Smìrová anténa pro pásmo
430 a 440 MHz
Jindra Macoun, OK1VR
Autor popisuje jednoduchou pøestavbu populární televizní pøijímací antény typu TVa 21 a 60 (tzv. síto nebo matrace) pro radioamatérské pásmo 435 MHz. 4prvková soufázová anténa, urèená pùvodnì pro pøíjem televize ve IV. a V. pásmu, pracuje po úpravì jako dvojice horizontálních, pøíp.
vertikálních dipólù pøed odraznou plochou se ziskem 9 dBd a s velmi dobrým pøizpùsobením (ÈSV = 1,2) na impedanci 50 W.
S bìnými nástroji lze popsaným zpùsobem upravit i starí odloené antény a obejít tak konstrukènì-mechanické i materiálové starosti, které amatérskou výrobu antén zpravidla provázejí. Rozmìrová modifikace antény pro
pásmo 450 a 465 MHz usnadní v místì slabých signálù vstup do celulární
sítì systému NMT spoleènosti EuroTel.
Ploné soufázové anténní systémy
se v souèasné dobì pøi provozu na
amatérských pásmech VKV prakticky
neuívají. Pøevládajícími smìrovými anténami jsou zde ji dlouhá léta antény
typu Yagi. Z celé øady moných typù
jsou toti Yagiho antény pøi srovnatelných rozmìrech nejen výkonnìjí, ale
i konstrukènì jednoduí, co je ocenìno zvlátì pøi amatérské realizaci.
Popularita a roziøování Yagiho antén
se datuje od 50. let, kdy byly zveøejòovány poznatky z jejich váleèného vývoje a vyuití. Jetì v 60. letech s nimi
vak i na amatérských pásmech VKV
úspìnì soutìily právì smìrové soufázové systémy pùlvlnných, pøíp. celovlnných dipólù.
Nakonec vak Yagiho antény pøevládly - pøesto, e jsou úzkopásmovìjí a tím tedy i rozmìrovì kritiètìjí, co
sice neomezuje jejich pouití na úzkých
amatérských pásmech, ale ztìuje to

jejich realizaci. Navíc pak jsou ,yaginy
nároènìjí na homogenitu elektromagnetického pole v prostoru, který v pracovních polohách zaujímají. Prakticky
to znamená, e za jistých okolností se
jejich smìrové vlastnosti zcela neuplatní.
Tìmito neduhy se naproti tomu
ploné soufázové systémy nevyznaèují. Jsou relativnì irokopásmové, take
jejich rozmìry nejsou kritické. Nevelké
ploné systémy s malým podélným rozmìrem se uplatní i v ménì homogenním poli, jak je ostatnì známo z praxe
pøíjmu televizního.
Uvedené vlastnosti na stranì jedné,
i èetné dotazy k monosti pouít televizní antény pro pásmo 470 a 790 MHz
v pásmu 435 MHz na stranì druhé byly
podnìtem k popisované pøestavbì antény TVa 21-60.
Princip èinnosti soustavy soufázovì
napájených dipólù je veobecnì znám.
(Podrobné informace najde ètenáø napø.
v [1] a [2].) V naem pøípadì jsme pøed
ploný reflektor umístili pouze dva celovlnné dipóly. Více se jich toti pøed
pùvodní reflektorovou stìnu antény TVa
nevejde, má-li být její funkce zachována (obr. 1).
Pøi napájení dvojice celovlnných dipólù je tøeba vyøeit transformaci jejich
velké impedance na malou impedanci
50Ω napájeèe. Zachováme-li vak pùvodní vzdálenost reflektorové stìny od
dipólù, zmení se velká impedance di-

