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Èlánek se zabývá dvoupásmovými logaritmicko-periodickými dipólovými
(LPD) anténami. Navazuje na informace v PE-AR 2, 3, 4, 5 a 8/2013. Úvodem se
zmiòují dva zpùsoby návrhu 6prvkové antény pro 145 MHz a pak i vlastnosti logaritmicko-periodické dipólové antény s pøímými (LPD) i zalomenými (LPDV) prvky
na harmonická pásma 145 a 435 MHz, odvozené z pùvodní LPD antény pro pásmo 145 MHz. Nejde o konstrukèní popis, uvedené informace mohou realizaci
tìchto antén usnadnit.
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z roku 1961, i kdy je dnes snadnìjí vyuít odvozeného a postupnì aktualizovaného programu LPCAD (PE-AR 5/2013)
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LPD a LPDV antény

Pøímé dipólové prvky LPD antén jsou
pøiblinì pùlvlnné  vyzaøují v tzv. λ/2
módu. Pomìrnì pøíznivé elektrické vlastnosti mají i LPD antény s prvky o délce
3/2 λ na trojnásobném kmitoètu. V rovinì
prvkù, tzn. v rovinì E vak mají trojlaloèný diagram záøení, s pøiblinì stejným
ziskem na kadém z tìchto tøí lalokù, orientovaných pøiblinì do smìrù +43 o, 0 o,
-43 o (viz obr. 4 b). Nicménì i s tímto diagramem lze LPD anténu na trojnásobném
kmitoètu prakticky provozovat.
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Návrh LPD antény

Pøi návrhu LPD antény s pøímými prvky v λ/2 módu pomocí programu LPCAD
se vychází z krajních kmitoètù provozního pásma antény  fmin a fmax .
Rozíøíme-li pùvodní pásmo 145 MHz
o 4 MHz na kadé stranì, abychom na
trojnásobném kmitoètu pøekryli nejen pøevádìèové kmitoèty v pásmu 435 MHz, ale
i kmitoèty pásma PMR, pak by pro LPCAD mìly být výchozí informací kmitoèty
fmin = 140 MHz a fmax = 150 MHz. Anténa
by pak mìla vyhovovat i v pásmu 420 a
450 MHz.
l Po zadání kmitoètù nám LPCAD sdìluje, e narrowband designs will have less
gains and higher VSWR than shown!
(úzkopásmové návrhy budou mít mení
zisky a vyí VSWR ne znázornìné,
tzn. ne vypoètené). LPCAD je zøejmì
nastaven na irokopásmovìjí poadavky. Není toti obvyklé, aby se LPD anté-
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Obr. 1. Schéma 6prvkové LPD antény
v pomìrném mìøítku
s oznaèenými rozmìry

nou øeily antény pro tak úzké pásmo.
Vìtinou se v tìchto pøípadech pouívají
antény typu Yagi.
l Protoe chceme posoudit ji navrenou
anténu, zvolíme Y (Yes) po dotazu Do
you wish to evaluate a known design?
(Poadujete výpoèet známého návrhu?)
l Podle pùvodní antény pak k výchozí informaci fmin = 140 MHz a fmax = 150 MHz
a prùmìru prvkù d = 6 mm zadáme do
LPCAD jetì tyto návrhové parametry:
Poèet prvkù N = 6, délku antény Lc =
= 0,75 m a nejvìtí rozteè prvkù D1 =
= 0,16 m (Lc je souètem vech rozteèí
mezi nejdelím a nejkratím prvkem).
Zde je tøeba poznamenat, e pùvodnì
byla anténa navrena jen pro vlastní amatérská pásma. LPCAD vak takové zadání nezvládá a pøi periodicitì τ >0,98 ji
generuje nereálné výsledky.
l Pod pøíkazy D v hlavním menu (calculate design parameters) získáme výpisy
vypoètených rozteèí (D1-5 ) a délek prvkù
(L 1-6) postaèující pro simulaci modelu
v EZNECu, který by mìl vygenerovat
elektrické parametry antény.
l Novì vypoètené rozmìry podle LPCAD jsou spolu s rozmìry pùvodní antény (AR A6/1991) podle obr. 1 a 2 uvedeny
v tab. 1.
Oznaèení hlavních rozmìrù se tam
shoduje i s rozmìry v LPCAD (L1-6  délky prvkù, D1-5  rozteèe prvkù).
Dz je pak vzdálenost zkratu na symetrickém vedení za nejdelím prvkem L1,
DN je vzdálenost napájecích svorek pøed
L6, které se do LPCAD nezadávají, ale
pro simulaci skuteèného uspoøádání antény se musí zvolit. V daném pøípadì se
pouilo vzdáleností z pùvodní antény.
Program LPCAD navíc usnadní následnou (pomìrnì pracnou) klasickou
simulaci modelu antény v EZNECu (popø.
v jiných formátech), kdy se v hlavním

DN
20

Obr. 2. Znázoròuje støídavé (protifázové) napájení dipólových
prvkù, upevnìných k symetrickému nosnému vedení z otevøených (U) nebo uzavøených ètvercových Al profilù 15 x 15 mm
(u funkèního vzorku s mezerou 10 a 5 mm)
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Obr. 3. Elektrické parametry 6prvkových LPD antén v pásmu
140  150 MHz podle obou návrhù

a)

