O vícepásmových anténách
Jindra Macoun, OK1VR
Pøi amatérské radiokomunikaci se dnes vìtinou pouívají vícepásmové transceivery. Tato zaøízení mají na vech instalovaných pásmech prakticky shodné
elektrické parametry (vf výkon, výstupní impedanci, citlivost, selektivitu a dalí).
Mnoha uivatelùm by z rùzných dùvodù vyhovovalo, kdyby je mohli provozovat
s jedinou vícepásmovou anténou, tzn. anténou, která by také mìla na vech
(nebo alespoò na nìkolika) pásmech shodné, pøíp. vyhovující elektrické vlastnosti. Nabízí se tudí otázka - jakou anténu mùeme povaovat za vícepásmovou?
Pokusíme se na ni odpovìdìt.

Nìkolik slov úvodem
Èasy se mìní a lidé s nimi. Není to tak
dávno, co byl provoz na amatérských
pásmech nerozluènì spojen s tvoøivou
technickou èinností, protoe si radioamatéøi svá zaøízení konstruovali pøevánì
sami. Bylo to v dobì, kdy profesionálnì
vyrábìná radiokomunikaèní zaøízení jetì
nepokrývala amatérská kmitoètová pásma, ale i pozdìji, kdy u nás nebyla tato
zaøízení bìnì dostupná nebo byla velmi
drahá. Situace se vak zmìnila. Zpùsobil
to nebývalý technický pokrok, následovaný nadprodukcí radiokomunikaèních zaøízení desítek svìtových výrobcù, z nich
mnozí se po celosvìtovém uvolnìní pøeorientovali z výroby vojenské na výrobu
pro úèely civilní, pøíp. na výrobu profesionálnì kvalitních radiokomunikaèních zaøízení pro statisíce radioamatérù na celém
svìtì. Dùsledkem tohoto vývoje je klesající zájmem o døíve nezbytnou technickou
èinnost. Amatérskými prostøedky toti
dnes nelze realizovat souèasné technologie miniaturních souèástek a obvodù,
vèetnì jejich praktických aplikací v radiokomunikaèních zaøízeních. Dnes je toti
moné ve koupit, a tak si svá zaøízení zhotovují snad jen nìkteøí zájemci
o QRP.

Nelze to vak øíci o anténách. V této
oblasti se sice pokrok také nezastavil,
zmìny vak nejsou zdaleka tak dramatické a zásadní jako v oblasti elektronických
souèástek, obvodù a pøístrojù.
Pokroèila mìøicí metodika a související technické vybavení, ale pøedevím je
zde nová výpoèetní technika, která
usnadòuje návrhy vech typù antén a odstraòuje tak døívìjí experimentovaní,
charakterizované metodou pokus 
omyl. Na KV a VKV pásmech jsou nicménì stále pouívány antény velmi podobné anténám z poèátkù radioamatérského vysílání. Navzdory vekerému
technickému pokroku se toti nemìní fyzikální vlastnosti a elektrické parametry
základních konstrukèních materiálù, ale
i vnìjího prostøedí, ve kterém se antény
provozují.
Stále se tedy setkáváme s dávno známými a osvìdèenými typy klasických antén, by v rozlièných tvarových a rozmìrových úpravách, vyhovujících rùzným
místním podmínkám a individuálním provozním zámìrùm. Proto se s nimi opakovanì experimentuje  i kdy je lze také
koupit hotové. Rozhodneme-li se pro
vlastní konstrukci a zvolíme anténu v urèité tvarové èi rozmìrové modifikaci, která by mìla vyhovovat naim podmínkám,
nemìli bychom ji pouze bezmylenkovitì

Obr. 2. (Vpravo)
Prostorový (3D) diagram záøení stejné
antény na kmitoètu
7,1 MHz pøi pohledu
ikmo shora, tzn.
z elevace 40 ° a
azimutu 270 °
Obr. 1. (Nahoøe) Prùbìh ÈSV excentricky napájené pùlvlnné
rezonanèní antény pro 3,5 MHz v pásmu 3 a 30 MHz, vztaený k vlnové impedanci 200 Ω. Vypoètený prùbìh vícepásmového pøizpùsobení k 50 Ω napájeèi pøedpokládá pouití ideálního
irokopásmového transformaèního obvodu (1:4) na svorkách
antény. Køivka platí pro vodorovný drátový (Cu, ∅ 2 mm) dipól
o délce 41,2 m ve výi 15 m nad zemí, napájený ve vzdálenosti 8,25 m (20 %) od konce. Vimnìme si, e k pøizpùsobení
sice dochází na vìtinì harmonických pásem, ale nikoli na
pøesných harmonických základního kmitoètu 3,5 MHz [tj. 7 
 10,5  14  (17,5)  21  24,5 a 28 MHz]. Proè tomu tak je,
vysvìtlíme pozdìji
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kopírovat podle rùzných, èasto jen rozmìrových návodù, ale mìli bychom se
s ní seznámit obecnìji, abychom byli
schopni zvolenou anténu kriticky posoudit a vyvarovat se tak patné volby èi neúspìných pokusù, co platí i o anténách
vícepásmových.

