje v závorkách platí pro
pùvodní variantu antény, popsanou
v periodiku VKV TECHNIKA è. 13/1968.
Optimální osová vzdálenost dvou horizontálnì polarizovaných antén vedle
sebe je 200 cm a nad sebou je 150 cm.
Pøi vertikální polarizaci je optimální osová vzdálenost antén vedle sebe
150 cm a nad sebou 200 cm.
Je-li poadováno lepí ÈZP (20 a
22 dB), je nutné zkrátit druhý direktor
na délku LD2 = 880 a 860 mm. Zisk
antény se tím zmení o 0,9 a 1,2 dB.
Pøizpùsobení se tím prakticky nezmìní.
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Vesmìrový
duoband GP 4xJ

- vertikální anténa pro pásma
145 a 435 MHz
S irokou nabídkou dvoupásmových radiostanic, usnadòujících
pøímý i pøevadìèový provoz na obou pásmech VKV se pochopitelnì
zvyuje zájem i o dvoupásmové antény. Je zbyteèné pøipomínat
vechny jejich výhody. Struènì øeèeno - výraznì zjednoduují organizaci provozu na obou pásmech.
Mnohé firmy tyto antény nabízejí, a to pro mobilní i stacionární instalaci. Relativnì vysoká cena v pomìru k cenì radiostanice, horí
zkuenosti s nìkterými profesionálními výrobky, ale i snaha experimentovat, èi spíe chu postavit si alespoò anténu vlastnoruènì,
zvyují zájem o podrobnìjí informace.
Èlánek vychází tìmto poadavkùm vstøíc a popisuje funkci i konstrukci nové, pomìrnì jednoduché vesmìrové stacionární antény
pro obì pásma (obr. 1 ).

Úvod
Návrh a konstrukce této dvoupásmové antény jsou zásadnì ovlivnìny
harmonickým vztahem mezi obìma
pásmy. Kmitoèty pásma 435 MHz jsou
právì 3x vyí ne kmitoèty pásma
145 MHz, odpovídající vlnové délky jsou
naopak 3x kratí. Tento pomìr pak pøíznivì ovlivòuje napájecí i vyzaøovací
vlastnosti antény na obou pásmech.
Inspirací k návrhu antény byl èlánek
v èasopise FUNK (1), provázený èetnými dotazy k popisované anténì, a údajnì velmi dobré zkuenosti s nìkolika
vzorky antén pro kadé z obou pásem,
podle èlánku zhotovených. Pùvodní jednopásmovou anténu nazval její autor
jako 4xJ (obr. 2). Dále popisovaný duoband jsme proto nazvali GP 4xJ, i kdy
jej, stejnì jako pùvodní anténu, za ètyøi
jéèka pøísnì vzato povaovat nelze.
Charakteristickou a zdùrazòovanou
vlastností vìtiny popisovaných J-antén
je toti galvanické spojení vlastního záøièe se stoárem, resp. s nosnou konstrukcí a tím i se zemí, take anténa je
i se vstupními obvody radiostanice bez
dalích opatøení chránìna pøed úèinky
atmosférické elektøiny.
První èást naeho èlánku je urèena
ménì zkueným popø. zaèínajícím, ale
pøemýlivým zájemcùm. Proto se ponìkud obírnìji vìnuje problematice
antén tohoto druhu.
Následný konstrukèní popis je doplnìn výsledky impedanèních mìøení a
poèítaèovou simulací vyzaøovacích diagramù, zahrnující té èasto pøehlíený
vliv výky anténního stoáru na smìrové vlastnosti antény ve vertikální rovinì.

