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Ustawianie Anteny... Na Skróty

  Prawidłowe umiejscowienie i ustawienie anteny to  jeden z filarów  stabilnego odbioru  sygnałów DVB-T/T2.

  Antenę do odbioru DVB-T/T2 ustawiamy zawsze na  maximum wskazań jakości  odbieranych sygnałów z poszczególnych 
mux-ów, wskazywaną przez odbiornik TV, dekoder bądź komputer.

    Wskaźnik jakości sygnałów dla wszystkich odbieranych mux-ów powinien wskazywać  stabilne wartości maksymalne. 

    Odbiór sygnałów DVB-T/T2 przy wskazaniach jakości mniejszej niż maksymalna jest zwykle możliwy, jednakże należy się liczyć w 
takich przypadkach ze  zwiększoną wrażliwością odbiornika  na sporadycznie lub okresowo pojawiające się zakłócenia, mogące 
powodować zakłócenia obrazu i dźwięku, aż do całkowitego zaniku odbioru włącznie.

   Odbiornik może pokazywać  różne poziomy i jakości  odbieranych sygnałów dla poszczególnych mux-ów i są to sytuacje 
normalne.

    Wskaźnik poziomu (siły sygnału) odbieranego sygnału mux-a powinien pokazywać  wartość zbliżoną  do wskazań 
maksymalnych lub wartość maksymalną.

    Przy odbiorze kilku mux-ów (także tego samego nadajnika) może nastąpić sytuacja, że będą  różne ustawienia  kierunków 
anteny dla maksymalnych jakości sygnałów poszczególnych mux-ów. Należy wtedy wybrać ustawienie pośrednie dające jak 
najlepszą jakość odbieranych sygnałów dla poszczególnych mux-ów, ewentualnie rozważyć montaż dwu lub więcej anten .

    Jeśli przy prawidłowo ustawionej antenie osiągamy maksymalne wartości jakości odbieranych sygnałów mux-ów mając 
jednocześnie wskazania poziomów odbieranych sygnałów znacznie mniejsze od maksymalnych oraz pojawiające się zakłócenia 
odbioru należy dokonać  modernizacji instalacji .

    Dokładność ustawienia  anteny musi być jak największa. W trudnych warunkach odbiorczych dokładność ustawienia anteny 
sięga pojedynczych stopni kątowych. Ogólnie – czym antena jest dłuższa, tym większa precyzja ustawienia jest wymagana.

   Antenę ustawiamy  przekręcając ją  powoli  ponieważ wskaźniki jakości i poziomu sygnału w odbiornikach reagują zwykle 
bardzo powoli na ruch anteną. Opóźnienie zmiany wskazań może dochodzić do kilku sekund.

   Z uwagi na  specyfikę odbioru  sygnałów DVB-T/T2, kierunek ustawienia anteny nie musi pokrywać się zawsze z kierunkiem na 
nadajnik, z którego odbierane są mux-y. Dzieje się tak zwłaszcza przy odbiorach w trudnych warunkach (np. gęsta zabudowa 
miejska, tereny górskie, odbiór z sieci SFN...) W takich warunkach dokonuje się rutynowo sprawdzenia możliwości odbioru ze 
wszystkich możliwych kierunków, dostępnych z uwagi na miejsce i sposobu montażu anteny.

   Ustawienia anteny dokonuje się przy włączonej opcji podglądu jakości i poziomów odbieranych sygnałów lub wykorzystując 
 ręczną (manualną) instalację kanałów  (mux-ów), w zależności od posiadanego odbiornika.

   Wskazania poziomów i jakości odbieranych sygnałów są  indywidualne dla danego typu  odbiornika TV, dekodera DVB-T/T2 
czy oprogramowania komputerowego, tak więc nie należy ich porównywać pomiędzy różnymi typami odbiorników. 

   Nawet najlepsze i najbardziej dokładne ustawienie anteny   nie gwarantuje w 100%  przypadków możliwości uzyskania 
stabilnego odbioru sygnałów DVB-T/T2, co wynika ze specyfiki odbioru naziemnego.

   Znaczne  różnice we wskazaniach  poziomów i jakości odbieranych sygnałów mogą wystąpić nawet dla tego samego typu 
odbiornika, w zależności od jego wersji sprzętowej i oprogramowania.

   Jeśli odbiornik TV, dekoder DVB-T/T2 czy oprogramowanie komputerowe wyświetla tylko  jedno wskazanie,  to jest wskaźnik 
jakości sygnału  odbieranego mux-a.

