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Mezi analogovou a digitální televizí je výrazný kvalitativní rozdíl, daný
nároènou technologií digitálních pøenosù a jejím pokraèujícím rozvojem.
Mezi íøením obou televizí volným prostorem ale ádný rozdíl není.
Elektromagnetické vlny analogové a digitální TV se ve volném prostoru
íøí stejnì, podle obecných zákonù íøení elektromagnetických vln. Stejné jsou proto i antény. Nelze je tøídit na analogové a digitální, mohou se
ale liit nìkterými elektrickými parametry. U antén pro DVB-T je to kmitoètový rozsah pásma UHF a za K 60 a pøíjem vertikálnì polarizovaného
vysílání.
Informaèní kampaò k pøechodu
z analogového na digitální televizní vysílání podrobnì objasòuje výhody, které digitální televize, DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pøináí
uivatelùm analogové televize (ATV).
Zmiòuje rùzné monosti pøíjmu s dùrazem na pøedpokládané maximální vyuívání set-top boxù a moderních TV
pøijímaèù s integrovaným dílem pro pøíjem DVB-T. Problematikou vlastních
pøijímacích antén se podrobnìji nezabývá. Víceménì se poèítá s vyuitím pùvodních TV antén i pro pøíjem
DVB-T, který (zdánlivì) klade na pøijímací antény mení nároky ne na antény pro pøíjem doívající televize analogové - a to z nìkolika dùvodù:
l Minimální úroveò signálu, kterou vyaduje systém pro pøíjem DVB-T, èiní 31 dBµV na impedanci 75 Ω pøi
minimálním pomìru signál/um 20 dB
v ideálním, nezarueném prostøedí.
Tomuto poadavku odpovídá minimální ekvivalentní intenzita elmag. pole
44 dBµV/m ve výce 10 m nad zemí.
U ATV se poèítalo s 56 dBµV pøi minimálním pomìru signál/um 23 dB.
Doporuèené minimální úrovnì
jsou sice u obou TV systémù vyí, ale
pøibliný 20 dB rozdíl ve prospìch
DBV-T zùstává zachován.
Mením nárokùm na úroveò signálù DVB-T napomáhá i vìtí citlivost,
resp. mení umové èíslo nových TV
pøijímaèù a dobrých set-top boxù.
Zisk antén by proto ji nemìl být
významným parametrem v oblasti pokryté DBV-T. (Oblasti pokrytí jsou podrobnì definovány a kategorizovány
pøíslunými dohodami a pøedpisy [2,
3]).
l Analogové i digitální signály
se íøí ve volném prostoru shodnì.
Ovlivòují je stejné podmínky íøení,
ohýbají i odráejí je stejné pøekáky,
take jak u ATV, tak i DVB-T dochází
vlivem odrazù k vícesmìrnému iøení.
Zatímco u ATV znehodnocují pøijímaný obraz odraené signály ruivými
duchy, je DBV-T proti duchùm, tzn.
signálùm, dopadajícím na pøijímací anténu s rùzným èasovým odstupem,
podstatnì odolnìjí.

Obr. 1. U antény TVa lze snadno
zmìnit polarizaci, i kdy s tím
výrobce nepoèítal...
Za urèitých podmínek (jde o tzv.
ochranný interval [3, 4]), vlastních pouze principùm nároèné technologie digitálního pøenosu [1, 2, 3] (které nemohou být na této omezené tiskové ploe
vysvìtlovány a není to ani zámìrem
èlánku), mohou v jedné oblasti v rámci
tzv. jednofrekvenèní sítì se synchronním provozem vysílaèù (SFN
 Single Frequency Network), pracovat z rùzných míst vysílaèe stejných multiplexù (MUXù) na stejných kmitoètech. V oblasti pokryté
takovou jednofrekvenèní sítí pak dopadají na pøijímací antény signály stejných kmitoètù z nìkolika smìrù. Pøijímaè DBV-T si vybere a zobrazí signál
nejlepí, a mùe to být i signál odraený. Ostatní nezpracuje a tedy ani nezobrazí, take obraz není vícenásobný.
Obraz bez duchù v místech, kde døíve byla pro uspokojivý pøíjem ATV ze
stejnì umístìných vysílaèù nezbytná
smìrová anténa, nyní vìtinou umoní
jednoduchá, vesmìrová anténa.
Smìrovost antén proto není u pøíjmu DBV-T tak aktuální.
l S tím také poèítá projekt Èeských radiokomunikací, zavádìjící vertikálnì polarizované vysílání z vysílaèù
Praha-mìsto (ikov) a Brnomìsto
(Hády). V zastavìném a èlenitém
mìstském terénu, pøíznivém pro íøení vertikálnì polarizovaných elmag.
vln, by tak mìl být dostatek odraených signálù pro pøíjem na jednoduchou vertikální vesmìrovou anté-
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nu, a to i v místech bez pøímé viditelnosti na vysílaè.
l Uvedené okolnosti tak veobecnì vedou k mením nárokùm na
smìrové vlastnosti pøijímacích antén, zvlátì pak v oblastech, pokrytých dostateènì silnými signály
jednofrekvenèních sítí DBV-T.
