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Pøedchozí informace doplòuje praktický návrh hlavních rozmìrù LPD antény
pomocí spojnicových diagramù. Vypoètenými rozmìry jsou v podstatì dány
smìrové vlastnosti antény. Napájecí vlastnosti, tzn. svorkovou impedanci, resp.
pøizpùsobení antény ovlivòuje konstrukèní uspoøádání nosného ráhna spolu se
symetrickým napájecím vedením anténních prvkù.
Po volbì a následných korekcích návrhových parametrù τ a σ pomocí spojnicových diagramù na obr. 3, 4, 5 (v 2. èásti) a obr. 7 (v této 3. èásti) je ji moné
vypoèítat délky a rozteèe N prvkù na délce antény Lc. Vypoèteným rozmìrùm by
mìl v pásmu B = fmax/fmin odpovídat zisk
Gi podle diagramu na obr. 3. Pøíkladem je
následující návrh.

Praktický návrh
LPD antény

vychází z provozních poadavkù
a realizaèních podmínek:
l Provozní pásmo 14 a 30 MHz.
l Aby mìla anténa dobré vlastnosti i na
nejniích kmitoètech 14MHz pásma, posuneme pro jistotu fmin na 13,5 MHz
a fmax naopak snííme na 29 MHz, take
budeme uvaovat provozní pásmo
B = fmax/fmin = 29/13,5 = 2,15 (λmin =
= 10,34 m a λmax = 22,22 m).
l Celková délka antény by nemìla pøekroèit délku Lc £ 6 m = ≤ 0,6 lmin.
l Maximální poèet prvkù N £ 10.
l Délka nejdelího dipólového prvku L1 =
= 0,5 λmax = 11,11 m.
l Prùmìry prvkù d1 = 25 mm (støední
prùmìr nejdelího prvku)
d10 = 10 mm (støední
prùmìr nejkratího prvku).
Prùmìr prvkù LPD antén není kritický
z hlediska elektrických vlastností, pøesto
je vhodné, aby pokud mono vechny dipólové prvky mìly pøiblinì stejnou tíhlost L/d, a to i z mechanických dùvodù.
l Støední tíhlost prvkù L/d = 11 110/25 =
= 444.
l Svorková (vstupní) impedance antény
ZLPD = 50 W, popø. 200 W.

Obr. 7. Rozloení
10 prvkù LPD antény charakterizované parametry τ =
= 0,89, σ = 0,045
a úhlem 2α = 62 °
je znázornìno v pomìrném mìøítku

Tau  t a sigma  s

jsou charakteristické návrhové parametry LPD antén pro výpoèet délek (L)
a rozteèí (s) prvkù (viz obr. 2 a 3 v 2. èásti). Jejich výbìr usnadní poadovaná délka antény Lc ≤ 0,6 λmin, kterou najdeme
na støední stupnici na obr. 4. Vechny
pøímky proloené touto délkou oznaèí na
krajních stupnicích dvojice návrhových
parametrù Bs a α, které povedou k LPD
anténì této délky. Výbìr dvojic se zúí
volbou íøe pásma log.-per. struktury Bs
na levé stupnici. Ta je vdy vìtí ne provozní íøka pásma B. V naem pøípadì
tedy pøicházejí v úvahu hodnoty Bs > 2,15
a jim odpovídající úhly α > 13 °. Z grafù
na obr. 2 a 3 je zøejmý pomìrnì znaèný
rozsah hlavních parametrù τ a σ vyhovujících úhlùm α > 13 °.
Proto je uiteèné zúit výbìr hodnot τ
jetì poètem prvkù N na obr. 5. Povaujeme-li za pøijatelný maximální poèet N =
= 10 prvkù na délce Lc = 6 m, budeme τ
hledat v rozsahu 0,915 a 0,86 pøi zmìnì
Bs z mezní hodnoty 2,15 na pravdìpodobnì vyí hodnotu, cca Bs ÷4.
Zvolíme-li napø. τ = 0,9, bude (dle obr.
2 nebo 3) σ ≤ 0,11 a α > 13 °. Správnì
zvolené hodnoty τ a σ umoní, aby se na
danou délku 6 m velo 9 rozteèí vech
10 prvkù. Obvykle se to po nìkolika pokusech podaøí. V naem pøípadì vyhovují
zvolené 6m délce 10prvkové antény parametry τ = 0,89 a σ = 0,045. Pøesvìdèíme
se o tom souètem 9 rozteèí (s1 a s9), vypoètených z èinitele σ = 0,045. Malými
zmìnami σ je moné souèet rozteèí doladit a tím délku antény mírnì upravit bez
patrných zmìn smìrových vlastností.
Tento zdlouhavìjí postup výpoètu
odpadá pøi poèítaèovém návrhu antény
(zmíníme jej ve
4. èásti), neumoòuje vak
podrobnìjí
vhled do vztahù
mezi návrhovýTab. 1. Hlavní
rozmìry
LPD antény