   Odbiór sygnałów DVB-T/T2 jest wrażliwy na różnego rodzaju zmiany w warunkach nadawczych i odbiorczych, skutkiem czego 
antena może wymagać okazjonalnego  ponownego ustawienia,  co należy traktować jako rzecz normalną.
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Co Warto Wiedzieć:
Jakość odbieranego sygnału DVB-T/T2

W przypadku odbioru telewizji cyfrowej oglądany obraz telewizyjny nie daje nam prawie żadnej konkretnej informacji o jakości instalacji 
antenowej, poza najprostszymi, niewiele wnoszącymi wskazaniami, że jest OK (stabilny i pewny odbiór) lub jest źle (odbiór niestabilny / z 
zakłóceniami / brak odbioru).

Dlatego też  producenci  odbiorników  DVB-T/T2 udostępniają  w nich  narzędzia  (wskaźniki),  przy  pomocy  których  jesteśmy pośrednio 
informowani o stanie naszej instalacji antenowej, mogąc ocenić, czy jest ona odpowiednia, czy też nie, dla odbieranych sygnałów DVB-
T/T2.  Narzędzia te (wskaźniki) pozwalają również często na orientacyjne określenie przyczyn niesprawności (niepoprawności) instalacji  
antenowej.

Podstawowe narzędzia to wskaźniki   poziomu i  jakości   odbieranych sygnałów  DVB-T/T2.  O ile wskaźnik jakości odbieranych sygnałów 
DVB-T/T2 jest  zawsze dostępny w odbiorniku,  o tyle wskaźnik poziomu odbieranych sygnałów nie jest  już  aplikowany we wszystkich 
dostępnych na rynku odbiornikach.

Jakość odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 (mux-a) jest to ilość błędów zawartych w odbieranym sygnale.

Jakość odbieranego sygnału jest najważniejszym czynnikiem poprawnego, stabilnego odbioru sygnałów DVB-T/T2. 

Czym precyzyjniej ustawiona będzie antena odbierająca sygnały DVB-T/T2, tym ilość błędów w odbieranym sygnale cyfrowym DVB-T/T2 
będzie mniejsza, a co za tym idzie, odbiór DVB-T/T2 będzie stabilniejszy i bardziej odporny na wszelkie zakłócenia.

Jakość, a co za tym idzie i jej wskazania, dla każdego odbieranego mux-a mogą być różne i jest to sytuacja normalna wynikająca z różnych 
parametrów nadajników, warunków odbiorczych i właściwości instalacji odbiorczej.

O tym, czy odbierany sygnał  DVB-T/T2 jest  wystarczającej  (dobrej)  jakości,  można przekonać się,  niezależnie od informacji  o  jakości 
odbieranych sygnałów DVB-T/T2 podawanych przez odbiornik, obserwując wyświetlanie Teletextu programu telewizyjnego. 

Warunkiem poprawności odbioru programu nadawanego w DVB-T/T2 jest niezakłócony odbiór Teletextu z tego programu. 

Do sprawdzenia w powyższy sposób jakości odbieranego sygnału danego mux-a wystarczy sprawdzenie odbioru dowolnych stron Teletextu 
któregokolwiek z programów telewizyjnych nadawanych w tymże mux-e.

Pry sprawdzaniu odbioru Teletextu zwracamy głównie uwagę na przekłamania w wyświetlanej zawartości Teletextu: braki liter w wyrazach, 
zamiany liter w wyrazach, brak „ogonków” przy znakach diakrytycznych (ą, ę, ś, ń, etc...) lub braki części lub całości linii tekstu / grafiki.

Niestety,  nie  ma  jednolitego  systemu  prezentacji  jakości  odbieranego  sygnału  DVB-T/T2 w  dostępnych  obecnie  odbiornikach  TV, 
dekoderach DVB-T/T2 oraz oprogramowaniu komputerowym. Jakość odbieranego sygnału  może być podawana przez telewizor, dekoder 
DVB-T/T2 czy oprogramowane komputerowe w sposób bądź umowy  (paski  wskaźnikowe, wartości  liczbowe /  procentowe)  bądź  też 
pokazując rzeczywiste wartości parametry odbieranego sygnału (BER, UEC)

Poniżej zostaną przedstawione najpopularniejsze sposoby prezentacji jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2:

• Pasek Jakości

• Pasek Ilości Błędów (UEC)

• BER / preViterbi BER

• postViterbi BER

• S/N (stosunek sygnał do szumu)
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Co Warto Wiedzieć:
Pasek Jakości – wskaźnik jakości odbieranego sygnału

Wskaźnik paskowy (pasek) to bardzo popularny graficzny sposób wizualnej prezentacji jakości odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2, 
rozpowszechniony  szczególnie w dekoderach  DVB-T/T2.  Taka intuicyjna forma wskazań jest bardzo użyteczna przy ustawianiu anteny, 
umożliwiając stosunkowo szybkie i  skuteczne jej ustawienie. Również bardzo wygodna i szybka jest ocena jakości odbieranych sygnałów 
cyfrowych DVB-T/T2 w czasie oglądania programu.

