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Obr. 3. Anténa
GoSat GSA
(vlevo)

Jindra Macoun, OK1VR

a)

Poèítaèovou simulací jsme ji posoudili vlastnosti nìkolika nových antén
pro pøíjem DVB-T, odvozených z irokopásmových antén typu Yagi (PE-AR 8 a
12/2015). Sortiment prodávaných antén nicménì stále doplòují klasické typy
antén z éry analogové, které jsou pouitelné i pro pøíjem DVB-T, i kdy to výrobci/prodejci antén nepropagují. Pøestoe jsou jejich vlastnosti známé, podrobili
jsme je stejné poèítaèové simulaci, která ovìøí, porovná a doplní jejich elektrické
parametry.
V sortimentu prodávaných TV pøijímadièù) spolu s rozmìry záøièù (dipólù)
cích antén se stále objevují klasické typy
a vzdálenost od reflektoru ovlivòují impeantén z éry analogové televize. Kromì
danci i smìrovost celé soustavy.
Yagiho antén s øadou nenapájených (diPùvodnì krátkovlnná anténa je zde
rektorových) prvkù, s jednoduchým nebo
pouívána v relativnì irokém TV pásmu
úhlovým reflektorem, jsou to antény
s pomìrem kmitoètù 790/470 = 1,68,
s prvky napájenými. Vechny jejich
resp. 0,59. V tomto pomìru se také mìní
aktivní prvky jsou spojeny se svorkami
elektrické délky úsekù symetrických veantény, resp. s anténním napájeèem (kodení mezi záøièi.
axiálním kabelem), a to pøímo nebo proJe-li na 790 MHz elektrická délka vestøednictvím symetrizaèních/transformaèdení mezi svorkami antény a svorkami
ních obvodù.
záøièù 0,25 λ + 0,5 λ = 0,75 λ (prakticky
Jsou to soustavy soufázovì napáje100 a 200 mm), pak na 470 MHz je to
elektricky jen 0,1475 λ + 0,295 λ =
ných záøièù a antény logaritmicko-pe= 0,4425 λ. Vnìjí záøièe jsou tak ke
riodické. V obou pøípadech jde o pùvodsvorkám antény prakticky pøipojeny dvojinì krátkovlnné antény, konstrukènì
cí pùlvlnných symetrických úsekù, transa rozmìrovì transformované do TV páformujících vysokou impedanci celovlnsem, jako tzv. síta  matrace a logných záøièù na svorky antény. Proto jsou
-per. antény  logara. Oba typy antén
vnìjí záøièe ke svorkám antény pøizpùbyly ji mnohokráte popsány [1, 2, 3].
sobeny lépe ne záøièe vnitøní, které tak
Jako antény pro pøíjem TV vykazují jisté
záøení a impedanci za tìchto podmínek
specifické vlastnosti.
témìø neovlivòují. Je to zøejmé z pohledu
na nerovnomìrné proudové obloení záøiSoufázové záøièe
èù antény na 470 MHz (obr. 9).
Prakticky se to projeví na elevaèním
Typickým pøedstavitelem této TV andiagramu dvojicí výraznìjích postrantény je dvojice nebo ètveøice soufázovì
ních lalokù (obr. 6a, 7a, 8a), které se
napájených záøièù pøed ploným reflektouplatní pøi smìrování antény na vertikálnì
rem, vytvoøeným z rovnobìných nebo
polarizované vysílaèe na niích kmitomøíovì uspoøádaných vodièù. Jejich
ètech pásma. Z antény se tak vlastnì stásmìrovost pøiblinì odpovídá ploe souvá jen dvojice paralelnì napájených soustavy, resp. ploe reflektoru ozáøeného
fázových dipólù, s nevhodnou (pøíli
irokopásmovými celovlnnými záøièi,
velkou) rozteèí 0,885 λ.
uspoøádanými λ/2 nad sebou, pøiblinì
Zmínìné nedostatky nenajdeme u anλ/4 pøed ploným reflektorem.
ténních soustav, jejich vechny anténní
Tyto rozmìry platí pro vlnovou délku
jednotky jsou napájeny paralelnì (obr.
nejvyího provozního kmitoètu. V (do1b). Jsou vdy sestaveny z dvouèlenèasné) souèasnosti je to stále jetì kminých, paralelnì napájených jednotek. Patoèet 790 MHz (λ = 380 mm), kde má anralelní napájení odstraòuje kmitoètovou
téna obvykle nejvyí smìrovost/zisk.
závislost délek symetrických napájeèù
Nejpopulárnìjí je varianta se ètveøicí
a umoòuje zvolit mezi dvojicemi záøièù
záøièù spojených sérioparalelním syoptimální vzdálenost. Pro pøíjem TV se
metrickým ladìným vedením, napájeuívá nejjednoduí varianta  jedna dvoným uprostøed mezi vnitøními záøièi
jice celovlnných záøièù. K této jednodu(obr. 1). Délka ètyø ladìných úsekù veché a uiteèné anténì se jetì vrátíme.
dení mezi záøièi a svorkami antény, jejich
l
l
l
vlnová impedance (rozteè a prùmìr voNabízený sortiment soufázových antén (sít) se od sebe výraznì nelií. Antény se stejným poètem tvarovì si podobných záøièù mají prakticky stejný zisk.
Zøetelnìji se lií celkovým rozmìrem
(plochou) reflektoru a uspoøádáním
(hustotou) jeho vodièù, ovlivòujícími
b)
zpìtný pøíjem (F/B) antény. Právì tento
parametr pak bývá akcentován v popisu
antén.
Za zpìtný se povauje pøíjem z opaèného smìru. Je vyjádøen pomìrem intenzity signálù pøijímaných hlavním a zpìtným lalokem v azimutu 180 o v dB. Takto
definovaný F/B parametr je sice struèný,
Obr. 1. Sérioparalelní (a) a paralelní (b)
ale praxi nevyhovující, protoe ruivé odnapájení ètyødipólové soustavy
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Obr. 4. Anténa
OK21PD Emme Esse
(vpravo)