ívanìjími stacionárními anténami pøi
bìné vesmìrové mobilní resp. pøevádìèové radiokomunikaci na pásmech VKV, vèetnì pásma CB. Jejich
výhodné elektrické i mechanické vlastnosti jsou nepøehlédnutelné:
• Vesmìrový diagram s maximem záøení v rovinì horizontu (resp. pod nízkými elevaèními úhly) pøi dostateèné výce antény nad zemí.
• Pøíznivé napájecí vlastnosti pøi nízkoimpedanèním (proudovém) napájení,
tj. uprostøed dipólu λ / 2 nebo v patì unipólu λ / 4, kde se vstupní impedance
antény pøibliuje charakteristické impedanci padesátiohmového napájeèe

Antény typu J
Svislý pùlvlnný dipól, popø. ètvrtvlnný unipól nad protiváhou jsou neju-
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Obr. 1. Vesmìrový duoband
GP 4xJ, vertikální anténa pro pásma
145 a 435 MHz

Obr. 2.
Jednopásmová
anténa 4xJ podle
èasopisu FUNK
[1]. Název Neue
Sperrtopf-Antenne
lze pøeloit jako
Nová anténa
s oddìlovacím
rezonátorem

v pomìrnì irokém kmitoètovém pásmu. Antény se pøi tomto zpùsobu napájení jeví na úzkých amatérských pásmech jako irokopásmové, take jejich
rozmìry nejsou kritické.
• Vysoká úèinnost, kdy se vyzaøovací
odpor antény prakticky shoduje se
vstupní impedancí, resp. s èinným odporem antény v rezonanci, take odpadají dalí pøizpùsobovací obvody.

Zmínìné antény se vyskytují v rùzných konstrukèních modifikacích. Volba
vhodného typu závisí na provozních
podmínkách a instalaèních monostech.
Z hlediska dosahu se zpravidla poaduje upevnìní na koncích stoárù,
tedy co nejvýe, co také vytváøí podmínky pro vyzaøovaní pod minimálními
elevaèními úhly.
I kdy z tohoto hlediska vyhovují na
pásmech 145 a 435 MHz velmi dobøe
bìné rukávové dipóly λ / 2, popø. unipóly λ / 4 s radiálami (antény typu GP),
dává se nìkdy pøednost uzemnìným
anténám typu J. Principielnì jsou to
také pùlvlnné záøièe, ale napájené
(buzené napìtím) na spodním konci, tj.
v místì vysoké impedance. Zatímco na
pásmu CB se tyto záøièe budí klasickým obvodem LC - obr. 3a (anténu J
proto ani vzdálenì nepøipomínají), tak na
vyích kmitoètových pásmech se pro
jejich napájení pouívá symetrické, na
spodním konci zkratované dvouvodièové vedení λ /4, jeho jeden vodiè pøechází plynule a bez pøeruení ve vlastní
pùlvlnný záøiè (viz obr. 3f a obr. 3g).
Anténa je tak konfigurována do tvaru
písmena J.
Toto konstrukènì jednoduché øeení vak není z anténáøského hlediska
zcela èisté. Jde o to, e koaxiální napájeè antény, tj. nesymetrické vedení,
je v místì vhodné impedance pøipojen
k vedení symetrickému, a toto symetrické, dvouvodièové transformaèní vedení je zatíeno opìt nesymetricky,
kdy jen jeden jeho vodiè budí na konci
vlastní anténu - pùlvlnný záøiè, i kdy
s ním konstrukènì tvoøí jeden celek.
Vytváøejí se tak pøíznivé podmínky pro
vznik anténních, tj. vyzaøujících vf proudù i na napájeèi, resp. na anténním stoáru. Anténa mùe být sice velmi dobøe impedanènì pøizpùsobena, avak
úèinnost záøení z vlastního záøièe
mùe být zmenena neádoucím záøe-

