O anténách
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V 6. èásti, vìnované soufázovì napájeným ètveøicím celovlnných dipólù pøed
odraznou plochou (velká síta), jsme také zmínili jejich polovièní variantu. Dvojice celovlnných dipólù (tzv. malé síto) bývá neprávem opomíjena, pøestoe se
pøíznivì uplatní v nehomogenním elmag. poli, kde nelze úèinnì vyuít ziskovìjích
a tudí i rozmìrnìjích antén.
Antény s vyím ziskem èasto nepøináejí pøedpokládané zlepení pøíjmu TV.
Pøíèinou mùe být slabý signál v místì
pøedpokládaného umístìní antény. Pøemístìním antény se pøíjem èasto zlepí
a zisk antény se uplatní/projeví.
Pøíjem se vak nezlepí, pokud je
v místì zamýleného i alternativního
umístìní antény nerovnomìrné  nehomogenní elmag. pole, zpùsobené interferencí pøímých a odraených elmag. vln od
nejrùznìjích objektù pøed i za anténou
nebo v jejím okolí. Na jednotlivé anténní
prvky v takovém prostøedí dopadá elmag.
vlnìní s rùznou fází i amplitudou, take
anténní vlastnosti (parametry) platné
(a mìøené) v podmínkách volného prostoru se zde neuplatní. Budou více èi ménì
odliné od vlastností (parametrù) zmìøených a deklarovaných.
Antény se mìøí na vyhovujícím (terénním) anténním pracoviti. V prostoru
zaujímaném mìøenou anténou se tam
nemá na mìøených kmitoètech mìnit intenzita elmag. pole o více ne 0,5 dB.
Døíve se tento prostor provìøoval zkuebním dipólem s pøipojeným mìrným pøijímaèem, na kterém se kontrolovalo kolísání elmag. pole. Dnes se anténní vlastnosti
mìøí v nákladných bezodrazových komorách, které tyto podmínky splòují v irokém kmitoètovém pásmu.
Intenzita nehomogenního elmag. pole
zpravidla kolísá v pùlvlnných periodách,
co omezuje rozmìry vyhovujících antén
pøiblinì na pùlvlnné délky.
Jde tedy o antény relativnì malé,
s nepøevládajícím rozmìrem v ádném
smìru. Tìmto poadavkùm tedy vyhovují
antény krátké, ploné, lze øíci kompaktní,
napø. i tzv. malá síta  dvojice paralelnì
napájených celovlnných záøièù umístìné
asi 0,25 λ pøed spoleèným (síovým) reflektorem, s plochou kolem 1 x 1 λ a deklarovaným ziskem 9 a 11 dBi. Èasto
jsou konstrukènì odvozené z velkého
síta, tedy ze sérioparalelnì napájené
ètyødipólové varianty bez vnìjí dvojice
záøièù a s odpovídajícím zmenením reflektorového síta.

Optimalizací rozteèe obou celovlnných
irokopásmových záøièù se v pásmu 470 
790 MHz mùe dosáhnout zisku 9,5 a
13,5 dBi, co je jen o trochu ménì, ne èiní
zisk ètyødipólové varianty, její rozteèe
jsou limitovány sérioparalelním (ladìným)
vedením s délkou 2x (λ/4 + λ/2).
Závislost zisku na vzájemné rozteèi
(S/λ) paralelnì napájených jednoduchých
celovlnných záøièù, umístìných λ/4 pøed
ideálním ploným reflektorem, znázoròuje
graf na obr. 1. Lze z nìj odhadnout pøibliný zisk antén tohoto typu.
Maximální zisk vykazuje toto uspoøádání s rozteèí kolem 0,7 a 0,75 λ, resp. kdy
v elevaèním smìrovém diagramu (tzn.
v rovinì H) dosáhne úroveò postranních lalokù -10 dB.

Obr. 2. Anténa SOLIGHT HN13

Simulované antény
Mezi simulované antény jsme vybrali tøi
typické antény, které se od sebe elektricky lií pøevánì jen úrovní zpìtného pøíjmu (parametr F/D v dB), závislé na propustnosti/úèinnosti (hustotì) pouitého
reflektoru. Proto jsou jejich graficky znázornìné prùbìhy zisku jetì doplnìny odpovídajícími prùbìhy zpìtného pøíjmu F/D
(obr. 8).
(Upravené) katalogové texty a èíselné
údaje doplòují vypoètené parametry simulovaných antén a dva charakteristické rozmìry:
l Zisk v dBi a úroveò zpìtného pøíjmu
 F/D v dB, uvedené i na smìrových diagramech (obr. 5a, b, 6a, b, 7a, b) na 470
a 790 MHz.
Rozteè dvojice celovlnných zaøièù (S)
a celkový rozmìr (P) reflektoru.

