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V návaznosti na èlánky o logaritmicko-periodických dipólových (LPD) anténách v PE-AR 2, 3, 4, 5/2013 pokraèujeme informacemi o jejich tvarové modifikaci
s dipólovými prvky zalomenými do tvaru V. Touto úpravou lze doplnit základní
kmitoètové pásmo LPD antény jeho lichým násobkem s vìtím ziskem antény
[1]. Principiálnì se LPDV anténa nelií od pùvodní antény s rovnými prvky.

LPD anténa v 1/2 l módu

Z místa napájení u nejkratího prvku
LPD antény se elmag. vlna íøí podél napájecího fázovacího vedení a v protifázi
(støídavì) napájí postupnì prodluované
záøièe  pùlvlnné dipólové prvky. Pomìr délek sousedních prvkù a jejich rozteèí, tzv. periodicita τ (tau) je hlavním
návrhovým parametrem LPD antény.
Spolu s relativní rozteèí σ (sigma) definují
elektrické parametry LPD antény.
Pøeváná èást vf energie je vyzaøována tìmi prvky, jejich rezonanèní délka se
pøibliuje nebo shoduje s polovinou vlnové délky. Tyto prvky tvoøí tzv. aktivní
zónu antény.
Aktivní zóna je omezena prvky protékanými proudem pøiblinì o 6 a 10 dB
mením, ne je proud maximální, protékající prvkem v rezonanci, uprostøed aktivní zóny. Prvky kratí nebo delí, které
leí mimo tuto zónu, se na vyzaøování
prakticky nepodílejí. Se zvyováním kmitoètu se aktivní zóna posunuje smìrem
ke kratím prvkùm. Její relativní délka se
tedy nemìní. Proto má LPD anténa
prakticky stejné smìrové vlastnosti,
resp. zisk v celém kmitoètovém pásmu, pro které je navrena. íøku pásma
lze snadno mìnit pøidáváním dalích prvkù, beze zmìn délek a rozteèí stávajících
prvkù. Okraje provozního pásma antény
pak odpovídají kmitoètùm, kdy se aktivní
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zóna posune ke krajním dipólovým prvkùm.
Provozní pásmo LPD antény v l/2
módu je teoreticky neomezené. Prakticky je omezeno jen konstrukèními hledisky a realizaèními monostmi. Velmi
irokopásmové LPD antény (fmin/fmax ≥
≥1/10) se pro své konstantní smìrové
vlastnosti uplatòují zejména jako nezbytné pøísluenství pøístrojových sestav pro
mìøení elektromagnetické sluèitelnosti
(EMC) a ruivého záøení (EMI) a do desítek GHz.

LPD anténa v 3/2 l módu

Zvýením kmitoètu nad provozní pásmo LPD antény (v 1/2 λ módu) se mohou
její nejkratí prvky dostat do dalí rezonance. Kdy se kmitoèet zvýí 2x, 3x ...,
stanou se záøièe postupnì celovlnnými
(2x 1/2 λ), jedenapùlvlnnými (3x 1/2 λ),
dvouvlnnými (4x 1/2 λ) atd. V tìchto pøípadech vak u LPD anténa nebude vyzaøovat jednosmìrnì. Její vyzaøovací diagram bude mít nìkolik lalokù. Bude
èlenitý, protoe èlenité, vícelaloèné bude
na tìchto násobných kmitoètech i záøení
dipólových prvkù.
Jednosmìrného záøení lze na harmonických kmitoètech (pásmech) znovu dosáhnout soumìrným zalomením dipólových záøièù do tvaru V (obr. 1).

b)