ním stoáru èi napájeèe, co mùe
nepøíznivì ovlivnit diagram záøení ve
vertikální rovinì.
Okolnosti, za kterých k neádoucímu vyzaøování stoáru èi napájeèe
dochází, závisí jak na zpùsobu pøipojení napájeèe k symetrickému transformaènímu vedení (viz obr. 3), tak na
délce vlastního napájeèe nebo anténního stoáru, popø. na kombinaci obou
vlivù.
Obecnì jsou z tohoto hlediska nepøíznivými délkami celé násobky
pùlvln. Ménì nepøíznivé jsou liché násobky ètvrtvln, co potvrzují i poèítaèové simulace.
Výskyt a intenzitu anténních proudù
na povrchu napájeèe, popø. podél stoáru mùeme pøi vysílání informativnì
kontrolovat malou smyèkovou sondou
pøipojenou k citlivému diodovému indikátoru. Ponìkud hrubí, ale v praxi vyhovující zpùsob, je indikovat zmìnu
ÈSV pøi pohybu ruky podél napájeèe,
pøièem napájeè se objímá dlaní
ihned za místem jeho pøipojení k anténì. Kolísavé zmìny ÈSV signalizují, e se povrch napájecího kabelu
podílí na vyzaøování a zmenuje se
tak úèinnost vyzaøování z vlastní antény.
Neádoucí anténní proudy na napájeèi mimoto vnáejí chyby do mìøení
pøizpùsobení bìnými reflektometry.
Anténní záøivé proudy na povrchu
napájecích kabelù (nebo stoárù) lze
omezit dodateènì instalovanými rukávy
(na VKV) nebo paralelními rezonanèními obvody LC (na KV), vytvoøenými
roubovicovì stoèeným napájeèem.
Lépe je vak pøedcházet tìmto potíím
vhodnou úpravou vlastní antény.
Zmínìné nepøíznivé okolnosti spojené s nejjednoduím uspoøádáním antény J prakticky odpadnou, pouije-li
se k vybuzení antény uzavøeného souosého (trubkového) na spodním konci
zkratovaného úseku λ / 4 podle obr. 3e.

Obr. 3. Rùzné zpùsoby transformace impedance pøi napìovém nápájení pùlvlnných záøièù na jejich konci, tj. v místì
vysoké impedance: a) paralelním rezonanèním obvodem LC (obvyklé na pásmu CB), b) sériovým ètvrtvlnným
impedanèním transformátorem (obtínì realizovatelné), c) reaktanèním èlánkem LC, d) zkratovaným ètvrtvlnným vedením
pøi symetrickém napájení dvoulinkou (anténa J), e) souosým zkratovaným ètvrtvlnným vedením (rezonátorem) pøi
nesymetrickém napájení koaxiálním kabelem (stínìná profesionální anténa J), f), g) zkratovaným ètvrtvlnným vedením
pøi napájení koaxiálním kabelem (klasická amatérská anténa J)
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Napájení, resp. vnitøní vodiè anténního
napájeèe je (podle konkrétní konstrukèní modifikace) navázán (kapacitnì, induktivnì nebo pøímo) v místì vhodné
impedance k vnitønímu nebo vnìjímu
vodièi souosého zkratovaného úseku.
Principiálnì tedy vlastnì jde o stínìné
J. Toto uspoøádání pøevládá u profesionálních antén.
Amatérské zhotovení podobné konstrukèní modifikace je samozøejmì
moné, ale není zcela snadné. Je tøeba
vyøeit odvodnìní vnitøního prostoru a
dále je nutno omezit nepøíznivý vliv izolaèního krytu na horním konci souosého transformátoru (v místì vysoké impedance) za detì èi snìení, kdy se
transformátor mùe rozladit se vemi
dalími dùsledky. Snadno nelze nastavit ani optimální vazbu, která má velký
vliv na pøizpùsobení.
Zmínìné nepøíznivé vlastnosti klasického uspoøádání antény J vedly
k dalím experimentùm. A tak se pøed
èasem objevil konstrukèní popis [1] antény, kterou její autor oznaèil jako 4xJ
- viz obr. 2.
Záøiè o celkové délce 3x λ / 4, resp.
0,75·λ , napájený na spodním konci koaxiálním kabelem, je ve své spodní tøetinì obklopen ètveøicí svislých vodièù
o délce λ /4, vetknutých do základní vodivé nosné desky. Tyto ètyøi vodièe
významnì ovlivòují napájecí a vyzaøovací vlastnosti antény, tj. pøizpùsobení a diagram záøení ve svislé rovinì.
V podstatì tvoøí sériový pøizpùsobovací
obvod - ètvrtvlnný transformátor. Skuteèným záøièem se tak stává pøevánì
jen horní pùlvlnná èást celého tøíètvrtìvlnného záøièe (viz obr. 4). Pùlvlnná horní èást záøièe je napájena (buzena napìtím) na svém spodním konci, tj. v místì
vysoké impedance. Pøizpùsobení k vlnové impedanci napájeèe je tak realizováno ponìkud neobvyklým ètyøvodièovým ètvrtvlnným transformátorem,
jeho vlnová (charakteristická) impedance Z t by mìla vyhovovat vztahu:
Z t = √(Z a ·Z 0 ),

