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    Radioamaterji pogosto uporabljamo vertikalne antene 
montirane na površini zemlje, še posebej na spodnjih 
bandih. Take antene so enostavne za postavljanje in 
uglaševanje, imajo pa tudi nizek vertikalni kot sevanja.  
 

 
Slika 1: Vertikalni sevalni diagram za slabo, dobro in 
idealno zemljišče 
 
Ta kot je odvisen od električnih lastnosti zemljišč, ki jih 
moramo običajno popraviti z VF ozemljitvijo.  
 

 
Slika 2: Razpored napetosti in toka 
 
   Razporeditev napetosti in tokov vzdolž vertikalnega 
sevalca je prikazana na sliki 2. Tok je maksimalen v 
točki napajanja, na vrhu elementa pa je enak ničli, ker 
tam praktično ni kapacitivnosti. Napetost je v točki 
napajanja minimalna na vrhu pa maksimalna. Pri VF 
sevanju vertikalne antene v praznem prostoru okrog 
vertikalnega elementa se ustvarjajo tokovi pomika Iv, ki 
se po stiku z zemljo vračajo proti napajalni točki kot 
tokovi prevodnosti Ik. 
    Za pravilno predstavo o vertikalnih antenah, 
montiranih na tleh, moramo upoštevati tudi tok, ki teče 
skozi VF ozemljitev antene. Ta je običajno sestavljena 
iz žic, ki so napeljane radialno od antene, ker je gostota 
napetosti največja v točki napajanja antene. V tej coni se 
pojavljajo tudi največje izgube. Žice so lahko  napeljane 
po površini ali zakopane. Vedno pa se postavlja 
vprašanje, koliko radialov uporabiti in kako dolgi naj 
bodo. Najboljši odgovor je: čimveč in čimdaljši naj 
bodo. Radioamaterji v večini primerov nimamo prostora 
za postavljanje sistemov radialov, ki bi bili vsaj 
približno idealni. Upoštevati moramo dejstvo, da je vsaj 
minimalno število radialov boljše kot nič in 

eksperimentirati, pri tem pa izkoristiti vse prostorske 
možnosti ter upoštevati nekaj praktičnih pravil. Praksa 
in raziskave nekaterih avtorjev kažejo na to, da obstoja 
zveza med številom radialov in njihovo dolžino.  Na 
splošno večje število krajših radialov zagotavlja boljšo 
VF ozemljitev antene kot manjše število daljših. Npr. 
osem radialov dolžine 1/8 λ je bolje kot štirje dolžine 
1/4 λ. Debelina žice nima posebnega pomena. Žica je 
lahko gola ali izolirana. Izolirana žica ima daljšo 
življenjsko dobo zaradi manjšega vpliva korozije. Če 
nam prostor, namenjen za postavitev antene, ne 
dovoljuje postavitve enako dolgih radialov, ki bi bili 
enakomerno razporejeni radialno od antene jih lahko 
napeljemo kakor koli. Od antene lahko potekajo v samo 
eni ali dveh smereh, lahko so ukrivljeni ali v T obliki. V 
sistem radialov lahko povežemo tudi kovinsko ograjo 
okrog posesti. Uporabimo lahko razne mreže, vendar je 
tudi v takem primeru priporočljivo dodati vsaj nekaj 
radialov primerne dolžine. Vsi radiali morajo biti 
spojeni ob bazi antene na način, ki zagotavlja čim 
manjšo upornost. Najbolje je, da vse radiale in mreže, če 
so le-te uporabljene, zalotamo skupaj. Izgube v sistemih 
radialov so vsekakor manjše, če so dvignjeni od tal, kar 
najbolje vedo tisti, ki uporabljajo GP antene na strehah 
ali kako drugače dvignjene od tal. Tudi na 3,5 in 1,8 
MHz lahko naredimo efektivno anteno s samo štirimi 
λ/4 dolgimi radiali, ki so tri do šest metrov visoko nad 
tlemi.  
 
