O anténách
pro pøíjem DVB-T (5)
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Tato èást posuzuje irokopásmové Yagiho antény se skupinovými direktory,
tvoøené dvojicemi vodorovnì uspoøádaných prvkù, izolovanì upevnìných ke
spoleènému ráhnu. Nejsou to tedy antény nové. Jsou známé ji z doby analogové TV, napø. jako tzv. ,X colorky. Nové jsou jen dalí tvary direktorových prvkù, kterými se firmy snaí odliit své produkty s argumentací, e mají pøíznivìjí
vliv na anténní vlastnosti.
Dosud posuzované nové antény pro
pøíjem DVB-T charakterizovaly vícenásobné øady horizontálnì polarizovaných
lineárních (pøímých) direktorových prvkù
upevnìných na vodivých, ale i nevodivých
ráhnech nad sebou (v rovinì H, tedy
v rovinì kolmé k polarizaci prvkù).
Potvrdilo se, e jejich pøínos k celkovému zisku antény je v porovnání se ziskem antény s jedinou øadou direktorù pomìrnì malý. Pøíèinou je pomìrnì malé
úhlové rozevøení vnìjích direktorových
øad, nepøevyující ± 5 o, resp. 10 o a tím
i témìø zanedbatelné zvýení úèinné plochy (apertury) antény v rovinì jejího ústí,
na úrovni posledních direktorù.
Mají pøíznivìjí tvar smìrových diagramù na vyích kmitoètech pásma,
kde se témìø shodují pùvodnì rùzné íøky smìrových diagramù v obou polarizaèních rovinách. (Viz PE-AR 8/2015, str.
32, obr. 3b, 4b, 5b, 6b.)
Protoe se posuzovaly témìø stejnì
dlouhé antény, dosáhlo se u posuzovaných (simulovaných) antén témìø stejných maximálních ziskù.
Kmitoètovou oblast maximálního zisku
a jeho následný pokles (v LTE pásmu)
zøetelnì ovlivòuje jen fyzická délka a prùmìr lineárních direktorù vetknutých
vìtinou do vodivého ráhna, které fyzickou délku direktorù prodluuje pøiblinì
o tøetinu svého prùmìru oproti délce direktorù vetknutých do ráhna izolaèního.

Direktorové øady
horizontálnì
TV antény s vodorovnými dvojicemi
direktorových øad v podstatì nejsou novými TV anténami. Jako ,X-colorky se
tyto antény pouívaly na IV. a V. pásmu
ji v dobì analogové TV. Nové jsou ale
dalí tvary direktorových prvkù, upevnìné
izolovanì k nosnému ráhnu celé anténní
struktury.
Vìtinou to nejsou lineární (pøímé)
zkrácené prvky pùlvlnné, ale tvarovì
modifikované zkrácené prvky celovlnné, jak je zøejmé napø. z proudového obloení antény OPTICA s kruhovými direktorovými prvky (obr. 1d a obr. 5, 6).
Podobné, zpravidla zahranièní antény,
pùvodnì navrené pro pøíjem v pásmu

Obr. 2. Anténa
45 SGL Emme Esse

b)

c)
Obr. 3. Anténa
40 XWD Emme
Esse

d)

Obr. 4. Anténa Color DELTA Vaten

Obr. 5. Anténa
OPTICA Emme
Esse
K21 a K69 (tj. 470 a 862 MHz), jsou
i u nás nyní nabízeny vìtinou bez rozmìrových zmìn pro pøíjem v pásmu K21
a K60 (nìkdy i s deklarovaným omezením pøíjmu v pásmu LTE). irokopásmovìjí charakter vìtiny tvarovaných direktorù sniuje rozdíly zisku mezi K69 a K60
natolik, e antény jimi vybavené mohou
být bez rozmìrových úprav povaovány
za antény pro pásmo K21 a K60.
Zisk antény s horizontálními øadami
direktorù opìt ovlivòuje pøedevím celková délka antény a pak i vzájemná rozteè
obou vodorovnì uspoøádaných øad.
I kdy ji omezují konstrukèní monosti,
pøispívá k zúení smìrového diagramu
v horizontální rovinì, take i na nejvyích kmitoètech provozního pásma v oblasti maximálního zisku je úhel pøíjmu
v rovinì prvkù prùmìrnì o 8 o mení ne
v rovinì kolmé. U antén s vertikálnì
uspoøádanými øadami direktorù (PE-AR
8, 9, 10, 11/2015) byly oba úhly prakticky
shodné. Smìrování antény s horizontálnì
uspoøádanými direktory je proto ponìkud
ostøejí.

