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Protože sedíme v hospůdce, máme možnost odložit vědu a matematiku stranou.

Co takhle pokecat si jen tak trochu o anténách a podívat se na ně selským rozumem?

• Proč vůbec mluvit o anténách? Protože je dobré si říci, co od nich

požadujeme!

• KV versus VKV?

• Vyzářit co největší výkon!

• OK, ale kam ho vyzářit?

• Postavíme optimálně namodelovanou anténu?

• Kam s ní?

• Zásadní rozdíly! KV antény jsou typicky nízko na terénem!

• To způsobuje štěpení vyzařovacího laloku ve vertikálním směru

• Anténa je citlivá na pozemské rušení

• Je libo magnetickou anténu?

Proč i na takovém malém setkání otevírat otázku antén?









Zato s krátkovlnnými anténami je všechno složitější:
• Aby KV antény fungovaly podle očekávání - SW modely návrhů, musí být vysoko!

• Počítačové simulace uvádí, že výška antény Yagi by měla být alespoň 6 lambda,
tedy v případě pásma 80m třeba 480m... To je samozřejmě nemožné.

• Pokud jsou antény nízko, štěpí se vyzařovací lalok a zvedá se.  Tím se "dostanete" 
k požadovanému odrazu od ionosféry moc blízko a potřebujete vyšší MUF a 
nepodaří se vám udělat požadované DXy.

• Chcete-li tedy Yagi anténu alespoň trochu efektivně využívat, namontujte ji 
nejméně 2 lambda nad terénem.

• Realita štěpení vertikálního laloku se samozřejmě týká i VKV směrovek typu Yagi. 
Tam se používá jednoduchá zkušenost: dej anténu nejméně tak vysoko, jak je 
anténa dlouhá!

• Pokud antény nebudou dost vysoko - nejlépe co nejvýše (!) , nevyužijeme plně 
jejich vlastností.

• V praxi se proto směrové antény typu Yagi na KV prakticky nepoužívají ...



Vertikální vyzařovací laloky nízké KV antény



Jde to ale i jinak: FVR Spitfire Array (2 switching directions) 



• Protože nepatří mezi objekty mého zájmu a s ohledem na jejich různé umístění a vliv

okolí jsou jen mizerně opakovatelné. To co jiní považují za umění stavby dobrých KV

antén, mě nebaví. Vezměte na vědomí, že KV anténám prostě nerozumím.☺

• Nicméně, řada věcí je totožných jako na VKV: kam namířit hlavní lalok antény? U KV

antén do ionosféry, u VKV antén na horizont? Jak daleko bude odrazné místo? Kolik

stupňů by měl být zvednutý nad horizont hlavní lalok antény?

• Z toho vyplývá design antény: dipól, vertikál, Yagi směrovka, stack? Magnetická anténa?

• Vše má své výhody a nevýhody! Nelze jednoduše říci, která anténa je lepší. Každá z nich

je nejlepší v určitých podmínkách!

• YAGI antény jsou na KV problematické hlavně výškou nad terénem!

• Z toho důvodu lze KV antény jen složitě sdružovat do skupin. A proč vlastně? (HAARP?)

• Otázka rušení, resp. poměru signálu/pozadí. Signály na KV jsou řádově silnější než na

VKV! Proto má většina antén na KV záporný zisk, ale široké vyzařování. Nemusí se

směrovat! A radarové kolineární antény se dnes směrují fázovým posunem zářičů.

Proč nebudu dál mluvit o KV anténách?





VKV antény
• Obrázky YAGI ANTÉN:



VKV antény



• Pro jaký účel anténu budujeme?  Pro závody,  DX provoz, EME, MS, z jiného důvodu?

• Podle účelu volíme antény – co největší pokrytí – co největší zisk – co nejmenší rušení?

• Jak vypadá terén okolo stanice? Máme tam překážky? Jaké? Jak daleko? Jsme ve městě?

• Je první Fresnelova zóna volná? Jakou máme dohlednost? Jaký kmitočet bude použit?

• Většinou je třeba zvolit určitý kompromis!  Jak velký útlum bude mít napáječ? 

• Opakovatelnost konstrukce i v amatérských podmínkách?  Minimalizace ceny?

• Pro VKV závody: čím větší plochu signálem pokryjeme, tím větší bude pravděpodobnost 

odpovědi na naše CQ!  Velké super ziskové soustavy pro EME nejsou nejvhodnější pro 

pozemský provoz, pokud nejsme na kopci, kde kolem dokola máme velké převýšení!

• Každé narušení Fresnelovy zóny vytváří útlum a vznik nehomogenního elmag. pole, takže 

co přijme anténa propojeného systému, která je v nejsilnějším poli, vyzáří anténa, jenž je 

v místě slabšího elmag. pole protistanice.  Proto umístíme anténu co nejvýše! Třeba 50m!

Jak by měla vypadat konstrukce VKV Yagi antény?



Vývoj směrových antén typu Yagi:



• Pro VKV závody: čím větší plochu signálem pokryjeme, tím větší bude pravděpodobnost 

odpovědi na naše CQ!  Velké super ziskové soustavy pro EME nejsou nejvhodnější pro 

pozemský provoz, pokud nejsme na kopci, kde kolem dokola máme velké převýšení!

• Každé narušení Fresnelovy zóny vytváří útlum a vznik nehomogenního elmag. pole, takže 

co přijme anténa propojeného systému, která je v nejsilnějším poli, vyzáří anténa, jenž je 

v místě slabšího elmag. pole protistanice, zase pryč. 

• Proto ve směru, kde je narušený profil, umisťujeme spíše single Yagi antény a co nejvýše 

je to možné! Naopak ve směru, kde je volný profil (alespoň 30km) použijeme  vertikální 

stacky, které mají široký lalok v horizontální rovině a velmi úzký lalok ve vertikální 

rovině!

