Logaritmicko-periodické
dipólové antény (4)
Jindra Macoun, OK1VR

Úvod 4. èásti èlánku se jetì vrací k napájení LPD antén nìkolika doplòujícími
informacemi o symetrickém fázovacím vedení. Pøehledné grafické znázornìní
elektrických vlastností navrené LPD antény dokumentuje její irokopásmové
smìrové a impedanèní vlastnosti. Jsou prakticky shodné s vlastnostmi tée antény, navrené programem LPCAD 3.4, který je struènì popsán v závìreèné èásti.

Symetrické fázovací vedení

Pro stanovení rozmìrù bìného symetrického vedení se obvykle vyuívá
graficky znázornìného vztahu mezi jeho
rozmìry  prùmìrem (d) a osovou rozteèí
(D) kruhových vodièù, a charakteristickou
impedancí (Z0). Je odvozen z jednoduchého vzorce Z0 = 276 log (2D/d), platného pøi D >3d. Pro rozteèe vodièù, pøibliující se jejich prùmìrùm, neudává pøesné
hodnoty. Ty jsou toti ovlivnìny tzv. proximity efektem (úèinkem blízkosti) [1,
2], tzn. nerovnomìrným rozloením vf
proudù (vlivem magnetických polí) na
vzájemnì pøilehlých plochách obou vodièù, které charakteristickou impedanci
zvyuje. Vzorce pro pøesný výpoèet proximity efektu byly odvozeny jen pro velmi
jednoduché pøípady. Proto také vìtina
publikovaných grafù pro impedanci symetrického vedení z vodièù kruhového profilu konèí nad impedancí 100 Ω. S vodièi
kruhového profilu je obtíné dosáhnout
charakteristické impedance nìkolika desítek ohmù, kterou by mìlo mít symetrické a zároveò nosné vedení LPD antény
na KV pásma (podle varianty B, zmínìné
ve 3. èásti) se vstupní impedancí ZLPD =
= 50 Ω.
Z tìchto elektrických, ale i z konstrukènì mechanických dùvodù bývá
dvouvodièové nosné ráhno zhotoveno
z profilù ètvercových, umoòujících snadnìji realizovat nií charakteristickou
impedanci, kdy i zde se nepøíznivì uplatòuje tzv. edge effect zhutìním vf potenciálù na hranách ètvercových profilù.

O charakteristické impedanci symetrického vedení se ètvercovými profily
vodièù informují pøibliné údaje v tab. 1,
odvozené z grafických prùbìhù [2]. Hodnotám Z0 odpovídají vzdálenosti (mezery)
m mezi vzájemnì pøilehlými plochami
ètvercových profilù, vyjádøené v % strany
profilu.
Napøíklad pro Z0 = 50 Ω bude mezi
vodièi z profilù 30 x 30 mm mezera 6 mm
(= 30 x 0,2).

Zkrat symetrického vedení

Symetrické vedení je na konci u nejdelího prvku, popø. v jisté vzdálenosti za
ním obvykle zkratováno. Polohou tohoto
zkratu lze ovlivnit jak zpìtné záøení
(ÈZZ), tak impedanci antény na nejniích kmitoètech uvaovaného pásma.
Poloha zkratu ovlivòuje rezonanèní délku
nejdelího (posledního) dipólového prvku.
Pøi nulové vzdálenosti je nejdelí prvek
zkratován a stává se z nìj nenapájený
(pasivní) reflektor. Délka zkratovaného
vedení za svorkami nejdelího prvku obvykle nepøekraèuje 0,1 λmax.
Polohou zkratu, tzn. zmìnou pøípadné
elektrické pùlvlnné délky zkratovaného
symetrického vedení lze také posunout
kmitoètovou oblast degradovaných elektrických vlastností, ke které v tomto pøípadì dochází pùlvlnnou transformací
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zkratu na vstupní svorky antény, jak bylo
zmínìno ji v 1. èásti.
Stejný efekt pùsobí i nezkratované
vedení ètvrtvlnné (a jeho liché násobky),
které se na svém vstupu na svorkách antény jeví rovnì jako zkrat, degradující
elektrické vlastnosti antény pøiblinì na
polovièním kmitoètu, i kdy opìt v relativnì úzkém pásmu (obr. 1).
Nepøíznivé úèinky tìchto elektrických zkratù lze sníit volbou vyí hodnoty tau (τ > 0,9), co je ovem spojeno
se zvýením poètu prvkù (ale i zisku) pøi
stejné délce antény.
Pro funkci LPD antény obecnì není
zkrat na konci symetrického vedení nezbytný. Anténa se zkratovaným, resp. nezkratovaným fázovacím vedením má
prakticky stejné vlastnosti.
Neplatí to vak u varianty B, kdy je symetrické zkratované vedení zároveò symetrizaèním obvodem antény.
U navrhované LPD antény bylo vedení
zkratováno ve vzdálenosti 0,5 m, tedy
0,022 λmax za nejdelím prvkem, kdy byl
prùbìh ÈSV nejpøíznivìjí. Tuto prodlouenou èást vedení lze realizovat svislým
úsekem ohebné dvoulinky, která neprodlouí fyzickou délku (ráhna) antény varianty A.

