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V pokraèující èásti èlánku se po úvodní rekapitulaci popisuje návrh LPD antén
tak, aby si ètenáø mohl sám navrhnout logaritmicko-periodickou anténu pro svoje
provozní podmínky a monosti, nebo jen pro uspokojení, e této problematice
porozumìl, co ocení i pøi návrhu LPD antén poèítaèovým programem. Nìkolik
praktických pøíkladù v dalím pokraèování pomùe ètenáøùm, kteøí tuto èást pro
zdánlivou nároènost pøeskoèí.

Nejprve struènì zopakujme základní
informace:
Z rùzných typù irokopásmových antén mají velký význam logaritmicko-periodické antény dipólové (LPD), jejich
elektrické vlastnosti jsou principiálnì
kmitoètovì nezávislé, a to v neomezeném
pásmu. Na vech kmitoètech zvoleného
pásma tak mohou mít shodný tvar diagramù záøení, tedy i shodný zisk. Jejich napájecí vlastnosti  impedanci lze nastavit
na libovolnou hodnotu, ani se tím zmìní
jejich vlastnosti smìrové. íøku pásma
dané antény lze mìnit pøidáváním nebo
ubíráním prvkù beze zmìn délek a rozteèí ji nainstalovaných prvkù.
Anténu lze navrhnout poèetnì, graficky nebo pomocí jednoduchých poèítaèových programù pro simulaci LPD antén.
Mezi vypoètenými a následnì zmìøenými
hodnotami elektrických parametrù je dobrá shoda.
Efektivnì se LPD antény vyuívají na
radioamatérských KV pásmech po uvolnìní nových WARC pásem, která ji nejsou v harmonickém vztahu s pùvodními
pásmy harmonickými. Platí to zejména
o anténách pro rozsah 14 a 30 MHz,
pøekrývajících nyní pìt (DX) pásem, s relativnì malými odstupy (pomìry) poèáteèních kmitoètù  (1,29  1,16  1,18 
1,12).

Návrh LPD antén

Pøi návrhu antény se vychází z provozních poadavkù a realizaèních
moností, specifikovaných tìmito údaji:
fmin  minimální provozní kmitoèet,
fmax  maximální provozní kmitoèet,
B  íøka provozního pásma  (fmax/fmin),
Za  vstupní impedance antény,

dmax  prùmìr nejdelích prvkù,
dmin  prùmìr nejkratích prvkù,
ds  støední prùmìr prvkù, popø. shodný prùmìr vech prvkù (zpravidla na VKV
pásmech),
Lc  celková délka antény. Prakticky se
shoduje s celkovou rozteèí mezi nejkratím a nejdelím prvkem, popø. s délkou
nosného ráhna. (Spoleènì ovlivòují polomìr otáèení antény.)
Podle tìchto údajù se zvolí dále uvedené charakteristické návrhové parametry, nezbytné pro numerické, grafické
nebo poèítaèové øeení hlavních rozmìrù
tak, aby anténa vykazovala ve zvoleném
pásmu pøijatelné elektrické vlastnosti. Výpoèet i návrh koneèného rozmìrového
uspoøádání LPD antény mùe mít nìkolik
postupných variant, vìtinou s rùzným
poètem prvkù. Zpravidla se usiluje o minimální poèet prvkù na zvolené délce antény.

Návrhové parametry:

t (tau)  periodicita, je hlavním charakteristickým parametrem LPD antén.
Periodicita je pomìrem sousedních
rozmìrù stejného druhu, tedy pomìrem
délek dvou sousedních prvkù  dipólù
(popø. i pomìrem jejich neshodných prùmìrù), právì tak jako pomìrem dvou sousedních rozteèí mezi dipóly apod. (viz
obr. 1 s oznaèením vech rozmìrù). Délky sousedních prvkù i jejich rozteèí tak
tvoøí geometrické øady èísel se stejným
pomìrem τ.

