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anténa spoleèná
x

nií ne 3 dB. Celkový zisk ovlivòuje i kvalita dielektrika, na kterém je fotochemicky
realizován vodiè antény. Praxe ukázala, e napø. mezi sklolaminátem na bázi epoxidu
a sklolaminátem na bázi teflonu je rozdíl a 1 dB ve prospìch teflonu. Nová nízkoztrátová dielektrika umoòují konstrukci spirálových antén s vyí úèinností.
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anténa spirálová Archimedova  obr. 6
Lit.: /1/ W. K. Roberts, A New Wide-Band Balun, IRE Proc., sv. 45., prosinec 1957,
str. 1628.
/2/ J. D. Dyson, The Equiangular Spiral, IRE Trans. Antennas Propag., sv. AP-7,
è. 2, duben 1959, str. 181187.
/3/ N. Machand, Transmission Line Conversion Tranformers, Electronics, sv. 17.,
prosinec 1944, str. 142145.
/4/ J. W. Duncan, V. P. Minerva, 100 : 1 Beamwidth Balun Transformer, IRE Proc.
sv. 48., únor 1960, str. 15616.
anténa spoleèná, kombinace pøijímacích televizních a rozhlasových antén (viz SESTAVA
ANTÉNNÍ), zesilovací soupravy a rozvodu. Pøijaté signály vysílaèù rozhlasových dlouhovlnných, støedovlnných, krátkovlnných a VKV FM vysílaèù pøípadnì TV vysílaèù se
po zesílení sluèují do jediného rozvodného vedení (rozvodu) a pøivádìjí se ke vem úèastnickým pøijímaèùm, u nich je spoleèný rozvod ukonèen úèastnickou zásuvkou.
Lit.: Norma ÈSN 34 2830. Pøedpisy pro spoleèné pøijímací televizní a rozhlasové antény
a jejich rozvody, 1965.
anténa Sterbova, sestává s kombinace kolineárních a paralelních pùlvlnných dipólù se
vzájemnou vzdáleností kolineárních øad λ/2. Anténa vyzaøuje dvousmìrnì v rovinì kolmé k rovinì vodièù, jde tedy o ↑øadu a. s pøíèným vyzaøováním. A. S. je uzavøenou anténní øadou, je umoòuje prùchod ss proudu napø. pro vyhøívání. Na obr. 1 uvedená
6prvková anténa má ↑zisk 7,1 dBd.
λ /2
λ /2

λ /4

anténa Sterbova  obr. 1
Lit.: E. J. Sterba, Theoretical and Practical Aspects of Directional Transmitting Systems,
Proc. IRE, èerven 1931, str. 1184 a 1215.
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anténa
støedovlnná rozhlasová
x

anténa støedovlnná rozhlasová, pro kmitoètové pásmo 300 a 3000 kHz, z toho pro rozhlas je vyhrazeno pásmo 535 a 1605 kHz. Støedovlnné vysílací antény jsou obecnì vertikální záøièe, jejich délka se pohybuje mezi 1/6 a 5/8 vlnové délky v závislosti na poadovaném tvaru ↑diagramu záøení a ekonomických podmínkách. Fyzikální výka se pohybuje
mezi 46 m a 274 m nad zemí. Vìe nebo stoáry jsou vìtinou samonosné, jsou izolovány od zemì tzv. patním izolátorem a stabilizované vypínacími lany (obr. 1).

anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 1
Pouívá se také antény L a T (viz ↑a. dlouhovlnná). Samonosné vìe mohou být té
spojeny se zemí a napájeny jako ↑a. boèníková. Zvýení úèinnosti se zajiuje podobnì
jako u antény dlouhovlnné. Kapacitní zátì nebývá tak veliká a staví se èasto ve tvaru
kapacitního klobouku (obr. 2).

anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 2
Dùleitou vlastností a. s. r. je ↑diagram záøení, který má vytváøet maximum v horizontální rovinì, (pro délky stoáru a 5/8 vlnové délky). Záøení jedné vìe je konstantní
(vesmìrové v horizontální rovinì) a obecnì se sniuje se stoupajícím úhlem nad horizont a je nulové k zenitu. Záøièe delí ne λ/2 mají postranní ↑lalok diagramu pro vyí
elevaèní úhly. U záøièù pøesahujících délkou 0,72λ je energie v tomto laloku maximální
a souèasnì se sniuje energie v horizontální rovinì. Pokud bychom zvìtili délku záøièe
k jedné vlnové délce, sníilo by se vyzaøování v horizontální rovinì na minimum. Záøièe
delí ne 5/8λ mohou být uity tak, e se rozdìlí na stejné díly po pùl vlnì a kadá èást
se napájí proudem se stejnou relativní fází napø. ↑a. Franklinova. Na obr. 3 jsou zobrazeny vertikální diagramy vertikálních stoárù rùzné délky pro konstantní vyzáøené pole
v horizontální rovinì.
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anténa støedovlnná rozhlasová
x
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anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 3
Pro vysílací rozhlasové antény se veobecnì pouívá vertikálnì polarizované vlnìní
s ohledem na výhodné íøení podél povrchu zemského (pozemní vlna) a smìrem ↑ionosféøe (prostorová vlna). Intenzita pole pozemní vlny je bìhem dne i noci stejná. Intenzita
prostorové vlny je závislá na poloze ionosférické ↑vrstvy která mìní svojí polohu a výku, mìní svojí intenzitu a pøi dopadu na zemský povrch dochází v místì setkání obou
vln pozemní a prostorové k interferenci tj. tzv. úniku signálu (angl. fading) /1/. Antény
s vhodným úhlem elevaèního laloku diagramu pro danou oblast se nazývají antény antifadingové. Výpoèet diagramu záøení (vertikální èásti) vysílací vìe se obvykle provádí
za pøedpokladu sinusového rozloení proudu podél vodièe, aèkoliv vodièe netvoøí jednoduchý pøímý vodiè, ale jsou tvoøeny ocelovými pøíhradovými konstrukcemi. Vliv konstrukce se projevuje pouze pøi výpoètu specielních protiúnikových antén na prùbìhu vstupní (patní) ↑impedance antény. Pøítomnost zemì, která je pokládána za dokonalý vodiè,
se projevuje existencí zrcadlového obrazu antény (obr. 4).

I

I
obraz

anténa SV rozhlasová  obr. 4
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anténa
støedovlnná rozhlasová
x

Relativní diagram záøení ve vertikální rovinì je dán jednoduchým vztahem
f (θ) = [cos(Asinθ − cosA)]/(K cosθ),
kde A je elektrická délka záøièe nad zemí, K = (1  cosA) je tzv. tvarový èinitel zahrnující rozloení proudu podél vodièe a úhel θ se poèítá od povrchu zemì. Intenzitu pole
v úrovni zemského povrchu (rovinného) lze pøiblinì urèit podle vztahu
Er = 60 Io K
[V/m ve vzdálenosti 1 m],
kde I o je maximální proud [A] sinusového prùbìhu.

h/λ

d/λ

anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 5
Na prùbìh proudu a vertikální diagram má ovem vliv i tvar prùøezu stoáru /2/. Shora
uvedené ↑boèníkové napájení (obr. 5) s uvedenými rozmìry d/λ a h/λ má vliv na digram
záøení prostøednictvím proudù tekoucích na ikmém vodièi a na èásti vertikálního vodièe pod pøipojením boèníku. Diagram je pak v horizontální rovinì ponìkud nesoumìrný.
Pro zvýení efektivní intenzity pole se rozdìluje anténní vì izolátory do sekcí s pøiblinou délkou λ. Vì je moné rozdìlit podle obr. 6.
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anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 6
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anténa irokopásmová
x

