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Obr. 1. Rozloení vf proudu (I) a napìtí
(E) podél pùlvlnné antény

Jindra Macoun, OK1VR
OCF dipól (z angl. Off-Centre-Feed) je úèelnou modifikací pùvodní antény
WINDOM. Je napájen bìným koaxiálním kabelem jako vìtina ostatních dipólových antén. Zabraòuje se tím potíím, které provázejí vyzaøování z jednodrátového napájeèe pùvodní windomky (viz [1] v PE 2/07) .
Odpadají také problémy s realizací
protiváhy. Výpoèty napájecích i záøivých
vlastností se více pøibliují realitì. Excentrické napájení OCF dipólu usnadòuje
pøizpùsobení této jednoduché drátové
antény na vyích harmonických kmitoètech. Dalí odstavce informují o této
problematice podrobnìji a navazují na
první dvì èásti v PE 1 a 2/2007.

Proè excentrické napájení
Na vodièi rezonanèní drátové dipólové
antény vznikají stojaté proudové a napìové pùlvlny, které jsou navzájem o ètvrt
vlny posunuty. Tam, kde je proudové maximum, je zároveò napìové minimum.
Na konci antény je vdy proudové minimum a napìové maximum (obr. 1).
Pro dalí výklad postaèí, budeme-li
podél antény znázoròovat pouze proudové pùlvlny - v anténáøské terminologii tzv.
proudové obloení. Proudové obloení
dipólové antény je dáno její délkou, kmitoètem, ale obecnì nikoliv místem napájení.
Vstupní (svorková) impedance (Za)
antény je urèena pomìrem vf napìtí a
proudu (E/I) v místì napájení, tzn. vf aplikací Ohmova zákona. V místì maximálního proudu a minimálního napìtí je proto
impedance malá a v místì minimálního
proudu a maximálního napìtí je impedance velká. Posunem napájecího bodu po-

dél kadé proudové pùlvlny proto mùeme impedanci mìnit.
Na obr. 2 je znázornìn prùbìh svorkové impedance podél pùlvlnného rezonanèního dipólu v závislosti na vzdálenosti od konce antény. Impedancí je
prakticky jen reálný odpor, protoe v rezonanci má impedance antény nulovou
nebo zanedbatelnou reaktanèní sloku a
ta se podél antény prakticky nemìní s výjimkou oblastí na konci antény.
Pro obvyklé (nízkoimpedanèní) napájení antény koaxiálním kabelem je nejvhodnìjím místem napájení proudové
maximum, popø. jeho okolí. Nejnevhodnìjím místem je naopak proudové minimum.
Na vyích harmonických kmitoètech
má (pùvodnì pùlvlnný) dipól nìkolik proudových maxim. Jejich úroveò se na kadém dalím harmonickém kmitoètu sniuje (stálý výkon je rozloen do nìkolika
maxim podél antény), take mají vyí
impedanci ne v jediném proudovém maximu na kmitoètu základním.
Napø. pùlvlnná horizontální anténa má
v jediném proudovém maximu impedanci
pøiblinì 70 Ω. Tatá rezonanèní anténa,