Proučevanje sistemov radialov 
 
    S tem problemom so se začeli ukvarjati že na začetku 
radijskih komunikacij. V začetku leta 1937 so John O. 
Stanley, Brown in nekateri drugi objavili članek, v 
katerem podajajo osnovne informacije o sistemih 
radialov postavljenih na površini zemlje. V njem tudi 
ugotavljajo, da je dolžina radialov odvisna od njihovega 
števila. 
    V pričujočem sestavku bom poskusil povedati nekaj o 
sistemih radialov tudi s pomočjo člankov, ki sta jih 
objavila N2MF v QST 6/85 in K3LC v NCJ 
March/April 2004. 
 
N2MF 
    Je analiziral sistem radialov s pomočjo 
računalniškega programa NEC. Primerjal je različne 
sisteme radialov v kombinaciji z različnimi električnimi 
lastnostmi zemljišč. Program izračunava relativni 
dobitek in horizontalni kot sevanja za vsak sistem. V 
raziskavi avtor uporablja sisteme s 4, 12, 24, 48, 96 in 
120 radialov. Dolžina žic je za vsak sistem rangirana od 
0,05 do 0,6 λ. Štiri radiale je vzel, ker je to število 
največkrat uporabljeno pri amaterskih vertikalnih 



antenah. Sistem s 120 radiali pa je standard pri 
srednjevalovnih AM radio-difuznih postajah.  
    Vsak sistem je proučeval v kombinaciji z različnimi 
električnimi karakteristikami zemljišč, ki so lahko slabe, 
dobre in zelo dobre. Te lastnosti se določijo glede na 
prevodnost σ [Siemens/meter] in relativne dielektrične 
konstante εr. Tipične vrednosti teh parametrov so 
podane v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Tipične električne karakteristike zemljišč 
Vrsta zemljišča Prevodnost 

[S/m] 
Relativna 
diel. 
Konst. 
[εr] 

Morska voda 5 80 
Sladka voda 0,008 80 
Suha, peščena priobalna 
zemlja 

0,002 10 

Močvirna, gozdna ravna 
zemlja 

0,008 12 

Obdelovalna zemljišča, 
gričevje 

0,01 15 

Pašniki in hribi srednje 
višine 

0,05 13 

Skalnato zemljišče, 
sredogorje 

0,002 10 

Planinsko zemljišče 0,001 5 
Mesta, stanovanjska 
področja 

0,002 5 

Mesta, industrijska 
področja 

0,001 3 

 
Ugotovimo lahko, da je razmerje prevodnosti in 
frekvence prvi pomemben parameter. Za rezultate 
podane v tem članku je razmerje izraženo z relacijo X = 
σ/f, kjer je f – frekvenca v MHz. Te tri karakteristike so 
vzete relativno, da odgovarjajo vrednostim v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Karakteristike zemljišč uporabljene pri 
proučevanju sistemov radialov 
Vrsta zemljišča 

Parameter ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
MHz

mS /
 

Relativna 
diel. Konst. 
[εr] 

Slaba 0,0001 4 
Dobra 0,001 15 
Zelo dobra 0,01 30 

 
S primerjanjem podatkov s tistimi iz tabele 1 lahko 
opazimo, da je kvaliteta zemljišč, ki jih označimo s 
slabo električno karakteristiko zemljišča, zelo blizu 
električne karakteristike zemljišč na katerih živimo. 
Potrebno je poudariti, da se električna karakteristika 
zelo spreminja na razdaljah nekaj metrov in v teku nekaj 
mesecev. Avtor proučuje prostorsko komponento 
sevanja antene, ki je zanimiva predvsem zaradi odboja 
od ionosfere. Uporabil je vertikalni sevalni element 
višine λ/4. 

 
Slika 3: Dobitek [dBi] v odvisnosti od števila in dolžine radialov za slabo prevodnost (X = 0,0001, εr = 7) 
Slika 4: Dobitek [dBi] v odvisnosti od števila in dolžine radialov za dobro prevodnost (X = 0,001, εr = 15) 
Slika 5: Dobitek [dBi] v odvisnosti od števila in dolžine radialov za zelo dobro prevodnost (X = 0,01, εr = 30) 
 
Rezultati 
 
    So predstavljeni grafično. Grafi na slikah 3, 4 in 5 
prikazujejo dobitek antene za različne konfiguracije 
radialov v kombinaciji z različnimi električnimi 
karakteristikami zemljišča. Za primerjavo je zanimiv 
predvsem relativni dobitek. Pokaže se, da ni smiselna 
uporaba večjega števila relativno kratkih radialov. Če 
imamo npr. na slabem zemljišču radiale dolge 0,1 λ, ni 
smiselno postaviti več kot 24 radialov. Kadar pa imamo 
večje število radialov morajo biti daljši, če hočemo iz 
sistema dobiti maksimalni izkoristek. Na zemljišču z  

