Logaritmicko-periodické
dipólové antény (1)
Jindra Macoun, OK1VR

Po uvolnìní WARC pásem, která ji nejsou v pøesném harmonickém vztahu
s pùvodními radioamatérskými KV pásmy, se zvýil zájem o irokopásmové KV
antény, které by pøekrývaly pùvodní i novì uvolnìná pásma. Bìnì uívané vícepásmové antény, kterými jsme se na stránkách PE-AR postupnì zabývali [1],
dnením poadavkùm amatérského provozu na pùvodních a nových pásmech
nevyhovují. Vhodnou irokopásmovou anténou, splòující tyto poadavky, je logaritmicko-periodická dipólová anténa, poprvé zmínìná v roce 1957. Od té doby
byla v odborné i radioamatérské literatuøe a poté i na webových stránkách mnohokrát popisována. Na stránkách naeho èasopisu se podrobnìjí popis LPD antén zatím neobjevil. Proto tak èiníme nyní.

Obr. 2. Tuto LPD anténu pro pásma 14 a
30 MHz si OK1GW vlastnoruènì zhotovil
v roce 1995. Stabilita dlouhých tíhlých
prvkù byla zabezpeèena závìsnými lanky,
ukotvenými nad nosným ráhnem antény

Krátce z historie
Nové poznatky o dálkovém íøení krátkých vln, odhalené ve 20. letech minulého
století s významným pøispìním radioamatérù následnì vedly k rychlému rozvoji celosvìtové radiokomunikace na krátkých vlnách.
Vysílací a pøijímací støediska budovaná
pro tento druh telekomunikace ve 30. a 40.
letech byla nejdøíve vybavována desítkami
antén typu Marconi, Franklin a jejich smìrovými modifikacemi.
Zmìny podmínek íøení elmag. vln bìhem dne a roku urychlily vývoj irokopásmových krátkovlnných antén. Roku 1931 pøiel
Bruce [2] s kosoètvereènou (rhombickou)
anténou, která usnadnila smìrový pøíjem,
resp. radiokomunikaci na optimálních kmitoètech za aktuálních podmínek íøení.
Smìrovost kosoètvereèné antény není dostateènì irokopásmová, uplatní se jen
v omezeném pásmu 1:2. Dalí nevýhodou
jsou její neshodné vlastnosti pøi vysílání
a pøíjmu za podmínek, kdy na rùzné èásti
této rozmìrné antény dopadají signály odraené ionosférou s rùznou amplitudou a fází,
take pøíjem nìkdy zcela mizí.
Snaha nahradit tyto územnì nároèné
anténní systémy vedla k dalímu vývoji irokopásmových antén.
V 50. letech byla na základì tzv. úhlového principu vyvinuta zcela nová kategorie
irokopásmových antén s velkým rozsahem
pouití. Na KV pásmech se z této kategorie
nejlépe uplatnila logaritmicko-periodická dipólová anténa [4, 5, 6, 7], která èasem nahradila desítky územnì nároèných antén
rhombických.
Stalo se tak napø. i v pøijímacím støedisku Správy dálkových spojù na Tehovì u Øíèan, kde bylo v 50. letech instalováno 20 kosoètvereèných antén (obr. 1) pro pøíjem KV
z rùzných smìrù. Poèátkem 80. let byly postupnì demontovány, aby je nahradily dvì
otoèné LPD antény.
Ani tyto antény zde ji nenalezneme,
protoe Tehov nyní slouí jako mìøicí a kontrolní støedisko Èeského telekomunikaèního
úøadu a pro tento úèel je vybaveno anténami na vyí kmitoètová pásma, v souladu se
souèasnými trendy v rozvoji telekomunikací.
Pøi této pøíleitosti stojí za zmínku, e
pøed devadesáti léty byli radioamatéøi jako
pùkopníci na úplném zaèátku éry krátkovlnného vysílání. V souèasné dobì jsou na jejím konci, kdy dále komunikují na KV pásmech, opoutìných vìtinou ostatních
slueb a komerèních institucí, které pøecházejí na spolehlivìjí telekomunikaci satelitní.

Obr. 3. Mohutné LPD antény na KV
najdeme v areálu MZV v Praze

Obr. 1. Kolem pøijímacího støediska Tehov
bylo v 50. a 70. letech na území o rozloze
2 x 1,5 km instalováno 20 kosoètvereèných
(rhombických) antén. Kadá anténa byla napájena individuálnì vysokoohmovým symetrickým vzduným vedením do vzdáleností
desítek a stovek metrù. Vedení byla zavìena mezi døevìnými (telegrafními) sloupy
6 m nad zemí. Maxima záøení i pøíjmu leela
proti oznaèeným vrcholùm antén. V 80. letech byly antény postupnì demontovány.
Nahradily je dvì otoèné LPD antény instalované u støediska. Jejich snímky se patrnì
nedochovaly
Pokud KV pásma neopustí také, budou jim
irokopásmové LPD antény docela uiteèné.