Elektrické vlastnosti
antén
Abychom si v dalím lépe rozumìli,
pøipomeòme, e elektrické vlastnosti antén zjednoduenì dìlíme na vlastnosti
napájecí a vlastnosti záøivé (smìrové).
Elektrické vlastnosti platí na urèitém kmitoètu, v urèitém kmitoètovém pásmu nebo na nìkolika kmitoètových pásmech.
Napájecí vlastnosti jsou charakterizovány impedancí antény, nebo jednodueji pøizpùsobením antény k dané
charakteristické (vlnové) impedanci napájeèe, vyjádøené èinitelem stojatých vln
(ÈSV nebo PSV) na svorkách antény.
Pouze dobøe pøizpùsobená anténa
(ÈSV < 1,5) odebere z vysílaèe vechen
vf výkon, a pokud má dobrou úèinnost
(= malé vlastní ztráty), tak jej také (nìkam) vyzáøí. Pøizpùsobení lze celkem
snadno a pøesnì mìøit i v amatérských
podmínkách. To je také jeden z hlavních
dùvodù, proè radioamatéøi hodnotí antény
pøevánì z hlediska pøizpùsobení, resp.
napájení, tzn. e za vyhovující povaují
anténu, která je na daném kmitoètu
(pásmu) pøijatelnì pøizpùsobena, a za
vícepásmovou pak anténu, která je pøizpùsobena na nìkolika pásmech (viz
ilustraèní obr. 1, ke kterému se v dalím
pokraèování jetì vrátíme).
Záøivé (smìrové) vlastnosti dobøe
charakterizuje prostorový, tj. trojrozmìrný (3D) diagram záøení (obr. 2), který se
obvykle znázoròuje formou dvou ploných øezù (obr. 3a, b). U antén pro pásma KV, které jsou provozovány relativnì
nízko nad zemí, jsou øezy vedeny ve svislé, tj. elevaèní a vodorovné, tj. azimutální
rovinì. Èíselnì vyjadøuje záøivé vlastnosti
zisk antény (v dB) a elevaèní úhel (el °),
odpovídající maximu záøení v elevaèní rovinì, její úhlová poloha èili azimut (az °)
je v horizontální rovinì odeèítán od vztaného smìru (0°) proti smìru hodinových
ruèièek. Vztaným smìrem bývá u lineární antény (napø. horizontálního drátového
dipólu) obvykle její podélná osa. Take
napø. azimut elevaèní roviny, kolmé k podélné ose takové antény, èiní 90 °, pøíp.
270 ° (viz obr. 3). Pro lepí názornost se
orientace antény schematicky zakresluje
do diagramu záøení. U jednosmìrné anté-