Vertikální diagramy pro dvì uvedená uspoøádání jsou dány funkcemi
I.: f (θ) = [2 cos(90 sinθ) cos(H sinθ) + cos(A1 sinθ)  cosA1]/cosθ(3  cosA1)
II.: f (θ) = {cos(A1 sinθ)[cos(A1 sinθ)  cosA1]}/cosθ(1  cosA1).
Zvýení ef. intenzity v urèitém smìru se docílí uspoøádáním vertikálních záøièù do ↑øady
a. obvykle se dvìma prvky. Výpoèet diagramu záøení se øídí pravidly výpoètu diagramu
záøení anténních øad. Pro informaci je na obr. 7 uveden soubor pøípadù horizontálního
vyzaøování dvojice vertikálních záøièù pro rùzné meziprvkové vzdálenosti a fázový rozdíl napájení /3/. Viz ØADA ANTÉNNÍ.
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anténa støedovlnná rozhlasová  obr. 7
Lit.: /1/ H. Brueckmann, Antifading Broadcast Antenna, Electronics, kvìten 1950, str. 82
a 85.
/2/ S. A. Schelkunoff, Theory of Antennas of Arbitrary Size and Shape, IRE Proc.,
sv. 29, záøí 1941, str. 493521.
/3/ C. E. Smith, Theory and Design of Directional Antennas, Cleveland Inst. of radio
Electronics, Cleveland, 1949.
R. F. Lewis, J. Epstein, Ground Systems as a Factor in Antenna Efficiency, IRE Proc.,
sv. 25, èerven 1937, str. 753787.
E. A. Laport, Radio Antenna Engineering, Mc Graw-Hill Co., New York 1952.
Vl. Caha, M. Procházka, Antény, SNTL Praha 1956. str. 62100,
anténa irokopásmová, v relativnì irokém kmitoètovém pásmu mìní své el. vlastnosti
(↑impedanci, ↑diagram záøení) jen nepatrnì. Zpravidla se klade dùraz na stálost vstupní
impedance, která se mùe mìnit tak, e PSV (↑èinitel stojatých vln) na ↑napájeèi nepøesáhne hodnotu 2 a 2,5, a to v kmitoètovém pásmu vìtím ne 1 a 1,5. A. . dodrující
uvedené impedanèní ↑pøizpùsobení pod touto kmitoètovou hranicí se nazývají antény
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anténa
roubovicová
x

úzkopásmové. Nìkdy lze pøipustit irokopásmový provoz vymezený na nìkolik dílèích
úzkých pásem. Tyto antény nazýváme ↑a. mnohakanálovými a realizujeme je zpravidla
jako spojení nìkolika úzkopásmových v jednu anténu. A. ., její impedanèní charakteristika neprochází nulovými body reaktance a má pøiblinì stálou reálnou sloku, se nazývá aperiodická anténa. irokopásmovosti ↑a. lineární se zajiuje malým vlnovým
odporem vodièù (tlustý dipól, vìjíøový ↑dipól apod.), u ostatních antén buï pozvolným
pøechodem mezi napájecím vedením a volným prostorem (kuelový ↑dipól), nebo periodièností el. vlastností základního prvku antény (↑a. logaritmicko-periodická).
anténa roubovicová, sestává z vodièe svinutého do tvaru roubovice. Anténa vyzaøuje ve
tøech základních zpùsobech (angl. mode): osovém (maximum ve smìru osy roubovice
obr. 1), normálovém (maximum kolmo k ose roubovice) a kuelovém. Osový zpùsob je
pouíván nejèastìji, poskytuje maximální vyzaøování v ose roubovice, je-li obvod roubovice v okolí jedné vlnové délky. Normálový zpùsob vzniká, je-li prùmìr roubovice malý
ve srovnání s vlnovou délkou. Jiné zpùsoby nastanou, je-li obvod roubovice vìtí ne
vlnová délka. Konstrukce a. . (obr. 2) se øídí následujícími parametry:
D ... prùmìr roubovice (mezi støedy vodièù),
C ... obvod roubovice (C= πD),
S ... vzdálenost mezi závity (støedy vodièù),
α ... úhel stoupání (α = arctg(S/C)),
N ... poèet závitù,
L ... osová délka (L=NS),
d ... prùmìr vodièe,
l ... délka jednoho závitu (l= √(C2+S2)).
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anténa roubovicová  obr. 1
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anténa roubovicová  obr. 2
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