Obr. 3. Proudové obloení pùlvlnného rezonanèního záøièe na základním a sedmi následujících harmonických kmitoètech mùe být grafickou pomùckou pro volbu místa
napájení vícepásmové OCF antény na amatérských KV pásmech. Pro vìtí pøehlednost jsou proudové (sinusové) pùlvlny znázornìny jako trojúhelníky, co vak nemá
vliv na rozloení maxim a minim, které polohu místa napájení ovlivòuje. K pøehlednosti
pøispívá i barevné rozliení pásem, pøièem vyí harmonická pásma èásteènì pøekrývají svojí barvou pásma nií
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Obr. 2. Impedance (Za) pùlvlnné, excentricky napájené rezonanèní antény závisí
na místì napájení. Vzdálenost napájecího místa od konce antény je vyjádøena
v % celkové délky antény. Na impedanci
má vliv i výka antény nad zemí. Proto
jsou v grafu køivky pro výky 0,125 λ a
0,25 λ
provozovaná na 8. harmonické, má v kadém z osmi proudových maxim impedanci pøiblinì 140 Ω. (Tyto hodnoty sice
v závislosti na výce antény periodicky
kolísají, ale v naich úvahách se tím zatím nemusíme zabývat.)
Pro napájení pùlvlnné antény koaxiálním kabelem je tedy nejvhodnìjím místem proudové maximum uprostøed antény. Na druhé harmonické je vak ve
stejném místì proudové minimum, tzn.
maximální impedance (øádovì a kΩ),
kterou zpravidla nelze bìným LC obvodem (ATU èi transmatchem) pøizpùsobit.
Posuneme-li vak napájení excentricky,
zvýí se nám sice impedance na základním kmitoètu (viz obr. 2), ale zároveò se
sníí na druhé harmonické, protoe napájecí místo se tam posune mimo maximální impedanci uprostøed antény.
Napø. pro kmitoèty 3,5 a 7 MHz urèuje
výpoèet optimální polohu napájecího
bodu do vzdálenosti 27 % od konce rezonanèní pùlvlnné antény. Vstupní impedance tam bude na obou kmitoètech témìø shodná - pøiblinì 110 Ω, take na
obou kmitoètech bude moné anténu pøizpùsobit ke koaxiálnímu kabelu s impedancí 50 Ω irokopásmovým transformaèním obvodem 2 : 1.
Na dalích harmonických pásmech se
optimální poloha napájení posunuje dále
ke konci antény. Se stoupajícím poètem
provozních harmonických kmitoètù (pásem) je urèení místa napájení obtínìjí
a kritiètìjí. Na 28 MHz (8. harmonická
základního kmitoètu) je na anténì ji osm
maxim, tzn. e vzdálenost mezi minimem
a maximem èiní jen 1/16 celkové délky
antény, ale optimální oblast vhodná pro
pøipojení napájeèe je podstatnì uí, protoe tam leí minima dalích harmonických.
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Obecnì platí, e na vyích harmonických se napájecí bod stále více blíí
k jejich proudovém maximu. Malé zmìny
v délce antény a místì napájení proto výraznì ovlivòují napájecí vlastnosti na
vech pásmech. Vyhledání vhodného
místa je pak kompromisem v pøizpùsobení na jednotlivých pásmech.
Obr. 3 je grafickou pomùckou pro volbu místa napájení vícepásmové OCF antény na amatérských KV pásmech. Znázoròuje proudové obloení na základním
kmitoètu a sedmi dalích harmonických
kmitoètech podél poloviny pùlvlnného záøièe pro pásmo 80 m. Pro vìtí pøehlednost jsou sinusové proudové pùlvlny nakresleny jako trojúhelníky, co vak
neovlivòuje polohy minim a maxim. Právì
jejich rozloení podél záøièe toti rozhoduje o volbì optimálního místa napájení
konkrétní vícepásmové antény. WARC
pásma, která jsou (ne zcela pøesnými) lichými harmonickými základního kmitoètu, jsou pro vìtí pøehlednost zakreslena
na spodní stranì záøièe. Vechna proudová minima jsou tak spoleènì rozloena
podél (poloviny) vodorovného záøièe.
Polohu napájecího bodu ovlivòuje rozsah poadované vícepásmovosti, tzn.
konkrétní pásma, na kterých má být anténa jako vícepásmová provozována. Poloha napájecího bodu se mùe mìnit,
ale zásadnì by se nemìla shodovat
s minimem proudové stojaté vlny na
ádném harmonickém provozním kmitoètu (pásmu). V takovém místì má toti
anténa vysokou impedanci, kterou nelze
pøizpùsobit bìným irokopásmovým
transformaèním obvodem.
Napø. na obr. 3 se zvolená poloha napájecího bodu ve vzdálenosti 20 % od
konce antény shoduje s minimem proudové vlny 5. harmonické, tzn. WARC pásma 17 m (18 MHz). Z prùbìhu ÈSV (obr.
4) je zøetelnì vidìt, e jedinì v tomto pásmu nedochází k pøizpùsobení.
Pokud by byl napájecí bod napø. ve
vzdálenosti 25 %, nebylo by pøizpùsobeno
pásmo 10 m (28 MHz). Naopak pøi centrálním napájení (50 %) lze anténu snadnìji pøizpùsobit na vech lichých harmonických, zatímco na sudých, tzn. na
klasických KV pásmech bude vstupní impedance vysoká. Obecnì platí, e se
stoupajícím poètem provozních pásem
se optimální místo napájení hledá obtínìji a jeho poloha je kritiètìjí. Je to ostatnì zøejmé z hustoty proudových minim
vech KV pásem podél antény na obr. 3.
Naopak mení poèet provozních pásem
umoòuje jejich dokonalejí pøizpùsobení.
Polohu napájecího bodu vyjadøujeme
jeho procentní vzdáleností od konce antény. Jaká je vlastnì skuteèná délka antény?