Obr. 1. Schéma LPD antény s oznaèením rozmìrù. Neshodný
prùmìr dipólù d1, d2 ... dN naznaèuje, e by se nemìla mìnit
jejich vlnová impedance, resp. pomìr L/d

s  (sigma) èinitel rozteèí, násobený
dvojnásobnou délkou pøilehlého delího
prvku urèuje rozteè mezi prvky.
Pøi výpoètu délek i rozteèí se vychází z délky nejdelího (pùlvlnného)
prvku na konci log.-per. struktury.
N  poèet prvkù (dipólù).
2a  vrcholový úhel pøímek, spojujících vnìjí konce anténních prvkù. Ve
výpoètech se uvauje polovina, tedy α.
Bs  íøka pásma celé logaritmicko-periodické struktury. Je vìtí ne íøka
provozního pásma B, aby i na krajních
kmitoètech poadovaného provozního
pásma mìla anténa pøíznivé elektrické
vlastnosti.
Bar  íøka pásma tzv. aktivní zóny
(active region), která v podstatì urèuje
elektrické vlastnosti dané LPD antény.
Tvoøí ji jeden a nìkolik sousedních prvkù, jejich délky se na kmitoètech èi amatérských pásmech uvnitø provozního
pásma LPD antény shodují nebo pøibliují odpovídajícím (pùlvlnným) délkám rezonanèním. Aktivní zóna je ohranièena
prvky s asi 10dB poklesem vf proudù proti prvku s proudem maximálním. Vlastnosti aktivních zón ovlivòují návrhové parametry τ, σ spolu s α. Èím vìtí τ, tím
má aktivní zóna (ale i celá anténa) vìtí
poèet prvkù, a proto i vìtí zisk.
Mezi B, Bs a Bar proto platí jednoduchý vztah Bs = B . Bar, popø. B = Bs/Bar.

Pøehlednou výchozí informací pro
návrh LPD antény je vzájemný vztah
mezi parametry τ, σ, α a ziskem Gi antény na obr. 2. Pøi urèitých kombinacích návrhových parametrù τ a σ je zisk log.-per.
struktury maximální. Oblast maximálního
zisku je proloena èárkovanou pøímkou.
Zisk obvykle není hlavním poadavkem
pøi návrhu irokopásmových LPD antén, protoe se tím antény znaènì prodluují, jak je zøejmé z dalích nomogramù.
Návrh antény usnadòují spojnicové
nomogramy na obr. 3, 4 a 5 sestrojené
podle vzorcù, které uvádíme u pøísluných nomogramù [7]. Kadý z nomogramù je grafickým zobrazením funkce tøí
nezávisle promìnných, umoòujícím pøímo odeèíst odpovídající funkèní hodnotu.
Po pøedbìném výbìru parametrù τ,
σ, α z køivek na obr. 2, nebo pøesnìji ze

Obr. 2. Vypoètené køivky konstantního zisku v dBi jsou funkcí
τ a σ. Platí pro log.-per. struktury se tíhlostí dipólù L/d = 125
a impedancí symetrického vedení Z0 = 100 Ω. Jiné, praktické
hodnoty tíhlosti a impedancí ovlivní znázornìné køivky a z nich
odvozené parametry jen bezvýznamnì
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spojnicového nomogramu na obr. 3, pak
z obr. 4 odeèteme odpovídající délku antény L/λmax pro íøku pásma Bs. Na tuto
délku se pak má umístit N prvkù podle
spojnicového nomogramu na obr. 5.
Protoe první volba obvykle pøekraèuje realizaèní monosti nepøijatelnou délkou antény i znaèným poètem prvkù, je
nutné tento postup (nìkolikrát) opakovat.
Pomocí koneèných parametrù τ a σ
pak u mùeme poèítat délky prvkù L1 a
LN a rozteèí s1 a sN-1:
L1 = 0,5 λmax
s1 = σ 2 L1
L2 = τ L1
s2 = σ 2 L2
L3 = τ L2
s3 = σ 2 L3
a
a
LN = τ LN-1
sN-1 = σ 2 LN-1
Souèet vech rozteèí s1 a sN-1 by se
mìl shodovat s poadovanou délkou antény, resp. s délkou, odeètenou z nomogramu na obr. 4. Omezujícím hlediskem
pøi návrhu antén obvykle bývá skladová,
resp. výrobní délka profilového materiálu
na nosná ráhna, resp. na symetrická nosná vedení.
Má-li se napø. pouít jednodílného
ráhna na symetrické nosné vedení, pak
mohou obvyklé délky 5 a 6 m nepøíznivì ovlivnit vlastnosti antény v pásmu
28 MHz, pokud se tam uplatní tzv. pùlvlnný efekt zkratovaného vedení, který
jsme zmínili v závìru 1. èásti.