(1)

Obr. 4. Rozloení vf proudù na pùvodní
jednopásmové anténì 4xJ (plné èáry)
a na její dvoupásmové verzi (plné a
pøeruované èáry). Oznaèené délky se
vztahují k pásmu 435 MHz
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kde Z a je impedance pùlvlnného záøièe
v místì napájení, tj. na jeho (spodním)
konci, a Z 0 je vlnová impedance pouitého napájeèe - koaxiálního kabelu.
Impedance kadé rezonanèní antény (v naem pøípadì záøièe λ / 2), tj.
antény se stojatou proudovou (i napìovou) vlnou, se podél antény mìní
v závislosti na okamitém pomìru vf
napìtí a proudu v daném místì.
Na (kadém) konci záøièe, kde je
napìtí maximální a proud minimální, je
pomìr napìtí a proudu nejvìtí. Na konci záøièe je tedy nejvìtí i impedance
Za, která tam dosahuje velikosti nìkolika stovek Ω a jednotek kΩ podle tíhlosti antény. Èím je tíhlost (pomìr délky a prùmìru vodièe) vìtí, tím vìtí je i
impedance Z a , resp. èinný odpor antény v rezonanci.
Na 435 MHz bude mít popisovaná
anténa v místì napájení impedanci Z a
asi 800 a 1000 Ω (pøi délce záøièe
335 mm a prùmìru záøièe 6 a 8 mm).
Aby se tato impedance Z a pøetransformovala na vlnovou impedanci napájeèe
Z0 = 50 Ω, mìla by být (podle vzorce
(1)) vlnová impedance Z t ètvrtvlnného
transformátoru asi 200 Ω.
Pokud by se pouilo obvyklého souosého (trubkového) uspoøádání (viz
obr. 2b), pak by pøi prùmìru vnitøního
vodièe 8 mm bylo nutno zhotovit vnìjí
vodiè transformátoru z trubky o prùmìru asi 230 mm (!!), co je svým zpùsobem nereálné.
Proto autor pùvodní jednopásmové
konstrukce realizoval tento ètvrtvlnný
transformátor jako souosé pìtivodièové
klecové vedení, jeho støední vodiè je
prodlouen o pùlvlnu nad zbývající ètyøi
vnìjí vodièe ètvrtvlnné.
Vlnovou impedanci pìtivodièového
vedení poèítáme podle vzorce:
Z t = 173·log(1,14·D/d),

(2)

kde D je osová obvodová rozteè ètyø
vnìjích vodièù a d je jejich prùmìr (viz
obr. 5).
Vzorec platí pro shodný prùmìr
vech vodièù, vèetnì støedního. Lií-li
se prùmìr vnìjích vodièù mírnì od
prùmìru vnitøního vodièe, nemá to pøi
vìtí vlnové impedanci (co je ná pøípad) patrný vliv na jeho vlnovou impedanci a tím i na transformaci.

Obr. 5. Geometrie
pìtivodièového
nesoumìrného
vedení
Podle vzorce (2) byla z mechanických rozmìrù pìtivodièového vedení
(transformátoru) vypoètena jeho vlnová
impedance Zt = 214 Ω (pro D = 120 mm
a d = 8 mm).
Po dosazení do upraveného vzorce
(1) tak vychází, e impedance na konci
pùlvlnného záøièe èiní Z a = Z t 2 / 50 =
= 2142 / 50 = 916 Ω, co lze povaovat
za reálné.
Pokud jde o vlastnosti vyzaøovací,
pak jen pùlvlnný úsek, vyènívající nad
vodièe transformátoru, lze povaovat
za vlastní záøiè, kdy záøení dolního
ètvrtvlnného úseku, do znaèné míry
stínìného vnìjími vodièi transformátoru λ / 4, je výraznì potlaèeno. Smìrový diagram antény se tedy pøibliuje
spíe záøení prostého vertikálního
unipólu λ / 2 (viz smìrový diagram pro
0,5·λ na obr. 6). Pokud by neomezenì
záøil celý vodiè o délce 3·λ /4 (0,75·λ ),
bylo by maximum záøení vychýleno nad
rovinu horizontu o 47 °.
Ètvrtvlnný transformátor zároveò
pùsobí jako izolaèní ètvrtvlnný rukáv,
který omezuje pøechod anténních (vyzaøujících ) proudù na vnìjí povrch napájeèe, resp. stoáru.
Tolik tedy k pùvodní jednopásmové
anténì 4xJ.

