Antény pro pøíjem

digitálního rozhlasu DAB+ (1)
Jindra Macoun, OK1VR

Pro místní pøíjem digitálního rozhlasu DAB+ v kmitoètovém pásmu 174 
 230 MHz zpravidla vyhoví vnitøní (teleskopické) antény pøijímaèù. Pøíjem
v ménì pøíznivých podmínkách, popø. pøíjem dálkový vyaduje samostatné antény
vnìjí. Pouitelné jsou Yagiho antény, pùvodnì pro pøíjem analogové TV ve
III. pásmu. Zmíníme nìkteré typy z nevelkého sortimentu prodávaných antén a porovnáme poèítaèové parametry víceprvkových antén. Ale to a po úvodních informacích, doplnìných odkazy na uiteèné webové stránky zabývající se problematikou rozhlasu DAB. Ve 2. èásti popíeme anténní soustavu pro dálkový pøíjem
rozhlasových stanic DAB.
S rozvojem mobilních komunikací
a datových pøenosù stoupají nároky mobilních operátorù na dalí kmitoèty/kanály
UHF pásma, dosud obsazené televizním
vysíláním. Po ztrátì TV kanálù K61 a
K89 se v dohledné dobì omezí IV. a V.
TV pásmo na rozsah K21 a K50. Digitální technologíe vak tuto ztrátu kompenzuje, kdy v 8 MHz irokém TV kanálu 
nyní multiplexu, døíve obsazeném jedním
analogovým TV vysílaèem, umoòuje
souèasný provoz 8 televizních DVB-T vysílaèù a 8 rozhlasových DAB vysílaèù.
Zavádìná technologie DVB-T2 tento stav
posune jetì dále.
Zatím co televizní vysílání DVB-T ji
celoplonì pokrývá nae území, tak celoploné vysílání rozhlasu DAB v ÈR stále
neexistuje, i kdy nìkolik regionálních vysílaèù DAB je v provozu ji od roku 2003.
Aktuální vysílání na celostátním multiplexu 12C z praského vysílaèe na ikovì
je stále deklarováno jako termínované vysílání experimentální. K tomuto stavu
zøejmì pøispívají i tyto okolnosti:
l Spoleèenskou poptávku po celoploném pøíjmu kvalitního rozhlasu dostateènì plní rozsáhlá sí pozemních FM
vysílaèù v (CCIR) pásmu 88  108 MHz,
která nahradila bývalý FM rozhlas
v (OIRT) pásmu 66  73 MHz (zároveò
ale prakticky vymazala pøíjem zahranièních FM stanic).
l Pro pozemní poslech DAB rozhlasu
se vyuívá rozhlasových vysílaèù, provozovaných na TV multiplexech, a to i po-

mocí settopboxù pro DVB-T nebo novìji
pomocí DVB-T + DAB + FM - USB 2.0
stick boxù (tzv. klíèenek) s notebooky nebo
tablety.
l Pøíjem stovek vysílaèù rozhlasu DAB
lze snadno realizovat poslechem streamovaných internetových iRádií nebo pøíjmem
satelitním.
l Oficiální pøíèinou zaostávající digitalizace rozhlasového vysílání v ÈR je blíe
nespecifikovaná chybìjící legislativa.
l Proti digitalizaci rozhlasového vysílání DAB argumentují i nìkteøí mocní provozovatelé FM rozhlasu, jak to zaznìlo napø.
na konferenci Digimedia 2016 (10. 5.
2016), kde se mimo jiné diskutovalo i o digitálním rozhlasovém vysílání a jeho komerèní realitì. Autentické znìní jednoho
pøíspìvku najdou zájemci na webu Digizone.
Tyto okonosti se zøejmì neuplatòují ve
vìtinì sousedních zemí, kde je celoploné rozhlasové vysílání DAB provozováno
v plnì obsazených multiplexech desítkami
DAB rádií èasto s maximálním datovým tokem. V Norsku dokonce ji zcela nahradilo
FM rozhlas v pásmu 88  108 MHz.
Ná èlánek se nechce zabývat celou
problematikou DAB pøíjmu. Proto odkazujeme na vyèerpávající informace na webových stránkách mnoha internetových
serverù (viz kapitola Uiteèné webové
stránky na str. 32), vèetnì významných
èeských webù, které usnadní orientaci novým zájemcùm o pøíjem digitálního rozhlasu DAB.