Charakteristické
vlastnosti LPD antén

Logaritmicko-periodickou dipólovou anténu (LPD) charakterizují konstantní záøivé
i napájecí vlastnosti v irokém kmitoètovém pásmu. Prakticky to znamená, e optimálnì uspoøádaná anténa tohoto typu má
na kadém kmitoètu zvoleného pásma stejný tvar vyzaøovacího diagramu a e je na
kadém kmitoètu tého pásma relativnì
dobøe pøizpùsobena k impedanci napájeèe.
Ve zvoleném pásmu má tedy i konstantní
zisk. LPD anténa se obejde bez symetrizaèního a zpravidla i bez samostatného
pøizpùsobovacího èlenu (ATU).
LPD anténa mùe vykazovat tyto pøíznivé vlastnosti v teoreticky neomezeném kmitoètovém rozsahu.
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Provozní pásmo LPD antény lze snadno mìnit/roziøovat smìrem k niím i vyím kmitoètùm pøidáváním dalích prvkù za
koncové prvky antény.
Pøíznivé vlastnosti logaritmicko-periodických dipólových antén pak jetì umocòuje
jejich snadný numerický výpoèet, nyní
pøevedený do jednoduchých výpoèetních
programù.
Na nejniích KV pásmech omezuje realizaci LPD antény fyzická délka nejdelího
pùlvlnného prvku. Na VKV a UKV pásmech
pak mechanické uspoøádání nejkratích prvkù spolu s pøechodem na napájecí vedení.
Z rozmìrových hledisek proto na radioamatérských KV pásmech pøevládají LPD
antény na pásmo 14 a 50 MHz, popø. 7 a
50 MHz, tzn. pro kmitoètový rozsah 1:7, a to
i svépomocnì vyrobené (obr. 2).
Neplatí to v komerèní produkci, kde se
vyrábìjí mohutné LPD antény i pro nejnií
KV pásma (obr. 3, 4, 5).
Na amatérských VKV a UKV pásmech
se LPD antény prakticky nepouívají, protoe to z provozních hledisek není nezbytné
ani výhodné. Výjimkou je dvoupásmová modifikace ve formì LPDV-antény pro pásma
145 a 435 MHz.
Do sortimentu spotøební elektroniky se
rozíøily jako TV pøijímací antény na IV. a V.
pásmu, tzn. v pomìrnì irokém kmitoètovém rozsahu 470 a 862 MHz (K21 a K68).
LPD antény se dále uplatòují jako vícepásmové ozaøovaèe (primární záøièe) parabolických reflektorù, umoòující provozovat
jediný parabolický reflektor na nìkolika
amatérských UHF pásmech (1296, 2300,
5650 MHz).
LPD antény jsou dnes také nezbytnou
a velmi nákladnou výbavou pøístrojových
souprav pro mìøení elektromagnetické sluèitelnosti (kompatibility  EMC) a ruivého
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Obr. 4 a 5. LPD anténa fy Rohde&Schwarz, typ HL451 pro pøíjem od 2 do 30 MHz a pro vysílání od 5 do 30 MHz. Zvlnìním zkrácené
drátové dipólové prvky, které podstatnì zmenují velikost antény, jsou izolovanì zavìeny na nosné konstrukci.
Zvlnìní prvkù je patrné na zvìteném výøezu na obr. 5
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Obr. 6 Mìrná LPD anténa fy BAZ pro pásmo 600 a 6000 MHz.
Prvky jsou vetknuty do symetrického vedení z ètvercových profilù
vyzaøování (EMI) a do desítek GHz, a to
i jako zmínìné ozaøovaèe parabolických reflektorù.