Úprava antény pro dvì
pásma
Dvoupásmovou variantu této antény
zhotovíme pomìrnì snadno, doplníme-li pùvodní anténu ètveøicí ikmých
radiálních ètvrtvlnných prvkù pro pásmo 145 MHz v rozích základní desky,
resp. v místì, kde jsou vetknuty svislé
vodièe transformátoru. Je to zøejmé
z obr. 7 a obr. 8.
Na pásmu 145 MHz tak anténa pracuje jako ètvrtvlnný unipól nad protiváhou, tj. jako anténa typu GP (ground
plane). Její smìrové ani napájecí vlastnosti prakticky nejsou ètveøicí vodièù

Obr. 6.
Diagram
záøení
vertikálních
antén - unipólù
λ /2 a λ ·3/4
- ve svislé
(vertikální)
rovinì. Obì
antény jsou
pro porovnání
uvaovány
nad dokonalou
protiváhou
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transformátoru ovlivnìny. Na kmitoètu
145 MHz jsou toti tyto vodièe pøíli
krátké (0,083·λ ), take jejich vliv je zanedbatelný.
Ètyøi radiální vodièe protiváhy pro
145 MHz se naopak neuplatní v pásmu
435 MHz, protoe jsou od pùlvlnného
záøièe pro toto pásmo dostateènì oddìleny klecovým rukávem ètvrtvlnného transformátoru. Horní konec záøièe
v podstatì vyzaøuje jako vertikální dipól
λ / 2, jak je vidìt z diagramù záøení ve
svislé rovinì na obr. 10 (diagramy byly
vytvoøeny poèítaèovou simulací programem EZNEC [P-1]).
Na kadém pásmu se anténa napájí
jinak.
Na kmitoètu 145 MHz se anténa napájí proudovì v patì ètvrtvlnného záøièe
- unipólu, tj. v místì malé impedance.
Na kmitoètu 435 MHz se napájí
spodní konec pùlvlnného záøièe napìovì, a to pøes vnitøní vodiè ètvrtvlnného transformátoru, se kterým tvoøí pùlvlnný záøiè jeden celek (jak bylo ji výe
vysvìtleno).