Tab. 1. Èeské DAB vysílaèe seøazené podle kanálù
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Èeské Radiokomunikace doèasnì pøeruily pilotní digitální rozhlasové vysílání z vysílaèe Praha - Strahov, aby dne 6. 8. 2015 zahájily experimentální digitální rozhlasové vysílání ve spolupráci s Èeským rozhlasem z vysílaèe Praha - ikov na celoploném
multiplexu 12C. (Nìkteré informace v tab. 1 nemusí být relevantní, vzhledem k aktuálním zmìnám, resp. rozporným informacím z jednotlivých webù.)

Obr. 1. Anténa Emme Esse 15RB3

Obr. 2. Anténní soustava sestavená
z antén Kathrein AV12 Multika

Obr. 3. Anténa KOVOPLAST TA 1014,
pùvodnì typ S1114GL
Jsou to pøedevím stránky Èeského
telekomunikaèního úøadu www.dtv.ctu.
cz a internetové stránky tøí èeských
operátorù (oficiálnì tzv. dritelù pøídìlu
kmitoètù pro provoz DAB rádií):
RTI cz s.r.o.  www.rticz.com
TELEKO s.r.o.  www.teleko.cz
ÈRa  Èeské radiokomunikace, a.s.
 https://www.radiokomunikace.cz/dab
Dále pak stránky èeského rozhlasu
http://www.rozhlas.cz/digital/portal/
a web www.ceskyrozhlas.digital.cz, který provozuje spoleènost RTI cz, s.r.o.,
Plzeò.
Z jeho tlaèítkové lity se doklikáme
na stránky: Aktuálnì  Co je DAB  Historie  DAB v ÈR  Pøijímaèe  DAB ve
svìtì  Odkazy  Aktuální seznam èeských stanic vèetnì mapy pokrytí atd.,
atd. Pod tlaèítkem odkazy pak najdeme
webové adresy podobnì uspoøádaných
stránek evropských DAB rádií:
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Napø.:
www.digitalradio.de,
www.bayerndigitalradio.de,
www.polskieradio.pl/240,Cyfrowe-radioDAB,
www.digitalradio-oestereich.com a dalí
i s odkazy na mnohé dalí DAB stránky.

Antény pro DAB
O antény pro pøíjem DAB rozhlasu se
zajímají zejména tradicionalisté upøednostòující klasický pozemní (terestriální)
pøíjem místního i zahranièního DAB rozhlasu, nezávislého na dostupnosti (placeného) mobilního nebo internetového
pøipojení, jak to dokládají diskusní fóra
na nìkterých webových serverech.
Vzhledem k pøevládajícímu pøíjmu
rozhlasového vysílání DAB integrovanými
(vnitøními) anténami DAB rádií je poptávka po vnìjích anténách zanedbatelná. Do znaèné míry to souvisí i s nemoností pøipojit k vìtinì pøijímaèù vnìjí
anténu, protoe nemají IEC anténní konektor. Jeho svépomocnou instalací a pøipojením vnìjí antény se pøíjem podstatnì zlepí, ale pøichází se tím o záruku na
pøijímaè.
Pøi vyí citlivosti digitálních rozhlasových pøijímaèù vyhoví pøevládající jednoduché vnìjí vertikální dipóly, èasto
v kombinaci s anténou pro FM rozhlas
i pro (vesmìrový) pøíjem stanic vzdálenìjích.
V omezené nabídce smìrových antén obvykle najdeme jen krátké, 3- a
5prvkové ,yaginy. Pouze nìkolik firem
dodává víceprvkové ,yaginy se ziskem
nad 10 dB, které jsou ádoucí pro pøíjem
v nepøíznivých podmínkách nebo pro pøíjem dálkový.
Na doprovodných ilustraèních katalogových obrázcích smìrových DAB antén
jsou zpravidla znázornìny jako horizontálnì polarizované, ignorující výluènì
vertikálnì polarizované vysílání rozhlasu DAB. Vìtinou jsou to pøevzaté pùvodní obrázky TV antén pro III. pásmo.
DAB kanály/multiplexy