Elektrické vlastnosti antény

Parametry navrené antény mìøit nemusíme. Vypoète je nìkterý z dostupných simulaèních programù, do kterého
vypoètené rozmìry vloíme. Na kadém
kmitoètu zvoleného pásma nám pak znázorní jak diagramy záøení v obou polarizaèních rovinách, se vemi údaji charakterizujícími smìrovost, tak i diagramy
impedanèní s reálnými a reaktanèními
slokami impedance. Do výpoètu je moné zahrnout i výku antény nad zemí definované kvality.
Praxe ukazuje, e pøi správném postupu se vypoètené parametry velmi dobøe shodují s parametry skuteènými, které
se pøímým mìøením reálných antén v reálných podmínkách zjiují velmi obtínì,
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Obr. 1. Prùbìh ÈSV50 Ω LPD antény v pásmu 13 a 30 MHz je
ovlivnìn elektrickou ètvrtvlnnou délkou nezkratovaného symetrického vedení, které se na vstupní svorky transformuje jako
zkrat, zhorující ÈSV i ostatní elektrické vlastnosti na niím
kmitoètu

Obr. 2. Prùbìhy zisku  Gi (dBi), zpìtného záøení/pøíjmu  ÈZZ/
/ÈZP (-dB) a pøizpùsobení, vyjádøeného èinitelem odrazu (ρ) na
impedanci 50 Ω, v pásmu 13 a 30 MHz u LPD antény zhotovené podle varianty B s rozmìry uvedenými ve 3. èásti.
Lineární stupnice èinitele odrazu (ρ = 0 a 1,0) místo èinitele
stojatých vln  ÈSV (σ = 1 a ∞) umoòuje zakreslit do tého diagramu i ostatní parametry. Pro pøepoèet èinitele odrazu ρ na
bìnìjí σ (ÈSV) platí σ = (1 + ρ)/(1 - ρ). Pro ρ = 0,33 je
σ (ÈSV) = 2
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c) Elevaèní diagramy záøení horizontálnì
polarizované LPD antény v pásmech 14,
21 a 28 MHz ve výce 5 m nad zahradní zemí (ε = 13, δ = 0,005 S/m)

ñ

Obr. 3.
a) Diagramy záøení LPD antény v rovinì prvkù (rovina E) na 14, 21 a 28 MHz v podmínkách volného prostoru.
b) Diagramy záøení LPD antény v rovinì kolmé na rovinu prvkù (rovina H) na 14, 21
a 28 MHz v podmínkách volného prostoru.
Èíselné údaje na svislé stupnici zisku v - dBi jsou vztaeny k max. zisku antény na
21 MHz, od kterého se odeèítají.
co platí zejména o anténách na KV pásmech. Trend poèítaèových návrhù antén
se ujal i mezi radioamatéry, i kdy døíve
bìný styl pokus-omyl není zapomenut èi
zcela odmítán.
Obr. 2 a obr. 3 a, b, c ukazují, e se
vypoètené parametry ve zvoleném pásmu
prakticky nemìní a odpovídají irokopásmovým vlastnostem LPD antén.
Zisk do 6,5 dBi, tedy mírnì nad 4 dBd
se mùe jevit jako neodpovídající poètu
10 prvkù i celkovému rozmìru antény.
Prakticky stejné smìrové vlastnosti mají
i populární dvouprvkové, ale jednopásmové antény  ZL, W8JK, Moxon apod.
s délkou ráhna cca do 0,15 λ.
Smìrovost (a zisk) irokopásmové
LPD antény ovlivòuje ji zmínìná kmitoètová íøka aktivní zóny Bar, která je dána
poètem aktivních prvkù. Jejich poèet se
zvyuje, mìní-li se jejich délky pomaleji,
tedy opìt pøi vyím tau. U navrhované
pìtipásmové LPD antény zahrnuje aktivní zóna také pøiblinì 2 prvky, proto
nemùe mít vìtí zisk ne uvedených
6,5 dBi. S 10 prvky na jediném ráhnu pøe-