ny vechny èásti antény vèetnì panelového konektoru PL na spodní stranì
desky. S ohledem na pásmo 435 MHz
by lépe vyhovoval konektor N, nicménì
vechna impedanèní mìøení byla provedena s konektorem PL.
Pro spolehlivou dlouhodobou èinnost antény ve vnìjích klimatických
podmínkách je rozhodující stabilní
upevnìní záøièe. OK1ANM, který si
zhotovil anténu na 435 MHz v pùvodní
verzi, to vyøeil originálnì - prázdným
keramickým pouzdrem z venkovní pojistky, upevnìným ètyømi rouby k základní desce. Do pouzdra zalil epoxydovou pryskyøicí konec záøièe, který
spojil s vnitøním vodièem konektoru zapájeným roubem M4x15. Tento celek
je po zatvrdnutí epoxydové pryskyøice
nerozebiratelný. Ve je zøejmé z fotografie na obr. 8.
Ke spodní stranì základní desky
je zároveò pøipevnìn stoárový drák, nejlépe tak, aby stoárem mohl
být veden napájeè pøímo proti konektoru. K pøipevnìní dráku je mono vyuít
ètyø roubù izolátoru.
Svislé vodièe transformátoru mají
na dolním konci závit M6 se dvìma
maticemi, které svírají základní desku
spolu se zplotìlými konci ikmých
radiál pro 145 MHz.
Radiální vodièe jsou zhotoveny z hliníkových (Al) trubek o vnìjím prùmìru 6 mm a tlouce stìny 1 mm,
které v poslední polovinì a tøetinì
délky radiál teleskopicky pøecházejí v plné hliníkové vodièe o prùmìru 4 mm. Je moné zvolit alternativní
uspoøádání radiál bez patrného vlivu
na vlastnosti antény. Délka i úhel
sklonu radiál by vak mìly být zachovány.
Jistou nevýhodou popsaného uspoøádání (a vìtiny antén typu GP) je pøímé galvanické spojení neuzemnìného záøièe se vstupem radiostanice,
který tak není chránìn pøed pøímými
úèinky atmosferické elektøiny.
Tento nedostatek se zpravidla
øeí ètvrtvlnným úsekem zkratovaného koaxiálního kabelu, který se pøipojí
paralelnì mezi vnitøní vodiè a kostru
(zemi) anténního konektoru, a to nejlépe pøímo u antény, popø. u radiostanice.
U profesionálních antén se zpravidla uzemòuje vlastní záøiè souosým
vedením uvnitø záøièe.
V naem pøípadì musí být záøiè
spojen se zemí zkratovaným úsekem
koaxiálního kabelu o elektrické délce
λ /4 (0,25·λ x èinitel zkrácení) na kmitoètu 145 MHz. Na kmitoètu 435 MHz
bude mít tento kabel sice délku 0,75·λ ,

Napájecí vlastnosti (pøizpùsobení)
ovlivòuje na obou pásmech pøedevím
délka záøièe. Koneèné doladìní na
145 MHz je závislé na délce a sklonu
radiálních vodièù protiváhy, který je definován úhlem α . Na kmitoètu 435 MHz
je pøizpùsobení závislé na délce a prùmìru ètyø vodièù transformátoru, resp.
na jeho vlnové impedanci Z t , ale i na
kvalitì a kapacitì anténního izolátoru a
konektoru.
Koneèná délka spoleèného záøièe
je nakonec kompromisem pøi poadavku optimálního pøizpùsobení na kadém z obou pásem, jak je zøejmé ze
Smithova diagramu na obr. 9 (støední
krunice vymezuje oblast s ÈSV ≤ 2).
Namìøené hodnoty platí pro konstrukèní uspoøádání podle výkresu na
obr. 7 a pro rozmìry uvedené v tab. 1.
V prvním a ve druhém øádku tabulky
jsou uvedeny té rozmìry pùvodních
jednopásmových antén podle [1].
Vechny rozmìry jsou v mm.
Upozoròujeme na znaèný rozdíl
v celkové délce nejdelích prvkù dvoupásmové antény a pùvodní jednopásmové verze pro 145 MHz, její zhotovení je proto podstatnì obtínìjí, a to pøi
shodných elektrických vlastnostech
obou antén na tomto pásmu.

Konstrukce antény
Hlavním konstrukèním prvkem antény je základní deska, nejlépe z duralového plechu, která má rozmìry
130x130x2 mm. K desce jsou upevnì-

Obr. 7. Rozmìrové schéma antény
GP 4xJ pro pásma 145 a 435 MHz.
Konkrétní rozmìry v závorkách, vèetnì znaèení, odpovídají údajùm v tab.1.
avak bude se chovat také jako zkratované vedení o délce λ /4, protoe
zbývající èást vedení o délce λ / 2
transformuje impedanci v pomìru 1 : 1
a v úzkém kmitoètovém pásmu se
prakticky neuplatní.
Po sestavení a instalaci se celá anténa chrání nátìrem resistinu.

