O vícepásmových anténách (7)

Anténa G5RV (2)
Jindra Macoun, OK1VR

Anténou G5RV je prostý horizontální dipól s pøipojeným úsekem symetrického vedení. Vhodnou délkou dipólu a symetrického vedení lze
dosáhnout pomìrnì pøíznivého pøizpùsobení k nízkoimpedanènímu, obvykle koaxiálnímu napájeèi na nìkolika amatérských pásmech, ale vdy
jen v relativnì úzkém kmitoètovém rozsahu. Pøi praktickém provozu je
proto nezbytný pøizpùsobovací obvod, pøipojený zpravidla a na anténním konektoru vysílaèe.
Tolik struèná rekapitulace první èásti
èlánku [1] o napájení a pøizpùsobení antény G5RV na nìkolika pásmech.
Døíve, ne obrátíme pozornost k záøivým vlastnostem antény, zmíníme jetì
jednu monost, jak vytvoøit pro pøizpùsobení antény pøíznivìjí podmínky.

Jetì o napájení antény
G5RV
Porovnejme navzájem prùbìhy ÈSV
v pásmu 3 a 30 MHz, (na obr. 4 a 5 v PE
7/2007), které platí na svorkách symetrického vedení antény G5RV pøi rùzných vlnových impedancích napájeèe. Je zøejmé, e s jeho vyí vlnovou impedancí se
zmenuje rozdíl mezi hodnotami ÈSV na
hranièních kmitoètech nìkterých pásem,
i kdy nìkdy za cenu ponìkud horího
ÈSV na nìkterém z krajních kmitoètù.
Zároveò se ponìkud zmenují maximální
hodnoty ÈSV.
ÈSV, odvozené z grafických prùbìhù
na napájeèích o vlnových impedancích
50, 75, 100 a 150 Ω, jsou pøehlednì
uspoøádány v tab. 1.
Vyí vlnová impedance anténního
napájeèe je pro dolaïování ATU výhodnìjí, bez ohledu na jeho umístìní. Pøi
obvyklém zapojení na výstupu vysílaèe
se také zmení napìové namáhání bìného koaxiálního napájeèe stojatými vlnami. (V tomto uspoøádání se toti stává
napájeè ladìným, na kterém stojaté vlny
logicky existují i pøi optimálním pøizpùsobení na výstupu vysílaèe.) Vhodnou se
jeví vlnová impedance 100 Ω, kterou je
moné realizovat symetrickým vedením,
vytvoøeným dvojicí 50ohmových koaxiálních kabelù, které se pøipojí (bez jinak nezbytné symetrizace) pøímo na svorky symetrického vedení antény G5RV.
Napájení antény na svorkách symetrického vedení lze tedy øeit nìkolika zpùsoby:
l Pomìrné dlouhé symetrické vedení
(13,2 m) antény G5RV mùe být nìkdy
pouito jako vlastní napájeè a pøímo pøipojeno k symetrickému výstupu ATU
u vysílaèe. Z hlediska pøenosu vf energie
je to nejvýhodnìjí øeení.
l Symetrickým napájeèem vytvoøeným výe zmínìnou dvojicí koaxiálních
kabelù, pøipojenou pøímo na svorky symetrického vedení antény G5RV, lze napájet
anténu na vìtí vzdálenost. (Stínìní obou
kabelù jsou spolu na koncích vodivì spojena.) Pokud nemá ATU u vysílaèe symetrický výstup, mìlo by mít toto symetrické
vedení na svém vstupu irokopásmový
symetrizaèní èlen.

