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Nové smìrové antény pro pøíjem DVB-T v pásmu 470 a 790 MHz jsou v podstatì konstrukèní modifikací klasických Yagiho antén. Lepích smìrových vlastností se u nich má dosáhnout nìkolika samostatnými øadami direktorù, buzenými
jedním záøièem. Jejich elektrické vlastnosti lze dnes spolehlivì urèit/ovìøit poèítaèovou simulací (viz 1. èást) místo pracného a nákladného mìøení. Nároènìjí je
ji poèítaèová simulace 63prvkové (RETRO) antény FESA 418 UN 60 (firmy
HIRSCHMANN z r. 1979!) se skupinovými direktory na spoleèném ráhnu, kterou
známe jako vynikající, ale ji nevyrábìnou anténu této kategorie. Pøidáváme ji do
této 2. èásti zároveò jako pøíspìvek k souèasné retrománii, která pøipomíná polozapomenuté a nedocenìné produkty nedávné doby. V dalí èásti posoudíme stejným zpùsobem nìkteré typy souèasných antén pro pøíjem DVB-T.
Ani dnení pokraèování èlánku není
propagací ji neperspektivního terestriálního (pozemního) pøíjmu DVB-T.
Reaguje jen na souèasný stav, kdy se
s anténními problémy provázejícími individuální pøíjem èeských i zahranièních
DVB-T vysílaèù vnìjími (smìrovými)
anténami stále potýká øada zájemcù, jak
to dokládají diskuzní fóra na nìkterých
webových stránkách [1, 2]. Èlánek by
pak mìl oslovit nejen zájemce o tento pøíjem TV, ale i ostatní, kteøí chtìjí jen lépe
porozumìt podobným anténním aplikacím.

Antény
se skupinovými direktory
Jsou v podstatì zjednoduené soustavy Yagiho antén [3], jejich direktorové øady jsou seskupeny kolem jediného, spoleèného ráhna a buzeny jedním,
zpravidla celovlnným záøièem.
Jsou to známé a stále pouívané typy
X-COLOR (obr. 2) s dvìma øadami irokopásmových direktorù kolem spoleèného ráhna, buzené celovlnným dipólem
pøed úhlovým síovým reflektorem.
Lií se tak od nových antén s nìkolika ráhny osazenými jednoduchými direktory.
Z konstrukènì-mechanických dùvodù
lze tento typ antén prakticky realizovat jen
u TV antén na IV. a V. pásmo, dnes tedy
u antén pro pøíjem DVB-T. I tak jsou vzájemné vzdálenosti øad mení ne optimální, které lze realizovat jen u klasických
anténních soustav se stejným poètem
optimálnì uspoøádaných samostatných
antén dílèích, kterými mohou být i antény

Obr. 2. Anténa typu X-COLOR s dvìma
øadami direktorù na spoleèném ráhnu
se skupinovými direktory (obr. 1). Vezmeme-li vak v úvahu vlivy redukující zisk
tìchto klasických anténních soustav
(ztráty ve sloitìjím napájecím systému,
nehomogenita elmag. pole ve vìtím prostoru zabíraném rozmìrnìjí soustavou
i poruchovost dílèích napájeèù z dvoulinek apod.), pak je moné povaovat antény se skupinovými direktory za zdaøilou
konstrukci, která má své oprávnìní a která se ji døíve prakticky osvìdèila.
Zmíníme podrobnìji jednu z nejlepích antén tohoto druhu, retroanténu

Tab. 1. Vypoètené parametry (prakticky shodné s katalogovými
údaji z roku 1979):
f [MHz]
Gi [dBi]
Θ3E
Θ3H
F/B [dB]
SWR300Ω

470
12,1 (9,9)
41,4 o (56,6 o)
42,8 o (57 o)
30 (32,5)
< 1,5

650

Obr. 1. Anténní soustava sestavená ze
zkrácených antén X-COLOR se ziskem
kolem 17 dBd umoòovala v 80. letech
v Praze ve Stranicích pravidelný pøíjem
rakouské TV na K 32 z Gaisbergu u Salzburgu)
FESA 418 UN 60 firmy Hirschmann [4,
obr. 11], sestavenou ze ètyø samostatných direktorových øad, buzených jediným celovlnným záøièem, u které jsme
poèítaèovou simulací ovìøili tehdy uvádìné mìøené i deklarované parametry
(obr. 3).
Výchozí informací pro simulaci modelu v programu EZNEC+ 5.0 jsou rozkreslené a okótované èásti antény dle obr. 3
a 4 (publikované ji v AR-B 1/1982).
Doplòují je dále uvedené rozteèe p1 a
p23 pasivních prvkù od záøièe (v mm), poèínaje rozteèí p1 k prvnímu, tzv. irokopásmovému direktoru, který má výrazný
vliv na impedanèní pøizpùsobení antény:
p1 = 45, p2 = 20 (65), p3 = 50 (105), p4
= 55 (170), p5 = 50 (220), p6 = 65 (285),
p 7 = 75 (360), p 8 = 90 (450), p 9 = 100
(550), p10 = 110 (660), p11 = 120 (780),
p12  14 = 130 (910, 1040, 1170), p15  22 =
140 (1310, 1450, 1590, 1730, 1870,
2010, 2150, 2290), p23 = 130 (2420).
Èísla v závorkách jsou souètovými
vzdálenostmi od záøièe, usnadòujícími
zadávání polohy prvkù pøi simulaci antény. Støed úhlového reflektoru, jeho ramena svírají úhel 150 °, leí ve vzdálenosti pr = -200 mm od záøièe.
Poèítaèový model antény (obr. 4) je
sestaven ze 118 prvkù s 1390 segmenty,
nezbytnými pro výpoèty parametrù na
nejvyím kmitoètu  790 MHz. Z tohoto
poètu tvoøí zjednoduený model úhlového
reflektoru 24 rovnobìných dostateènì
hustých prvkù.
Grafické znázornìní výpoètù je na
obr. 6 a, b, c (smìrové diagramy) a obr. 7
(svorková impedance), vypoètené parametry jsou v tab. 1.