Tab. 1. Rozmìry (v mm) jednopásmových antén 4xJ a antény duoband GP 4xJ
pro pásma 145 a 435 MHz. Oznaèení jednotlivých rozmìrù antény vyplývá z obr. 7.
Pásmo

h

t

D

d

dt

p

a

145 MHz
435 MHz
145 + 435 MHz

1530
490
508

500
155
153

208
120
120

8
8
8

6
6
6

486

60 °

Obr. 8. Pohled na støední èást antény
s izolátorem
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Výsledky mìøení
a výpoètù
Profesionální vývoj antény konèí závìreèným mìøením elektrických vlastností v pracovním kmitoètovém pásmu.
Výsledky mìøení ve formì tabulek a
grafù mají kvantifikovat hlavní elektrické
parametry, resp. potvrdit funkènost a
provozuschopnost antény. Uivateli
pak mají usnadnit orientaci pøi výbìru
antény.
Mìøí se napájecí vlastnosti (pøizpùsobení) a smìrové vlastnosti (jak a
kam anténa vysílá/pøijímá). Antény se
zpravidla podrobují jetì mechanickým
a klimatickým zkoukám odolnosti.
Stejné proceduøe by mìly být vystavovány i antény, urèené pro pouití na
pásmech amatérských.
Tento poadavek je vak souèasné
praxi mnohdy dosti vzdálený. Prodávané antény èasto deklarované parametry
nesplòují. I mechanické vlastnosti
bývají nevalné. Výrobci do jisté míry
høeí jednak na èásteènou anténní negramotnost amatérských uivatelù a
jednak na problematickou monost
kontroly elektrických parametrù antén
v amatérských podmínkách.
Situace se vak mìní. Amatérským
experimentátorùm jsou ji dostupné víceúèelové pøístroje, urèené pro mìøení
napájecích vlastností antén, jejich
pøesnost je srovnatelná s pøesností
drahých profesionálních pøístrojù. Problematická mìøení vyzaøovacích vlastností na pásmech KV byla prakticky
realizována jen statistickým zpracováváním stovek navázaných spojení.
Dnes tyto metody vytlaèují snadno
ovladatelné poèítaèové programy, napø.
[P-1, P-2, P-3] a dalí podobné.
Jejich pomocí se dají pøedem vypoèítat a optimalizovat elektrické vlastnosti i velmi nezvyklých anténních konfigurací, kterými jejich tvùrci øeí své
specifické podmínky. Je to neuvìøitelný
pokrok, zcela nedávno sotva pøedstavitelný. Pøedpokladem pro úèelné vyuití
tìchto metod je u jen hlubí zájem
o tuto velmi zajímavou a pøítalivou problematiku.
Tento postup byl uplatnìn i pøi návrhu a mìøení relativnì jednoduché antény GP 4xJ. Její charakteristické
elektrické vf vlastnosti jsou vyjádøeny
formou grafù na obr. 9 a obr. 10.
Ze Smithova diagramu na obr. 9 je
zøejmé, e anténa splòuje poadavky
na dobré pøizpùsobení na obou pásmech. ÈSV na kmitoètu 145 MHz je
pøi napájení koaxiálním napájeèem s vlnovou impedancí 50 Ω pøesnì 1. Na
435 MHz pak ÈSV èiní 1,6. Úèinnost
pøenosu se zde zmenuje o necelých 5 %, co pøedstavuje -0,22 dB.
Vysílaè pøipojený koaxiálním kabelem
tak malé nepøizpùsobení vùbec nezaregistruje. Bude-li útlum kabelu èinit jen
4 dB (napø. 20 m kabelu RG 213),
bude na anténním konektoru vysílaèe
ÈSV rovno 1,2.
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Obr. 9.
Impedanèní
køivky antény
GP 4xJ na obou
pásmech,
mìøené na
vstupním
konektoru typu
PL. Pøeruovaná èára
platí pro anténu
s vodorovnými
vodièi protiváhy.
Optimálním
sklonem vodièù
se impedance
zvìtí na 50 Ω

