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Popisuje se pokusná sestava antén Moxon na pásma 28 a 50 MHz (obr. 1), kde
bude moné zmìøit, zda se vypoètené elektrické parametry shodují se skuteènými, a ovìøit, jak se tato konstrukèní sestava projeví v praktickém provozu.

Obr. 1. Anténa Moxon v reálu na balkónì (pohled shora)

l Anténou Moxon jsme se v PE-AR
zabývali ji ètyøikrát. Poprvé v PE-AR 3/
/2011, kdy jsme anténu pøedstavili jako
rozmìrovì malou a konstrukènì jednoduchou 2prvkovou smìrovou anténu (tzv.
minibeam), vhodnou spíe na vyí KV
pásma. Rozmìry antény se snadno urèí
výpoèetním programem MoxGen [1].
Relativnì malé rozmìry antény usnadòují její vyuití pøi DX provozu, kdy
ji lze snadnìji umístit do optimální výky
pro poadovaný dosah radiokomunikace.
l Proto jsme v druhé èásti, v PE-AR
10/2011 pøipomnìli obecné poznatky
o vlivu výky antén nad zemí na jejich
smìrové vlastnosti, pøedevím na optimální elevaèní úhel.
l Ve tøetí èásti, v PE-AR 11/2011
jsme tyto obecné poznatky mj. uplatnili pøi
výpoètu smìrových vlastností horizontálnì polarizované antény Moxon v pásmu
28 MHz, umístìné v rùzných výkách
nad dokonalou a reálnou zemí. Zjitìné
údaje jsme znázornili tabulkovou i grafickou formou, take jsou vyuitelné i pro
jiné typy horizontálnì polarizovaných antén.

Obr. 3. Støedová deska 300 x 135 x 8 mm
(otvory ∅ 6,2 mm pro deset U-svorníkù
s rozteèí 30 mm a pro stoárovou pøíchytku s rozteèí 60 mm) je nakreslena
v pomìrném mìøítku. Rozvrtání desky je
symetrické podle vodorovné a svislé osy
støedové desky. Osy nosných ráhen
upevnìných U-svorníky svírají úhly 2x
40 ° a 2x 140 °
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Tab. 1. Pùvodní rozmìry single antén
(vlevo) a jejich opravené hodnoty na
spoleèné konstrukci (vpravo) jsou zaokrouhleny na 2 mm. U antény pro
28,2 MHz se pùvodní rozmìry nemìní

Obr. 2. Schéma dvoupásmové antény Moxon s rozmìry podle
tab. 1. Èervenì jsou znázornìny tyto izolaèní èásti: spojovací/
/napínací prvky mezi zalomenými konci záøièù a reflektorù; distanèní rozpìrky symetrického spojovacího vedení; izolaèní
nosná ráhna. Z rozmìrù A, E, U28 a U50 lze navrhnout nosnou
konstrukci antény

l Ve ètvrté èásti, v PE-AR 1/2012
jsme se pokusili navrhnout dvojici antén
Moxon pro pásma 28 a 50 MHz na spoleèné nosné konstrukci, napájenou spoleèným napájeèem.
l Tato èást by mìla být inspirací
k praktické realizaci antény pro ovìøení
nìkterých parametrù a praktických provozních poznatkù.
Rozmìry popisované nosné konstrukce vycházejí z rozmìrové tab. 1.

Anténní sestava

Základním stavebním prvkem sestavy
je støedová deska (kovová nebo izolaèní,
viz obr. 3 a 4), ke které jsou pomocí
U-svorníkù upevnìna ètyøi paprskovitì
orientovaná izolaèní ráhna a pomocné
izolaèní ráhno s ochranným krytem anténních svorek. Na spodní stranì desky
je upevnìna stoárová pøíchytka.
Pro snadnou dostupnost se pøi pokusné konstrukci pouila pomìrnì levná
bambusová ráhna (∅ 18 a 22 mm). Namísto pùvodnì plánovaného Cu vodièe
∅ 2 mm byl pouit lakovaný Cu vodiè
∅ 1 mm.
Do ráhen, upevnìných ke støedové
desce, jsou v místech zalomení dráto-

