O vícepásmových anténách (8)
Anténa Big Loop (1)
Jindra Macoun, OK1VR
Anténou s vícepásmovým napájením je i ménì uívaná anténa Big Loop 
 velká smyèka s jednovlnnou (1 l) délkou obvodu na základním (nejniím)
provozním kmitoètu. Její výhodou je pomìrnì pøíznivé pøizpùsobení na vech
amatérských harmonických KV pásmech. Proudové obloení smyèky vak nezaruèuje shodné vícepásmové vlastnosti záøivé. V porovnání s døíve popsanými anténami (WINDOM, G5RV, OCF) vak jsou její záøivé a zejména impedanèní vlastnosti pøíznivìjí.
Velké smyèky jsou hlavním tématem
ale velmi uiteèné pøi úèinném potlaèovátéto èásti. Úvodem zmíníme základní inní ruivých signálù ze smìrù shodných
formace o anténách tohoto typu.
s vodorovnou osou rámové èi feritové
Smyèkové antény se zásadnì dìlí na
antény. (Podrobnìjí informace o malých
malé a velké. Za samostatnou podskupismyèkách a jejich aplikacích na pásmech
nu mùeme povaovat jetì smyèky pùlVKV najde ètenáø napø. v KE 3/2002 
vlnné.
[1]).
Malé jsou smyèky, jejich obvod je
Velké jsou smyèky, jejich obvod C >
podstatnì mení ne l/2 (C « λ/2).
> 0,8 λ. Podél velké, celovlnné, pøesnìji
Malá smyèka kruhová má proto prùmìr
jednovlnné (C = 1 λ) smyèky (kruhové,
vícestranné, ètvercové nebo trojúhelníkoD « 0,15 λ.
To jsou minimální poadavky pro konvé) vznikne stojatá vlna, která má dvì
stantní rozloení vf proudu podél malé
soufázová proudová maxima na protismyèky a tím i pro její vesmìrové záøení
lehlých stranách smyèky [2]. Na boèních
s maximem v rovinì smyèky (tzn. v rovinì
stranách teèou vf proudy v protifázi a jekolmé k ose smyèky) a minimem záøení
jich vyzaøování se tím ruí. V místì napáv ose smyèky. Malá smyèka tedy záøí
jení a na protilehlé stranì jsou tedy maxiradiálnì (v rovinì polomìru  radiusu).
ma soufázových proudù, jejich úèinky se
Prostorový (3D) diagram záøení malé
sèítají ve smìru osy, kolmé k rovinì
smyèky má tvar prstence (anuloidu), jesmyèky. Celovlnné smyèky záøí axiálnì
ho osa je i osou smyèky. Podobnì záøí
(axis = osa), tzn. s maximem ve smìru
krátký lineární dipól, shodný (rovnobìosy smyèky.
ný) s osou této malé smyèky. Proto je
Velké, resp. celovlnné vodorovné
také malá smyèka nazývána magneticsmyèky proto záøí vertikálnì a tyté
kým dipólem. Èím mení je prùmìr malé
svislé smyèky záøí horizontálnì, tedy
smyèky, tím výraznìjí je minimum v její
opaènì ne smyèky malé.
ose. Diagram záøení (2D) na obr. 1 je
Populární celovlnnou smyèkou je
tedy svislým øezem prostorového (3D) diètvercová smyèka  QUAD, napájená
agramu malé smyèky i krátkého dipólu.
uprostøed jedné strany, nebo kosoètveSouosým sériovým spojením malých
reèná  DIAMOND, napájená v jednom
vodorovných smyèek vzniká anténa
vrcholu. Rozloení vf proudù je u diamonroubovicová [1]  napø. populární pendu podobné jako u quadu. Rozdíl je
drek pro pøenosné VKV radiostanice
v tom, e soufázové proudy se v místì
nebo také velmi krátká mobilní KV anténa
napájení a v protilehlém vrcholu (kde se
s minimálním záøením ve svislé ose.
vodièe lomí) vektorovì sèítají a vytváøejí
Souosým sériovým spojením malých
tak fiktivní soufázové, paralelnì orientovasvislých smyèek je i vícezávitová rámoné proudy (jako u ètvercové smyèky navá èi feritová anténa pro støedovlnná
pájené uprostøed strany), jejich úèinky
a dlouhovlnná pásma rozhlasová s minise opìt sèítají ve smìru kolmém k rovinì
mem záøení ve vodorovné ose.
smyèky.
Do kategorie malých smyèek patøí
i otoèné, svislé kruhové antény pro amatérská KV pásma o prùmìru 0,01 a
0,03 λ, dolaïované do rezonance promìnným kondenzátorem na svorkách
smyèky. Jsou extrémnì úzkopásmové,

Obr. 1. Podél malé (ètvercové) smyèky
se vf proud rozloí rovnomìrnì, take
v rovinì smyèky je záøení vesmìrové.
Prostorový (3D) diagram záøení má tvar
prstence (anuloidu), jeho osa je totoná
s osou malé smyèky