Obr. 6. íøka aktivní oblasti Bar jako funkce úhlu α pro nìkolik
hodnot periodicity τ. Platí pro Z0 = 100 Ω a L/d = 125

mi parametry LPD antén, který nabízejí
pouité diagramy.
Hlavní rozmìry LPD antény (tab. 1):
Délky a rozteèe prvkù pro τ = 0,89
a σ = 0,045, vyjádøené v metrech, jsou
zaokrouhleny na setiny (cm).
Ve 3. sloupci jsou uvedeny støední
prùmìry prvkù (v mm) s pøiblinì stejnou
tíhlostí L/d = 444.
Souèet rozteèí s1 a s9 èiní 5,9 m,
take vyhovuje poadavku na celkovou
délku antény 6 m.
Souèet délek L1 a L10 = 90,33 m +
+ 6 m délka ráhna ÷100 m pøedstavuje
celkovou délku trubkového materiálu rùzných prùmìrù. LPD anténa na KV pásma
tedy není levnou záleitostí.
Jistou pøedstavu o této anténì nabízí
reálné rozloení prvkù znázornìné v pomìrném mìøítku na obr. 7.
Pøi výpoètu délek prvkù a rozteèí se
stává, e zjitìná délka antény se ponìkud lií od poadované. Je-li z rùzných
dùvodù nepøijatelná, je moné zmìnit
hustotu prvkù a tím i celkovou délku
ráhna antény malou zmìnou parametru σ
bez odpovídající zmìny periodicity τ.
Mení hodnoty σ ráhno zkrátí a naopak.
Podobnì lze poopravit pouze τ pøi poadavku na malou korekci íøky provozního pásma, znázornìného nejlépe prùbìhem ÈSV, pomocí nìkterého z anténních
poèítaèových programù (napø. MMANA,
4NEC2, EZNEC apod.  viz prùbìhy ÈSV
na obr. 10 a 11 odpovídající výpoètùm
v následující kapitole). Závìrem bychom
jím stejnì mìli kontrolovat vechny elektrické vlastnosti navrené antény, bez
ohledu na pouitý zpùsob návrhu. Tzn.
i po návrhu antény pomocí programu
LPDCAD, který zmíníme ve 4. èásti.
Návrh antény zatím postrádá informaci o napájecích vlastnostech  vstupní
(svorkové) impedanci ZLPD a jejím pøizpùsobení k charakteristické (vlnové) impe-