 
 
boljšo električno karakteristiko ni potrebe po večjem 
številu radialov.  
  Slike 6, 7 in 8 prikazujejo elevacijski kot 
maksimalnega sevanja za različne konfiguracije 
radialov v kombinaciji z različnimi električnimi 
karakteristikami zemljišča. Ta kot je odvisen od 
električne karakteristike zemljišč na razdalji ene ali več 
valovnih dolžin od sevalnega elementa. Najnižji kot 
odgovarja najboljši električni prevodnosti. Na slabših 
zemljiščih lahko nizek kot sevanja dobimo s 
povečanjem števila radialov. 



 
 

S
lika 6: Elevacijski kot v odvisnosti od števila in dolžine radialov za slabo prevodnost (X = 0,0001, εr = 7) 
Slika 7: Elevacijski kot v odvisnosti od števila in dolžine radialov za dobro prevodnost (X = 0,001, εr = 15) 
Slika 8: Elevacijski kot v odvisnosti od števila in dolžine radialov za zelo dobro prevodnost (X = 0,01, εr = 30)
 
 
    Pravo dolžino radialov glede na njihovo število lahko 
določimo z grafom na sliki 9.  

 
Slika 9: Prava dolžina radialov v odvisnosti od 
njihovega števila (1- za dobitek znotraj 0,1 dB od 
maksimalnega, 2- za dobitek znotraj 0,2 dB od 
maksimalnega, 3- eksperimentalni rezultati po Stanleyu) 
 
Ugotovitve 
 
    Danemu številu radialov odgovarja določena dolžina 
le-teh, ki pa ni odvisna od električne karakteristike 
zemljišča. Podaljševanje radialov brez povečanja 
njihovega števila ne bo dalo boljših rezultatov. 
Nasprotno pa je kot sevanja odvisen od električne  
 
 
karakteristike zemljišča, ki obkroža anteno. Kot se 
lahko zniža s povečanjem števila radialov. 
 
K3LC  
    Se ukvarja z maksimiranjem dobitka četrt valovne 
vertikalne antene nad različnimi sistemi radialov. Vsi 
sistemi so sestavljeni iz simetrično postavljenih 
radialov, ki so plitko zakopani. Računalniška simulacija 
pokaže, da za dano skupno dolžino žice v radialih,  

 
 
nekatere konfiguracije pokažejo boljši dobitek kot 
ostale.  
 Za simulacijo je uporabil program EZNEC4, ki 
omogoča analizo sistemov zakopanih radialov. 
Vertikalni sevalni element je postavljen na nivo zemlje 
in je visok točno četrt valovne dolžine. Vkopani radiali 
so pri sevalcu na površini zemlje in se rahlo spuščajo do 
končne globine 15 cm.  
 
Rezultati na 7 MHz 
 
    Za modeliranje je bila izbrana frekvenca 7,15 MHz in 
sedem različnih skupnih dolžin žice od 38 m, kar je 
malo manj kot ena valovna dolžina (VD) do 2450 m, 
kar je nekaj več kot 58 VD. Rezultati simulacije nad 
povprečno zemljo (0,005 S/m in εr = 13) so grafično 
prikazani na sliki 10. Ugotovimo lahko, da optimalno 
število narašča s povečanjem skupne dolžine žice. 
Dobimo pet različnih idealnih kombinacij dolžine in 
števila radialov, ki vsaka pokaže dobitek 1,40 dBi. Če 
imamo veliko prostora lahko položimo sto 24,3 m 
dolgih radialov, na malo manjšem prostoru pa sto štiri 
23,4 m dolge radiale. Simulacija enake konfiguracije 
antene pokaže, da za maksimalni dobitek za določeno 
skupno dolžino žice nad slabo zemljo potrebujemo manj 
vendar daljših radialov, nad zelo dobro zemljo pa več in 
krajših radialov.  
 