Obr. 2. Elektrické schéma antény

Obr. 3. Nosník izolátorù - jiná délka, nové otvory
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Obr. 1. Televizní anténa TVa 21-60
upravená pro pásmo 430 a 440 MHz
pólù pøiblinì na polovinu. Na druhé
stranì pak pouitím symetrizaèní a transformaèní smyèky λ/2 na konci napájeèe
50 Ω zvìtíme jeho impedanci na 200 Ω,
èím se impedanènímu pøizpùsobení
znaènì pøiblííme. Zámìr zachovat pùvodní rozteè a tím i impedanci symetrického vedení mezi izolátory dipólù si
vyádal mírnì prodlouit záøièe (take
jsou nyní elektricky delí ne 2x λ/2) tak,
aby jejich pøetransformované reaktanèní sloky bylo moné jednodue vykompenzovat pouze malou paralelní kapacitou a v ochranném krytu na svorkách
antény (obr. 2). Impedanèní køivka na
obr. 8 ukazuje, e se zámìr zdaøil, kdy
na f = 433 MHz je ÈSV = 1,2 a v pásmu
430 a 435 MHz nepøesahuje 1,4.
Znázornìný charakter impedance
naznaèuje monost dalího zlepení
ÈSV v irím pásmu sbalením impedanèní køivky paralelním úsekem λ/4
vedení s malou impedancí na svorkách
antény. Pøi pouití antény v amatérském pásmu to vak není nutné.
Smìrové diagramy v rovinì prvkù
(rovina E) a v rovinì kolmé na prvky
(rovina H) odpovídají rozmìrùm a typu
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Obr. 5. Rozmìry a úprava symetrizaèní smyèky v rozvinutém tvaru, zhotovené z min. souosého kabelu
VBPAM 50-1,5

Obr. 4. Nový záøiè a jeho upevnìní k reflektorové stìnì a symetrickému vedení.
(Znázornìna je pouze polovina záøièe - celovlnného dipólu)
antény, co je zøejmé i z 3dB íøky diagramù (tzv. úhel záøení, resp. pøíjmu),
která èiní 42 ° v rovinì E a 60 ° v rovinì
H. Prakticky to napø. znamená, e pro
vesmìrové pokrytí obsluhované oblasti by pøi vertikální polarizaci postaèily ji
4 antény tohoto typu seskupené kolem
jednoho stoáru.
Èinitel zpìtného záøení (ÈZZ) je
o nìco mení vlivem opaèné polarizace hustích vodièù reflektorové sítì
oproti pùvodnímu uspoøádání, kdy byly
dipóly s hustími vodièi reflektoru rovnobìné. Z provozních hledisek vak
lze povaovat ÈZZ = 18 dB za vyhovující. Zisk upravené antény je 9 dBd.
Tolik tedy ve struènosti k vf problematice upravované antény TVa.

Popis konstrukèních úprav
1) Odstraníme pùvodní záøièe odroubováním samoøezných vrutù v izolátorech.
2) Z nosného hranolu odroubujeme
vechny 4 izolátory a dva z nich upravíme tak, e noem odøízneme výstu-

pek, kolem kterého byl uloen vodiè
pùvodního záøièe.
3) Symetrické napájecí a fázovací
vedení zkrátíme tak, aby jeho celková
délka èinila 370 mm, resp. 2x 185 mm
z napájecího místa na zadní stranì
ochranného krytu. Zbývající pøekøíené
èásti nebudeme potøebovat.
4) Z U-závìsù odnýtujeme nosník
(15x15 mm) izolátorù a upravíme jej
podle obr. 3, tzn., e jej zkrátíme a vyvrtáme novou dvojici dìr pro nové upevnìní U-závìsù a dalí dvojici dìr pro
nové upevnìní izolátorù.
5) Pøemístíme oba U-závìsy s pøinýtovanými lùky stoárových pøíchytek do støedù delích stran reflektorové
sítì (viz obr. 1). Zároveò vytípneme
sousední úseky výztuných drátù tak,
aby vznikl prostor pro provleèení upevòovacích tømenù s matkami.
6) Do takto pøemístìných U-závìsù
upevníme zkrácený nosník s izolátory.
Do dráek izolátorù zaloíme konce
zkráceného symetrického vedení.
7) Zhotovíme 4 nové záøièe o délce
325 mm (podle obr. 4) napø. z prohnutého hliníkového pásku 12x 1,5 mm
nebo trubky o ∅ 6
a 8 mm, které ve
vzdálenosti 168 mm
od vnìjích koncù
podepøeme kovo-