Obr. 3a. Elevaèní diagram záøení stejné antény (jako na obr. 1
a 2) v azimutu 45 ° (nebo 315 °) vykazuje maximální zisk 4,7,
pøíp. 5,7 dBi pøi elevaci 38 °
ny se udává jetì èinitel zpìtného záøení (v dB). Doplòující informací je pak
i polarizace antény, urèená orientací
elektrické sloky (vektoru) vyzaøovaného
elektromagnetického pole vzhledem
k zemi.
Záøivé vlastnosti, pøíp. vyzaøovací diagramy i zisk KV antén se v reálných podmínkách mìøí naopak velmi obtínì.
Dnes vak mùeme vyuívat k návrhu
antén èetných simulaèních programù
[EZNEC, MANNA, 4NEC2 a dalí], jejich pomocí lze záøivé vlastnosti antén
urèit s vìtí pøesností ne komplikovaným a zpravidla nepøesným mìøením.
A jsou to právì záøivé vlastnosti, které zásadnì ovlivòují smìr i dosah radiokomunikace. I dobøe pøizpùsobená anténa stìí umoní spojení, pokud
nebude vyzaøovat ádoucím smìrem.
V amatérské praxi se vak zpravidla preferují napájecí vlastnosti a na záøivé se
zapomíná. Záøivé (smìrové) vlastnosti
jsou vak pøi návrhu kadé antény prioritní záleitostí. Jen ty toti podmiòují a zaruèují komunikaci do ádaných smìrù a
oblastí.
Profesionálnì se ostatnì postupuje
vdy tak, e se a po nastavení vlastností
smìrových optimalizují vlastnosti napájecí  pøizpùsobení, a to buï na vstupu napájeèe (napø. pomocí ATU), nebo a na
svorkách antény (napø. transformací,
transformaèní symetrizací apod.), popø.
konstrukèní nebo rozmìrovou úpravou
napájeného prvku. Ale vdy tak, aby
se tím nemìnily ji vypoètené, nastavené
èi pøedpokládané vlastnosti smìrové
(napø. u Yagiho antény ji nemìníme délky a rozteèe pasivních prvkù). Záøivé
(smìrové) vlastnosti antén bychom
proto mìli obecnì povaovat za významnìjí ne vlastnosti napájecí, a to
i pøi návrhu èi posuzování antén vícepásmových.
Vícepásmovost antény není bìnì
a pøesnì definovaným parametrem. V radioamatérské literatuøe se s ním vak
èasto setkáváme. Jak a jakými kritérii bychom tedy mìli vícepásmovost definovat?
Které antény se dnes pokládají za vícepásmové?
Èásteènou odpovìï na tyto otázky
hledejme v amatérském dávnovìku, kdy
byla pro amatérský provoz uvolnìna pouze KV pásma 160  80  40  20 a 10 m.
Z jediného, pùvodnì krystalového oscilátoru na nejniím pásmu bylo moné generovat prostým násobením kmitoèty na

Obr. 3b. Azimutální diagram záøení v elevaèní rovinì 38 ° vykazuje 4 témìø shodná
maxima zisku v azimutech 45 °, 135 °, 225 ° a 315 °. Mírnou nesymetrii (1 dB) pùsobí
excentrické napájení antény. Z vyzaøovacích diagramù je patrné, e pro efektivní DX
provoz v pásmu 7 MHz by mìla být anténa umístìna ve vìtí výce, aby se sníil elevaèní úhel (38 °) maximálního záøení. Do azimutù blízkých 90 ° a 270 ° pak budou
podmínky pro radiokomunikaci minimální v jakékoli výce
ostatní harmonická pásma. Bìnì pouívaný pùlvlnný dipól, rezonující na nejniím kmitoètu, byl pak v rezonanci i na
ostatních amatérských a zároveò harmonických pásmech.
Za vícepásmovou byla proto povaována kadá anténa (tehdy obvykle horizontální drátová), která byla v rezonanci
na nìkolika amatérských KV pásmech.
Tzn., e její elektrická délka byla vdy
celým násobkem základní pùlvlnné
elektrické délky, odpovídající nejniímu
provoznímu kmitoètu (pásmu). Taková
rezonanèní anténa se v kadém místì
napájení, obvykle uprostøed nebo na konci, ale i mimo støed (napø. antény typu
Windom), prakticky jeví jako reálný odpor, jeho hodnota je závislá na místì
napájení. Tyto okolnosti usnadòovaly napájení tehdy bìnými ladìnými symetrickými napájeèi, 400- a 600ohmovými
ebøíèky (koaxiální kabely se jetì nepouívaly). Délky tìchto napájeèù byly
celistvými násobky základní ètvrtvlnné
(transformaèní) délky, take na vech
harmonických pásmech bylo mono pouít buï napìového èili vysokoimpedanèního, nebo proudového èili nízkoimpedanèního napájení (popø. støídavì obou
zpùsobù), a tím i shodného anténního vazebního obvodu, i kdy na kadém pásmu znovu dolaïovaného, pøíp. pøepínaného. Optimální pøizpùsobení (naladìní)
bylo indikováno maximálním svitem árovek nebo neonek v napájeèích èi anténách.
Ji tehdy se ovem vìdìlo, e na kadém z uvedených pásem mìla taková
anténa jiný diagram záøení, tzn. jiné vlastnosti vyzaøovací. Protoe vak byla na
vech pásmech v rezonanci, tak byla povaována za vícepásmovou. A toto jednoduché kritérium dosud pøeívá.