Anténa SOLIGHT HN13
(obr. 2, obr. 5a, b, c, d)

Venkovní anténa se zesilovaèem ASP-2/6-60 (zesílení 22 dB) pro základní pøíjem pozemního TV vysílání. Pøijímá televizní signál DVB-T v rozsahu K21 a K60
a digitální rozhlas DAB (!!) ve III. pásmu
b)

a)

Obr. 1. Zisk dvojice celovlnných záøièù
pøed ideálním ploným reflektorem
v závislosti na jejich vzájemné rozteèi S.
Platí pro jednoduché (jednovodièové)
záøièe

Obr. 4. Anténa VATEN síto malé-husté, upevnìná horizontálnì a); vertikálnì b)

Obr. 3. Anténa MAXIMUM UHF 2
v rozsahu K6 a K12. Na výstupu je F
konektor.
Anténu je moné namontovat na
svislý drák (stoár).
l G = 8,7  13,2 dBi (zisk vlastního
systému bez zesílení instalovaným
zesilovaèem), F/D -15 a -24 dB, S =
= 240 mm, P = 350 x 540 mm.
Bez dalích podrobností se uvádí
monost pøíjmu DAB rozhlasu ve III.
pásmu, kterou umoòuje instalovaný irokopásmový zesilovaè.
Ve III. pásmu se tato anténa (urèená
pro pøíjem DVB-T) jeví jako krátký H-dipól pøed malým ploným reflektorem.
Na obr. 5c, d jsou smìrové diagramy na
okrajových kmitoètech III. pásma (175 
 239 MHz). V souèasnosti jsou v ÈR
v provozu vysílaèe DAB rozhlasu v rozsahu 180 a 227 MHz.
Anténu lze ve III. pásmu povaovat
za anténu náhrakovou, která s pøipojeným zesilovaèem vyhoví pro (místní)
pøíjem DAB rozhlasu, který je vysílán
vdy s vertikální polarizací, která se nemusí shodovat s polarizací vysílaèù
DVB-T. Pro souèasný pøíjem DVB-T je
také nezbytná pásmová výhybka zaøazená v napájecím koaxiálním kabelu.
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Obr. 5a, b. Smìrové diagramy antény SOLIGHT HN13
na 470 a 790 MHz

Obr. 5c, d. Smìrové digramy antény SOLIGHT HN13
na 175 a 239 MHz

Obr. 6a, b. Smìrové diagramy antény MAXIMUM UHF 2
na 470 a 790 MHz

Obr. 7a, b. Smìrové diagramy antény VATEN
na 470 a 790 MHz

Tyto okolnosti vak katalogové údaje nezmiòují.

Anténa MAXIMUM UHF 2

Anténa VATEN, síto malé-husté,
horizontální polarizace
(obr. 4a a 7a, b);

(obr. 3 a 6a, b)

vertikální polarizace

Kvalitní anténa pro rozsah kmitoètù
470  790 MHz, K21  K60, zisk 6  8 dB,
pøedozadní pomìr 22 dB, impedance
75 Ω s výstupem na F konektor. Rozmìr
55 x 41 cm.
Vysoce kvalitní materiály urèené pro
venkovní pouití zaruèují dlouhou ivotnost.
l G = 9,4  13 dBi, F/B -20 a -12,5
dB, S = 270 mm, P = 410 x 550 mm.

irokopásmové televizní antény pro
pøíjem kanálù 21  69 (470  858 MHz)
s provozním ziskem 6  11,5 dB. Upevòovací tømen M6 lze pøipevnit na stoár
do prùmìru trubky max. 51 mm. Výhodou
tømenu je, e lze anténu upnout i na výloné rameno. Souèástí je adaptér, se
kterým je mono pøijímat vertikální polarizací. Po vyjmutí adaptéru lze pøijímat ho-

(obr. 4b a 7a, b)

rizontálnì. Jedná se tedy o anténu, se
kterou lze pøijímat vertikální nebo horizontální polarizací. Pøi uití vertikální polarizace je nutné do anténní krabice vyvrtat
otvor pro odtok vody. Povrchová úprava
reflektorù je speciálním èerným plastem
s UV stabilizátorem ISO 4892. Anténa je
vhodná do míst se èlenitým terénem. Anténa má hustí reflektorovou stìnu pro
zlepení pøedozadního pomìru. Rozmìr
40 x 58 cm.
Tyto pro zákazníka uiteèné informace jetì doplòují tøi obrázky s grafickými
prùbìhy elektrických parametrù.
l G = 9  12,7 dBi, F/B -18 a -24 dB,
S = 200 mm, P = 400 x 600 mm.

Celkové hodnocení
Ukazuje se, e zisky tìchto antén zaèínají zøetelnìji klesat a pøi F/B < 12 dB.
Uiteèné je také zjitìní, e pøi F/B >
20 dB, tedy s velmi hustou rozteèí rovnobìných reflektorových prvkù (< 20 mm =
< 0,05 λ na 790 MHz) se zisk ji nemìní,
a to ani pøed nekoneènou vodivou plochou, co prokázala simulace antén VATEN s rùznou hustotou reflektoru.
Úroveò zpìtného pøíjmu ovlivòuje nejen hustota reflektoru, ale i jeho plocha,
resp. její pøesah za ploný rozmìr záøièù.
Oboustranný pøesah 0,25 λ na 790 MHz
vyhovuje i na zaèátku pásma.
S ohledem na pøiblinì stejný zisk
ovlivní výbìr antény tohoto typu spíe
mechanické vlastnosti  sestavení, instalace, povrchová ochrana i zpùsob pøipojení koaxiálního kabelu (F konektor).
Svorková impedance vech antén kolísá prùmìrnì mezi 600 a 150 Ω, co pøiblinì odpovídá ÈSV (SWR) = 2 pøed symetrizaèním èlenem.
Obr. 8. Køivky zisku Gi a zpìtného pøíjmu F/D antén podle obr. 2, 3, 4 v pásmu 470 a 790 MHz
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