Obr. 7. Pohled do
ochranného krytu
anténních svorek
se symetrizaèní
smyèkou a kompenzaèními kapacitami na pùvodní
cuprextitové destièce
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Obr. 6. Rozmìry a úprava kompenzaèní kapacity, zhotovené z min. souosého kabelu VBPAM 50-1,5. Ke kompenzaci je tøeba dvou kusù
vými izolátory ze stejného materiálu
tak, aby jejich výka nad reflektorovou
stìnou byla 90 mm. Tento rozmìr je
ostatnì dán výkou a upevnìním nosníku vèetnì izolátorù. Záøièe jsou tak
galvanicky spojeny s reflektorovou sítí
v napìovém uzlu stojaté vlny, co neovlivní vyzaøovací vlastnosti antény
v provozním pásmu. Dobrý kontakt
vnitøních koncù záøièù s vodièi symetrického vedení zabezpeèíme buï pùvodními samoøeznými vruty nebo lépe
rouby M4x16 mm s matkami. Vzhledem k tomu, e tyto kontakty jsou prakticky v napìových maximech, tzn.
v místì velké impedance, je jejich kvalita vyhovující.
8) Pùvodní symetrizaèní smyèku
z bílé miniaturní dvoulinky na kuprextitové destièce nahradíme symetrizaèní
smyèkou z min. souosého kablíku
VBPAM 50-1,5 podle obr. 5 a 7. Z tého kablíku zhotovíme symetrickou stínìnou paralelní kompenzaèní kapacitu podle obr. 6 a 7. Vnitøní vodièe
kompenzaèních úsekù pøipájíme na
pájecí oka pod kontaktními rouby M4
x10 mm. Stínìní obou úsekù jsou spájena navzájem a nemusí být uzemnìna. K dalímu pájecímu oku pod jedním (libovolným) kontaktním roubem
pøipájíme vnitøní vodiè napájecího kabelu. Jeho stínìní je kabelovou pøíchytkou pøitlaèeno k mìdìné fólii kuprextitové destièky. Z této destièky té
odstraníme pùvodní uzemòovací tlumivky. Galvanické spojení záøièù s konstrukcí antény (ochranu proti úèinkùm
atmosférické elektøiny) nyní zabezpeèují kovové podpìry záøièù (obr. 4). Napájecí kabel provleèeme dírou v nosníku 15x 15 mm mezi vodièi symetrického
vedení a vedeme jej dále podél nebo
za reflektorovou stìnou.
Popsaná konstrukèní úprava vyhovuje pro vodorovnou - horizontální po-
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larizaci antény. Pokud chceme pracovat s polarizací vertikální (obr. 1), upevníme reflektorovou stìnu ke stoáru
opìt na výku. Pùvodní tømeny vak
musíme doplnit vhodnými opìrnými
deskami, které pøiloíme na vnitøní stranu reflektorové sítì. Po sestavení a instalaci antény potøeme vechny roubované spoje i kontakty slabou vrstvou
Resistinu ML. Ochráníme je tak dlouhodobì proti korozi a usnadníme jejich
pøípadnou demontá.
Popsaná anténa samozøejmì nenahradí ziskové Yagiho antény pro DXprovoz, mùe se vak uplatnit pøi Provozním aktivech, pøi provozu FM pøes
pøevádìèe, ale i v anténní výbavì sítì
paketových pøevádìèù. Snadná instalace na stávající anténní stoáry její pouití usnadòuje. Z jednotlivých antén
pak lze snadno sestavovat víceèlenné
anténní systémy s vìtím ziskem, popø.
s urèitým charakterem azimutálního vyzaøování.
Komu by èinila pøestavba antény
TVa potíe, mùe si upravenou anténu
objednat u výrobce pùvodní televizní
verze na adrese: Prùmyslový podnik
mìsta Plznì, Kovovýroba Vochov,
303 70 Plzeò. Objednat lze i antény pro
pásmo 450 a 465 MHz (mobilní sí EUROTEL NMT, popø. pro uvolnìné kmitoèty podle generálního povolení ÈTÚ).

