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Èlánek pokraèuje hodnocením smìrových vlastností nìkolika dalích typù
nových antén pro pøíjem DVB-T poèítaèovou simulací programem EZNEC+ 5.0.
Analyzuje se jen vlastní anténní struktura bez integrovaných zesilovaèù a LTE filtrù, které jsou u nìkterých antén instalovány v ochranných krytech napájecích
svorek a pøi aktivaci zesilovaèù pøíznivì, ale nìkdy i nepøíznivì ovlivòují pøíjem
DVB-T.
Také tato èást by mìla pomoci v orientaci mezi rozmanitým sortimentem nových antén pro pøíjem DVB-T nabízených jednak odbornými kamennými
prodejnami, a pak velkými e-shopy s nabídkou zboí veho druhu.
Za nové antény povaujme i nadále
antény odvozené z typu Yagi se skupinovými direktory, kdy jsou na kadé direktorové pozici ve shodné vzdálenosti od záøièe dva a ètyøi stejné direktory, upevnìné
na spoleèném nebo samostatném vodivém èi nevodivém ráhnu.
Anténu tak charakterizují rovnobìné nebo rozbíhavé, popø. rùznì tvarované øady shodných, nìkdy i postupnì
zkracovaných direktorù nad sebou nebo
vedle sebe, popø. nad sebou i vedle
sebe.
Zatímco u klasické úzkopásmové (kanálové) ,yaginy (pro pøíjem analogové
TV) byly zpravidla vechny direktory pøímé (lineární), tak u irokopásmových ,yagin se èasto pouívá rùznì tvarovaných
direktorù irokopásmových.
Jako direktor mùe v Yagiho anténì
pùsobit kadý prvek, bude-li se v celém
provozním pásmu jevit jako kapacita. Je
to obecná vlastnost antén s povrchovou
vlnou [1, 2], mezi které lze zaøadit i Yagiho antény (obr. 1).
Proto se u nových antén objevují direktorové øady s kapacitními prvky ve tvaru V, U, C, popø. prvky kruhové nebo diskové. Byly jimi napø. vybaveny ,yaginy
pro pøíjem TV v pásmu 2,4 MHz
(MMDS). V anténách se spoleèným ráhnem jsou obvykle uspoøádány v øadách
vedle sebe. (Tuto variantu DVB-T antén
posoudíme v dalí èásti).
Nelze øíci, e by rùzné tvary direktorù
zøetelnìji ovlivòovaly (mìnily) zisk antén.
Ten je dán pøedevím celkovou délkou
antény nebo prostorem, který celá anténní struktura, popø. víceèlenná anténní
soustava zaujímá.
Dosud provedené simulace potvrzují
pøedpokládaný vliv direktorových øad na
smìrové vlastnosti antén. Pøipomeòme
je:
l ,Yaginu s jedinou øadou direktorù
charakterizuje uí úhel pøíjmu (Θ3E) v rovinì prvkù (E) a irí úhel pøíjmu (Θ3H)
v rovinì kolmé na prvky (H). Rozdíl mezi
obìma úhly se na vyích kmitoètech
provozního pásma zmenuje. V rovinì H
se s kmitoètem také zvyuje úroveò (neádoucích) postranních lalokù. Lze je potlaèit postupným zkracováním délky
a zvìtující se rozteèí direktorù. Tato
úprava se vak u komerèních TV antén
zøejmì z výrobních dùvodù neobjevuje.
l Dvì a tøi øady direktorù nad sebou
ponìkud zvyují zisk na konci provozního

