O anténách
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Jindra Macoun, OK1VR
V sortimentu antén pro pøíjem DVB-T ve IV. a V. pásmu se kromì soufázových, logaritmicko-periodických a jednoduchých Yagiho antén objevují smìrové
antény s nezvykle uspoøádanými øadami direktorù (obr. 1). Zpravidla jsou to konstrukèní modifikace, vycházející z jednoduchých Yagiho antén s úhlovým reflektorem. Zámìrem èlánku je stanovit/ovìøit jejich elektrické vlastnosti poèítaèovou
simulací a posoudit tak úèelnost zvoleného uspoøádání. Ukáeme, e poèítaèová
simulace mùe i u mnohaprvkových TV antén se skupinovými direktory s dostateènou pøesností nahradit nákladná mìøení v bezodrazových komorách, popø. na
terénních mìøicích polygonech.
Antény pro pøíjem DVB-T (Digital Video
Broadcasting  Terrestrial) jsou principiálnì
stejné antény, jakými byly TV antény v éøe
analogové televize. I kdy je mezi analogovou a digitální televizí výrazný kvalitativní
rozdíl, tak mezi íøením elmag. vln obou televizí ádný rozdíl není. Elmag. vlny analogové
i digitální TV se íøí shodnì podle obecných
zákonù íøení elmag. vln.
Veobecný pøechod na digitální formu
TV vysílání nicménì vyvolal jistou zmìnu
v sortimentu vyrábìných TV antén. Po zruení výroby rozmìrnìjích antén na nií
analogová pásma se tak mohou tradièní
i noví výrobci vìnovat konstrukènì (rozmìrovì, materiálovì) ménì nároèným anténám
s velmi krátkými prvky na nejvyí TV pásmo.
Kromì osvìdèených klasických typù 
ploných soufázových antén  logaritmicko-periodických dipólových antén a Yagiho antén s jednou øadou direktorù  se objevují jejich rùzné logické, ale i neobvyklé modifikace, kterými výrobci sortiment antén doplòují
a vzájemnì si také konkurují.
Pøevládají Yagiho antény s rùzným
uspoøádáním direktorových øad, buzených jediným, obvykle celovlnným, rùznì tvarovaným záøièem pøed hustím èi
øidím úhlovým reflektorem. Mají vyhovovat pro pøíjem v celém IV. a V. pásmu, tzn.
v kmitoètovém rozsahu 470 a 790 MHz
(K21 a K60), popø. a do 862 MHz (K68).
Vechny mají témìø shodnou délku kolem
1 m, tj. 1,6 λ470 a 2,6 λ790 (2,9 λ862 na
K68), která usnadòuje jejich pøedstoárové
upevnìní na konci nosného ráhna vèetnì
snadnìjí volby polarizace.
Antény s nìkolika direktorovými øadami
by mìly mít pøíznivìjí smìrové vlastnosti,
tedy vìtí zisk a mení úhel pøíjmu (íøku diagramu) v rovinì uspoøádaných direktorových øad.

Udávaný zisk do 15 a 17 dB (vìtinou
se neuvádí, zda jde o dBi èi dBd) by se tak
mìl pøibliovat podstatnì delím anténám
s jednou øadou direktorù, nároènìjím na
prostor a tím i na homogenitu elmag. pole.