Obr. 1. Rozdíl mezi bìnou LPD anténou
a LPDV anténou se zalomenými prvky.
Délky prvkù (L) ani jejich rozteèe (s) se
zalomením prvkù nemìní. Zvìtí se pouze støedový úhel α na αv podle velikosti
úhlu ψ (pøiblinì 110 o)
Takto upravená LPDV anténa bude
mít opìt jednosmìrný, zároveò také
tíhlejí vyzaøovací diagram, závislý na
délce záøièù (L) a úhlu (ψ) svíraném obìma polovinami záøièù. Bude tedy mít vìtí
smìrovost a tím i zisk.
K realizaci LPDV antény na harmonických kmitoètech jsou vhodné pouze liché
násobky základní pùlvlnné délky prvkù,
tzn. e výhodné smìrové a impedanèní
vlastnosti má LPDV anténa jen na lichých harmonických kmitoètech, pøedevím na kmitoètu trojnásobném, tzn.
v 3/2 l módu. Pøíznivé elektrické vlastnosti si pøi tom LPDV anténa zachová i na
základním kmitoètu, i kdy s ponìkud
mením ziskem ne s nezalomenými prvky v 1/2 λ módu.
Preference (lichého) 3/2 λ módu je
dána elektrickými vlastnostmi dipólových
záøièù této délky.
Obì sloky impedance se s délkou dipólových záøièù výraznì mìní, co jejich
pøizpùsobení v irím pásmu komplikuje.
Jen v rezonancích, tzn. na kmitoètech,
kdy mají záøièe nulovou reaktanci a jeví
se jen jako reálný odpor, je jejich impedance pøíznivá. Platí to na lichých rezonanèních kmitoètech, kdy se reálný odpor
pohybuje v desítkách ohmù, zatímco na
sudých rezonancích (tzv. antirezonancích) èiní stovky a tisíce ohmù. Praktický význam proto mají zejména LPDV
antény v módu 3/2 l.
Pozn.: Pøijatelný symetrický dvoulaloèný (osmièkový) diagram mají vechny pøímé dipólové záøièe jen do délky
1,25 λ [5]. Impedance tam u ale není
pøíznivá, protoe délka není rezonanèní.
Záøení pøímých a zalomených dipólových prvkù v 1/2 l a 3/2 l módu ukazuje obr. 2. Diagramy v rovinì E (rovina
Tab. 1.

Obr. 2a. Rozloení vf proudù podél pùlvlnného dipólu na základním a trojnásobném
kmitoètu
Obr. 2b. Diagramy záøení pøímých a zalomených dipólù 1/2 λ a 3/2 λ v rovinì prvkù
(rovina E) ve volném prostoru. Úhel sevøení ψ = 110 o. Èíselné údaje v -dB na svislé
stupnici jsou vztaeny k zisku V-dipólu o délce 2x 0,75 λ, tj. k základnímu prvku LPDV
antény v 3/2 λ módu. Èísla køivek a jejich barva viz tab. 1
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1/2 λ dipól
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1/2 λ V-dip.
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G
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prvkù) platí v podmínkách volného prostoru.
Zisk v dBi (Gi = 6,3 dBi!!) je vztaen
k max. zisku V-dipólu v 3/2 λ módu s rameny svírajícími úhel ψ = 110 o, který není kritický. V rozsahu ψ = 100 o a 120 o
se smìrovost zalomeného dipólu témìø
nemìní.
Toté platí o LPDV anténì v 1/2 λ
módu, sestavené z takto zalomených prvkù. U antén s vyími módy (5/2 λ, 7/2 λ
...) se optimální úhel sevøení zmenuje.
Charakteristické parametry v èíselné
podobì nabízí tab. 1. Typovì jsou sice
obecnì platné, zde pak platí na kmitoètech f1 (150 MHz) a f3 (450 MHz) s prùmìrem prvkù d = 0,005 λ na f1, resp.
0,015 λ na f3, tj. d =10 mm. Proto jsou
v posledním sloupci uvedeny i rezonanèní
kmitoèty, které závisí na tíhlosti prvkù
(2L/d) s uvedeným prùmìrem.
Rozdíl mezi ziskem V-dipólu v 3/2 l
módu a pøímého dipólu v 1/2 l módu
èiní asi +4 dB. Pøiblinì o tento rozdíl
mohou být zisky LPDV antén vìtí.
LPD antény se zalomenými nebo jinak
tvarovanými prvky [3, 4] byly pùvodnì zamýleny jen jako LPD antény se zvýeným ziskem. Jejich vícepásmové pouití
nebylo pùvodním zámìrem [9].

Obr. 3. Maximální zisk (Gi) LPDV antény
jako funkce relativních rozteèí σ
pro periodicitu τ = 0,88, 0,90, 0,92, 0,94
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vliv volba τ a σ, jak je zøejmé i z køivek na
obr. 3 a 4. Jejich porovnání s køivkami na
obr. 5, které platí pro vztahy mezi návrhovými parametry a vlastnostmi bìné LPD
antény, doplòuje výe zmínìné informace
o LPDV anténách.
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Vyuití LPDV antén