L1 = 0,5 lmax
L1 =
11,11
L2 = L1 τ1 = 9,99
L3 = L1 τ2 = 8,99
L4 = L1 τ3 = 8,10
L5 = L1 τ4 = 7,29
L6 = L1 τ5 = 6,56
L7 = L1 τ6 = 5,90
L8 = L1 τ7 = 5,30
L9 = L1 τ8 = 4,78
L10 = L1 τ9 = 4,30
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Napájecí vlastnosti

s1 = 2L1s
s1 =
1,0
s2 = s1 τ1 = 0,89
s3 = s1 τ2 = 0,79
s4 = s1 τ3 = 0,70
s5 = s1 τ4 = 0,63
s6 = s1 τ5 = 0,56
s7 = s1 τ6 = 0,50
s8 = s1 τ7 = 0,44
s9 = s1 τ8 = 0,39

ñ

d = L/444
d1 =
25
d2 = d1 τ1 = 22
d3 = d1 τ2 = 20
d4 = d1 τ3 = 18
d5 = d1 τ4 = 16
d6 = d1 τ5 = 14
d7 = d1 τ6 = 14
d8 = d1 τ7 = 12
d9 = d1 τ8 = 12
d10 = d1 τ9 = 10
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Obr. 8. Prùmìrná charakteristická impedance dipólového prvku Zd závisí na jeho
tíhlosti, tzn. na pomìru délky L a prùmìru d podle vzorce (2)
danci napájeèe R0. Je tedy nezbytné navrhnout jetì impedanci symetrického
vedení Z0, a to tak, aby se dosáhlo poadované svorkové (vstupní) impedance
antény ZLPD pokud mono shodné s impedancí napájeèe R0.
Zde je tøeba uvaovat dvì varianty,
závislé na konstrukci antény.
A) Jsou-li dvojice vzájemnì izolovaných dipólových prvkù nevodivì upevnìny k (jedinému) nosnému ráhnu, pouije
se k jejich napájení dvouvodièového
(dvoudrátového) symetrického vedení,
jeho vodièe (vedené v pøimìøené vzdálenosti nad tímto ráhnem) jsou støídavì pøipojovány k vnitøním koncùm jednotlivých prvkù. Na KV pásmech jsou to
zpravidla pomìrnì dlouhé prvky se znaènou tíhlostí (L/d > 300). Realizovatelná
impedance takovéhoto vedení je vyí,
Z0 ≥ 300 Ω. Hledaná svorková impedance
antény ZLPD pak obvykle èiní 200 Ω, take mezi napájeè s charakteristickou impedancí R 0 = 50 Ω a anténní svorky
u nejkratího dipólového prvku je nutné vloit irokopásmový symetrizaèní
a transformaèní obvod s transformaèním
pomìrem 1 : 4.
B) Oba dipólové prvky jsou støídavì
pøipojeny a mechanicky (pevnostnì)
upevnìny k horní a dolní èásti dvojitého
nosného ráhna, které je proto symetrickým napájecím vedením vech prvkù,
zároveò ale i obvodem symetrizaèním.
Napájecí kabel antény je k napájecím
svorkám u nejkratího prvku obvykle protaen jednou trubkou nosného ráhna.
Není-li to moné, je veden vnì, tìsnì podél spodní trubky dvojitého ráhna a na
jeho zkratovaný konec u nejdelího prvku. U napájecích svorek je jeho stínìní
galvanicky spojeno s pøilehlou èástí, zatímco vnitøní vodiè je spojen s trubkou
protilehlou. Realizovatelná impedance tohoto nosníkového symetrického vedení