Proto jsou dnes nejprodávanìjími
anténami nejrùznìjí typy pokojových,
v podstatì náhrakových antén. Mnohé prodejny ani jiné antény nenabízejí.

Vyuití (pùvodních)
venkovních TV antén
Pøíjem digitální televize (DBV-T) se
nicménì bez klasických venkovních
televizních antén neobejde. Jsou instalovány do rozvodù spoleèných televizních antén (STA), vyuívají se pro
individuální pøíjem (vzdálených) vysílaèù DBV-T v místech digitálním vysíláním (dosud) nepokrytých, ale i pro pøíjem vysílaèù zahranièních. Jsou také
jediným øeením pøi potíích, ke
kterým obèas z rùzných (nìkdy nevysvìtlitelných) dùvodù dochází
i pøi místním pøíjmu DBV-T.
Vyuití stávajících antén, jejich instalace, pøípadné úpravy, ale i nákup
nových antén ovlivòují nìkteré dalí
okolnosti, provázející pøechod na vysílání DBV-T:
l Multiplexováním se etøí kmitoètové spektrum, kdy se do jednoho
8 MHz irokého kanálu umístí multiplex
(MUX) s nìkolika, obvykle ètyømi programy, které u ATV obsadily ètyøi samostatné 8 MHz kanály. Vechny
MUXy proto mohou být provozovány
ji jen ve IV. a V. pásmu, na kanálech
K 21 a K 69, tj. v kmitoètovém rozsahu 474 a 854 MHz. Rozmìrné antény
na I. a III. pásmo proto odpadají.
Aktuální zámìr Èeských radiokomunikací poèítá s vyuitím kanálù K 21
a K 65 (474 a 826 MHz) s tím, e kanály K 61 a K 65 budou vyuívány
MUXem 4 pro experimentální vysílaní
(HDMI, MPEG4 apod.). MUX 1 (s vysílaèi veøejnoprávních programù)
a MUX 2 a MUX 3 (s vysílaèi komerèních programù) jsou plánovány jen do
K 60. Pro pøíjem DBV-T jsou proto
obecnì nezbytné irokopásmové
antény na celé pásmo UHF, s pøihlédnutím k aktuálnímu kanálovému
rozloení MUXù v místní oblasti.
(Pozn.: U DBV-T se udává støední
kmitoèet 8 MHz irokého pøenosového
kanálu, tzn. kmitoèet nosné vlny podle
vzorce: fs [MHz] = 474 + [(n  21) . 8],
kde n je èíslo kanálu. Z vlnové délky,
odpovídající tomuto kmitoètu, se také
vychází pøi rozmìrovém návrhu antény.)
l Existuje jetì jeden významný
rozdíl mezi pøíjmem analogové a digitální televize, který se uplatní pøi instalaci a nastavování antény. Pokud jsme
u analogové TV zlepovali nevalný pøíjem, charakterizovaný zaumìným
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(zasnìeným) obrazem, pak toto zaumìní postupnì mizelo s vìtím ziskem, lepím smìrováním nebo výhodnìjí polohou pøijímací antény. Kadý
malý, pozitivní èi negativní krok se projevil na kvalitì obrazu. Pøedpokladem
úspìchu byl alespoò nìjaký výchozí
signál (obraz) v místì zamýleného pøíjmu. Tato okolnost usnadòovala u pøíjmu analogové televize postupné zlepování pøíjmu v místech s nevalnými
pøíjmovými podmínkami a do jistého
optima, které sice dokonalý obraz neposkytovalo, ale pøíjem byl koukatelný.
Princip digitální televize takový postup neumoòuje. Pøechod z ádného pøíjmu k dobrému pøíjmu - ale také
z dobrého k ádnému - je strmý. Nastane bìhem velmi malé zmìny v úrovni pøijímaného signálu, napø. vlivem
povìtrnostních podmínek, ale i pøi náhlém ruení nejrùznìjího druhu. Pøi
klesající síle signálu stále dobrý obraz
náhle ztuhne, zaène kostièkovat
a pak zmizí - obrazovka zèerná. Stejný
prùbìh má i opaèná zmìna. Jde o tzv.
Cliff efekt [3], provázející pøíjem DVB-T. Prakticky to znamená, e i malá
zmìna v zisku, smìrování, poloze,
ale i napájení antény mùe rozsvítit zdánlivì beznadìjnì èernou obrazovku.
V této souvislosti nemùeme nezmínit nesmyslnou analogovou tmu,
kterou nám vytrvale pøedkládají média,
jako dùsledek vypnutí vysílaèù analogové televize. Po jejich vypnutí obrazovky neztmavnou, ale zesvìtlí pøijímaným umem (snìením èi zrnìním).