Obr. 4. Støed sestavené antény
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vých anténních prvkù, tzn. na koncích
úhlopøíèných rozteèí U28 a U50 provleèeny
rouby, zajitìné matkami M4.
Na pøesahující èásti roubù se pøi koneèném sestavování antény navleèou
a zajistí dalí matkou M4 kabelová oka,
pøipájená na konce pøímých a zalomených úsekù anténních prvkù (obr. 5).
Kadý anténní prvek je tedy sestaven
ze tøí nebo ètyø (napájený prvek) samostatných drátových vodièù, jejich délky
(vèetnì pøipájených kabelových ok) se
shodují s rozmìry A, B a D na kadém
z obou pásem. Rozmìr A pøímé èásti napájeného dipólového záøièe zahrnuje
rozteè anténních svorek, kde je záøiè pøeruen izolátorem, pøipevnìným k pomocnému ráhnu. Záøiè 28MHz pásma je pøeruen ochranným plastovým krytem
anténních svorek z TV antén. Rozteè anténních svorek, resp. rozteè spojovacího
vedení je 50 a 60 mm. Jeho délka je
dána rozmìry E28, E50 a èiní 308 mm.
Volné konce (k sobì) zalomených
úsekù B a D jsou ukonèeny drátovými
oky, kterými se nakonec provleèe izolaèní
napínací lanko úseku C.

Postup práce
Nejprve se na spodní stranu rozvrtané
støedové desky (obr. 3) pøipevní stoárová pøíchytka a na horní stranu izolaèní
ráhna, do kterých se podle rozteèí U28
a U50, tzn. v místech zalomení anténních
prvkù, vyvrtají otvory pro upevòovací
rouby se zajiovacími matkami M4, a to
kolmo k rovinì antény. Pøi instalaci drátových anténních prvkù se nejprve mezi
ráhna svírající úhel 140 ° upevní kabelovými oky oba shodné úseky pøímé èásti
záøièe a reflektoru (rozmìr A). Jejich koncová kabelová (pájecí) oka se navléknou
na vyènívající rouby M4 zároveò s kabelovými oky na koncích zalomených úsekù
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a dobøe zajistí maticemi M4. Vytvarovanými drátovými oky na volných koncích
zalomených úsekù se provléknou stahovací izolaèní pásky (provázky), kterými se
celá anténa vypne do koneèného tvaru.
Zvolené uspoøádání zabezpeèuje geometrii celé sestavy podle vypoètených
(a co nejpøesnìji realizovaných) rozmìrù
A, B, D, E a zároveò usnadòuje eventuální korekce délek zalomených prvkù, které
ovlivòují smìrové i impedanèní vlastnosti
antény.
Uiteènou pomùckou pro nastavení
pøesné délky jednotlivých úsekù je døevìná la, do které jsou ve vzdálenostech,
shodných s délkami jednotlivých úsekù,
zavrtány rouby M4. Postupnì se na nì
navléknou kabelová oka s provleèenými
a ponìkud prodlouenými vodièi, které se
v napnutém stavu k okùm pøipájejí, a pak
se pøeènívající konce odtípnou.

Obr. 5. Detail spojení drátových úsekù
v místech zalomení

Obr. 6. Symetrické spojovací vedení
upevnìné na podpùrném ráhnu
s ochranným krytem anténních svorek

Obr. 7. Proudový balun z koaxiálního
kabelu v ochranném krytu anténních
svorek
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Pro trvalou instalaci antény ve venkovním prostøedí bude moná výhodnìjí pouít nedìlených drátových prvkù, které
se v místech zalomení jen obtoèí kolem
roubù, popø. provleèou oèky, zavrtanými
do izolaèních ráhen, pokrytých vhodným
ochranným nátìrem.
Nicménì výe popsaná stavebnicová
sestava je ovìøenou alternativou, kterou
lze na tìchto pásmech realizovat v amatérských podmínkách na kolenì. Usnadòuje také sestavení i rozebrání antény pøi
portablovém vysílání. Dalí konstrukèní
varianty se najdou na desítkách webových
stránek antény Moxon z celého svìta.

