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Do dubnového pøíspìvku o anténách pro pøíjem DVB-T jsme zaøadili anténu logaritmicko-periodickou dipólovou (LPD). Z odborného hlediska splòuje právì tento typ antény vìtinu poadavkù na irokopásmový pøíjem v celém IV. a V. pásmu,
resp. v aktuálnì uívaném kmitoètovém rozsahu 470 a 790 MHz.
Z dosud posuzovaných antén, pouívaných pro pøíjem DVB-T, je logaritmicko-periodická dipólová anténa (LPDA)
principiálnì jedinou irokopásmovou
anténou, tzn. anténou, její elektrické
vlastnosti jsou kmitoètovì nezávislé.
Jako typická irokopásmová anténa má
na vech kmitoètech daného pásma konstantní elektrické parametry. Vykazuje
tam prakticky konstantní zisk a tím
i shodný tvar smìrového diagramu (úhly
pøíjmu v obou polarizaèních rovinách),
spolu s konstantní a malou úrovní zpìtného pøíjmu a velmi dobrým pøizpùsobením
k impedanci koaxiálního kabelu (75 Ω)
bez samostatného symetrizaèního/transformaèního èlenu.
Symetrizaci tvoøí dvojité (nosné) ráhno (symetrické vedení) s protaeným koaxiálním napájeèem, jeho vnitøní vodiè je
v ochranném krytu pøed nejkratím prvkem antény galvanicky spojen s druhým
vodièem (ètvercovým profilem) ráhna.
K vodièùm ráhna jsou støídavì upevnìny pravé a levé poloviny dipólù. Touto
opakovanou zmìnou fáze o 180 o dochází k jednosmìrnému pøíjmu (záøení) antény ve smìru nejkratích prvkù. Na konci ráhna, za nejdelím prvkem jsou oba
vodièe (ètvercové profily) zkratovány. Poloha zkratu spolu s délkou nejdelího prvku urèují nejnií provozní kmitoèet LPD
antény.
Z místa napájení u nejkratího prvku
postupuje podél (nosného) symetrického
vedení elmag. vlna a budí jednotlivé dipóly. Podstatná èást vf energie je pøijímána
(vyzaøována) prvky, jejich rezonanèní
délka se blíí polovinì aktuální vlnové
délky pøísluného kmitoètu. Tyto prvky
tvoøí tzv. aktivní zónu antény. Úèinnou èástí antény je vlastnì jen aktivní
zóna. Její délka zùstává vzhledem k vlnové délce konstantní. Aktivní zóna je
ohranièena prvky, jejich proudové zatíení (obloení) je proti maximu pøiblinì
o 10 dB nií (viz obr. 7 a, b). Delí dipóly, právì tak jako prvky kratí, leící mimo aktivní zónu, se na pøíjmu (vyzaøování) antény témìø nepodílejí.
Se stoupajícím kmitoètem se aktivní
zóña pøesunuje ke kratím prvkùm. Její
fyzická délka se zmenuje, ale elektrická
délka zùstává konstantní. Proto se
zisk LPD antén v provozním pásmu, pro
které je anténa navrena, nemìní. Závisí
na délce aktivní zóny. Ta se mìní s délkou antény a poètem prvkù, resp. s íøkou provozního pásma LPD antény.
Aktivní zónu si mùeme názornìji
pøedstavit jako (malou) Yagiho anténu
instalovanou na ráhnu LPD antény.
Malé rozmìry antén (aktivních zón),
s vysokým èinitelem zpìtného pøíjmu
(F/B > 20 a 25 dB) se i s mením ziskem dobøe uplatòují v místech, kde se

jiné typy antén neosvìdèily, napø. v nepøíznivých podmínkách nerovnomìrného (nehomogenního) rozloení DVB-T signálù.
Tolik tedy struènì k typickým vlastnostem LPD antén, které byly na stránkách
PE-AR ji podrobnìji probírány vèetnì výpoèetních metod [1].