Obr. 10. Vypoètené vertikální diagramy záøení antény GP 4xJ mají na obou
pásmech prakticky shodný tvar, odpovídající záøení pùlvlnných antén ve volném
prostoru. Spolu s impedanèními diagramy na obr. 9 dokumentují funkènost
antény GP 4xJ
Za pozornost snad jetì stojí impedanèní køivka antény (unipólu λ /4) pro
145 MHz s vodorovnými prvky protiváhy, jeho impedance je teoreticky i fakticky polovinou impedance dipólu λ / 2,
kterému se díky sklonìným vodièùm
protiváhy anténa GP 4xJ pøibliuje.
Sklonem, který èiní 60 ° od vodorovné roviny, se impedance zmenila na
potøebných 50 Ω.
Vyzaøovací vlastnosti tak jednoduché antény, jakou je vertikální pùlvlnný
dipól, jistì není tøeba mìøit ve vodorovné rovinì, kde je diagram vesmìrový, nepatrnì zvlnìný ètyøprvkovou protiváhou (diagram záøení ve vodorovné
rovinì, tj. v rovinì rovnobìné se zemí,

bývá pøi poèítaèovém znázornìní oznaèován Azimutal Plot).
Vyzaøovací vlastnosti svislého pùlvlnného dipólu by nebylo nutné mìøit
ani v rovinì vertikální (Elevation Plot).
Víme, e ve volném prostoru má dipól
v bìném dvojrozmìrném zobrazení
tvar leaté osmièky, pøi zobrazení
prostorovém se stává anuloidem
(prstencem) vzniklým rotací leaté osmièky kolem svislé osy. Takové mìøení je obecnì velmi obtíné, zvlátì pøi
poadavku zahrnout do mìøení i vliv a
délku stoáru a zemì.
Neobvyklá kombinace ikmých prvkù protiváhy a svislých prvkù transfor-
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mátoru vak byla dobrým podnìtem
k ovìøení vertikálního diagramu záøení této anténní struktury na kadém
z obou pásem poèítaèovou simulací
programem EZNEC 1.0 [P-1] na letitém PC 486.
Vertikální diagramy záøení na obr.
10, zjitìné tímto zpùsobem, potvrzují,
e anténa splòuje poadavky i pøedpoklady, a na kadém pásmu skuteènì
záøí jako pùlvlnný dipól s maximem ve
vodorovné rovinì. Pro objektivní posouzení pøípadných rozdílù mezi obìma diagramy byla anténa simulována v podmínkách volného prostoru.
O tom, e namìøené diagramy záøení odpovídají na kadém z obou pásem pøedpokládanému proudovému
rozloení (obr. 4) podél vech prvkù
anténní struktury, nás pøesvìdèují obr.
11 a obr. 12 (intenzita vf proudù odpovídá íøce vyèernìné plochy).
Vliv zemì je zøejmý z diagramù záøení na obr. 13 a obr. 14. Èlenitost diagramù pùsobí interferenèní minima pøi
umístìní antény nad více èi ménì vodivou zemí. Minima vznikají interferencí
pøímé a od zemì odraené vlny, kdy se
jejich amplitudy podle fáze odraené
vlny periodicky seèítají nebo odeèítají.
Èím je zemì dokonaleji vodivìjí, tím
jsou interferenèní minima hlubí (ostøejí), protoe ztráty pøi odrazu jsou mení a amplituda odraené vlny se více
pøibliuje amplitudì pøímé vlny.
Pøi výpoètu se pouily parametry
odpovídající tzv. standardní - støední
zemi, tj. mìrná vodivost 0,005 [1/mΩ] a
dielektrická konstanta (relativní permitivita) εr = 13.
Èím je anténa výe, tím èlenitìjí je
diagram, co je moné doloit celou
øadou podobných diagramù, které poèítaè po zmìnách zadané výky bez potíí rychle spoèítá, znázorní na monitoru a vytiskne.
Porovnáme-li tyto diagramy s bìnì
uvádìnými teoretickými diagramy nad
dokonale vodivou zemí (obr. 4), vidíme,
e maximum záøení je vychýleno nad
rovinu horizontu o jistý elevaèní úhel,
pro který platí i uvádìný zisk v dBi.
Èím je anténa vý, tím nií je tento
elevaèní úhel a tím vìtí je intenzita
elektromagnetického pole nad zemí.
Znázornìné diagramy jsou sice vypoèteny, ale jejich tvar se podstatnì
nelií od skuteènosti, pokud se zadané
parametry zemì shodují se skuteènými. Pøi provozu nad zemí s podstatnì
odlinými parametry je tøeba poèítat
s jistými odchylkami, ale základní
tvar digramu a jeho èlenitost se podstatnì nezmìní.
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