Εισαγωγή στη μοντελοποίηση κεραιών
Όσοι από εμάς ασχολούνται με τις κεραίες θα έχουν κάποια στιγμή ακούσει ή
διαβάσει για τη μελέτη μοντέλων κεραιών με προγράμματα που εξομοιώνουν τη
λειτουργία και σχεδιάζουν τα διαγράμματα ακτινοβολίας τους. Τι είναι όμως
αυτή η μοντελοποίηση, πως γίνεται και σε τι τελικά χρησιμεύει; Στα ερωτήματα
αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με μια σειρά άρθρων, που ξεκινά αυτό
τον μήνα με μια εισαγωγή και θα συνεχιστεί με μια περιγραφή των
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους Ραδιοερασιτέχνες, μαζί με
παραδείγματα.
Όλοι μας κάποια στιγμή στήσαμε ένα κομμάτι σύρμα, πάνω σε μια ταράτσα, στην
αυλή του εξοχικού, στη βεράντα του σπιτιού μας ή στο δέντρο του διπλανού
λόφου, στα βραχέα ή στα VHF, και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, μόνο και
μόνο για να διαπιστώσουμε ότι η κατασκευή που κάναμε δεν ανταποκρινόταν
στις προσδοκίες μας. Τα στάσιμα ήταν στον ουρανό, δεν τους ακούγαμε, δεν μας
άκουγαν, τι απογοήτευση. Κι όμως αν ξέραμε με λίγες κινήσεις θα είχαμε
καλύτερο αποτέλεσμα ή τουλάχιστον θα ξέραμε τι να περιμέναμε απ’ αυτό που
φτιάξαμε!
Για να εκτιμήσουμε όμως τις επιδόσεις της κεραίας μας πρέπει να την
αναπαραστήσουμε με μαθηματικό τρόπο (εξισώσεις) ως μοντέλο. Τι είναι όμως η
μοντελοποίηση; είναι η τεχνική της εκτίμησης των επιδόσεων και της
συμπεριφοράς μιας πραγματικής κατασκευής, εκτιμώντας την επίδοση και
συμπεριφορά ενός μοντέλου της κατασκευής αυτής με μαθηματικό τρόπο. Όσο
ακριβέστερο είναι το μοντέλο, τόσο ακριβέστερη και η εκτίμηση της
συμπεριφοράς του, ενώ οι περιορισμοί στην μαθηματική απεικόνιση του
μοντέλου περιορίζουν και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Όλα άρχισαν από τις περίφημες εξισώσεις του James Clerk Maxwell στα μέσα του
19ου αιώνα, που περιέγραψαν με μαθηματικό τρόπο την αλληλεπίδραση του
ηλεκτρικού με το μαγνητικό πεδίο, όταν από ένα αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό
ρεύμα. Η λύση αυτή των εξισώσεων, δηλαδή ο υπολογισμός των ηλεκτρικών και
μαγνητικών πεδίων, καθώς και της πραγματικής και φανταστικής αντίστασης,
για το ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα μιας κεραίας, μας δίνει το μέτρο των
επιδόσεων της κεραίας αυτής.

Η λύση όμως των εξισώσεων αυτών, που γραμμένες σε ανώτερα μαθηματικά με
ολοκληρώματα και διαφορικά, δεν ήταν εύκολη με απλά μαθηματικά,
τουλάχιστον όχι πριν την έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που
διευκόλυναν την επίλυσή τους. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι
επίλυσης, των εξισώσεων αυτών, με κυρίαρχη την λεγόμενη Method of Moments
(MoM) ή Μέθοδος των Ορμών (αδόκιμη δική μου μετάφραση). Με βάση αυτή την
τεχνική γράφτηκαν δυο προγράμματα επίλυσης, τα NEC2 και NEC4, μαζί με το
MININEC. Τα NEC2 και MININEC είναι προγράμματα ανοιχτού κώδικα και
χρησιμοποιούνται χωρίς χρέωση, ενώ το NEC4 χρησιμοποιείται μόνο μετά από
πληρωμή και άδεια χρήσης. Τα NEC2 και NEC4 είναι γραμμένα σε γλώσσα
Fortran, ενώ το MININEC σε Basic. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την
αποδοτική εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα προγράμματα
αυτά ενσωματώθηκαν σε εφαρμογές με γραφικό περιβάλλον, που προβάλλουν
την κεραία υπό διερεύνηση και τα αποτελέσματα σε μορφή γραφικών, ενώ η
εισαγωγή των δεδομένων (π.χ. διαστάσεις κεραίας) γίνεται υπό μορφή πίνακα.
Οι περισσότερο διαδεδομένες εφαρμογές είναι οι εξής:
α) EZNEC, γραμμένο από τον Roy W, Lewallen, W7EL, τώρα στην έκδοση 6 που
διατίθεται με πληρωμή, ενώ υπάρχει και έκδοση δωρεάν με περιορισμένες
δυνατότητες. Θα το βρείτε στο www.eznec.com/.