Tab. 1. ÈSV antény G5RV na napájeèích s rùznými
vlnovými impedancemi
Pásmo Kmitoèet
Impedance / ÈSV
[m]
[MHz]
50 Ω
75 Ω
100 Ω
40 m
20 m
17 m
12 m
10 m

Dvojice koaxiálních kabelù je jako ladìný napájeè rovnì namáhána stojatými
vlnami, ale v porovnání s jediným koaxiálním kabelem jsou napìové pomìry výhodnìjí a ztráty mení, take i pro pøenáení vìtích výkonù vyhoví kabely
meního prùmìru.
l Obvyklý zpùsobem, tj. koaxiálním
kabelem s vlnovou impedancí 50 Ω pøipojeným (nevhodnì) pøímo nebo prostøednictvím irokopásmového symetrizaèního
èlenu (balunu) na svorky symetrického
vedení antény G5RV.
Nevýhodou je zde naopak vìtí elektrické namáhání koaxiálního kabelu, men-

a)

7,00
7,15
14,00
14,35
18,05
18,20
24,85
25,00
28,00
29,20
29,70

3,9
2,5
1
5,9
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1,9
1,9
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4,7

2,9
1,9
1,5
4,5
1,7
1,2
1,5
2,6
9,8
1,3
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2,5
1,7
2
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1,5
1,1
2
2,3
7,4
1
2,9

150 Ω
2,4
2
2,8
3,9
1,8
1,6
2
2,9
8,3
1,5
2,6

í úèinnost vf pøenosu a potíe související s vyzaøováním vnìjího povrchu koaxiálního kabelu pøi pouití nevhodného balunu, a zvlátì pak pøi jeho úplné absenci.

Záøivé vlastnosti antény
G5RV
Zatímco (vícepásmové) napájecí
vlastnosti této antény jsou ovlivnìny rozmìry celé anténní struktury G5RV, tvoøené dipólem a pøipojeným úsekem symetrického vedení, jsou její vyzaøovací
vlastnosti urèeny jen rozmìry vlastního
záøièe a jeho výkou nad zemí, její vlastnosti jsou známy. Délka záøièe ovlivòuje
jeho proudové obloení a tím i diagram

a)

b)

Obr. 1a a 1e. 2D diagramy záøení dipólu
antény G5RV (délka 28,8 m, vodiè Cu
∅ 2 mm, výka 15 m nad reálnou zemí)
v azimutální a elevaèní rovinì na amatérských pásmech 40, 20, 15, 12 a 10 m.
Vybrána jsou pouze pásma, ve kterých
lze anténu snadnìji pøizpùsobit (obr. 1
pokraèuje na následující stranì)
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b)

Obr. 2a a 2e. 3D (prostorové) diagramy
záøení stejné antény ve výi 15 m nad
dokonalou zemí. Kromì kmitoètu v MHz
je u kadého diagramu uvedena délka
(L) a výka (h) záøièe ve vlnové délce (λ)
a dále smìr (elevace a azimut) pohledu
na prostorový diagram. Dalí informace
k obr. 1 i 2 uvádíme v textu (obr. 2 pokraèuje na následující stranì)
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Obr. 1c a 1e

Obr. 2c a 2e

záøení. Délka i proudové obloení záøièe
se na kadém pásmu mìní, take se mìní
i diagramy záøení. Stejné je to u OCF dipólù, u antén WINDOM i u ostatních lineárních drátových antén, které se na amatérských KV pásmech pouívají.
Lineární (pøímou) anténou se rozumí
anténní vodiè s podélným rozmìrem
mnohem vìtím, ne je rozmìr pøíèného
profilu (prùmìru) vodièe. Vf proud tekoucí
lineární anténou je pøevánì rovnobìný
s podélným rozmìrem. Praktickým pøedstavitelem lineární antény je právì pøímý
tenký vodiè kruhového prùøezu. Rozloení proudu a napìtí na lineární anténì má
tvar stojatých vln u antén rezonanèních,
nebo mùe být i plynulé u antén aperiodických, tj. silnì tlumených odporem záøení (vyzaøovacím odporem) nebo odporem zakonèovacím.
Stejnì jako u OCF dipólù jsou na obr.
1a a 1e znázornìny diagramy vlastního