Obr. 5. Anténa VATEN-síto husté

razy nedopadají na pøijímací anténu pøesnì z tohoto azimutu.
Úplný diagram záøení charakterizuje
kromì hlavního laloku i nìkolik vedlejích
(postranních a zadních) symetricky uspoøádaných lalokù, jejich úhlová orientace
i úroveò v dB se s kmitoètem mìní.

Obr. 2. Nomogram pro úèinnost ploného reflektoru. Výkon pronikající reflektorem závisí na rozteèi a prùmìru rovnobìných vodièù.
Pøíklad: Je-li s = 0,1 λ a s/d = 24, prochází reflektorem 10 % výkonu (-10 dB).
Pøi stejné rozteèi lze pronikání sníit na
1 % (-20 dB) pøiblinì 5x vìtím prùmìrem vodièù. Napø. pøi f = 750 MHz (λ =
= 0,4 m) je útlum (zpìtný pøíjem) ÈZZ,
resp. F/B = -10 dB pøi s = 40 mm a d =
= 2 mm, nebo -20 dB pøi stejné rozteèi
s = 40 mm, ale d musí být 9 mm. Pro d =
= 2 mm a -20 dB musí být rozteè s =
= 15 mm
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a)

b)
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Obr. 6a, b, c. Smìrové diagramy antény GoSat GSA: a) 470 MHz; b) 700 MHz; c) 790 MHz
a)

b)

c)

Obr. 9. Anténa VATEN-síto husté s nerovnomìrným proudovým obloením anténních prvkù a smìrovým diagramem
v rovinì H na kmitoètu 470 MHz
irokopásmová televizní anténa pro
pøíjem kanálù 21  60 (470  790 MHz)
s provozním ziskem 10  12,8 dBd.
Upevòovací tømeny M6 lze upevnit na
stoár o prùmìru trubky do 51 mm. Anténa má hustí reflektorovou stìnu pro
zlepení pøedozadního pomìru a je vhodná do míst s èlenitým terénem. Povrchová úprava reflektorù je speciálním èerným
plastem s UV stabilizátorem ISO 4892.
l Gmax = 15,8 dBi, F/B = 20  25 dB.