Charakteristické
vlastnosti nových antén
Døíve ne posoudíme rùzné, ale vzájemnì si podobné typy nových antén, ukáeme
si na klasické Yagiho anténì (typ T 416, obr.
2) pùvodnì navrené pro pøíjem praského
vysílaèe ve IV. a V. pásmu, respektive do
750 MHz, jak tyto nové úpravy zmìní smìrové vlastnosti této typické irokopásmové TV
,yaginy.
Yagiho anténa je principiálnì úzkopásmovou anténou, její zisk je závislý na celkové délce optimálnì uspoøádané øady direktorù. Toto téma ostatnì bylo na stránkách
PE-AR ji nìkolikrát probíráno [1, 2, 3].
Víme, e íøka kmitoètového pásma je dána
vzájemným rozladìním direktorù a reflektoru. Délkou a uspoøádáním reflektoru je ovlivnìn nejnií kmitoèet pásma, délkou a uspoøádáním direktorù je ovlivnìn nejvyí
kmitoèet pásma. Zatímco u úzkopásmových
(kanálových) TV ,yagin se reflektorové a direktorové prvky vzájemnì podporují (jejich
rezonanèní kmitoèty jsou si blízké), tak
u ,yagin na celé TV UHF pásmo ovlivòuje
smìrovost a zpìtný pøíjem na nejniích
kmitoètech (TV kanálech) jen dvojice záøiè +
reflektor, ale na vyích kmitoètech je to
uspoøádání direktorové øady. To vede k nerovnomìrnému, vzestupnému zisku a jeho
rychlému poklesu za nejvyím kmitoètem.
Zmínìné úpravy nových antén jsme proto postupnì poèítaèovì simulovali u této jednoduché ,yaginy (obr. 2). Její délka je prakticky shodná s délkou nových antén. Lze
tedy oèekávat, e se podobné úpravy shodnì projeví i u parametrù nových antén.
Výsledky poèítaèové simulace postupných úprav (1 a 5) pùvodní antény T 416,
vyjádøené charakteristickými smìrovými
parametry na kmitoètech 470, 600, 700
a 750 MHz, pøináí tab. 1.

Obr. 1. TV anténa s úhlovým reflektorem
a nìkolika øadami direktorù je typem nové
antény pro pøíjem DVB-T v pásmu 470 a
790 MHz (K21 a K60)
Na tìchto kmitoètech je pro kadou
úpravu (1 a 5) uveden zisk (Gi ), èinitel zpìtného pøíjmu (F/B) a úhly pøíjmu (Θ3E a Θ3H
ve stupních) v obou polarizaèních rovinách.
Popis úprav:
1. Anténa T 416, navrená pro pásmo
470  750 MHz.
2. Pøidán dvouramenný úhlový reflektor
s rozevøením 120 o.
3. Pøidány 2 rozbíhavé øady direktorù
s rozevøením 10 o (± 5 o).
4. Rozevøení zvìteno na 20 o (± 10 o).
5. Rozevøení zvìteno na 30 o (± 15 o).
Vechny èíselné údaje elektrických parametrù generuje poèítaèový program na dvì
desetinná místa. Usnadòuje tím návrh antény, protoe na desetinných i setinných místech zaregistruje pøi vývoji nebo optimalizaci
antény vliv velmi malých rozmìrových zmìn,
které by pøi obvyklém pøístrojovém mìøení
unikly pozornosti. Pro praktickou informaci
jsou vak tak pøesné údaje zbyteèné. V tabulce jsou proto èíselné údaje zaokrouhleny
na desetinná, resp. na celá èísla.
Na obr. 3 a 6 jsou smìrové diagramy
antén, upravených podle bodù 1, 2, 3 a 5.
U kadého diagramu je uveden zisk v dBi
a íøka diagramù v rovinì prvkù (E) a v rovinì kolmé na prvky (H).
Obr. 7 lze pojmenovat jako poèítaèové
schéma antény è. 5 se znázornìným proudovým obloením vech anténních prvkù na
kmitoètu 750 MHz, kdy jsou aktivní zejména
3 shodné direktorové øady. Znázornìné obloení také naznaèuje, e by optimalizace délek direktorù støední øady mohla jetì zlepit
smìrové vlastnosti antény.
U pùvodní (výchozí) antény T 416 se toti uplatnilo postupné zkracování prvkù a postupné zvìtování jejich rozteèí. Takové
uspoøádání sice pøíznivì ovlivòuje èistotu
smìrového diagramu, ale komplikuje výrobu
antény. Proto jsou direktorové øady vìtiny
nových antén sestaveny ze stejných prvkù
se shodnou rozteèí.
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Tab. 1. Smìrové parametry upravené antény T 416