Elektrické a mechanické
parametry antény
Kmitoètové pásmo: 430 a 440 MHz.
íøka svazku - úhel záøení: Θ 3E = 42 °.
íøka svazku - úhel záøení: Θ 3H = 60 °.
Èinitel zpìtného záøení: ÈZZ = 18 dB.
Zisk proti dipólu λ/2: Gd = 9 dB.
Impedance antény: Za = 50 Ω.
Pøizpùsobení - èinitel stojatých vln:
ÈSV433 = 1,2.
ÈSV420-440 = 1,8.
Maximální rozmìry: 850x590x120 mm.
Hmotnost: 2 kg.
Maximální prùmìr stoáru: ∅ 58 mm.
Vìtrná zátì: 70 N (pro 80 kp/m2).

Úvaha na konec
Po uzávìrce jsme byli informováni,
e PPmP - Kovovýroba Vochov, kde se
antény vyrábìjí, byla privatizována.
Zatím není známo, zda nový majitel
výrobu antén zachová. Nemusíme pøipomínat, e plzeòské TV antény - síta
èi matrace jsou velmi populární, a to
jak elektrickými vlastnostmi, tak i dlouhou ivotností. Jdou stále na odbyt, by
dnes ji v mení míøe díky rozvoji kabelové a satelitní televize.
Na tuto skuteènost ovem musí nový
majitel závodu reagovat. Na Západì
omezil rozvoj kabelové televize produk-
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Obr. 8.
Impedanèní
køivka upravené
antény TVa, normalizovaná
na impedanci 50 Ω.. V pásmu
425 a 437 MHz je ÈSV (PSV) = 1,5
(nebo je mení). Anténu lze provozovat
té s kabelem o impedanci 75 Ω, kdy
ÈSV v pásmu 430 a 435 MHz nepøekroèí 1,5
ci klasických TV antén ji døíve. Výrobci antén tam vak reagovali velmi prunì a pøizpùsobili výrobní program novým trendùm zpravidla tak, aby vyuili
a znovu zhodnotili letité zkuenosti
z pùvodní výroby.
Tak napø. známá anténáøská firma
KATHREIN rozjela výrobu rozsáhlého
sortimentu antén pro základnové stanice celulárních sítí systémù NMT a
GSM a zcela bezkonkurenènì s ním
vpadla i k nám, kde díky nekoncepèním zmìnám v souvislosti s privatizací
vùbec nenarazila na ádnou konkurenci.
Kde zùstali nai výrobci, po léta zásobující speciálního zákazníka anténami veho druhu? Vdy lo o výrobu
technologicky relativnì nenároènou,
která byla profesionálnì na velmi dobré úrovni. Spoleènosti EuroTel a RadioMobil dnes vybavují stovky základnových stanic tisíci antén zahranièní výroby za ceny a 10x vìtí, ne za jakou
by je byli schopni produkovat tuzemtí
výrobci. e tím zároveò pøispívají k pasivní obchodní bilanci, není tøeba zdù-

razòovat. Ale nic jiného jim za dneního stavu nezbývá.
Na výe zmínìné antény jsou samozøejmì kladeny velké nároky elektrické, ale zvlátì pak mechanické - odolnost proti vnìjím vlivùm a ivotnost,
které tìko splní malí producenti TV pøijímacích antén - výrobkù, spadajících
do oblasti spotøební elektroniky. Charakter jejich výroby by vak splnil mení nároky na stacionární a mobilní antény uivatelù tìchto sítí, popø. místních
podnikových a zájmových sítí na kmitoètech uvolnìných generálním povolením Èeského radiokomunikaèního
úøadu.
Ètenáø nech promine tento malý exkurs, který si autor nemohl odpustit.
Závìrem tedy jetì pøipomeòme: Kovovýroba - Vochov vyprodukovala od
roku 1969 témìø 1,5 miliónu antén.
Populárních tévéáèek (TVa 21-60)
bylo 1 150 000, z nich pak bylo 125 000
doplnìno direktorovými øadami.
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