Obr. 1. Direktorové prvky horizontálnì
uspoøádané: a) prvek pøímý, lineární (45
SGL); b) vidlicový tvar < (40 XWD); c) vidlicový tvar < (DELTA); d) prvek kruhový
(OPTICA)

Direktorové prvky
Na obr. 1a, b, c, d jsou snímky direktorových prvkù, kterými jsou vybaveny
TV antény dle obr. 2, 3, 4 a 5 s horizontálnì uspoøádanými skupinovými direktory.
Aby pùsobily jako direktory, musí mít jejich vlastní impedance kapacitní charakter i na nejvyích kmitoètech pøijímaného pásma. Rozhodující je fyzická délka,
která je u lineárních (pøímých) prvkù kratí ne pùlvlnná délka elektrická a kratí
ne celovlnná elektrická délka u prvkù nelineárních (zahnutých, zalomených, ale
i kruhových).
Poèítaèovou simulaci usnadòují pøímé
i tvarované prvky z kruhových profilù
(kulatiny). Prvky (støíhané, lisované)
z plochých materiálù se nahradí simulovanými prvky ekvivalentního kruhového
profilu s efektivní fyzickou délkou (obvodem) tvarovaného prvku, sloenou z dostateèného poètu pøímých úsekù.
Napø. vidlicové < direktory antén Color DELTA, resp. 40 XWD byly simulovány 5 úseky kruhových profilù se tøemi
prùmìry. Kruhové direktory antény OPTICA nahradil estiúhelník z kruhových profilù, s obvodem pøibliujícím se vnìjímu
obvodu kruhového direktoru. Do hodno-

Praktická elektronika - A R 12/2015

12PEARs3132e.p65

31

16.11.2015, 19:11

31

ñ

Obr. 6. Pohled na anténu Emme Esse
OPTICA s proudovým obloením celovlnných kruhových anténních prvkù na
kmitoètu 750 MHz (E)

ñ

cení se nepodaøilo zahrnout obrácené U
direktory úspìných antén (AOT, AOS)
fy KATHREIN, které ji nejsou na trhu.

Ètyøi typické antény
Z mnoha podobných, s horizontálnì
uspoøádanými direktorovými prvky, seskupenými kolem spoleèného ráhna, pøed
pøiblinì stejným, 500 mm irokým,
dvouramenným úhlovým reflektorem s rozevøením 90 o a 110 o byly simulovány
programem EZNEC+ v.5.
Struèné (nìkdy doslovné) informace z firemní literatury nebo z webových stránek jsou doplnìny
l vypoèteným maximálním ziskem Gmax
[dBi] na odpovídajícím kmitoètu [MHz],
popø. dalími poznámkami.
Program pochopitelnì vygeneroval
u kadé antény i dalí parametry (znázornìné na obr. 6 a 7), které nemùeme na
omezené tiskové ploe publikovat.
Anténa 45 SGL Super G Emme Esse
Kvalitní znaèková 21prvková anténa
italského výrobce, urèená pro pøíjem v pásmu K21  K60 se ziskem 11 a 16,5 dB
a s pøedozadním pomìrem 28 dB. Má
8 párù pøedmontovaných hliníkových direktorových prvkù, take sestava antény
je velmi snadná.
l Gmax 15 dBi/822 MHz, délka 980 mm,
má pøímé direktory kruhového profilu.
Anténa 40 XWD Emme Esse
Skvìlá znaèková anténa od italského
výrobce. Má výborný zisk a je vhodná pro
pøíjem digitálního vysílání. Kanály K21 
K60, zisk 10  14,5 dB. Pøedozadní pomìr 26 dB.
l Gmax 15,5 dBi/830 MHz, délka 985 mm,
má < direktory, lisované/støíhané z plochého Al plechu. Jde o univerzální tvar,
opakující se vìtinou bez rozmìrových
zmìn u dalích antén jiných výrobcù.