Obr. 4. Titulní stránka programu
LPCAD 3.40

Obr. 5. Hlavní (výchozí) menu programu
LPCAD 3.40
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krývá LPD anténa stejný poèet pásem
jako zmínìné samostatné antény dvouprvkové. V tom je její nesporná výhoda.
Její rozmìry také nejsou kritické, take
nemùe nikam ujet, zatímco rozmìry
zmínìných antén jednopásmových jsou
velmi kritické.
Vliv zemì se zøetelnì projeví pøedevím na tvaru elevaèního diagramu antény nad zemí. Na kmitoètech 14, 21
a 28 MHz s anténou ve výce pouhých
5 m nad relativnì dobrou zahradní zemí
lze z obr. 3 c odeèíst zisky antény v optimálních elevaèních úhlech pro tuto
výku. Smìrové parametry v dalích výkách nabízejí elevaèní diagramy a pøehled èíselných parametrù dvouprvkové
antény Moxon publikované v PE-AR 11/
/2011 [3], která má ve volném prostoru
prakticky stejný elevaèní diagram jako
nae LPD anténa. Proto se chová stejnì
i v rùzných výkách nad zemí.
Impedanèní vlastnosti (pøizpùsobení)
antény zùstanou ve výce 5 m nad zemí
prakticky nedotèeny, a to i na nejniím
kmitoètu.

Program LPCAD

Autorem softwaru pro navrhování
LPD antén je Roger Cox, WB0DGF. První verze byla publikována v roce 1997.
Jako LPCAD 2.7 je stále dostupná i na
stránkách Ing. Miroslava Procházky:
www.anteny-info.cz/downloads [4]. Od té
doby byl program nìkolikrát doplnìn, ale
stále bìí v MS DOSu. V souèasné dobì
je na webových stránkách autora [5] ke
staení verze 3.40 pouitelná i v posledních operaèních systémech Windows.
K dispozici je tam i beta verze LPCAD
3.50, na které autor v souèasné dobì pracuje. Pro návrh antén na amatérská pásma vak stále vyhovují i ta nejstarí vydání programu.
Ovládání programu LPCAD je natolik
snadné, e nepotøebuje nápovìdu, i kdy
ji lze hned na první stránce (obr. 4) vyvolat. Vzhledem k omezené tiskové ploe
zobrazujeme jen dvì významnìjí stránky.
Uivateli jsou tam zároveò nabízeny
podstatné informace o parametrech LPD
antén. Napø. o zisku a zpìtném záøení pøi
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rùzných hodnotách tau. (Doporuèeny
jsou hodnoty mezi 0,8 a 0,96. Pøipomíná
se, e prùbìhy zisku, ÈZP a impedance
jsou více èi ménì zvlnìné podle velikosti
tau. Èím je vyí, tím jsou køivky ploí.)
S programem se snadno seznámíme,
projdeme-li postupnì zobrazované stránky (program screens), do kterých zároveò zadáváme návrhové parametry LPD
antény.
Obr. 5 ukazuje hlavní menu, do kterého se budeme postupnì vracet a volit dalí monosti. Vychází se z volby D  návrhové parametry, na dalí stránce pak
volba rozmìrù (metric/feet).
Na dalí stránce jsou 2 monosti dalího postupu. Buï se vychází ze zvolených hodnot tau a sigma, nebo z poadavkù na design (obrysové rozmìry)
antény, tzn. z délky ráhna a poètu prvkù.
V obou pøípadech je spoleèným poadavkem zadání nejniího a nejvyího
kmitoètu provozního pásma. Spoleènì se
také zadává prùmìr zadního (nejdelího)
prvku. Program dopoèítá prùmìr ostatních prvkù. U starích verzí se jetì zadávaly prùmìry nejkratích prvkù nebo
prùmìr støední.
Na dalích stránkách se postupnì objevuje souhrn zadaných i vypoètených
parametrù. A pak ji vechny vypoètené
rozmìrové údaje. Nakonec i rozmìry symetrického fázovacího vedení pro poadovanou vstupní impedanci antény.
To jsou ve struènosti hlavní zobrazované stránky na DOSovské obrazovce.
Kromì poadavku na zápis konkrétních
èíselných údajù se na mezistránkách
èasto poaduje jen souhlas èi nesouhlas
(y/n), ano/ne s nabízenou moností.
Výsledný rozmìrový design pak mùeme transportovat do nìkterého ze
simulaèních programù, který vypoète
a zobrazí vechny elektrické parametry
antény.
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