pásma, ale pøedevím sniují rozdíl mezi
úhly pøíjmu v obou polarizaèních rovinách. Na nejvyích kmitoètech pásma
má pak prostorový (3D) diagram pøíjmu
soumìrný, témìø rotaèní tvar. Úhel pøíjmu v rovinì H tam mùe být i uí ne
v rovinì E, co se pøíznivì projeví pøi pøíjmu vertikálnì polarizovaného vysílaní
(napø. ikov, K59). Zároveò se mùe
v závislosti na rozevøení direktorových
øad sníit v rovinì H úroveò postranních
lalokù. Rozbíhavé direktorové øady nepøispívají k zøetelnìjímu zvýení zisku pro
pøíli malé zvìtení uèinné plochy (apertury) antény (viz PE-AR 8/15), pøi pomìrnì malém úhlovém rozevøení direktorových øad.
l Dvì direktorové øady vedle sebe
zmenují úhel pøíjmu v rovinì prvkù (E),
a to opìt na nejvyích kmitoètech provozního pásma, kde mohou pøíznivì
ovlivnit i úroveò postranních lalokù. Uplatní se tedy hlavnì u pøíjmu horizontálnì
polarizovaných signálù.
l Vechny nové irokopásmové antény charakterizuje dvouramenný úhlový
reflektor [4] s rozevøením ramen kolem
110 o a plochou 1 x 1 λ, umístìný 150 a
200 mm za celovlnným irokopásmovým
záøièem. Tato anténní struktura zvyuje
zisk antény na nejniích kmitoètech pøiblinì na 10 dBi, kdy se tam vlastní direktorové øady jetì neuplatòují  prakticky tam nezabírají. Pøispívá také
k irokopásmovému potlaèení zpìtného
pøíjmu (F/B v dB).
l Kombinací úhlového reflektoru a direktorové èásti tak lze s pøijatelným,
i kdy nerovnomìrným prùbìhem zisku
pøekrýt pomìrnì iroké IV. a V. (TV) pásmo.
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Obr. 1. Nìkolik typù antén
s povrchovou vlnou:
a) Dielektrická anténa buzená vlnovodem (pouívá se napø. ve WiFI pásmu
5 GHz);
b) høebenová anténa buzená unipólem;
c) Yagiho anténa buzená dipólem;
d) doutníková anténa s direktorovými
kruhovými disky
Televes DAT HD Boss 790 LTE (obr. 2)
Rozsah 470  790 MHz, K21  60
(potlaèuje LTE pásmo), G = 17 dB (pasivní mód), G = 32 dB (aktivní mód). umové èíslo zesilovaèe 2 dB. Vyzaøovací úhly
30 o horizontální, 30 o vertikální. Délka
1112 mm, hmotnost 2,5 kg.
Tzv. inteligentní anténa, která díky
technologii BOSS (Balanced Output Signal System) umoòuje optimálnì nastavit
výstup integrovaného pøedzesilovaèe
MRD.
Anténa je speciálnì konstruovaná pro
pøíjem DVB-T signálu a mùe pracovat
i v pasivním reimu, kdy není externì napájena. Aktivní reim je automaticky aktivován pøivedením externího napájení

a)

Pøehled hodnocených antén
(vèetnì antén z PE-AR 10/2015)

Uvádíme jej s pùvodními katalogovými, resp. informaèními texty, které jsou
také na internetových stránkách e-shopù.
Tyto texty jsou si znaènì podobné a laik
zákazník se v nich nesnadno orientuje
(nìkdy i pro svéráznou i neodbornou
formulaci). Pomoci mùe kamenná prodejna s odbornou obsluhou, kde lze o anténách zpravidla získat dalí informace,
podpoøené zkueností a praxí odborníkù.
Nìkteré firmy mají na svých webových stránkách uiteèná diskuzní fóra
k prodávaným typùm antén,
(napø. www.eltasat.cz).
l U kadé antény je uveden vypoètený zisk Gmax v dBi a její celková délka Lc
v mm (od vrcholu úhlového reflektoru
k poslednímu direktoru) spolu s nìkterými
poznatky.
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Obr. 2. Anténa Televes DAT HD Boss
790 LTE (a), irokopásmový celovlnný
budicí dipól (b) a smìrové diagramy na
kmitoètu 750 MHz (c)
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Obr. 4. Anténa
45LC super DVBT
Emme Esse