• Ale co když máme velké převýšení (Alpy) třeba stovky km daleko? Znovu si položme 

otázku: jak vysoko nad horizont má anténa vyzařovat?

• A co místní rušení? Pokud zvedneme u vertikálního stacku hlavní lalok nahoru, potlačíme 

vzájemné lokální rušení. A nezapomínejte, že spoustu QSO děláme odrazem od letadel!

Jak by měla vypadat konstrukce VKV Yagi antény?





VKV antény
• Vyzařovací laloky:



• Fresnelova 
zóna:



• Pokrytí terénu – „Heywhatsthat-com“:



• Schema zapojení: 2 x 2:

Anténní systémy pro VKV



• Sdružovače antén 2/1, 3/1, 4/1:

• Mechanické rozměry: https://www.everythingrf.com/rf-calculators/coaxial-cable-calculator

Anténní systémy pro VKV







• Elektrické směrování vertikálních stacků (beamforming):

• Vysoká anténa typu stack má velmi úzký vyzařovací lalok

ve vertikální rovině = nefunguje dobře pro QSO odrazem

od letadel, MS a v prostředí narušené Fresnelovy zóny.

• Je zapotřebí její hlavní lalok „přiohnout“ směrem nahoru

• To je možné naklopením stacku – spodní antény budou

více vpředu – tedy signál od TX na ně přijde fázově

„dříve“, než na horní antény stacku.

• To nemusí být řešeno mechanicky, ale délkou kabelů!

• Propojovací kabely nesmí být transformační (rezonanční)!

Musí při přenosu signálu zachovávat impedanci po celé

svojí délce!

• Kabely ke spodním anténám budou kratší, než k horním!

• Nezapomeňte na zkracovací koeficient kabelů.

• Elektrické délky měřte elektricky, ne metrem a přepočtem!

Anténní systémy pro VKV



• špatné konektory (na VKV nepoužívejte konektory typu PL259 aneb „stíněný banánek“)

• špatně namontované konektory

• voda v konektoru (konektorech)

• špatné / špatně naměřené kabely

• špatná délka kabelů (záměna kabelů)

• chybně navržené / vyrobené sdružovače

• zlomený kabel (stínění v konektorech – zejména u kabelů s Cu fólií…)

• obecně práce kvapná, málo platná

• chybějící měřicí přístroje

• chybějící znalosti, jak použít měřicí přístroje

• Není třeba se honit za absurdně vysokými útlumy odrazu! Stačí - 20dB.

• Naučte se používat hodnotu útlumu odrazu, ne PSV (SWR)

http://www.ok2kkw.com/swrtable.htm

Nejčastější problémy u soustav antén typu Yagi



• Kde je chcete stavět? Ve městěm nebo na venkově? Šumové pozadí velkého města!

Ztrácíme až 8dB! Je nutno používat soustavy antén z důvodu potlačení postranních

laloků! A budou směrovat nahoru!

Co to je poměr G/T? Proč je to důležité? Tabulka nejlepších antén podle VE7BQH:

• http://dg7ybn.de/GT_Tables/432_MHz_GT.htm

• Poměr G/T (zisk/šum) kde šum je vyjádřený jako šumová teplota, vlastně vyjadřuje zisk

Yagi antény v porovnání k jejím vlastním ztrátám a šumu prostředí, který zhoršuje

odstup signál/šum vlivem parazitním příjmům přes boční laloky antény. Je to hodnota

zjištěná výpočtem při modelování konstrukce antény a jejím postranním lalokům při

elevaci antény 30° vzhůru.

A co třeba EME antény?





http://dg7ybn.de/GT_Tables/432_MHz_GT.htm



• K jakému účelu je anténa konstruována? Pro závody, nebo pro EME?

• Jaká je kvalita její výroby?

• Má skládaný, nebo jednoduchý (či ohnutý) dipól?

• Budete anténu vyrábět doma? A budou všechny antény stejné?

Konstrukce Yagi antén:



• Výhody a nevýhody různých řešení: transformovat impedanci, či použít symetrizaci?

• obrázky

Přizpůsobení zářiče Yagi antény na 50 Ohmů.



• Otázka opakovatelnosti a přesnosti antén pro kmitočty nad 1GHz:

Jiné antény: kroužkové Yagi antény, soufázové, parabolické



• Ozařovače parabolických antén: multibandový ozařovač DJ6EP pro 23, 13, 9 a 6cm



• https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_arrays.htm



• Anténa, která v zimě nespadne je malá? Ale kdo má platit stále ty nové a nové?

• A co atmosférická elektřina? Elektrický déšť? A co normální déšť? A námraza?

Safety first!



A poslední dnešní výkřik:

Nejlepší zesilovač je anténa!

- Dvojpásmova anténa nikdy nebude stějně dobrá jako jednopásmová
anténa.

- To že někdo umí pracovat se simulátory antén EZNEC4 ještě neznamená, že
anténám rozumí.

- LNA nikdy nezlepšuje poměr signál šum (SNR), tento poměr je určen pouze
šumovou teplotou antény! LNA pouze kompenzuje ztráty na cestě od LNA 
do RX.

- Při montáži přizpůsobení je vždy lepší použít v krabičce odvodňovací díru,
kvalitní  konektory s fosforbronzem, kabely s hustým opletením,
nespoléhat na gumičku v N-ku a všechna možná místa raději zaizolovat
samovulkanizační  páskou, případně přetřít Resistinem.



A pro dnešek dost!

Děkujeme za pozornost. Tuto prezentaci najdete brzy i na našem 

klubovním webovém portálu 

www.OK2KKW.com
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