β) 4NEC2, γραμμένο από τον Arie Voors, με περισσότερες και κατά την γνώμη
μου καλύτερες δυνατότητες από το EZNEC. Τώρα στην έκδοση 5.8.16 και είναι
δωρεάν. Θα το βρείτε στο www.qsl.net/4nec2/.

γ) MMANA-GAL, γραμμένο από τον αρχικά από τον JE3HHT, Makoto Mori. Στη
συνέχεια οι DL1PBD - Alex Schewelew και DL2KQ - Igor Gontcharenko συνέχισαν
και βελτίωσαν την εφαρμογή, ενώ εξέδωσαν και το MMANA-GAL Pro για
επαγγελματική χρήση. Το απλό πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ το επαγγελματικό
με πληρωμή. Είναι στην έκδοση 3.0.0.31 και διατίθεται από το
http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε όμως ένα μοντέλο κεραίας για μελέτη; Πολλές φορές
είναι δύσκολο να συναρμολογήσουμε, να στήσουμε, να ρυθμίσουμε, να
μετατρέψουμε ή να βελτιστοποιήσουμε μια κεραία στη φυσική της μορφή. Μπορεί
να μας λείπει ο χώρος, είτε ο χρόνος, είτε τα εργαλεία ή όργανα, ακόμη και η
μουρμούρα κάποιου πολλές φορές μας αποτρέπει ή μας επιβαρύνει, ώστε στο
τέλος η όποια κατασκευή να είναι πρόχειρη και όχι η καλύτερη δυνατή. Ακόμη
είναι πολύ δύσκολο, χρονοβόρο ή και αδύνατο για τον μέσο ραδιοερασιτέχνη να
μετρήσει το κέρδος ,το διάγραμμα ακτινοβολίας ή την απόδοση της
πραγματικής κεραίας του. Έτσι λοιπόν τα μοντέλα κεραιών μπορούν να μας
δώσουν πληροφορίες για όλα τα παραπάνω, ακόμη και για την σύνθετη
αντίσταση της και το λόγο στασίμων (SWR) της κεραίας πριν την
κατασκευάσουμε. Εξ’ άλλου είναι μια γρήγορη διαδικασία που μπορούμε να την
επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε και να πάρουμε στην οθόνη του υπολογιστή
μας τα αποτελέσματα που θέλουμε. Έτσι αν φτιάξουμε το σωστό μοντέλο θα
πάρουμε αποτελέσματα που είναι κοντύτερα με την πραγματικότητα. Αν όμως το

μοντέλο μας δεν είναι σωστό και δεν υπακούει σε ορισμένους κανόνες, τα
αποτελέσματα που θα πάρουμε θα είναι λανθασμένα.
Πως όμως γίνεται η μοντελοποίηση; Η κεραία διαιρείται σε πολύ μικρά
ευθύγραμμα τμήματα που αποκαλούνται segments. Ακόμη και πολύπλοκη
γεωμετρικά κεραία, όπως η έλικοειδής, μπορεί να αναπαρασταθεί με τέτοιο
τρόπο. Η πηγή ισχύος (το σημείο που συνδέεται το καλώδιο) τροφοδοτεί την
κεραία και συνεπώς κάθε τμήμα – segment με ρεύμα. Το ρεύμα σε κάθε τμήμα –
segment προκαλεί την παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το διάγραμμα
ακτινοβολίας της κεραίας προκύπτει από την αλγεβρική άθροιση όλων των
επιμέρους πεδίων των τμημάτων. Η δεν αντίσταση της κεραίας είναι επίσης το
άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων του τμημάτων. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό
του κατακερματισμού μιας σύνθετης κατασκευής κεραίας σε μικρά επιμέρους
τμήματα γίνεται ευκολότερος ο υπολογισμός των παραμέτρων της.
Στα επόμενα άρθρα θα παρουσιάσουμε κάθε ένα από τα προγράμματα που
αναφέραμε, μαζί παραδείγματα υπολογισμού κεραίας, καθώς και τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που κάθε εφαρμογή έχει, ξεκινώντας με το
EZNEC και μαζί με κάποιες από τις βασικές αρχές μοντελοποίησης κεραιών.
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