Obr. 9. Relativní charakteristická impedance symetrického vedení Z0/R0 v závislosti
na relativní charakteristické impedanci dipólového prvku Zd/R0 pro nìkolik hodnot σ´
mùe být podstatnì nií ne impedance
dvouvodièového (dvoudrátového) vedení
u varianty A), zvlátì pouije-li se nosníkù s ètvercovým profilem. Toto uspoøádání usnadòuje pøímé napájení antény 50Ω
napájeèem.
Zdánlivá elegance varianty B) je vak
na KV pásmech spojena s konstrukènì-mechanickými potíemi. Relativnì dlouhé ráhno prakticky nelze upevnit ke stoáru excentricky, a na konci ráhna za
nejdelím prvkem, jak je to obvyklé u relativnì krátkých antén na VKV a UKV
pásma. Stoárové upevnìní LPD antény
v jejím tìiti, pøiblinì uprostøed dvojitého
ráhna, by proto mìlo být izolaèní, aby se
stoár nestal neádoucí záøící èástí antény.
Navíc pak se u varianty B) mohou za
nepøíznivých povìtrnostních podmínek
pøechodnì zhorovat elektrické vlastnosti
antény, vyplní-li se vodou, námrazou
nebo ledem relativnì úzká tìrbina mezi
pøilehlými vodorovnými plochami ètvercových profilù dvojitého ráhna.
Mechanicky a konstrukènì nároèné je
i jednostranné, a proto i nevyváené vetknutí pomìrnì dlouhých prvkù do ráhna.
Z uvedených dùvodù se s dvouvodièovým ráhnem setkáváme spíe u LPD
antén na VKV a UKV pásma, které se
snadno upevní ke stoáru a na konci
ráhna.

Výpoèet impedance Z0

Oznaèíme-li impedanci symetrického
napájecího vedení anténních prvkù jako
Z0 (ve shodì s obr. 1 ve 2. èásti èlánku),
pak pro její výpoèet platí podle [7] vzorce
(1, 2, 3), do kterých se dosadí ji známé

Obr. 10. Prùbìh ÈSV v pásmu 13,5 a 30 MHz
na impedanci R0 = 50 Ω s optimalizovanou charakteristickou impedancí symetrického vedení
Z0 = 80 Ω (varianta B  dvojité nosné ráhno jako
symetrické vedení)
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parametry σ a τ a charakteristická impedance dipólového prvku Zd, daná jeho
prùmìrnou tíhlostí L/d podle obr. 8,
popø. podle vzorce (2):
R0 = Z0/√1 + (Z0/4σ´ Zd)
(1)
Zd = 120 (ln LN/dN - 2,25)
(2)
σ´= σ/√τ
(3)

l Z0 je hledaná impedance symetrického
napájecího vedení.
l R0 je charakteristická impedance anténního napájeèe R0 = 50 W, popø. 200 W.
l Zd je prùmìrná charakteristická (vlnová) impedance dipólového prvku, kterou
mùeme bez výpoètu odeèíst z grafu na
obr. 8. Nezamìòujme ji se svorkovou
(vstupní) impedancí pùlvlnných dipólù
(50  73 Ω). Laicky a názornìji si ji lze
pøedstavit jako charakteristickou (vlnovou) impedanci rozevøeného symetrického vedení.
l L/d = 11 110/25 = 444, take Z d =
= 461,5 W [podle obr. 8, pøesnìji podle
(2)].
l σ´ je pomocný parametr, podle (3). σ´ =
= 0,045/√0,89, take s´= 0,0477.
Výpoèet charakteristické impedance
symetrického vedení Z0 byl proveden pro
obì konstrukèní varianty A i B.
Vypoètená impedance Z0 byla pøi kontrolní poèítaèové simulaci navreného
uspoøádání jetì optimalizována tak, aby
se dosáhlo co nejpøíznivìjího prùbìhu
ÈSV.
U varianty A ovlivnilo zmìnu velikosti
svorkové impedance na ZLPD = 150 Ω vyuití TV dvoulinky s charakteristickou
impedancí 240 a 300 Ω jako dvouvodièového vedení pro napájení dipólových prvkù. Pøíznivé prùbìhy ÈSV u obou variant
jsou zøejmé z obr. 10 a 11.

Obr. 11. Prùbìh ÈSV v pásmu 13,5 a 30 MHz
na impedanci R0 = 150 Ω s optimalizovanou charakteristickou impedancí symetrického vedení
Z 0 = 300 Ω (varianta A  jednoduché ráhno
a dvouvodièové napájení prvkù)
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