Souèasný stav
Poadavky na vícepásmovost antén
dnes ovlivòují tyto podmínky a okolnosti:
l Výstupní impedance vysílaèù (trans-
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ceiverù) je na vech pásmech konstantní
a èiní 50 Ω.
l Anténními napájeèi jsou vìtinou koaxiální kabely libovolné délky s vlnovou
impedancí 50 Ω.
l Nároky na pøizpùsobení výkonových
tranzistorových vf zesilovaèù jsou podstatnì pøísnìjí ne u døíve pouívaných
zesilovaèù elektronkových.
l Nìkterá KV pásma uvolnìná pro
amatérský provoz nejsou ji v pøesném harmonickém vztahu (obr. 4).
l Pouívaná radiokomunikaèní zaøízení
lze snadno a rychle pøepínat na jednotlivá
pásma.
l Výkonnìjí vysílaèe jsou opatøeny
ochranným obvodem, který sniuje jejich
výkon pøi horím pøizpùsobení. Èasto
vak mají vestavìn automatický anténní
pøizpùsobovací obvod (transmatch 
TRM, nebo antenna tuning unit  ATU),
který pøi kadém pøeladìní vysílaèe anténu v urèitém rozsahu impedancí okamitì
pøizpùsobí. Pøizpùsobení je indikováno
vestavìným indikátorem ÈSV.
Bìnì se pak pouívají samostatné
vnìjí ATU. Vnitøní i vnìjí ATU lze vypnout (vyøadit), take na vf výstupu je
konstantní impedance 50 Ω.
l Podmínky pro instalaci nìkolika
samostatných antén jsou veobecnì nepøíznivé.
Jak tedy za souèasných podmínek
posuzovat vícepásmové vlastnosti antén?

Vícepásmovost napájecí
(impedanèní)
Dnes není obtíné pøizpùsobit témìø
kadou anténu. Lze dokázat, e jednoduchá dipólová anténa mùe být mnohem
kratí ne 0,5 λ a stále bude uèinným záøièem. Proto také není nutné, aby byla na
nejniím amatérském pásmu rezonanèní  pùlvlnnou, take nebude rezonanèní
anténou ani na vyích harmonických
pásmech. Na svých svorkách se tedy nebude jevit jako pouhý reálný odpor. Její
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impedance bude mít i sloku reaktanèní,
take ji bude nutné na kadém pásmu,
popø. kmitoètu dopøizpùsobit výe zmínìnými zpùsoby. Pøizpùsobení takové antény je dokonce snadnìjí ne napø. pøizpùsobení rezonanèní dipólové antény na
sudých harmonických kmitoètech (pásmech), kdy její impedance dosahuje pøi
obvyklém støedovém napájení nìkolika
kΩ.
Uivatel dopøizpùsobované nerezonanèní antény si ovem musí být vìdom
toho, e vlastnì pracuje s ladìnými napájeèi, na kterých jsou stojaté vlny. Impedance vlastní (nepøizpùsobené) antény
je toti transformována napájecím vedením (kabelem) a k ATU u vysílaèe, tzn.
na vstup napájeèe, kde teprve dochází
k vlastnímu pøizpùsobení na 50 Ω. Tyto
pøizpùsobené stojaté vlny na napájeèi
úèinnost napájení antény prakticky nezmenují, omezují vak pouití velkých
výkonù na bìných koaxiálních napájeèích.
Známe sice pøípady, kdy jednodrátová anténní struktura pracuje na dvou
nebo tøech pásmech s relativnì dobrým
pøizpùsobením bez dolaïování. Mìli bychom vak pochopit, e jednoduché jednodrátové multiband antény (napø.
W5GI, Windom apod.) nemohou být
k 50 W napájeèi pøizpùsobeny na
vech amatérských KV pásmech a
zároveò v celém poadovaném kmitoètovém rozsahu kadého pásma bez
dalích dolaïovacích (pøizpùsobovacích, kompenzaèních nebo symetrizaèních) obvodù. (Viz napø. obr. 1, kde
se pøizpùsobené kmitoèty harmonických
pásem neshodují s pøesnými násobky základního kmitoètu 3,5 MHz, take i tuto vícepásmovou anténu je nutno dolaïovat.)
Z hlediska napájení lze dnes nicménì
provozovat témìø kadou anténu jako vícepásmovou, pokud se vyuije k jejímu
dolaïování výe zmínìných moností.
Pøi praktickém provozu, zejména soutìním, kdy se èasto pøechází z pásma
na pásmo, a dále pøi uití vyích výkonù
a zejména pak pøi ruèním (neautomatickém) ladìní pøizpùsobovacích obvodù
budou jistì výhodnìjí antény s výstupní impedancí, která se bude na
vech (soutìních) pásmech maximálnì blíit 50 W bez dalího dolaïování.