 
Slika 10: Dobitek četrt valovne vertikalne antene za 7 
MHz na povprečni zemlji v odvisnosti od števila 
vkopanih radialov za sedem različnih skupnih dolžin 
žice 
 
Rezultati na 3,5 MHz 
 

 
Slika 11: Dobitek četrt valovne vertikalne antene za 3,5 
MHz na povprečni zemlji v odvisnosti od števila 
vkopanih radialov za sedem različnih skupnih dolžin 
žice 
 
 Za modeliranje je bila izbrana frekvenca 3,75 MHz in 
sedem različnih skupnih dolžin žice od 76 m, kar je 
malo manj kot ena VD do 4860 m, kar je 61 VD. 
Rezultati simulacije nad povprečno zemljo (0,005 S/m 
in εr = 13) so grafično prikazani na sliki 11. Tudi tukaj 
lahko ugotovimo, da lahko maksimalni dobitek dobimo 
z več različnimi kombinacijami števila in dolžin 
radialov. 
 
Rezultati na 1,8 MHz 
 
Za modeliranje je bila izbrana frekvenca 1,835 MHz in 
sedem različnih skupnih dolžin žice od 152 m, kar je 

malo manj kot ena valovna VD do 9730 m, kar nekaj 
več kot 60 VD. Rezultati simulacije nad povprečno 
zemljo (0,005 S/m in εr = 13) so grafično prikazani na 
sliki 12. Zanimivo je, da pri skupni dolžini žice 4880 m 
maksimalni dobitek dobimo z eno samo  kombinacijo 
števila in dolžin radialov. 
 

 
Slika 12: Dobitek četrt valovne vertikalne antene za 1,8 
MHz na povprečni zemlji v odvisnosti od števila 
vkopanih radialov za sedem različnih skupnih dolžin 
žice 
 
Primerjava vseh treh bandov 
 
V tabeli 3 je prikazano najprimernejše število radialov, 
ki daje največji dobitek za vsako skupno dolžino žice na 
vseh treh bandih nad povprečno zemljo. Za dano skupno 
dolžino žice potrebujemo manj vendar daljših radialov 
ko gremo s frekvenco navzdol. Ker se povečuje višina 
sevalnega elementa, tudi tok, ki teče od sevalca  seka 
površino zemlje dlje od baze antena. Zato so potrebni 
daljši radiali, ki poberejo te tokove. 
 
Tabela 3: Optimalno število radialov 
skupna 
dolžina žice 
[m] 

število rad. optimalna 
dolžina radiala 
[m] 

Dobitek    
[dBi] 

7 MHz 
38,13 9 4,24 -1,49 
76,25 14 5,45 -1,07 
152,50 21 - 22 7,26 - 6,91 -0,67 
305,00 28 - 31 10,89 - 9,80 -0,22 
610,00 39 - 43 15,64 - 14,14 0,33 
1220,00 62 - 63 19,68 - 19,30 0,90 
2440,00 100 - 104 24,40 - 23,38 1,40 
 
3,5 MHz 
76,25 10 7,63 -0,99 
152,50 15 - 16 10,17 - 9,5 -0,64 
305,00 21 - 24 14,52 - 12,66 -0,29 



610,00 29 - 34 21,03 - 17,88 0,09 
1220,00 42 - 46 29,05 - 26,43 0,52 
2440,00 63 - 67 38,73 - 36,29 0,97 
4880,00 99 - 111 49,29 - 43,82 1,38 
 
1,8 MHz 
152,50 11 - 12 13,86 - 12,66 0,11 
305,00 17 - 18 17,94 - 16,87 0,38 
610,00 23 - 28 26,52 - 21,71 0,63 
1220,00 32 - 40 38,13 - 30,4 0,89 
2440,00 45 - 55 54,22 - 44,22 1,17 
4880,00 76 64,21 1,48 
9760,00 99 - 122 98,59 - 79,74 1,70 
 
Dolžine žic in radialov sem iz čevljev preračunal v 
metre, zato so skupne dolžine žic na prvi pogled 
nekoliko nenavadno izbrane. V čevljih so številke 
zaokrožene na 100 in 1000. 
 