ñ

12  24 V DC (SS). Zdroj není souèástí
balení. Anténa potlaèuje LTE pásmo.
!! Anténa je nabízena pod stejným typovým oznaèením ve dvou rozmìrových úpravách  è.149902 pro pásmo
do 790 MHz a è. 149982 pro pásmo do
698 MHz, které se od sebe lií jen délkou
direktorù. Èíslo rozmìrové úpravy není
z plastového obalu s montáními obrázky
zøejmé.
Nesymetrie direktorových øad deformuje na konci pásma smìrové diagramy
v rovinì H, kdy jsou ve smìru spodní,
5èlenné direktorové øady ponìkud potlaèeny postranní laloky (viz obr. 2c).
l Gmax 14,5 dBi/700 MHz, Lc 1100 mm.
Anténa GoSat GSA-27LTE
(PE-AR 10/15)
Kanály 21  60, poèet prvkù 27, zisk
10  15,5 dB, F/B 15  25 dB.
Délka 1060 mm.
Tato skvìlá anténa je vhodná pro pøíjem DVB-T signálu v normách HD MPEG
4 a také MPEG 2. Má excelentní pøíjmové
vlastnosti, a tak se pouívá zvlátì tam,
kde je nízká úroveò pøijímaného signálu.
Dá se také samozøejmì pouít i pro pøíjem pozemního analogového signálu.
Zpracování antény umoòuje velmi snadné sloení bìhem nìkolika sekund! Anténa má vestavìný LTE filtr.
l Gmax 14 dBi/750 MHz, Lc 900 mm.
Fuba DAT 902B  LTE (PE-AR 10/15)
Rozsah 470  860 MHz, K21  69,
zisk 15,5 dB, ÈZP 15  35 dB, impedance 75 Ω, výstupní konektor F, polarizace
V i H, poèet prvkù 25, prùmìr stoáru 25
 60 mm, rozmìry 970 x 500 x 95 mm,
hmotnost 1,8 kg, 27 prvkù + úhlový reflektor 120 o, 2x 4 prvky + 3 rozbíhavé
øady direktorù ± 5 o 7 + 8 + 7, ∅ 8 mm.
Nabízí velice jednoduchou instalaci
díky promylenému skládacímu systému.
Je vhodná do oblastí s nepøíznivými povìtrnostními podmínkami. Anténa získala
ocenìní za nejlepí anténu na veletrhu
Digi TV 2012 ve Varavì.
l Gmax 14,2 dBi/780 MHz, Lc 894 mm.
Ikusi FLASHD (PE-AR 10/15)
Rozsah 470  862 MHz, K21  69, G
a 16,5 dB (pasivnì), 34,5 dB (aktivnì).
Monost horizontální i vertikální polarizace, vyzaøovací úhly 25 o  40 o horizontálnì a 33 o  65 o v závislosti na úhlu
rozevøení (reflektoru). Pøipojení F konektorem s gumovou krytkou (v balení).
Délka 1050 mm, hmotnost 3 kg. Zelená barva izolaèních prvkù. Anténa má
3 sbíhavé øady direktorù ±5 o se dvìma
stupni nastavení geometrie.
Inovovaná varianta velice oblíbené
a kvalitní antény Ikusi FLASHD v aktivním provedení. Anténa je vybavena výkonným aktivním dipólem, se kterým dosahuje zisku a 35 dB. Proto se hodí i pro
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Obr. 5 Zisky G [dBi]
simulovaných antén
Fuba, GoSat, Televés, FLASHD, Fagor
RHOMBUS, 45SLC
super Emme Esse
v pásmu
470  822 MHz
dálkový pøíjem. Skvìle se hodí do oblastí
se patným pokrytím DVB-T signálem.
Je kompletnì smontovaná, do provozu se uvádí pouhým zamáèknutím tlaèítka a zatlaèením. Anténa je z hliníku
a ABS, je tak odolná proti povìtrnostním
vlivùm a pøi tom je velice lehká.
(Na webových stránkách firmy Ikusi
jsou propagaèní videa o instalaci antény.)
l Gmax 14,5 dBi/830 MHz, Lc 800 mm.
Fagor RHOMBUS (obr. 3)
Rozsah 470  790 MHz, K21  K60,
zisk 17 dB (pasivní reim), 34 dB (aktivní
reim), ÈZP 24 dB, napájení 12  24 V/
/45 mA, rozmìry balení jsou 600 x 375 x
x 170 mm, hmotnost 2,15 kg.
Robustní anténa urèená pro pøíjem digitálního a analogového signálu v pásmu
UHF. Anténa je vyrobena z hliníku a ABS.
Proto je lehká a snadno ji namontujete na
stoár s prùmìrem 25  50 mm.
Sloí se pouhým zacvaknutím reflektorù, direktoru a dipólu bez náøadí. Pøipojení antény zabere jen nìkolik sekund,
staèí pøipojit koaxiální kabel s gumovou
ochranou do F konektoru.
l Gmax 13,7 dBi/740 MHz. Lc 800 mm.
Anténa 45SLC super DVBT Emme Esse
Tato anténa je urèená do míst, kde
chceme pøijímat DVB-T signál. Má excelentní pøíjmové vlastnosti, a tak se pouívá zvlátì tam, kde je nízká úroven pøijímaného signálu. Dá se samozøejmì