Popis èinnosti
LPD anténa je schematicky znázornìna
na obr. 8. Jednotlivé prvky  symetrické dipóly, které se od místa napájení lineárnì
prodluují, jsou ve svém støedu napájeny
symetrickým vedením o konstantní vlnové
impedanci Z0. Pseudokmitoètovì nezávislá
èinnost antény je moná jen tehdy, záøí-li
anténa ve smìru kratích prvkù, k pomyslnému vrcholu V. Dosahuje se toho zmìnou
fáze o 180 ° mezi sousedními dipóly. Proto
se mezi nimi symetrické vedení køíí, nebo
se k trubkovému vedení, pouívanému zároveò jako nosné ráhno LPD antén vìtinou
na VKV pásmech, pøipojují pravé a levé poloviny dipólù (obr. 6).
Pøi obvyklém napájení souosým napájeèem je tento napájeè protaen jednou trubkou vedení, ke které je zároveò pøipojeno
stínìní napájeèe. Vnitøní vodiè je pak spojen
s druhou trubkou tohoto napájecího, zároveò symetrizaèního vedení. Nesymetrie dipólù je v tomto uspoøádání zanedbatelná,
pokud je rozteè obou vodièù napájecího vedení malá proti délce dipólù.
Aby byla v celém pracovním pásmu antény dodrena zásada logaritmicko-periodického uspoøádání, mìla by být tíhlost
prvkù (pomìr délky k prùmìru) i jejich napájení (rozmìr x) v pomìru k vlnové délce
konstantní. To by vedlo ke kuelovým vodièùm napájecího vedení a k prvkùm s rùzným prùmìrem. Do jaké míry je ádoucí tyto
zásady respektovat, záleí mj. na íøce pásma a na pøípustné zmìnì elektrických vlastností v tomto pásmu. Èím vìtí íøe pásma,
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Obr. 8. Schéma 8prvkové
LPD antény s hlavními rozmìry

tím pøesnìji musí být log-per. princip dodren. V praxi vyhovuje, zùstane-li zachována
tíhlost prvkù, zatímco napájecí vedení je
z trubek o stálém prùmìru i rozteèi.
Z napájecího bodu u nejkratího prvku
postupuje podél vedení elmag. vlna a budí
jednotlivé dipóly. Hlavní èást vf energie je
vyzaøována tìmi dipóly, jejich rezonanèní
délka se blíí polovinì aktuální vlnové délky
a které tvoøí tzv. aktivní zónu antény.
Delí dipóly leící mimo aktivní zónu se na
vyzaøování nepodílejí, právì tak jako dipóly
kratí. Vyzaøující èástí celé antény je
vlastnì jen aktivní zóna. Její délka, právì
tak jako její vzdálenost od bodu V (obr. 8)
zùstávají vzhledem k vlnové délce konstantní. Se stoupajícím kmitoètem se aktivní zóna pøesunuje ke kratím prvkùm, zároveò se její rozmìr zmenuje. Proto se také
zisk antény se zmìnou kmitoètu nemìní.
Výjimkou je oblast nejniích kmitoètù, kde
se elektrické parametry (ÈZP a ÈSV) obvykle ponìkud zhorí, v závislosti na délce nejdelího prvku a na poloze zkratu symetrického napájecího vedení.
Úèinným vyzaøováním vf energie aktivní
zónou antény je znaènì utlumena vf energie
íøící se dále po symetrickém vedení, které
je v místì nejdelího prvku, popø. za ním
(asi 0,1 λmax) zkratováno. Proto se za aktivní
zónou na elektrických vlastnostech prakticky
nepodílí.
Výjimkou je vak stav, kdy se jeho celková elektrická délka od místa napájení ke
zkratu na konci vedení shoduje s polovinou
vlnové délky (nebo s jejím celým násobkem), odpovídající nìkterému kmitoètu provozního pásma antény.
Za tìchto pùlvlnných podmínek se zkrat
na konci vedení transformuje na vstup, a anténa
ztrácí pøíznivé elektrické vlastnosti, i kdy jen
ve velmi úzkém kmitoètovém pásmu.
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Obr. 7. LPD anténa vyjmutá z krytu primárního ozaøovaèe parabolické antény mìøicí
soupravy fy Rohde&Schwarz v pásmu 1 a
18 GHz

Tento nepøíznivý efekt lze vylouèit kratí
délkou symetrického napájecího vedení,
tzn. kratí ne pùlvlnnou délkou antény na
nejvyím kmitoètu pracovního pásma, nebo takovou délkou antény, pøi které tento
pùlvlnný efekt padne do neprovozované
kmitoètové oblasti. Celková délka antény se
obvykle shoduje s délkou ráhna, resp. s délkou napájecího vedení.
Pøi dané délce antény lze tento efekt odsunout do vhodnìjí kmitoètové oblasti jinou
polohou zkratu na konci vedení.
Tento efekt není znám mnoha autorùm
konstrukèních, ale i odborných èlánkù o LPD
anténách.
Projeví se toti jen ve velmi úzké èásti
pásma, kterou lze pøi kontrolním mìøení
snadno pøeskoèit.
(Pozn. red.: Seznam literatury bude uveden v pøítím èísle.)
(Pokraèování)