Obr. 2. Podél velké (ètvercové) smyèky
s obvodem C = λ se vytvoøí stojatá proudová vlna. Soufázové, paralelnì orientované vf proudy v protilehlých stranách
tvoøí dvojici soufázovì napájených prvkù
s pøíèným (kolmým k rovinì smyèky) vyzaøováním
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Uzavøená nenapájená celovlnná
smyèka mùe pùsobit i jako pasivní prvek
 direktor èi reflektor podle své délky. Takové smyèky se mohou sestavovat v øady
podle stejných zásad jako pøímé záøièe.
V praxi se nejèastìji setkáváme s øadami
podélnì vyzaøujícími, které jsou ekvivalentní s øadami Yagiho, pouívanými ve
smìrových anténách na KV (dvou- a
pìtiprvkové quady) i VKV pásmech (víceprvkové loopyaginy). To je také obvyklé
vyuití celovlnných smyèek.
U uzavøených smyèkových záøièù dochází na rozdíl od pøímých (lineárních)
záøièù k jejich efektivnímu prodlouení
namísto zkrácení, které je u dipólových
antén zpùsobeno koncovou kapacitou vodièe. U smyèkových antén je proto nutné
poèítat s rezonanèní délkou obvodu
smyèky C @ 1,03 λ. U vícepásmových
smyèek pro KV pásma ji ovem jetì
ovlivòuje rùzná výka antény na jednotlivých pásmech.
Prùmìr vodièe má na rezonanci, tedy
i na prodlouení (uzavøené) smyèkové
antény podstatnì mení vliv ne na zkrácení (otevøené) antény dipólové.
Vstupní impedance celovlnné smyèky
(C= 1 λ) se v rezonanci pohybuje kolem
100 a 150 Ω.
Velké, celovlnné a nìkolikavlnné
smyèky (rùzných tvarù) se pouívají
prakticky jen na amatérských KV pásmech pro jejich pøíznivé vícepásmové napájecí vlastnosti na harmonických pásmech.
Pùlvlnnou smyèku mùeme povaovat za pùlvlnný kruhový nebo zalomený
dipól, napájený na koncích, tzn. v místì
s velmi vysokou impedancí. Je to pochopitelné, uvìdomíme-li si, e pùlvlnná
smyèka je principiálnì ètvrvlnné zkratované vedení, které se na svých koncích (tzn. na svorkách této pùlvlnné antény) jeví jako nekoneèný odpor.
Prostorový (3D) diagram záøení pùlvlnné smyèky má ve volném prostoru kulový tvar, pøibliující se vyzaøování vesmìrového  izotropického záøièe. Je to
vlastnì pøechodný tvar mezi diagramem
malé a velké smyèky, kde se právì vyplnila navzájem kolmá minima.
Pùlvlnná smyèka napájená na koncích se bìnì nepouívá, i kdy ji lze také
pøizpùsobit, napø. ètvrtvlnným zkratovaným vedením, které je napájeno koaxiálním kabelem na odboèce poblí zkratovaného konce.
Pùlvlnným smyèkám se svým vyzaøováním pøibliují zalomenné pùlvlnné dipóly [3].

Vícepásmové napájení
velkých smyèek
Vícepásmové napájení umoòuje pøiblinì shodná vstupní impedance antény
na vech harmonických pásmech. Mìla
by to být impedance nízká, usnadòující
dopøizpùsobení antény ke koaxiálnímu
napájeèi v provoznì nezbytném kmitoètovém rozsahu kadého pásma.
Kadý rezonanèní záøiè vykazuje nízkou impedanci v proudové kmitnì, èili
v napìovém minimu.
U lineárních dipólových antén (popisovaných v pøedchozích èláncích) se stojaté vlnìní rozloí na záøièi závisle na jeho
délce, kdy na obou koncích antény je na
vech pásmech maximální vf napìtí a mi-
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Obr. 3. Kolem kadé rezonanèní smyèkové antény se v závislosti na délce obvodu vytvoøí stojaté proudové pùlvlny.
Pøi sudém poètu pùlvln bude leet proudové maximum vdy v místì napájení
bez ohledu na tvar smyèky, napø. na
tøech rùzných smyèkách s obvodem 1 λ
na 3,5 MHz (85,2 m):
a) DELTA (trojúhelníková) anténa napájená uprostøed strany má na 7 MHz
4 maxima;
b) QUAD (ètvercová) smyèka napájená
ve vrcholu má na 21 MHz 12 maxim;
c) OCTAGONAL (osmistranná) smyèka
napájená uprostøed strany má v pásmu
28 MHz 16 maxim

ñ

nimální, prakticky nulový vf proud. Na
vech harmonických pásmech je tedy na
obou koncích antény pøiblinì shodná, ale
velmi vysoká impedance, obtínì irokopásmovì transformovatelná na nízkou vlnovou impedanci napájeèe.
Podél dipólové antény se na harmonických pásmech napìová a proudová
maxima a minima støídají, take se v obvyklém místì napájení, uprostøed antény,
extrémnì mìní i vstupní impedance antény na sudých a lichých harmonických
pásmech. Kompromisním posunem místa napájení z proudových maxim, resp.