Obr. 2. Typická 14prvková Yagiho anténa
(T 416 fy MECHANIKA) pùvodnì navrená
pro pøíjem analogové TV v pásmu 470 a
750 MHz (K21 a K55)
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Zhodnocení
l Mùeme konstatovat, e vypoètené èíselné údaje i grafická znázornìní odpovídají
pøedpokládaným.
l Úhlový, v podstatì irokopásmový reflektor zvýil zisk na poèátku pásma, ale na
vyích kmitoètech zøetelnì pøevládá zisk direktorové øady, odpovídající její délce. Prùbìh zisku je tak v celém UHF pásmu rovnomìrnìjí.
l Tøi direktorové øady nad sebou zvyují
zisk na konci pásma, ale jejich vliv se výraznìji projevuje a pøi vìtím úhlovém rozevøení, kdy se zvìtí efektivní plocha antény
(viz [4], s. 32, kap. Zisk a efektivní plocha
Yagiho antén), protoe se zúí smìrový diagram ve svislé rovinì. Oba úhly pøíjmu se
pak shodují, aby si na konci pásma své íøky
navzájem vymìnily.
K odhadu reálného zvýení zisku pomohou znalosti o úèinné ploe antény, jak
jsme o ní na stránkách PE-AR ji podrobnì
informovali [4]. U ploných antén (soufázových polí nebo parabolických reflektorù) se
úèinná plocha antény pøibliuje jejich skuteèné ploe. U ,yagin se úèinná plocha poèítá
z prùmìrné 3dB íøky smìrových diagramù
v obou polarizaèních rovinách.
l Dvojnásobnou úèinnou (efektivní) plochu antény s 3dB zvýením zisku dostaneme zpravidla dvojicí rovnobìných antén,
øazených nad sebou nebo vedle sebe v optimální vzdálenosti, závislé na vyzaøovacích
úhlech antény. Úèinné plochy obou antén se
spolu mají dotýkat, nikoli pøekrývat.
l U simulované antény T 416 s úhly 42 o
a 48 o na 750 MHz by mìla èinit jejich optimální rozteè ve svislé rovinì 1 λ, tj. 400 mm.
Pøibliuje se jí 30o rozevøení vnìjích direktorových øad podle úpravy è. 5. se ziskem
14,6 dBi na nejvyím kmitoètu 750 MHz.
Tam ji mají poslední direktory vnìjích øad
vzájemnou rozteè 440 mm. Jsou to vak rozbíhavé, nikoli rovnobìné øady, take ani pøi
optimálním rozevøení nelze poèítat s plným
3dB zvýením zisku.
l U nových antén se rozevøení direktorových øad pohybuje jen kolem 10 o, jako
v úpravì è. 3, kdy se s 1 m dlouhou anténou
dosahuje na konci TV UHF pásma zisku do
13 dBi. Úèinné plochy dvou antén, reprezentovaných jen rozbíhavou dvojicí direktorových øad, se v tomto pøípadì jetì pøekrývají,
take zvýení zisku je malé.
l Potlaèení zpìtného pøíjmu (F/B) je pùsobením úhlového reflektoru pøíznivé v celém IV. a V. pásmu, nezávisle na uspoøádání
direktorových øad.
l Impedanèní pøizpùsobení je ovlivnìno
pouitým symetrizaèním/transformaèním
èlenem, instalovaným v ochranném krytu anténních svorek, pøípadnì i se zesilovaèem.
Proto nebylo zahrnuto do simulace anténních systémù.
l Impedance vlastní antény na svorkách
pøed symetrizaèním èlenem je vìtinou pøíznivá a v celém pásmu obvykle kolísá kolem
hodnoty 300 Ω. Ovlivnují ji pøedevím rozmìry a tvar celovlnného dipólu s tìsným irokopásmovým direktorem a nerezonanèní irokopásmový úhlový reflektor.
(Pokraèování)
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Obr. 3 a, b. Smìrové
diagramy pùvodní antény T 416 na kmitoètech 470 a 750 MHz
v rovinì E a H

a)

Obr. 4 a, b. Smìrové
diagramy antény typu
T 416 s úhlovým reflektorem na 470 (vlevo) a 750 MHz (vpravo) v rovinì E a H
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b)

b)
Obr. 5 a, b. Smìrové
diagramy antény typu
T 416 s úhlovým reflektorem a pøidanou
dvojicí shodných direktorových øad, s rozevøením 10 o na 470
a 750 MHz v rovinì
EaH

a)

Obr. 6 a, b. Smìrové
diagramy antény typu
T 416 s úhlovým reflektorem a dvojicí
shodných direktorových øad s rozevøením 30 o na kmitoètech 470 a 750 MHz
v rovinì E a H

Obr. 7. Poèítaèové
schéma antény T 416
s úhlovým reflektorem
a dvojicí direktorových
øad s rozevøením 30 o.
Proudové
obloení
vech prvkù antény platí na kmitoètu 750 MHz
ve svislé rovinì (H)
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