Rezonanèní délka antény
Víme, e skuteèná (fyzická nebo mechanická) délka pøímé pùlvlnné rezonanèní antény je obvykle kratí ne délka
elektrická, protoe rychlost íøení elektromagnetických vln je podél skuteèného vodièe mení ne ve volném prostoru. Vyjadøuje se èinitelem zkrácení, který závisí
na pomìru délky a prùmìru anténního vodièe, èili na tíhlosti anténního vodièe.
Rezonanèní délku dále ovlivòuje tzv. koncový efekt, vyvolaný koncovou rozptylo-
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Obr. 4. Prùbìh ÈSV na vstupu excentricky napájené pùlvlnné rezonanèní antény
v pásmu 3 a 30 MHz. ÈSV se vztahuje k vlnové impedanci 200 Ω. Platí pro délku antény 42,4 m, Cu vodiè ∅ 2 mm, napájení ve vzdálenosti 8,5 m (20 %) od konce antény
a pro výku 15 m nad reálnou zemí (S/m = 0,005, e = 13). Zvolené rozmìry preferují
optimální pøizpùsobení na poèátcích pásem, tedy v segmentech urèených pro
CW provoz. Èervená èísla ohranièují amatérská pásma, popø. jejich èásti
vou kapacitou anténního vodièe, vèetnì
závìsných izolátorù. Jistý vliv má i výka
antény nad zemí. Vìtina simulaèních
programù tyto okolnosti zohledòuje, take
výpoèet impedance pùlvlnné rezonanèní
antény bývá mìøením potvrzen.
Ukazuje se, e na vyích harmonických pásmech se zkrácení antény mírnì
zmenuje, take rezonance, tj. minimální
ÈSV, se tam posunuje nad pøesné harmonické kmitoèty, odvozené z kmitoètu
základního. Je to zpùsobeno tím, e zatímco na základním kmitoètu ovlivòují
zkrácení jedné pùlvlny dvì koncové kapacity, tak na harmonických kmitoètech
ovlivòují zkrácení nìkolika pùlvln opìt jen
dvì koncové kapacity. Jejich vliv je proto
relativnì mení, a zkrácení tedy mení.
Prakticky to znamená, e napø. anténa 41,2 m dlouhá, napájená ve vzdálenosti 8,25 m, tj. 20 % od konce, rezonující a pøizpùsobená na kmitoètu 3,5 MHz,
vykazuje zkrácení 0,96 (viz obr. 2 v PE 1/
/07). Na 8. harmonické vak anténa nerezonuje na 28 MHz, ale a na 28,9 MHz,
co odpovídá menímu zkrácení 0,99.
Vzhledem ke strmosti køivky v okolí rezonanèních kmitoètù se tím pøizpùsobení
(ÈSV) na pøesných harmonických kmitoètech zhoruje. Prodlouením antény lze
posunout základní kmitoèet ponìkud níe
(prakticky na 3,4 MHz), tak aby ostatní
harmonické kmitoèty leely co nejblíe
minima ÈSV, ovem za cenu horího pøizpùsobení na 3,5 MHz, jak je to zøejmé
z obr. 4.
Strmost køivek v okolí harmonických
kmitoètù omezuje provozní íøku amatérských harmonických pásem (bez dopøizpùsobování) na pomìrnì úzké CW
sektory na poèátku vech pásem. WARC
pásma 30 m (10,1 a 10,15 MHz) a 12 m
(24,89 a 24,99 MHz), která neleí na
pøesných (lichých) harmonických kmitoètech (viz obr. 4 v PE 1/07), proto neleí
na pièkách, ale na bocích tìchto køivek.
U této jednoduché vícepásmové
jednodrátové antény se kadá zmìna dél-
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ky záøièe a místa napájení projeví na
vech pásmech. Koneèná kombinace délky a místa napájení je vdy kompromisním øeením.
ÈSV se vztahuje na impedanci 200 Ω,
co je prùmìrná impedance OCF antény
na základním a ostatních harmonických
kmitoètech.
Nezbytným pøísluenstvím je proto
kvalitní irokopásmový transformaèní a
symetrizaèní obvod 1 : 4, umoòující napájení koaxiálním kabelem 50 Ω.
Napájecí vlastnosti byly analyzovány
a zobrazeny programem EZNEC. Poslední demoverze programu EZNEC 4.0 vèetnì kompletního a velmi pouèného manuálu je volnì k dispozici na stránkách autora
programu, Roye Lewallena, W7EL:
http://www.eznec.com

DR OMS,
program Windom2.exe (pozn. red.:
viz PE 2/07, s. 31, 32) jsem si u stáhl
i vyzkouel. Je jednoduchý a pøitom dobrý, zkouel jsem jím i namodelovat 40 m
LW anténu (co program umoòuje) na
3,7 MHz, kterou s jednoduchým transmatchem pouívám na vech KV pásmech
od 3,5 do 28 MHz s PSV 1,0 a 1,1. Té
jsem zkouel program MMANAgal pro
výpoèet antén od JE3HHT, který je
ovem znaènì rozsáhlejí. Program
MMANAgal je volnì ke staení na adrese: http://dl2kq.de/mmana/4-7.htm
Hodnì úspìchù pøeje
Duan Hanák, OK2SWD
(http://www.ok2swd.nagano.cz)