(TA 1014)

Obr. 4. Smìrové parametry (Gi, F/B) antén Emme Esse 15RB3, Kathrein AV 12
Multika a KOVOPLAST TA 1014
v pásmu 174  230 MHz

Víceprvkové antény
Rozvoj rozhlasu DAB nevyprovokoval
výrobce antén k vývoji nových typù,
jako pøi digitalizaci televizního vysílání.
Velmi diskutované víceráhnové DVB-T
antény s nezvykle uspoøádanými direktorovými øadami a s nadsazenými smìrovými parametry byly dùvodem pro jejich
analýzu poèítaèovou simulací, publikovanou nedávno na stránkách PE-AR 8/2015
a 4/2016).
Vlnové délky DAB kmitoètù (1,72 
 1,3 m) omezují výrobnì-technické podmínky, jaké mìli výrobci antén pøi volbì
rùzných typù s tøetinovými délkami kmitoètù DVB-T. Pøevládají tedy osvìdèené
antény typu Yagi. Pro poèítaèovou simulaci jsme vybrali tøi typovì i rozmìrovì témìø shodné Yagiho antény, které se od
sebe lií jen poètem, uspoøádáním a rozmìry direktorových a reflektorových prvkù, upevnìných vodivì na jediném ráhnu.
Rozmìrové podklady pro poèítaèovou
simulaci poskytly firmy ALTEI (p. Wustinger), TIPA-eu a KOVOPLAST Chlumec n. C.
U kadé antény uvádíme katalogové
a vypoètené parametry (l) spolu s celkovou délkou antény  Lc [m], Lc [λ230 ] na
230 MHz. Zisk (G) je zaokrouhlen na desetiny dBi, na celá èísla zpìtný pøíjem
(F/B) a úhly pøíjmu v obou polarizaèních
rovinách  Θ3E (v rovinì prvkù) a Θ3H
(v rovinì kolmé na prvky, který se uplatní
pøi smìrování vertikálnì polarizované
DAB antény).
Smìrové parametry v pásmu 174 a
230 MHz jsou znázornìny graficky na
obr. 4.