Proè je anténa
logaritmicko-periodická?

Pøi zmìnì kmitoètu o τN (N = ±1, ±2,
±3 atd.) se elektrické vlastnosti LPD antény nezmìní. Elektrické vlastnosti se tak
mìní periodicky s logaritmem kmitoètu
(proto název logaritmicko-periodické antény).
Vhodnou volbou parametrù α a τ lze
udret zmìnu elektrických vlastností bìhem periody malou, take i pøi periodickém opakování zmìn elektrických vlastností v celém pásmu je mono povaovat
elektrické vlastnosti antény za nemìnné.

Délka jedné periody je omezena kmitoèty f a fτ. Pøi zmìnì kmitoètu o τ se tak
aktivní zóna, pøesnìji její støed, posune
právì o jeden prvek. Èím více prvkù
(tedy i vìtí τ na zvolené pásmo) anténa
má, tím více prvkù obsahuje i aktivní
zóna, take má i vìtí zisk.
Je tu jistá analogie s úèinky direktoru
a reflektoru u Yagiho antény. Èím mení
je jejich vzájemné rozladìní, tzn. èím
ménì se lií jejich rezonanèní kmitoèty,
tím má anténa vìtí zisk. Tomu malému
rozladìní odpovídá u LPD antény vìtí τ.
Bude-li aktivní zóna antény zahrnovat
jen jeden prvek, bude se relativní íøka
pásma B shodovat s pomìrem délek nejdelího a nejkratího prvku, tzn. s íøkou
celé anténní struktury BS:
B = Lmax/Lmin = τ1-N.
V praxi vak má aktivní zóna LPD antény urèitou íøku. Èím vìtí je tato íøka,
tím mení je relativní íøka pásma B pøi
daném BS.
Výe uvedený postup návrhu LPD antén urèil jejich rozmìry z hlediska smìrových vlastností.
Napájecí vlastnosti (impedanci a pøizpùsobení) ovlivòuje kromì ji zvolených
parametrù τ a σ jetì vlnová impedance
dipólových prvkù spolu s charakteristickou impedancí symetrického vedení. Lze
je navrhnout/vypoèítat dodateènì bez
ohledu a vlivu na ji nastavené vlastnosti
smìrové. Bude jim vìnována dalí èást
èlánku.

Obr. 4. Nomogram funkce
L/λmax = 0,25 (1  1/Bs) cotg α
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Obr. 5. Nomogram funkce
N = 1 + log Bs /log (1/τ)

Zimní anténní idyla na Drahanské vrchovinì

Obr. 3. Nomogram funkce
σ = 0,25 (1  τ) cotg α
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V dobì psaní a pøípravy tohoto èlánku o LPD
anténách do tisku takto
obalila námraza antény Lojzovi Zemánkovi,
OK2PX, na Drahanské
vrchovinì v Beneovì u Boskovic, lokátor
JN89JM, 700 m n. m.
Tento tribander vydrel, praskla pouze jedna LW
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