a)

pouít i pro pøíjem pozemního analogového signálu. Kanály 21  60, poèet prvkù
47. Zisk 12  17 dB. F/B 32 dB, délka
1145 mm, 2,5 kg.
Hodnocená anténa má tøi soumìrné
øady direktorù (8  9  8). Neodpovídá
tedy obr. 4, který je pøedchozí (ji nevyrábìnou) variantou antény s direktory (9 
11  9) na stejnì dlouhých ráhnech.
l Gmax 14,4 dBi/750 MHz. Lc 1000 mm
lll
Dosud provedené simulace zatím nenabízejí jednoznaèného vítìze v kategorii nových antén z hlediska elektrických vlastností. Jednotlivé, stejnì
rozmìrné (dlouhé) antény se od sebe logicky lií jen málo. Zmìny geometrie
v dvojím rozevøení direktorových øad
nebo v dvojím úhlu svíraném rameny reflektoru, které nìkteré antény umoòují,
jsou témìø nemìøitelné a prakticky nepozorovatelné. Mohou se vak pøíznivì
uplatnit u antén instalovaných v nehomogenním elmag. poli.
Mezi informace zajímající neodborníka-spotøebitele je nutné zahrnout i návod
k sestavì, vlastní sestavu, montá (instalaci) i balení antén. Ty sice nejsou pøedmìtem naeho hodnocení, nicménì ze
zkueností pøi sestavách zapùjèených
vzorkù byla jednoznaènì nejsnadnìji sestavovanou anténou Ikusi FLASHD. Po
vyjmutí z pomìrnì rozmìrného obalu je
i neodborníkem sestavena do 3 vteøin.
Z pomìrnì malého krabicového obalu
lze snadno sestavit také anténu Fagor
RHOMBUS.
Nìkteøí naopak preferují pracnìjí sestavu antény, aby si s anténou více pohráli, a tak se s anténou lépe seznámili.
Uvítali by dokonce stavebnicové uspoøádání antény.
Zaznamenali jsme také úsmìvné poadavky na barevný vzhled antén.
Oranové izolaèní prvky antén GoSat
lépe ladí s èervenou (takovou) støení
krytinou, zatímco antény Ikusi FLASHD
Compact se zelenými izolaèními prvky se
lépe vyjímají na zelené støení plastové
krytinì.
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