Obr. 8. Køivky
zisku antén 45
SGL, 40 XWD,
Color DELTA,
OPTICA

Anténa Color DELTA  Vaten
Anténa pro pøíjem kanálù K21  K60
(470  790 MHz) s horizontální i vertikální
polarizací. Provozní zisk 7,5  14,8 dBd.
Upevòovací tømen M8 lze upnout na stoár do prùmìru max. 68 mm. Povrchová
úprava árový zinek. 134 cm dlouhá anténa je osazena 16 < direktory. Je konstruovaná jako alternativa za robustní antény pro dálkový pøíjem na rodinné domy.
l Gmax 16 dBi/860 MHz, délka 1340 mm,
<  direktory lisované/støíhané z plochého Al plechu mají stejný tvar i rozmìry
jako anténa 40 XWD. Údaje o zisku se
prakticky shodují s poèítaèovì odvozenými. Vyí zisk odpovídá delí anténì
(L c = 1350 mm = 3,5 λ 750 MHz ) oproti
ostatním (Lc´= 1000 mm = 2,6 λ750 MHz).
Pracnìjí sestavu antény kompenzuje
pøíznivá cena.
Anténa OPTICA Emme Esse
Je první celolakovaná anténa s nejvìtím stupnìm odolnosti proti korozi. Je vybavena prvky kruhového tvaru, které jsou
na ráhnu kompletnì sestavené, take
usnadòují rychlou a jednoduchou montá.
Anténa se doporuèuje v místech se slabým signálem a je optimalizována pro
pøíjem a do K60 se ziskem 11,5 a
15,5 dB, pøedozadní pomìr 28 dB.
l Gmax 15,5 dBi/822 MHz, délka 996 mm.
Jediná anténa s kruhovými celovlnnými

Anténní firmy a jejich weby
l Vaten  ÈR, Støelice, Výrobce rùzných
variant antén typu X-COLOR a antén
soufázových.
www.vaten.televiznianteny.com
l Antes  Klatovy. Pokraèující výroba
osvìdèených plzeòských sít.
www.antes-kt.cz

Uiteèné weby
[1] www.dvbservis.cz nabízí komplexní
sluby v oblasti pøíjmu televizního a rozhlasového vysílání. Úzce spolupracuje
s firmou Kathrein a odborným serverem
DigiZone.cz. Publikuje podrobné informace o celém sortimentu TV antén, vèetnì
diskusí k jednotlivým typùm.
[2] www.antena.cz  uiteèné stránky rodinné firmy s 40letou tradicí, zabývající
se anténní technikou a související problematikou. Napø. na stránkách http://www.
antena.cz/clanky/vse-o-lte-ruseni pøináí
vyèerpávající informace o problematice
LTE.
[3] www.antech.cz Firma ANTECH, spol.
s r. o. Bøeclav je výhradním distributorem
produktù panìlské firmy ALCAD pro ÈR
(viz PE 10/2015). Na webových stránkách jsou podrobné informace o celém
sortimentu produktù anténní techniky.

Obr. 7a, b. Smìrové diagramy antény 45 SGL na 470 a 790 MHz v obou polarizaèních rovinách (E  rovina prvkù  èervenì; H  rovina kolmá na prvky  modrá)
s údaji o zisku v dBi a úhlech pøíjmu
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direktory. Podobnì jako u vìtiny ostatních modelù firmy Emme Esse se uvádìné údaje o zisku prakticky shodují s poèítaèovì odvozenými. Je to kompaktní
velmi lehká anténa.
Prùbìh i max. hodnoty zisku v dBi,
znázornìné na obr. 8, charakterizují antény s rùznými typy direktorových prvkù.
Antény mají pøiblinì stejnou délku, ale
rozloení direktorových prvkù není shodné.
Z poèítaèových simulací dosud hodnocených irokopásmových Yagiho antén
s úhlovým reflektorem je zøejmé, e antény s horizontálnì uspoøádanými dvojicemi
direktorù mají prùmìrnì o 1,5 dB vìtí
maximální zisk ne stejnì dlouhé nové
dvou- a tøíráhnové antény s direktory
nad sebou.
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