Obr. 1. LPD anténa
FRACARRO LP45F

Tøi LPD antény
Prodávané LPD antény rùzných výrobcù/prodejcù s témìø shodným konstrukèním øeením se od sebe prakticky lií jen
svojí celkovou délkou, která vìtinou nepøekraèuje 1 m a usnadòuje jejich pøedstoárové upevnìní na konci ráhna. Proto
jsme k posouzení a ovìøení elektrických
vlastností vybrali jen tøi typické antény rozdílné délky.
Zatímco døíve hodnocené TV antény
(yaginy, síta) mívají elektrické parametry
èasto nereálnì nadsazeny, tak u LPD antén se uvádìné hodnoty pøibliují skuteèným, resp. simulovaným.
LPD antény jsou zpravidla sestaveny,
co usnadòuje jejich instalaci.
Posuzované, ale i dalí nìkteré antény
jsou nìkterými e-shopy i odbornými prodejnami prodávány pod jiným ne pùvodním
továrním oznaèením.
Pùvodní doprovodné texty posuzovaných antén jsou (odbornìji) upraveny a závìrem (l) doplnìny parametry simulovaných modelù:
l Zisk Gi [dBi], úroveò zpìtného pøíjmu
F/B [dB] a pøizpùsobení SWR75Ω.
Smìrové diagramy na obr. 4, 5, 6 platí
jen na kmitoètu 600 MHz v obou polarizaèních rovinách, mají v celém pásmu UHF
témìø shodný tvar vèetnì èíselných parametrù.

Obr. 2. LPD anténa
GoSat - Minilog

Obr. 3. Anténa Emme Esse 2160 UCL P9

Anténa FRACARRO LP45F (obr. 1)
14prvková venkovní LPD anténa pro
pøíjem DVB-T v pásmu 470  890 MHz
s udávaným ziskem 11 dB. F/B se neuvádí. Instalace je snadná. Dodává se (v plastovém obalu) ji sestavena a opatøena
F konektorem. Pøísluenstvím je i redukce
stoárové pøíchytky pro vertikální polarizaci. Celková délka antény je 990 mm, délka
vlastní logaritmicko-periodické struktury
èiní 810 mm. Anténní prvky jsou spolehlivì
vetknuty do ètvercových profilù (14 x 14 mm)
obou duralových nosníkù, které se smìrem
od napájeného konce rozbíhají.
l Gi = 9,5  9,8 dBi, F/B = 25  35 dB,
SWR75Ω < 1,5.
Dobré pøizpùsobení ovlivòuje u této
LPD antény zmìna vlnové impedance symetrického nosného vedení ze 170 Ω
(u zkratovaného konce) na 80 Ω (v místì
napájení), realizovaná sniující se rozteèí
obou vodièù (profilù) ráhna (viz obr. 1).
!! Anténa má pøíznivé parametry ji
od 430 MHz, take je pouitelná i v ama-

Obr. 3 a. Pahýlový filtr antény
Emme Esse 2160 UCL P9
térském pásmu 435 MHz a pásmu
PMR s parametry: Gi = 9,5 dBi, F/B =
= 20 dB, SWR = 2 !!
Podobné parametry má anténa i za
horní hranicí DVB-T pásma, resp. a do
kmitoètu 900 MHz.
Je to zøejmé i z proudového zatíení
(obloení) anténních prvkù na kmitoètech 450 a 860 MHz, znázornìného na
obr. 7 a, b. Výe zmínìné aktivní zóny
neleí na úplných koncích LPD struktury.
Anténa je tedy zbyteènì irokopásmová. Aktuální parametr tau  τ (viz
lit. [1]) definující pomìr délek sousedních prvkù je 0,92, ale mohl by být vìtí.
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Obr. 4. Smìrové diagramy antény
FRACARRO LP45F na 600 MHz