Ztmavnou naopak pøi nedostateèném
signálu digitálním.

Vhodné antény
a jejich úpravy
l Nejvhodnìjí irokopásmovou
smìrovou anténou, která spolehlivì
pøekryje celé IV. a V. pásmo (UHF), je
logaritmicko-periodická dipólová
anténa. V celém pásmu UHF má konstantní velikost vech elektrických
parametrù (zisk, èinitel zpìtného pøíjmu a pøizpùsobení), i kdy obecnì tak
velkých ziskù jako ostatní smìrové antény nedosahuje. V kmitoètové oblasti
kadého 8 MHz kanálu proto má amplitudovì i fázovì vyrovnanou charakteristiku, pøispívající k vysoké kvalitì digitálního pøenosu. U logaritmicko-periodické antény také odpadá jinak
nezbytný symetrizaèní obvod, protoe jej tvoøí samo symetrické ráhno
antény. Anténa se napájí pøímo koaxiálním kabelem 75 Ω, který je k napájecím svorkám provleèen jednou polovinou ráhna, do jeho obou èástí jsou
støídavì vetknuty jednotlivé anténní
prvky.
Z prodávaných logaritmicko-periodických antén se z elektrických, konstrukèních i provozních hledisek
osvìdèují antény fy ISKRA, s upevnì-

Obr. 2. Zisk soufázové antény TVa a její varianty s pøídavnými direktory v pásmu
UHF; zisk 14prvkové Yagiho antény T416 s pùvodními rozmìry a se zkrácenými
pasivními prvky
ním na konci ráhna. Stoárový drák je
ovem nutné doplnit úhelníkem pro
vertikální upevnìní, protoe ani u této
antény výrobce s vertikální polarizací
nepoèítal.
l Z dosud uívaných antén vyhoví
v uvedeném rozsahu bez úprav, popø.
jen se zmìnou polarizace plzeòská
ploná soufázová anténa TVa 21-60
nebo rozmìrovì polovièní anténa TVb
21-60, (tzv. síta nebo matrace),
popø. jejich varianty s pøídavnými direktory, které na nejvyích kanálech
V. pásma ponìkud zvyují zisk (viz
obr. 2) a zlepují pøizpùsobení [4].
U dováených polských antén tohoto typu jsou vak podobné direktory zcela neúèinné. Mimoto jsou to
antény konstrukènì a mechanicky
znaènì nedokonalé.
Antény TVa je moné pomìrnì
snadno instalovat jako vertikálnì polarizované, i kdy to jejich výrobce nepøedpokládal (obr. 1). Tyto ploné
antény se svojí konfigurací uplatní
v nehomogenním elmag. poli mìstské
zástavby.
l Pro pøíjem DBV-T jsou samozøejmì pouitelné Yagiho antény.
Z nainstalovaných antén je to velmi
rozíøená 14prvková anténa typu T416
(pùvodní výrobce MECHANIKA Praha), která byla koncem 80. let vyvinuta
speciálnì pro pøíjem K 24, K 37, K 41
a K 51 z ikovského vysílaèe. Proto
se také v Praze a okolí dosud vyskytuje
ve vìtím mnoství. Zkrácením reflektorových a direktorových páskových
prvkù se pásmo maximálního zisku
posune do pásma K 41 a K 64.
Kadý reflektorový prvek se na kadé stranì zkrátí o 30 mm. Kadý direktor se na kadé stranì zkrátí o 8 mm.
Druhý direktor, který je upevnìn pod
ráhnem, se umístí mezi ostatní direktory na horní stranu ráhna.
Po této úpravì je anténa pouitelná
pro pøíjem vech praských a støedoèeských MUXù na K 41, K 46, K53
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a K 59. Zisk se výraznì zvýí a o 12 dB
na K 59 a K 60, které anténa v pùvodní
úpravì nepokrývala. Po vyvrtání jediného kolmého otvoru (∅ 6 mm) na
konci ráhna ji lze s pouitým stoárovým drákem snadno upevnit vertikálnì.
Pomìrnì dlouhé Yagiho struktury
typu X-COLOR se uplatní spíe pøi pøíjmu vzdálených vysílaèù. Svojí nìkolikavlnovou délkou kladou vìtí poadavky na homogenitu elmag. pole
v prostoru, který zaujímají. Proto by
mìly být instalovány pokud mono ve
volném prostoru, výe nad zemí i nad
støechou. Nìkteré z pùvodních typù
také nepokrývají nejvyí kanály pásma UHF.
Delí Yagiho antény, upevnìné
v tìiti, musí být pøi vertikální polarizaci upevnìny ke stoáru na kolmé výloné tyèi, aby stoár neprocházel øadou
vertikálních direktorù. Sniuje se tím
ale podélná tuhost antény, protoe
podpùrné ráhno se neuplatní.
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