napìových minim u OCF dipólù [4], nebo
pomocným úsekem vysokoimpedanèního
napájeèe u antény G5RV [5] se sice podmínky pro vícepásmové pøizpùsobení ponìkud zlepí, k ideálnímu øeení to vak
má daleko, nehledì na to, e nìkteré pásmo prakticky pøizpùsobit nelze.
U velkých smyèek se stojaté vlnìní
rozloí také závisle na délce obvodu
smyèky. Na základním kmitoètu, kde je
anténa jednovlnná, se vytvoøí dvì pùlvlny.
Na kadém dalím (celém) harmonickém
kmitoètu se jejich poèet o dvì zvýí.
Bude-li mít jednovlnná smyèka na
kmitoètu 3,5 MHz dvì proudová maxima,
budou na harmonickém kmitoètu 7 MHz
4 proudová maxima, na 10,5 MHz 6 maxim, na 14 MHz 8 maxim, na 17,5 MHz
10 maxim, na 21 MHz 12 maxim, na
24,5 MHz 14 maxim a na 28 MHz 16 maxim  a to bez ohledu na tvar smyèky
(obr. 3a, b, c).
Je tedy zøejmé, e na uzavøené
smyèkové anténì, její obvod je na základním (nejniím) provozním kmitoètu celým a zároveò sudým násobkem
pùlvlny, se na kadém harmonickém
kmitoètu vytvoøí v místì napájení
proudové maximum s relativnì pøíznivou vstupní impedancí, bez ohledu na
tvar smyèky, jak je to té patrné z prùbìhù ÈSV v pásmu 3 a 30 MHz na obr.
4a, b.
Platí pro nejjednoduí (rovnostrannou) smyèku trojúhelníkovou (delta-loop),
pro smyèku ètvercovou (quad-loop). Obì
smyèky mají stejný obvod  85,2 m, jsou
vodorovné, ve výi 15 m nad reálnou
zemí. Kadá ze smyèek je napájena
uprostøed jedné ze stran.
Prùbìh ÈSV je u vech antén velmi
podobný, i kdy jsou tvarovì odliné. Mají
vak stejný obvod, co je rozhodující
rozmìrový parametr pro volbu základního kmitoètu a jeho harmonických.
Prùbìh ÈSV se pøíli nemìní ani pøi jiném místì napájení.
Poèáteèní kmitoèty WARC pásem
10,1  18,1  24,9 MHz, které se neshodují s pøesnými násobky základního
kmitoètu 3,5 MHz, leí ponìkud mimo proudové maximum jeho harmonických kmitoètù 10,5  17,5  24,5 MHz.
Nepøíznivì se to ale projevuje jen v pásmu 10,1 MHz, jak je patrné z prùbìhù
ÈSV na obr. 4a, b.

Pro úplnnost dodejme, e na uzavøené smyèkové anténì, její obvod je lichým násobkem pùlvln, vznikne v místì napájení proudové minimum s velmi
vysokou vstupní impedancí antény.
V naem pøípadì to platí na kmitoètech 5,25  8,75  12,75  15,75 19,25
 22,75 a 26,25 MHz, kde tomu odpovídají i maximální hodnoty ÈSV, jak je rovnì patrné na obr. 4a, b.
Pøedchozí závìry o napájení smyèek
se nám zjednoduí, povaujeme-li jakoukoliv uzavøenou smyèku za zkratované
symetrické vedení, jeho délka je polovinou délky obvodu uvaované
smyèky.
Jednovlnné smyèkové anténì (C =
= 1 λ) tak odpovídá pùlvlnné zkratované
vedení, které transformuje nulovou impedanci zkratu v sérii s vyzaøovacím odporem smyèkové antény na pøijatelnou nízkou svorkovou impedanci. Tyto pomìry
se opakují na kadém celém násobku
jednovlnné délky.
Pùlvlnné smyèkové anténì (C = 0,5 λ)
odpovídá ètvrtvlnné zkratované vedení,
které transformuje nulovou impedanci
zkratu v sérii s vyzaøovacím odporem
smyèkové antény na vysokou vstupní impedanci, kterou relativnì malý vyzaøovací
odpor smyèky neovlivní. Tyto pomìry se
opakují na kadém lichém násobku pùlvlnné délky.
Pøítì zmíníme a znázorníme záøivé
vlastnosti velkých smyèek.
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Obr. 4. Prùbìhy ÈSV na svorkách dvou vodorovných smyèkových antén z Cu vodièe ∅ 2 mm s obvodem 85,2 m, ve výce 15 m
nad zemí, v pásmu 3 a 30 MHz jsou si velmi podobné: a) DELTA, ÈSV na 200 Ω, b) QUAD, ÈSV na 300 Ω. Optimální pøizpùsobení vykazuje ètvercový QUAD (obr. 4a), napájený uprostøed strany na impedanci 300 Ω, tzn. s transformátorem 1 : 6 pøi uití 50 Ω
koaxiálního kabelu
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