Obr. 5. Smìrové diagramy antény
GoSat GSA  Minilog na 600 MHz

Obr. 6. Smìrové diagramy antény
Emme Esse 2160 UCL P9 na 600 MHz

a)

ñ

b)
Obr. 7 a, b. Proudové obloení aktivních prvkù (dipólù) antény FRACARRO na 450 a 860 MHz

Anténa GoSat GSA - Minilog
(obr. 2)
10prvková venkovní LPD anténa
(uvádí se 20 prvkù, tj. pùlprvkù), s integrovaným zesilovaèem vestavìným
v ochranném krytu napájecích svorek.
Zisk (se zesilovaèem) = 10,5  12,5 dB.
Pøísluenstvím antény je samostatný
DC zdroj 12 V/100 mA s napájecí výhybkou. Celková délka antény je 350 mm,
délka LPD struktury je 260 mm. Jde o anténu velmi krátkou, vhodnou do nepøíznivých podmínek nehomogenního elmag.
pole. Malý zisk LPD struktury je kompenzován rozumným zesílením integrovaného zesilovaèe.
Anténa je sestavena a dodávána v krabicovém obalu.
l G i = 6,5  7 dBi, F/B = 22 dB,
SWR75Ω < 2.

Anténa Emme Esse
2160 UCL P9 LTE free (obr. 3)

Θ3E = 55 o, délka 1100 mm a F konektor.
Anténa je v transportním obalu sestavena. Anténa je opatøena patentovaným
pahýlovým filtrem pro potlaèení ruivých signálù z pásma LTE.
l Gi =10  10,5 dBi, F/B = 30 dB, Θ3E
= 55 o, Θ3H = 70 o, SWR < 2.
Poètem prvkù se anténa témìø shoduje s anténou FRACARRO LP45F. Její LP
struktura je o 100 mm delí, tedy s vìtím parametrem tau  τ = 0,94 (viz [1]),
tzn. s ponìkud delí aktivní zónou, a proto i ponìkud vìtím ziskem.
Tzv. pahýlový filtr je vlastnì otevøené
ètvrtvlnné symetrické vedení, pøipojené
paralelnì k nosnému vedení LP struktury
(obr. 3a) pøed nejkratím záøièem.
Teoreticky je takové vedení vf zkratem na odpovídajícím ètvrtvlnném kmitoètu, resp. útlumem vloeným do napájeèe v pásmu ovlivnìném kvalitou a (malou)
selektivitou tohoto obvodu. V tomto pøípadì by tedy mìlo omezit pøíjem signálù

z LTE pásma. Simulace prokázala, e se
tak stane zvýením SWR na konci pásma
(obr. 9), tzn. útlumem LTE pásma. Tento
jednoduchý pahýlový l/4 filtr s vlnovou impedancí 250 Ω, naladìný délkou 80 a 85 mm obou vodièù pøiblinì na
900 MHz, vak signály z LTE pásma sníí o 5,5 a 13 dB, zároveò vak omezí a
o -5 dB signály z nejvyích multiplexù
pásma UHF. Na obr. 9 je prùbìh SWR
v pásmu 470 a 860 MHz bez filtru a s filtrem.
Ztráty v dB sice sníí provozní zisk
antény, ale její smìrovost (závislou na diagramech záøení), která je u pøizpùsobené antény shodná s vypoèteným ziskem,
nezmìní.
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13prvková LPD anténa pro pøíjem
v pásmu K21  K60. Z katalogových informací výrobce: G = 11 dB, F/B = 30 dB,

Obr. 8. ÈSV (SWR) antén FRACARRO LP45F,GoSat GSA Minilog v pásmu 430 a 860 MHz na impedanci 75 Ω jsou
velmi pøíznivé
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Obr. 9. ÈSV (SWR) antény Emme Esse 2160 UCL P9
v pásmu 470  860 MHz bez pahýlového filtru
a s pahýlovým filtrem na impedanci 75 Ω
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