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Druhá èást èlánku o anténách se zalomenými prvky pøináí rozmìry
a elektrické parametry 2- a 3prvkových zkrácených antén Yagi, sestavených
na nosné konstrukci (ráhnu) pùvodní TV antény na I. pásmo.

Úvodem znovu pøipomínáme zámìr
èlánku  vyuít odloených nebo dosud
instalovaných a nevyuitých TV pøijímacích antén pro I. pásmo na KV pásmu
amatérském, kde by si s minimální
úpravou skromnými amatérskými prostøedky zachovaly mechanické vlastnosti a vzhled pùvodní TV antény.
1prvkové a 5prvkové antény, urèené pro pøíjem na 1. TV kanálu, je moné
pøeladit na amatérské pásmo 28 MHz
prostým prodlouením pùvodních prvkù,
vèetnì záøièe  skládaného dipólu, který
se zmìní na dipól boèníkový. Pro pøijatelnou rozteè prvkù na pøiblinì polovièním kmitoètu se jeden a dva prvky
vynechají. Tato (první) úprava byla popsána v PE 12/2010 [1].
Omezené prostorové podmínky,
které èasto provázejí realizaci klasických nezkrácených antén, pak vedly
k pouití svisle zalomených prvkù, které
vrátily ploný (pùdorysný) rozmìr
antény s pøímo prodlouenými prvky
na pùvodní, mení rozmìr televizní.
Úvodní èást tìchto úprav byla popsána
v PE-AR 01/2011 [2].
Pøi této úpravì se vyuívá skuteènosti, e støední (pøímé) èásti prvkù vyzaøují pøevánou èást vf energie, zatímco zalomené koncové èásti spíe
dolaïují pasivní prvky do potøebné reaktance a aktivní prvky, tzn. záøièe do
rezonance. Zisky zalomených antén
proto nejsou podstatnì mení ne zisky
antén plnorozmìrných, resp. nezkrácených.
Byla vyzkouena, popsána a v poslední dobì i namodelována celá øada
tvarových modifikací jednoduchých
dvouprvkových antén se zalomenými
prvky. Nìkteré byly vèetnì literárních
odkazù zmínìny v minulém èísle PE-AR
[2].

Anténa YD

Dále popisovaná anténa Yagi Delta
(YD) se svisle zalomenými prvky je principiálnì shodná s anténou pojmenovanou DD-beam (Double Delta beam), její prvky mají neuzavøený deltovitý tvar.
Prvky pùvodního DD-beamu [3, 4]
jsou zalomeny a ukotveny nahoru, take jsou zároveò závìsnou konstrukcí
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vodorovných èástí prvkù. U novì zvoleného uspoøádání je nosnou profikonstrukce pùvodní (TV) antény, její pevné prvky jsou zalomeny drátovými Cu
vodièi dolù a izolovanì ukotveny ke
spodní èásti stoáru. Pøi tomto uspoøádání se vlastní anténa snadnìji umístí
výe nad zem, resp. na vrchol stoáru,
co také pøíznivì ovlivòuje elevaèní diagram záøení.

Rozmìry
a elektrické parametry

2prvková (2YD) a 3prvková (3YD)
anténa Yagi se zalomenými prvky deltovitého tvaru jsou v pomìrném mìøítku
a s oznaèenými prvky pohledovì znázornìny na obr. 1 a 2. Pro vìtí pøehlednost nejsou rozmìry oznaèených prvkù
kótovány. Rozmìry oznaèených prvkù
v mm a elektrické parametry antén
v tab. 1 a 2 platí v podmínkách volného
prostoru.
2prvková anténa 2YD je sestavena
na ráhnu pùvodní 3prvkové TV antény
S 301 KL. 3prvková anténa 3YD je sestavena na ráhnu pùvodní 5prvkové antény S 501 KL, resp. S 501 KLL (viz PE
12/2010).
Prùmìr vech vodorovných èástí
prvkù zùstává pùvodních 16 a 18 mm.
Zalomené èásti (KR, KZ, KD) jsou z Cu
vodièù ∅ 2 mm.
Spolehlivé galvanické pøipojení zalomených vodièù lze øeit pøipájenými kabelovými oky, která jsou ke koncùm
pevných prvkù pøipevnìna zavrtanými
nebo provleèenými rouby (M4 x 25).
Ke skládanému dipólu se pøipevní stejným zpùsobem ve spodní ètvrtinì spojovacích obloukù jeho obou prvkù.
Spodní konce svislých drátových vodièù
se zakonèí oky a nastaví izolaèními lanky, která se ukotví ke stoáru ve vzdálenosti V (3,5 m) od místa, kde je ráhno
antény uchyceno ke stoáru.
Izolaèní lanka mohou být také nataena po celé délce od koncù pevných
prvkù a ke spoleènému kotvení dole na
stoáru. Drátové vodièe (K) se kolem
nich pak spirálovitì s velkým stoupáním
obtoèí. Usnadní to jejich (pokusnou) instalaci a pøípadnou zmìnu délky na
spodních volných koncích.