790

15,5 (11,1)
27 o (41,8 o)
27 o (45,2 o)
29 (32,7)
<1,5

18,5 (15,1)
18,8 o (27,8 o)
19,4 o (29 o)
19
(34)
1,8

Údaje v závorkách platí pro klasické uspoøádání s jednou øadou direktorù na nosném ráhnu, s pùlvlnným dipólem, ale s pùvodním úhlovým reflektorem z 24 rovnobìných vodièù. Plné
vyuití dobrých smìrových vlastností tak dlouhé antény vak
pøedpokládá dostateènì homogenní elmag. pole v okolí antény.
Tedy co nejvýe a ve volném prostoru.

Obr. 3. Schéma antény FESA 418 UN 60 (Hirschmann, 1979)
pro IV. a V. pásmo s úhlovým reflektorem, irokopásmovým
celovlnným záøièem a 86 direktory seskupenými do 4 øad na
spoleèném ráhnu
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Obr. 5. Poèítaèové schéma antény
dle obr. 3 s proudovým obloením anténních prvkù
na kmitoètu 790 MHz

Obr. 6. Smìrové diagramy antény dle obr. 3 na 470, 650 a 790 MHz v obou polarizaèních rovinách. U kadého diagramu je uveden zisk v dBi a 3dB íøka diagramu ve
stupních. Úroveò zpìtného pøíjmu a postranních lalokù lze odeèíst z kruhových dB
stupnic
ná. Stejný prùbìh má i zmìna opaèná.
Jde o tzv. cliff efekt (z angl. útes, sráz),
provázející pøíjem DVB-T.
Prakticky to znamená, e i malá zmìna zisku, nasmìrování, polohy, ale i napájení antény mùe zabezpeèit kvalitní
pøíjem v zdánlivì beznadìjné situaci.
V tìchto pøípadech se pak uplatní pøi pøíjmu DVB-T antény s vìtím ziskem.

Uiteèné webové stránky
polovina
úhlového
reflektoru

Obr. 4. Rozkreslené èásti antény dle obr.
3 umoòují pøípadnou realizaci, ale i simulaci PC modelu v pravoúhlé souøadnicové soustavì programu EZNEC. Nakreslené rameno úhlového reflektoru je
simulováno 12 rovnobìnými vodièi

ñ

Cliff efekt
Závìrem pøipomeòme jeden významný rozdíl mezi pøíjmem analogové a digitální televize, který se uplatní pøi instalaci
a nastavování antény v ménì pøíznivých
podmínkách a podporuje instalaci antén
s vìtím ziskem.
Pokud jsme u analogové TV zlepovali
nevalný pøíjem, charakterizovaný zaumìným obrazem, pak toto zaumìní postupnì mizelo s vìtím ziskem, lepím
nasmìrováním nebo výhodnìjí polohou
pøijímací antény. Kadý malý, pozitivní èi
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Obr. 7. Svorková impedance antény
v pásmu 470 a 790 MHz (vztaená k impedanci 300 Ω ) ve výøezu Smithova
diagramu
negativní krok se projevil na kvalitì obrazu. Pøedpokladem úspìchu byl alespoò
minimální signál (obraz) v místì pøíjmu.
Tato okolnost usnadòovala pøi pøíjmu
analogové TV postupné zlepování pøíjmu a do jistého optima, které moná dokonalý obraz nenabízelo, ale pøíjem byl
koukatelný.
Princip digitální TV takový postup neumoòuje. Pøechod z ádného pøíjmu
k dobrému pøíjmu, ale i opaènì je velmi
strmý. Nastane bìhem velmi malé zmìny
v úrovni pøijímaného signálu. Napø. vlivem promìnlivých povìtrnostních podmínek, ale i pøi náhlém ruení nejrùznìjího
druhu. Pøi malém poklesu intenzity signálu obraz náhle ztuhne, zaène kostièkovat a pak docela zmizí a obrazovka zèer-
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[1] www.digitálnítelevize.cz: Vyèerpávajícím zpùsobem informuje o aktuálním
stavu vysílání DVB-T u nás a v sousedních zemích (multiplexy/kmitoèty, výkony,
polarizace). Obsahuje i rozsáhlou kapitolu
o anténách a anténních soustavách [3,
4], zakonèenou podrobným pøehledem
prodávaných TV antén, vèetnì katalogových údajù s rozmìrovými a elektrickými
parametry. Pøipojeno je diskuzní fórum
o anténní a pøíbuzné problematice.
[2] www.digizone.cz: Diskuzní fórum,
testy set-top boxù a TV pøijímaèù.
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