
ZKRÁCENÉ ANTÉNY
Prutové (tyčové) antény se používají v širokém rozsahu kmitočtů (samozřejmě dle 
délky zářiče) hlavně pro přenosné a pojízdné radiostanice. Aby se nemusela dělat 
anténa příliš dlouhá, zvláště pro nižší kmitočty (třeba CB a podobně), volí se délka 
kratší než čtvrtina použité vlnové délky a taková anténa se pak chová jako kapacita. 
Abychom anténu dostali do rezonance na požadovaném kmitočtu (délce vlny), zařadí
se do série s anténou ještě cívka, která svou indukčností vyváží kapacitu antény, 
tedy ji doladí (viz obrázek). 

Doladění krátké antény cívkou

Tím docílíme toho, že do antény teče stejný proud, jako do antény s plnou délkou. 
Tato doplňková cívka se v některých případech se provede i jako laditelná, hlavně u 
profesionálních stanic, a pak se změnou její indukčnosti doladí anténa při změně 
pracovního kmitočtu. 

Pokud se o toto téma budete zajímat blíže, musíme si sjednotit názvy. Stále se 
používá laické a nesprávné označování "prodlužovací", či "zkracovací" akumulační 
prvek. U uměle zkrácené antény (tedy antény kratší, než odpovídající přirozená 
rezonanční délka) je třeba imaginární složku impedance (v tomto případě většinou 
kapacitní) kompenzovat indukčností. U uměle prodloužené antény je parazitní jalová 



složka induktivní a je třeba ji kompenzovat kapacitou. Proto říkat cívkám, či 
kondenzátorům "prodlužovací", či "zkracovací", je z exaktního hlediska nesmysl, 
protože nic nezkracují, ani neprodlužují, ale jen kompenzují parazitní jalovou složku 
patní impedance nerezonančního zářiče do co nejmenší hodnoty.

Do antény, dokompenzované cívkou, nemusí téci (a taky většinou ani neteče) stejný 
proud, jako do antény s plnou délkou. Nikde není žádný důvod, aby byl zrovna 
stejný. 

Je však nutno si uvědomit, že geometrické zkrácení anténního vodiče má za 
následek menší vyzařování energie do prostoru (a samozřejmě recipročně také 
méně přijaté energie v případě přijímací antény), i když je anténa elektricky 
prodloužena cívkou na správnou hodnotu. Energii vyzařuje (a přijímá) pouze vlastní 
anténa, magnetické pole cívky je omezeno na malý prostor samotné cívky čili 
k vyzařování nepřispívá. Proto se doporučuje používat cívku s pokud možno malou 
indukčností a délku samotné antény pokud možno co nejblíže hodnotě čtvrtině 
použité vlny.

Co je ale důležité, je to, že akumulačním prvkem je vykompenzována patní 
impedance zářiče nerezonanční délky do co nejvíce reálné a proto ta anténa dobře 
září. Jde tak vlastně o to, vynutit rezonanci celé soustavy na nerezonačním kmitočtu 
(např. kratší zářič) tak, aby při nutné poloze proudového uzlu na volném konci zářiče 
(tam být opravdu musí, proud nemá kam dále téci) bylo dosaženo co nejlépe polohy 
proudové kmitny v patě. Celý průběh proudu pak vypadá např. takto 

Rozložení proudu na zkrácené anténě
http://robots.freehostia.com/Radio/DipoleCurrentDistributions.gif

 Jak je vidět na druhém obrázku, tak zářičem toho moc neteče a proud je 
"dokompenzován" patní cívkou na prakticky stejnou hodnotu, jako má u 
"plnorozměrné" λ/4 na prvním obrázku. 

Proto taky chodí antény s vloženou kompenzační cívkou v zářiči (obr.3) lépe, než 
antény s cívkou v patě - u cívky v zářiči spodní částí zářiče prochází výrazně vyšší 
proud a anténa tak podstatně lépe vyzařuje. Obrázek to ukazuje jasně.
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Při výpočtu zkrácených antén se zpravidla vychází z teorie vf vedení, kdy lineární 
anténu určité délky považujeme za úsek souosého vedení, jehož vnější vodič má 
nekonečný průměr, za těchto podmínek platí, že toto otevřené souosé vedení λ/4, ve 
skutečnosti unipól λ/4,  se na vstupu, tj. v místě napájení jeví jako zkrat, respektive 
sériový rezonanční obvod, tlumený vyzařovacím odporem unipólu. U skutečného 
souosého vedení λ/4 je vyzařovací odpor prakticky nulový, protože tam k žádnému 
vyzařování nedochází a jeho ostatní ztráty jsou nepatrné. Otevřené souosé vedení 
kratší než λ/4 se jeví jen jako kapacita, kterou u stejně dlouhého unipólu doplňuje 
ještě činná - ohmická složka, reprezentovaná odporem vyzařovacím Rv a odporem 
ztrátovým Rz. Čím je unipól kratší, tím menší je jeho kapacita, ale i vyzařovací odpor.
Chceme-li provozovat tak krátkou anténu, musíme ji nejprve "dostat do rezonance" a 
malý vyzařovací odpor zároveň přetransformovat na impedanci vf napáječe. 
Rezonance zkrácené antény lze dosáhnout několika způsoby:

Buď indukčností v místě napájení, což v praxi znamená zařadit cívku buď do paty 
antény nebo raději výše, viz obrázek „Rozložení proudu na zkrácené anténě“, která ji
elektricky „prodlouží“ na λ/4, to znamená do rezonance. Vlastní vyzařovací odpor 
antény ani její efektivní výška se tímto způsobem nezvětší, ale spíše ještě vzroste 
ztrátový odpor. Tohoto způsobu se používá zejména u mobilních antén, kde je 
zachování prutové konstrukce antény nutností.

Nebo kapacitou na konci antény, což prakticky znamená, že se přídavnou      
koncovou kapacitou zvětší kapacita antény tak, aby se celý útvar dostal do 
rezonance s velmi malou vlastní indukčností zkráceného unipólu. Toto uspořádání 
zvětšuje vyzařovací odpor antény díky příznivějšímu proudovému obložení, které 
vzniká vlivem přídavné koncové kapacity – viz obrázek " Rozložení proudu na 
zkrácené anténě“. Z téhož důvodu se zvětší i efektivní výška antény. Zmenší se 
nároky na vlastní přizpůsobovací (transformační) obvod, takže se zmenší i ztrátový 
odpor. Kapacitně zatížené vysílací antény se používají zejména na SV a DV 
rozhlasových pásmech. Rovněž na amatérském pásmu 160 m umožňují realizovat 
poměrně krátké účinné unipóly s příznivými vlastnostmi pro DX provoz. Na VKV 
pásmech se používá kapacitních nástavců u zkrácených unopólů na mobilních 
dopravních prostředcích (autobusech, lokomotivách) s omezeným profilem. Na 
pásmu CB má kapacitně zkrácený zářič i tak zvaný ASTROPLAN, což je v původní 
verzi konstrukční modifikace rukávového dipólu λ/2 (a nikoliv „smyčková anténa“.

Případně kombinace obou předchozích způsobů spojuje jejich výhody a kompenzuje 
nevýhody. Využívá se jí u vícepásmových antén.

Viz Radiový Konstruktér Svazarmu

Jak určit parametry dolaďovací cívky je pěkně popsáno v 
http://www.cbdx.cz/clanek475-anteny-anteny-18.htm.
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