Tab.1. Základní rozmìry v mm podle obr. 1 a 2. (Oznaèení rozmìrù se také shoduje
s oznaèením v PE 12/2010.)
Tab. 2. Elektrické
parametry (vpravo).
(Údaje zaokrouhleny na desetiny,
resp. celá èísla.)
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Obr. 1. a 2. Pohledové schéma s oznaèenými rozmìry 2prvkové (2YD, obr. 1)
a 3prvkové antény (3YD, obr. 2). Zalomené úseky horizontálních prvkù, zhotovené z drátových vodièù (èervené),
jsou izolovanì (modøe) ukotveny do
spoleèného bodu na anténním stoáru
ve vzdálenosti V od ráhna antény.
Pùvodní TV anténa je tedy èerná
Pro snadnìjí simulaci modelù antén
mají vodorovné èásti prvkù stejnou délku (LR a LD) jako skládaný dipól LZ =
= 2760 mm (osová rozteè obou jeho trubek je 120 mm). Zalomené vodièe reflektoru a direktoru vèetnì kotevních lanek antény 3YD pak svírají se stoárem
(upevnìným co nejblíe støedu ráhna)
shodný úhel.
U antény 2YD svírají se stoárem ve
støedu ráhna shodný úhel zalomené vodièe boèníkového dipólu a reflektoru.
Jiné ne tabulkové délky pasivních
prvkù LR a LD (napø. pùvodní televizní
délky) vyadují korekci délek svislých
drátových vodièù KR a KD tak, aby se
celková délka (L + 2K) pasivních prvkù
podle tab. 1 nezmìnila. Pak budou dále
platit uvedené elektrické parametry.
Délky platí pro holé Cu vodièe o prùmìru 2 mm. Pouije-li se stejnì dlouhých vodièù izolovaných, posune se
vlivem zkrácení v dielektrické izolaci optimalizované kmitoètové pásmo smìrem k niím kmitoètùm. Nejzøetelnìji
to ovlivní impedanci, jak ukazují køivky
ÈSV antény 2YD na obr. 3.
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Obr. 3. a 4. ÈSV na svorkách antén 2YD a 3YD v pásmu 27 a 30 MHz, vztaený k impedanci 50 Ω. Zatím co u antény 3YD je
køivka symetrická, tak u antény 2YD je zøetelný vliv ostøe ladìného jediného pasivního prvku  reflektoru, který více ovlivòuje
impedanci, resp. ÈSV na niích kmitoètech, kde je køivka strmìjí. Vliv prùmìru a izolace drátových vodièù na prùbìh ÈSV
znázoròují modré køivky
5)

ñ

6)

Obr. 5. a 6. Azimutální diagramy záøení antén 2YD a 3YD na 28,2 MHz v podmínkách volného prostoru jsou sloeny z horizontální (modré) a vertikální (èervené) sloky elmag. pole, kterou vyzaøují vertikálnì (svisle) zalomené èásti prvkù. Ty pak vyplòují
minima v diagramu horizontálního pole
Budou-li napø. u antény 2YD vechny
zalomené 2mm vodièe pokryty 1 mm
silnou PVC izolací (ε = 3,5), posune se
oblast optimálního pøízpùsobení z kmitoètu 28,2 MHz na 27,6 MHz. Bude-li
stejnou izolací pokryt vodiè ∅ 1 mm,
posune se oblast optimálního pøizpùsobení také na 27,6 MHz, tzn. zdánlivì
stejnì, ale optimální pøizpùsobení antény s holým vodièem ∅ 1 mm bude na
kmitoètu 28,55 MHz, take se jeho
izolací rezonance posune k niím kmitoètùm o 0,95 MHz. Pak bude nutné
zkrátit délky vodièù K R, K Z v pomìru
uvedených kmitoètù, tzn. 0,978x.
Pouije-li se naopak holých vodièù
prùmìru 1 mm, bude je nutné prodlouit
1,012x, protoe se jeví jako elektricky
kratí ne pùvodnì navrené dvoumilimetrové.
Z prùbìhù ÈSV na obr. 3 lze odhadnout, jak se tyto zmìny projeví v pøizpùsobení antény na jiných kmitoètech pásma.
Ztráty v nekvalitním PVC dielektriku
nepatrnì sníí zisk antény. Pouitá verze výpoèetního programu EZNEC vak
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velikost tìchto dielektrických ztrát vyèíslit neumí.
Neobvyklá délka (LZ + 2KZ) = 0,58 λ
pùlvlnného záøièe  zalomeného boèníkového dipólu zabezpeèuje poadovanou impedanci antény  50 Ω, bez
dalích pøizpùsobovacích obvodù. ádoucí symetrizaci koaxiálního napájeèe
s vlnovou impedancí 50 Ω umoní jednoduchý, nìkolikazávitový proudový
elevátor, stoèený z miniaturního koaxiálniho kabelu, nebo (koaxiální) napájení kabelem, provleèeným k anténním
svorkám jedním ramenem skládaného
dipólu z místa jeho upevnìní k anténnímu ráhnu.

[4] Dodd, P., G3LDO: Further evolution
of the G3LDO Double-D antenna. RadCom 4/1990.
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