Vícepásmovost záøivá
(smìrová)
Vícepásmová anténa by mìla na
vech pásmech vyzaøovat do stejného
nebo stejných smìrù.
Obecnì jsou záøivé vlastnosti dány
rozloením vf proudù podél anténní struktury, které závisí na rozmìrovém uspoøádání vlastní antény.
Pøedpokladem pro zabezpeèení záøivé
vícepásmovosti je proto shodné nebo velmi podobné rozloení vf proudù podél anténní struktury na vech pásmech. Pokud
se toho dosáhne, bude mít anténa na
tìchto pásmech shodný tvar digramu záøení, resp. shodný smìr maximálního
záøení (i pøíjmu). To by mohlo být z obecného hlediska hlavní podmínkou i poadavkem záøivé vícepásmovosti. Na KV
pásmech je vak tøeba poèítat s nezanedbatelným vlivem relativnì blízké zemì,
která ovlivòuje zejména vyzaøování ve
vertikální (elevaèní) rovinì a mìní tak
v závislosti na kmitoètu elevaèní úhel maximálního záøení.
S pøihlédnutím ke specifickým podmínkám radioamatérského provozu na
KV pásmech, kdy se prakticky ve stejné
dobì støídavì komunikuje na rùzných
pásmech do jiných smìrù a jiných vzdáleností, je moné poadavky na záøivou
vícepásmovost posuzovat i z tohoto provozního hlediska. Pak by vícepásmová
anténa vyzaøující na vech pásmech stejným smìrem nebyla nejvýhodnìjí.
Shrneme-li tedy obì zmínìná hlediska, mohli bychom za vícepásmovou
povaovat také anténu, která bude na
kadém provozním pásmu pøizpùsobena, ale z hlediska vyzaøování bude
co nejlépe splòovat provozní poadavky ovlivnìné aktuálními podmínkami
íøení.
Pøedpokladem pro správnou volbu je
tedy znalost vyzaøovacích vlastností antén, které by mìly splnit provozní poadavky v místních podmínkách.
S nìkterými typy vhodných antén se
v dalím seznámíme.
(Pokraèování)

Obr. 4 . Znázoròuje polohu a íøku amatérských pásem na vodorovných stupnicích
harmonických kmitoètù
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Legíò, M.: Televizní technika
DVB-T. BEN - technická literatura, 288 stran B5, vázané, obj.
è. 121274, MC 299 Kè.
Publikace je koncipována jako souhrn
vech dostupných poznatkù o digitální televizi, je
urèena spíe profesionálùm a zvídavým
amatérùm. Autor se snail, aby bylo ve podstatné po ruce v jedné knize, pøièem je celá
problematika probírána do rozumné hloubky.
V úvodních kapitolách najdete základní
porovnání mezi analogovou a digitální (pozemní)
televizí. Zajímavá je èást charakterizující mobilní pøíjem a jeho výpoèty (Dopplerùv kmitoètový posuv), tabulky minimálních intenzit
pokrytí a dalí uiteèné informace.
Dále jsou postupnì rozebrány zpùsoby
komprimování obrazu a zvuku, protichybová
ochrana, princip novì vyvinutého systému
DVB-H (Hanheld) a také nové platformy interaktivní televize MHP.
Zøejmì nejzajímavìjí je v knize èást
o mìøení DVB-T, která vysvìtluje význam
parametrù a popisuje principy jejich mìøení
(vf parametry a parametry týkající se kanálového kódování). Pro úplnost kniha obsahuje
informace o vysílaèích DVB-T a problematice sítì SFN.
Velmi prakticky je pojata èást, která je
zamìøena na problematiku televizních rozvodù signálu DVB-T, èasto také nazývaných
jako domovní rozvody STA. Téma rovnì
úzce souvisí s kabelovými rozvody. Kapitola
je orientována zejména na zkuenosti s volbou
moderních kvalitních prvkù a pojednává také
o tom, jaké dùsledky nesprávná volba pøínáí.
Zajímavá je pøíloha, kterou tvoøí barevné
mapky pokrytí rùzných oblastí Èeské a Slovenské republiky.
Knihu si mùete zakoupit nebo objednat na dobírku v prodejnì technické literatury BEN, Vìínova 5,
100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162, fax:
2 7482 2775. Dalí prodejní místa: Jindøiská 29, Praha 1, Sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51 a Veveøí
13, Brno, Èeskobratrská 17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, adresa na Internetu: http://www.ben.cz.
Zásielková sluba na Slovensku: Anima, anima@anima.sk, www.anima.sk, Slovenskej jednoty 10 (za Národnou bankou SR), 040 01 Koice, tel./fax (055) 6011262.