 
Slika 13: Optimalno število vkopanih radialov za četrt 
valovne vertikalne antene za 3,5, 7 in 1,8 MHz nad 
povprečno zemljo za različne skupne dolžine žic 
 
Še presenečenje 
 
    AM radio-difuzne postaje standardno uporabljajo 
sistem 120 četrt valovnih radialov, oziroma 30 valovnih 
dolžin žice za vsak sevalni element. Predpostavimo, da 
je optimalno število radialov 120 kadar uporabimo 30 
VD žice in to uporabimo za amaterske bande.  
   Na 7,15 MHz je 30 VD približno 1240 m. Če 
upoštevamo le manjše neskladje, lahko izberemo 
konfiguracijo s 1220 m žice v tabeli 3. Računalniška 
simulacija za 30 VD pokaže, da je na povprečni zemlji 
optimum 63 radialov, kar je samo polovica od 
standardnih 120. 
   Na 3,75 MHz je 30 VD približno 2400 m. Tokrat 
lahko izberemo konfiguracijo s 2440 m žice v tabeli 3. 

Na tem bandu je na povprečni zemlji optimum 65 
radialov. 
    In končno, na 1,835 MHz je 30 VD približno 4890 m. 
Konfiguracijo s 4880 m žice v tabeli 3 se popolnoma 
ujema. Na tem bandu je na povprečni zemlji optimum 
76 radialov, kadar imamo 30 valovnih dolžin žice. 
     Ti rezultati kažejo na to, da je na amaterskih bandih 
120 četrt valovnih radialov daleč od optimuma. 
Računalniška simulacija pokaže, da potrebujemo manj 
kot 90 radialov daljših od 0,25 VD v primeru, ko imamo 
na razpolago 30 VD žice, če želimo maksimirati dobitek 
antene. 
 
Ugotovitve 
 
    Število radialov pri vertikalni anteni lahko 
prilagodimo tako, da bo imela antena maksimalni 
dobitek. Optimalno število radialov je odvisno od 
skupne dolžine žice, ki jo imamo na razpolago in 
električne karakteristike zemlje, na kateri bomo 
napeljali radiale. Standardno število 120 četrt valovnih 
za AM radio-difuzne postaje je na amaterskih bandih 
daleč od optimuma. Tabele in grafi v tem članku 
omogačajo vsakemu operaterju, da v svojih pogojih 
iztisne maksimalni dobitek iz svoje vertikalne antene. 
Poudariti pa je potrebno, da grafi kažejo na to, da 
relativno velike razlike v številu radialov spremenijo 
dobitek antene le za nekaj desetink decibela.  
 
Zaključek 
 
    Ko sem eksperimentiral s številom in dolžino 
radialov pri svojem Specialnem bojnem potoku sem 
zbral in preštudiral precej literature na to temo. Vsi 
avtorji opisujejo sisteme radialov za posamezne bande. 
Ker pa je moja antena narejena za vse tri spodnje bande, 
sem temu primerno prilagodil sistem radialov. Skupno 
število za vse tri bande je 70, skupna dolžina žice pa 
1600 m. Uporabil sem žico za vojaške poljske telefone, 
ki sem jo dobil na odpadu. Nakup take količine nove 
žice bi preveč obremenil proračun. Radialov tudi nisem 
zakopal v zemljo, saj je žica izolirana. Drugi razlog je 
tudi relativno začasna postavitev antene, ki je v času, ko 
pišem tale članek že pospravljena. Vkopavanje je bolj 
primerno tam, kjer mora biti površje zemljišča prosto 
zaradi košnje ali drugih dejavnosti, katerim je zemljišče 
primarno namenjeno. Vkopani radiali imajo veliko 
večje izgube, saj na ta način bolj ali manj le segrevamo 
zemljo. Oba primerjana članka dokazujeta, da je poleg 
števila radialov pomembna tudi njihova dolžina. 
Trditev, da se v sistem lahko poveže radiale katerihkoli 
dolžin zagotovo ne drži kadar hočemo iz antene izvleči 
maksimalni izkoristek. Glede na to, da predvsem na 1,8 
MHz za veliko število radialov potrebujemo kilometre 
žice in veliko prostora, pridobimo pa le nekaj desetink 
decibela, se ponavadi zadovoljimo z malo manjšim 
izkoristkom antene. Na 7 MHz pa lahko s približno 



enako investicijo dosežemo veliko boljše rezultate z 
drugačnimi antenami. 
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