Smìrové parametry

Obr . 7a, b, c. Smìrové diagramy antény OK21PD Emme Esse: a) 470 MHz; b) 700 MHz; c) 790 MHz
a)

ñ

b)

c)

Obr. 8a, b, c. Smìrové diagramy antény Vaten-síto husté: a) 470 MHz; b) 700 MHz; c) 790 MHz
Charakter i úroveò zpìtného pøíjmu
(záøení) proto nejlépe znázorní vypoètené
digramy v obou polarizaèních rovinách,
popø. prostorové (3D) diagramy na nìkolika kmitoètech pásma. Zdùrazòujeme vypoètené, protoe pro mìøení diagramù
s pøesným urèením zpìtných záøení malých úrovní (> 20 dB) je nezbytná nákladná bezodrazová komora nebo vyhovující
polygon terénní.
Úroveò zpìtného pøíjmu ovlivòuje pøedevím rozteè a prùmìr reflektorových
prvkù, polarizovaných shodnì se záøièi,
a pak i pøesah reflektoru za okrajové rozmìry soustavy záøièù.
Útlum záøení pronikajícího reflektorovou øadou rovnobìných záøièù lze odeèíst ze spojnicového diagramu (obr. 2).
Simulace antén potvrdila, e úroveò
zpìtného záøení ovlivòuje pøedevím rozmìrové uspoøádání rovnobìných, polarizaènì shodných vodièù. Zpevnìní reflektoru kolmými prvky ji výraznìji zpìtné
záøení neovlivòuje.

3 soufázové antény

Dále uvedené informaèní popisy antén, jak je prezentují obchodnící (e-shopy), bývá neúplný i matoucí. Webové
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stránky i katalogové listy výrobcù nabízejí
uiteènìjí informace.
l  Doplòující poèítaèové parametry
antény.

Anténa GoSat GSA-Universal LTE

Kanály 21  60, poèet prvkù 4, zisk 14 dB,
F-konektor, délka (výka): 800 mm.
Tato klasická irokopásmová anténa
s vestavìným LTE filtrem je vhodná pro
pøíjem DVB-T signálu v normách HD
MPEG 4, MPEG 2. Celohliníková pevná
konstrukce zajiuje stabilitu. Má excelentní pøíjmové vlastnosti. Zpracování antény umoòuje velmi snadné sloení a instalaci.
l Gmax = 14,5 dBi, F/B = 16  20 dB.

Anténa OK21PD Emme Esse-síto

Kanály 21  69, poèet prvkù 4, zisk 10
 13 dB, pøedozadní pomìr 22 dB, délka
(výka) 600 mm.
Vynikající znaèková panelová anténa
se ziskem a 13 dB pracující v uvedeném
rozsahu UHF.
l Gmax = 15 dBi, F/B = 14  22 dB.

hodnocených antén lze odeèíst z diagramù záøení na obr. 6, 7, 8. Pro kadou
z antén jsou znázornìny 3 smìrové diagramy v rovinì prvkù (E) a v rovinì kolmé
na prvky (H) na kmitoètech 470, 700
a 790 MHz. Kmitoèet 700 MHz byl zvolen
pro oèekávané omezení UHF TV pásma
do K50, take naznaèuje, jak tyto antény
bez úprav vyhoví v zúeném UHF TV
pásmu.
U kadého diagramu jsou èíselné
údaje o zisku (G [dBi]), úhlu pøíjmu v rovinách E a H (tj.íøce diagramu pro 3dB pokles pøijímaného signálu [o]) a zpìtném
pøíjmu (F/B v [dB]) v rozsahu azimutù
120 o  240 o, resp. 180 o ± 60 o .
Vypoètený zisk je v podstatì smìrovostí vyjádøenou v dB, urèenou z rozmìrù antény. Se skuteèným, pøesnìji
provozním ziskem se shoduje jen
u pøizpùsobené antény.
Impedance døíve simulovaných antén,
odvozených z antén Yagi s jediným napájeným prvkem, se v témìø celém UHF
pásmu pøibliují poadovaným 300 Ω.
U tìchto sério-paralelnì napájených ètyødipólových pøijímacích antén s relativnì
úzkopásmovými záøièi kolísá svorková
impedance pøiblinì mezi 150 a 300 Ω,
take ÈSV se pøibliuje hodnotám ÈSV >
> 2. Odpovídající ztráta tak sniuje uvádìný zisk antény o 0,5 a 1,5 dBi.
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Anténa VATEN-síto velké husté

Kanály 21  60, provozní zisk 10 
 12,8 dB, rozmìr 800 x 580 mm.
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