záøièe antény G5RV, a to opìt v praktické výce 15 m nad zemí. (Bylo by jistì
zajímavé znázornit tyto diagramy v rùzných výkách. S ohledem na omezený
tiskový prostor to vak není reálné.)
Modré jsou diagramy v horizontální
(vodorovné) èi azimutální rovinì v optimální elevaci, tzn. v elevaci, kdy má anténa v dané výce maximální zisk.
Èervený elevaèní diagram zase platí
ve vertikální (svislé), èi elevaèní rovinì
orientované do optimálního azimutu.
Vzhledem k tomu, e vechny diagramy jsou symetrické vùèi nulovým azimutùm i elevacím, objevují se hodnoty maximálního zisku v kadém diagramu
dvakrát nebo ètyøikrát. Èíselnými údaji ve
stupních je pro vìtí pøehlednost obrázkù
oznaèeno vdy jen jedno maximum.
Zisk v dBd na decibelové stupnici kadého diagramu je vztaen k zisku pùlvlnného dipólu, který je ve stejné výi jako
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analyzovaná anténa G5RV, a svým maximem je orientován do stejného smìru
jako nìkteré z maxim antény G5RV. Právì o tento zisk by se obì antény pøi vzájemném porovnávání liily.
Názornìjí pøedstavu o vyzaøování
antény na stejných kmitoètech pak nabízejí prostorové (3D) diagramy (obr. 2a a
2e) ve vedlejím tiskovém sloupci. Od
sousedních 2D diagramù se lií tím, e
platí nad dokonalou zemí, take jejich minima jsou výraznìjí (hlubí) a maxima
nìkterých lalokù mají ponìkud vyí úroveò. Jejich základní tvar daný délkou
a výkou v λ vak zùstává zachován, take poskytují dostateènou informaci o prostorovém záøení antén tìchto rozmìrù.
Pod kadým diagramem je kromì
kmitoètu v MHz, délky záøièe a jeho výky nad zemí v λ uveden jetì elevaèní
úhel a azimut pohledu na diagram antény.
Nulová elevace leí v rovinì horizontu.
Azimut je odeèítán v horizontální rovinì
proti smìru hodinových ruèek z nulového
azimutu u pravého konce podélné osy antény (viz obr.1a).
Za zmínku stojí jetì jeden charakteristický rys diagramù záøení. U antén rezonujících na lichých harmonických délkách je jeden z lalokù orientován vdy
kolmo k podélné ose antény (prostì ten lichý), zatímco na sudých harmonických
délkách antény je v tomto smìru minimum. Co samozøejmì platí jak u antén
ve volném prostoru, tak u antén nad
zemí. Je to patrné z elevaèních (èervených) diagramù.
Ani tuto anténu nelze povaovat
z hlediska vyzaøování za anténu vícepásmovou. Na vyích harmonických
pásmech sice vyzaøuje pod pøíznivým
elevaèním úhlem do rùzných smìrù,
mnohé smìry vak zùstávají nepokryty. Pod tímto elevaèním úhlem vak
záøí jen nejnií laloky, zatímco záøení ostatních lalokù se pøi radiokomunikaci nevyuije.
Pøíznivý elevaèní úhel záøení vak
není vlastností této antény jako takové,
ale na vyích pásmech je dán pouze pomìrnì dobrou výkou nad zemí (v λ), pøi
zvolené praktické výce 15 m. Pøi sníení antény se elevaèní úhel maximálního
záøení zhorí.
Nakonec jetì poznámka k praktické
instalaci antény. S pøihlédnutím k místním podmínkám není nezbytnì nutné,
aby drátové antény tohoto typu (G5RV,
WINDOM, OCF dipóly aj.) byly napnuty
pøísnì vodorovnì a v pøímém smìru. Mírné vodorovné i svislé zalomení nezhorí
jejich vyzaøovací vlastnosti natolik, aby to
ovlivnilo provozní podmínky.
Ani pøizpùsobení se znatelnì nezmìní, pokud se dodrí doporuèená délka antény. Je ji tøeba dodret i v omezenìjích
prostorových podmínkách, napø. svislým
nebo jinak zahnutým úsekem anténního
vodièe na jedné nebo obou stranách antény.
Diagramy záøení se s délkou antény
mìní pozvolnì a plynule pøecházejí do jiných tvarù, impedance a pøizpùsobení se
naopak mìní velmi rychle.
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