Témìø shodné maximální zisky odpovídají prakticky stejné délce antén.
Neshodný prùbìh zisku na niích kmitoètech pásma je ovlivnìn rùzným uspoøádáním direktorových øad, liících se vzájemnou rozteèí a délkou direktorù i jejich
poètem. Hustí direktory zvyují zisk
na niích kmitoètech pásma. Pøíznivé
potlaèení zpìtného pøíjmu (F/B) zabezpeèuje i dvouprvkový reflektor antény Kathrein AV12.
Vechny antény jsou témìø v celém
pásmu pomìrnì dobøe pøizpùsobeny
k impedanci 300 Ω, resp. na 75ohmovém
výstupu feritového elevátoru 4 : 1 (300/
/75 Ω), který je vestavìn v ochranném
krytu anténních svorek.
Emme Esse 15RB3 (obr. 1)
15prvková Yagiho anténa s tøíprvkovým reflektorem (tzv. trigonální uspoøádání). Podle katalogových údajù je urèena pro pøíjem v pásmu 174 a 230 MHz.
Udává se zisk G = 9 a 12 dB, zpìtný pøíjem F/B 26 dB.
(www.emmeesse.it/it/categoria.asp)
l G = 10  12,9 dBi, F/B = 15  32 dB,
Θ3E = 52 o  38 o, Θ3H = 68 o  42 o, Lc =
= 3,08 m = 2,36 λ230.
Kathrein AV12  Multika 125 (obr. 2)
12prvková Yagiho anténa s dvouprvkovým reflektorem na kanály 5  12. Podle katalogových údajù zisk 7,5  12,5 dB,
úhly 60 o  38 o, 83 o  42 o, F/B 18  26 dB
(https://www.kathrein.de/en/sat/product/
211473/).
l G = 8,8  13,6 dBi, F/B = 19  22 dB,
Θ3E = 57 o  35 o, Θ3H = 75 o  39 o, Lc =
= 3,37 m, Lc = 2,58 λ230.
KOVOPLAST S1411GL (obr. 3)
14prvková Yagiho anténa se 4prvkovým rovinným reflektorem pùvodnì pro
pásmo 206  230 MHz. Uvádí se zisk
12 dB a F/B 28 dB a úhly 37 o a 55 o.
(Pøevzato z údajù www.kovoplast.cz/
download/ant.pdf, ke kterým se vrátíme
ve 2. èásti.)
l G = 8,6 dBi, F/B = 5  34 dB, Θ3E =
= 55 o  39 o, Θ3H = 74 o  44 o, Lc = 3,42 m
= 2,62 λ230.
Tyto údaje platí s prodlouenými reflektorovými prvky (4x 900 mm) pro
zvýení F/B -15 dB na zaèátku pásma
(174 MHz) z pùvodních -5 dB u antény
pro pásmo 206  230 MHz.

Uiteèné webové stránky
www.digitalradiodab.cz/
www.digistranky.cz/digitalni-rozhlas/digitalni-rozhlasove-vysilani.html
www.ctu.cz/seznam-vysilacich-siti-t-dab
www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab/bayern-dab.html
www.ukwtv.de/cms/sender-tabelle.htm
www.ukwtv.de/cms/
www.radiosvet.wz.cz/digiradio/digiradio.
html
www.omko.cz/digitalni-radia/informace/
pureradio.cz/eshop-info-www/dab-digitalni-rozhlas-v-Cr/
www.dx.cz
www.digizone.cz/clanky/dab-versus-fmcro-a-cra-proti-apsv-a-jake-je-prosimskore/
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Proto se tam také neznázoròuje výloníkové upevnìní Yagi antény, vyluèující
prùchod svislého stoáru øadou svislých
direktorù, který smìrové vlastnosti antény
zhoruje.
Tento problém nahrává sestavì anténní soustavy ze dvou vertikálnì polarizovaných antén spojených rozpìrnou
tyèí, upevnìnou k pùvodním stoárovým
pøíchytkám (obr. 2). Stoár se tím dostane mimo øady svislých direktorù, a spolu
s výraznì tíhlejím diagramem mùe
mít taková 2èlenná anténní soustava a
o 3 dB vyí zisk.
U této sestavy, optimalizované vzájemnou rozteèí obou dílèích antén na maximální zisk, se vedle hlavního laloku
zákonitì objeví dva laloky postranní
(-10 dB), oddìlené hlubokými minimy,
které mohou pøípadnì potlaèit neádoucí
pøíjem (ruení) na pøijímaném kmitoètu
ze smìrù témìø shodných se smìrem
k ádanému vysílaèi.
Charakteristickou vlastností vertikálnì
polarizovaných krátkých (3- a 5prvkových) ,yagin je mení smìrovost ve vodorovné rovinì (kolmé k vertikálním prvkùm), projevující se pomìrnì irokým
maximem. Krátké ,yaginy mají vdy vìtí
rozdíl v íøkách (úhlech pøíjmu) obou polarizaèních rovin.
V pomìrnì irokém kmitoètovém pásmu rozhlasu DAB (174  230 MHz, popø.
a 240 MHz) se u ,yagin uplatní a 4 dB
rozdíl v zisku na poèátku a konci pásma.
Proto se mezi prodávanými DAB anténami objevují také antény logaritmicko-periodické, charakterizované konstantním
ziskem v irokém kmitoètovém pásmu.
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