Ovìøení elektrických
parametrù

Program MoxGen [1] vygeneruje jen
základní rozmìry (A, B, C, D a E), nezbytné ke zhotovení antény ze zvolených
vodièù (∅ drátù, tyèí, trubek) na daném
kmitoètu (pásmu), tam pak má anténa
optimální smìrové a impedanèní vlastnosti. U antény Moxgen je to minimální
ÈSV a vysoký èinitel zpìtného záøení.
Teprve následná simulace antény
nìkterým z dostupných modelaèních anténních programù (MMANA, 4NEC2,
EZNEC) vygeneruje na daných kmitoètech její elektrické parametry v èíselné
a/nebo grafické podobì.
Zkuenosti ukazují, e se takto vypoètené elektrické parametry velmi dobøe
shodují s parametry skuteèné antény, podaøí-li se ji realizovat shodnì s anténou
simulovanou. Neshodné výsledky jsou
obvykle zpùsobeny nevhodným mìøicím
postupem, nepøesností mìøicích pøístrojù
v daném kmitoètovém rozsahu nebo jejich patným uspoøádáním.
Nìkteré parametry vak nelze na skuteèné anténì prakticky vùbec zmìøit.
Platí to zejména pro smìrové vlastnosti
antén na niích KV pásmech instalovaných nad zemí.
Pøesnìjích výsledkù se dosahuje pøi
mìøení smìrových vlastností otoèných
smìrovek na pásmech KV, jsou-li pøi mìøení splnìny podmínky srovnatelné s podmínkami v bezodrazovém prostøedí profesionálního anténního pracovitì [2], tj. ve
volném rovinatém terénu bez budov a porostù.
Pøíznivìjí jsou podmínky u mìøení
vlastností napájecích, tzn. pøizpùsobení
antény. Nároky na mìøicí prostor tam nejsou nesplnitelné, a to ani v amatérských
podmínkách.
Vyuilo se jich pøi kontrole pøizpùsobení popisované antény Moxon.
Jak ukazují snímky (obr. 1), byla anténa upevnìna jen 40 cm pøed kovovým
zábradlím panelákové lodie. Prùbìh i namìøené hodnoty ÈSV se prakticky shodují s vypoètenými (viz PE-AR 3/2011, s. 31,
obr. 3) i pøi relativnì malé vzdálenosti kovové tyèe zábradlí od shodnì orientovaných anténních prvkù. Prakticky se tím
potvrzuje pùsobení úèinného anténního
reflektoru antény Moxon, který vliv shodnì polarizovaného, tzn. rovnobìného zábradlí eliminuje. Potvrdilo se to pøi svislé
orientaci antény. Pøizpùsobení se nezmìnilo, i kdy se tím vliv rovnobìného zábradlí odstranil.
Anténu Moxon, upevnìnou výe zmínìným zpùsobem na zábradlí panelákové
lodie, lze vyuít i pøi praktickém provozu,
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Obr. 8. Pohled na sestavenou anténu Moxon, upevnìnou na zábradlí panelákové
lodie, pøed vysunutím do definitivní
polohy

nejsou-li obvyklému umístìní na otoèném
støením stoáru naklonìny místní okolnosti. Pùjde sice jen o jednosmìrné vysílání, ale vzhledem k relativnì znaèným
výkám panelákù a tím i nízkým elevaèním úhlùm záøení nicménì výhodné pro
DX provoz, bude-li anténa smìøovat do
volného nebo v nejbliím okolí nezastavìného prostoru. Zároveò je moné experimentovat s polarizací antény, upevnìné
na vodorovném a snadno otoèném stoáru na zábradlí balkónu/lodie.
Pøi mìøení ÈSV se pouilo anténního analyzátoru MFJ-249B na konci 5 m
dlouhého koaxiálního kabelu RG 58, spojeného s konektorem na ochranném krytu.
Pro potlaèení povrchových proudù na
koaxiálním napájeèi je uvnitø krytu, mezi
anténními svorkami a výstupním konektorem zapojen proudový balun z 85 cm
dlouhého miniaturního (∅ 3 mm) koaxiálního kabelu 50 Ω, stoèeného do 4,5závitové cívky (obr. 7) s indukèní reaktancí
+j450 Ω na pásmu 28 MHz a > +j650 Ω
na pásmu 50 MHz a vlastní rezonancí na
53 MHz.
Impedance, namìøené na konci koaxiálního kabelu, se po pøepoètu pøes elektrické délky napájecího kabelu (752 cm)
plus balunu (128 cm) prakticky shodují
s vypoètenými na svorkách antény.

Seznam souèástek

l Støedová deska ~135 x 300 x 10 mm
z izolaèního materiálu (novodur, texgumoid), popø. dural 4 a 5 mm;
l bambusové tyèe ∅ 16  22 mm (koupeno v OBI jako bambusová podpìra
∅ 20  22 mm x 300 cm, á 35 Kè)  4 ks;
l U-svorníky M6 s matkami  10 ks;
l rouby M4 x 25 mm, matky, podloky;
l kabelová (pájecí) oèka ∅ 4 mm;
l Cu vodiè holý nebo lakovaný,
∅ 1  2 mm, celkem 10 m;
l izolaèní stahovací pásky mezi konce
zalomených prvkù;
l ochranný kryt (TV) anténních svorek;
l stoárová (TV) pøíchytka;
l plastové zátky na konce ráhen.
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