l Praktické vyuití LPDV antén se
tedy prvoplánovì nabízí na základním (f1)
a trojnásobném kmitoètu (f3), kde usnadní pøíjem nebo jednosmìrnou radiokomunikaci se shodnou polarizací a jediným
spoleèným anténním napájeèem.
LPDV antény se u nás uplatnily na
harmonických kanálech VHF a UHF TV
pásem [2, 6] pøi pøíjmu TV signálù 1. a 2.
programu z jednoho vysílaèe (smìru).
Z nich byla také odvozena vertikálnì
polarizovaná anténa na amatérská pásma
145 a 435 MHz [7], vyuívaná pøi radiokomunikaci pøes pøevadìèe.
V obou pøípadech lo o pøekrytí dvou
kmitoètovì vzdálených, ale relativnì úzkých pásem, kdy se ádný z V-prvkù nedostal na ádném provozním kmitoètu ani
do druhé rezonance (antirezonance).
V souèasnosti se LPDV antény pouívají také pøevánì v oblasti VHF a UHF.
S jednoduchými závìsnýmí drátovými
LPDV anténami nebo prostými V-dipóly
lze experimentovat i na nìkterých KV
pásmech (napø. na pásmech 7 a 21 MHz
nebo 10 a 30 MHz).
l LPDV anténa, navrená pro základní pásmo 1:3, by teoreticky mìla vykazovat pøíznivé smìrové úèinky i v navazujícím pásmu na 3krát a 9krát vyím
kmitoètu, take by pøekrývala pásmo 1:9,
a to s mením poètem prvkù ne bìná
LPD anténa, navrená pro celé pásmo
1:9 s pøímými prvky, tzn. v základním
módu.
Jako vertikálnì polarizovaná by se
mohla uplatnit napø. pro pøíjem v celém
TV pásmu UHF od K21 a do K65 (470 
826 MHz) v základním 1/2 λ módu, a pak
se zvýeným ziskem v 3/2 λ módu v navazujících pásmech GSM, WIFI apod.,
resp. v rozsahu asi 1400  2500 MHz, pokud by se jednalo o pøíjem z jednoho
smìru. Její nejdelí zalomené prvky se
ale ji budou dostávat do dalích rezonancí, co mùe diagramy záøení nepøíznivì ovlivnit.

Obr. 5. Køivky konstantního zisku LPD
antény v dBi jsou funkcí periodicity τ
a relativních rozteèí σ

Obr. 4. Úroveò zpìtného záøení LPDV
antény ÈZZ [-dB] jako funkce relativních
rozteèí σ pro periodicitu τ = 0,88, 0,90,
0,92, 0,94

Poèítaèová simulace by pøispìla k reálnému posouzení tohoto návrhu výpoètem diagramù záøení na poadovaných
pásmech.

Návrh LPDV antény

Pøi návrhu dvoupásmové LPDV antény programem LPCAD [8], který je prvoplánovì urèen pro návrh bìných LPD
antén, se nabízí otázka, zda bude po zalomení vypoètených pøímých prvkù vykazovat tato anténa vyhovující vlastnosti
i na trojnásobném kmitoètu (pásmu)?
Program LPCAD vygeneruje rozmìry
LPD antény s pøímými prvky v 1/2 λ
módu (v první rezonanci) na dané pásmo
podle zadaných rozmìrových poadavkù
(poèet prvkù N, délka antény LC ), nebo
podle zvolených návrhových parametrù,
periodicity τ a relativní rozteèe σ.
Pomìr délek sousedních prvkù na
trojnásobném kmitoètu bude pøi tomto návrhu odpovídat periodicitì τ. Relativní rozteè σ, která je vlastnì osovou vzdáleností
(rozteèí s) sousedních prvkù vyjádøenou
zlomkem vlnové délky (σ = sn/2Ln-1, tzn.
sn = σ2Ln-1), vak bude relativnì (vzhledem k trojnásobnému kmitoètu  f3 ) tøikrát vìtí, nezmìní-li se zároveò pùvodní
poèet prvkù a délka LPD antény.
Simulace LPDV antén potvrzené mìøením [8, 9] ukazují, e se pro zachování
pøíznivých smìrových vlastností, tzn.
bezlaloèného diagramu záøení na trojnásobných kmitoètech musí zvolit mení
hodnoty σ (pøiblinì v rozsahu 0,02 a
0,06) ne pøi návrhu jednopásmové
LPD antény v základním módu. I u LPDV
antén má na smìrovost a zisk rozhodující
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Oprava

V èlánku SALA  irokopásmová
smìrová pøijímací anténa (PE-AR 06/
/2013) se stala chyba pøi kreslení schématu pøedzesilovaèe (obr. 10, str. 32),
kdy byl u tranzistoru T1 omylem zamìnìn
kolektor s emitorem.
Za vzniklou chybu se autor èlánku
i redakce omlouvají. Ètenáøi, který nás na
chybu upozornil, dìkujeme.