ñ

Obr. 6. Elektrické parametry 6prvkové LPDV antény na
kmitoètech 145 a 435 MHz. Dipólové prvky svírají úhel 110 o

b)

Obr. 4 a, b. Diagramy záøení 6prvkové LPD antény na kmitoètech 145 a 435 MHz
v rovinì prvkù (E) a v rovinì kolmé na prvky (H) v podmínkách volného prostoru.
Dipólové prvky jsou zde pøímé
menu pod pøíkazem C zvolí * NEC format
Anténa navrená pomocí LPCAD má
pro pouití v NEC-2, EZNEC, 4NEC2
ponìkud pøíznivìjí vlastnosti na niích
nebo NEC-4 kódu. V odpovídajícím forkmitoètech, co ostatnì odpovídá delím
mátu/programu v PC se pak elektrické
prvkùm, které LPCAD podle zadaných
vlastnosti vypoètou a analyzují. Simulovakmitoètù (140 a 150 MHz) vygeneroval.
ný model je pøi tomto postupu zároveò
Podle tìchto výsledkù je pak moné rozmoné poopravit ve shodì se skuteèným
mìry dále optimalizovat, resp. pøiblíit
uspoøádáním (napø. vzdálenost napájevlastnostem pùvodní antény, která byla
cích svorek  DN, zkrat  DZ apod.) a pak
navrena a optimalizována opakovaným
podle výsledkù upravit i dalí rozmìry
pouitím spojnicových nomogramù (PEa tím i elektrické vlastnosti.
-AR 3 a 4/2013) pro ponìkud uí pásmo.
Zisk (Gi), zpìtné záøení (ÈZZ) a pøiModelování navíc potvrdilo zøetelný
zpùsobení (vyjádøené èinitelem odrazu 
vliv prùbìhu vlnové impedance Z0 syρ50Ω) v pásmu 140 a 150 MHz vypoètemetrického napájecího vedení LP antény
né v EZNECu pro obì antény podle rozna pøizpùsobení antény, který program
mìrù v tab. 1 jsou na obr. 3.
LPCAD neuvauje, ale simulace modelu

a)

b)

Obr. 5 a, b. Diagramy záøení 6prvkové LPDV antény na 145 a 435 MHz v rovinì prvkù
(E) a v rovinì kolmé na prvky (H) v podmínkách volného prostoru. Dipóåové prvky
svírají úhel 110 o
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umoòuje. Velmi dobrého pøizpùsobení
pùvodní antény (prùbìh ρ na obr. 3) se
dosáhlo stupòovitým sniováním Z0 úsekù symetrického (nosného) vedení
z hodnoty 100 (Z01), 90 (Z02), 80 (Z03),
70 (Z04) a na 60 (Z05 ) Ω mezi nejkratími prvky.
Praktickou realizací stupòovité zmìny
Z0 je plynulá zmìna rozteèí mezi obìma
profilovými prvky ráhna antény. A to
i u antény podle LPCAD, kde se pøizpùsobení také pøiblíilo optimu s nejnií vlnovou impedancí napájecího vedení 25 Ω
u nejkratího prvku. (Obr. 3 vak tuto optimalizaci jetì neznázoròuje.)

LPDV anténa
na 145 a 435 MHz

Pouhým zalomením dipólových prvkù
pùvodní LPD antény do tvaru V se zlepí
její smìrové vlastnosti v pásmu 435 MHz.
Trojlaloèný diagram v rovinì prvkù (rovina
E) se zmìní v typický jednolaloèný spolu
s odpovídajícím zvýením zisku pøiblinì
o 3 dB, zatímco na základním kmitoètu
145 MHz se zisk prakticky nezmìní. Je to
zøejmé z obr. 4, 5 a 6 a jejich vzájemného
porovnání.
Pøípadné korekce nìkterých parametrù (pøizpùsobení a zpìtné záøení) mohou být následnì provedeny nìkterými
(ji zmínìnými) rozmìrovými úpravami,
snadno kontrolovatelnými simulací v pouitém anténním programu.
Je to napø. vlnová impedance Z0 symetrického vedení nebo poloha zkratu na
konci vedení, která mùe ovlivnit jak zpìtné záøení, tak i pøizpùsobení. Jistý vliv
(spíe pøíznivý) má i orientace a vzdálenost anténního stoáru, upevnìného za
zkratem, nebo v místì zkratu symetrického napájecího vedení, shoduje-li se s polarizací anténních prvkù. Neshodná polarizace vlastnosti antény neovlivní.
Pro optimalizaci pøizpùsobení je pak
uiteèné znázornit impedanci na svorkách antény nejen obvyklým zpùsobem 
prùbìhem ÈSV (SWR sweep), ale i impedanèní køivkou na Smithovì digramu, co
simulaèní programy zpravidla umoòují.
Kompenzací na svorkách se pak mùe
impedance antény upravit.
Výsledky simulací potvrzují nekritiènost rozmìrù, resp. irokopásmovost
i u relativnì úzkopásmových LPD antén.