Czym większe jest wypełnienie paska, tym większa jest jakość odbieranego sygnału DVB-T/T2. 

Prawidłowo działająca instalacja antenowa to maksymalne wypełnienie paska.  

Maksymalne dostępne wypełnienie paska jakości  oznacza, że telewizor czy dekoder  DVB-T/T2 pracuje z  pożądaną jakością odbieranego 
sygnału DVB-T/T2, którą przyjmuje się jako zapewniającą stabilny odbiór programów DVB-T/T2 (jakość lepsza od „Punktu Defektu”).

Zdecydowana większość odbiorników TV, dekoderów DVB-T/T2 oraz programów komputerowych pokazuje pożądaną jakość odbieranego 
sygnału DVB-T/T2 przy całkowicie wypełnionym pasku. Zdarzają się jednakże przypadki, kiedy jest to nie w pełni wypełniony pasek.

Wskazanie jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2 mniejsze od pożądanej wartości nie oznacza automatycznie braku możliwości odbioru 
programów. Większość odbiorników DVB-T/T2 potrafi  stabilnie odbierać sygnały cyfrowe DVB-T/T2 również przy częściowo wypełnionym 
pasku jakości odbieranego sygnału  DVB-T/T2 (czyli poniżej wartości pożądanej), ale wszystko w takim przypadku zależy od używanego 
odbiornika i tego, jakie sygnały DVB-T/T2 odbieramy. Wraz ze zmniejszaniem się jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2 rośnie wrażliwość 
odbioru  na  wszelkiego  rodzaju  zakłócenia  oraz  pracę  samej  instalacji  antenowej.  Czym  mniejsze  wypełnienie  paska  tym  większa 
podatność.

To, przy jakim minimalnym wypełnieniu paska, czyli  przy jakiej  granicznej  jakości odbieranych sygnałów  DVB-T/T2, można jeszcze móc 
oglądać  przekazy  przy  użyciu  posiadanego  odbiornika  zależy  od  wielu  czynników  i  można  to  określić  jedynie  na  drodze  własnych 
obserwacji odbioru poszczególnych mux-ów.Bardzo często pasek jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2 łączony jest z  odpowiadającymi 
mu  wskazaniami procentowymi lub liczbowymi.

Wskazania  procentowe  (%)  i  liczbowe  wyświetlane  są  indywidualnie  w  zależności  od  odbiornika  TV,  dekodera  DVB-T/T2 czy 
oprogramowania  komputerowego.  Podobnie  jak  w  przypadku  wypełnienia  paska  wskaźnikowego,  tak  i  w  przypadku  wskazań 
procentowych (%) i liczbowych nie ma jednolitego systemu wyświetlania. 

Typowe zakresy wskazań procentowych lub liczbowych wynoszą odpowiednio 0...100% oraz 0...10 lub 0...100, zaś wskazania pożądanej 
jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2 wynoszą odpowiednio 100% oraz 10 lub 100.  

Niestety, w instrukcjach obsługi odbiorników nie jest zwykle opisane, jakie są maksima wskazań paska oraz wskazań procentowych (%) lub 
liczbowych i trzeba to określić sobie samemu w praktyce odbioru.
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Rysunek 1: Przykładowe sposoby wyświetlania pożądanej jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2 
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Część urządzeń ma ustawione  wskazywanie pożądanej jakości odbieranych sygnałów na wartościach  innych niż 100% oraz 10 lub 100, 
przykładowo 80% lub 90.

Warto  również  pamiętać  o  tym,  że  w  różnych  wersjach  oprogramowania  posiadanego telewizora,  dekodera  DVB-T/T2 czy 
oprogramowania komputerowego mogą być różne sposoby wyświetlania jakości  odbieranego sygnału  DVB-T/T2 (zakresy, maksima),  w 
zależności od wersji oprogramowania urządzenia.

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 7/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal

Rysunek 2: Przykłady pasków jakości sygnału z uzupełniającym wskazaniami liczbowymi lub   
 procentowymi (%)

Rysunek 3: Stabilność odbioru programu TV a przykładowe wskazania jakości odbieranego sygnału 
  DVB-T/T2 



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Należy  jednakże pamiętać,  iż odbiór sygnałów cyfrowych  DVB-T/T2 to bardzo skomplikowana sprawa i wskazania  jakości odbieranego 
sygnału nie są jedynym i jednoznacznym warunkiem poprawnego i stabilnego odbioru. Otóż mogą zaistnieć sytuacje, kiedy przy takich  
samych  wskazaniach  wartości  jakości  sygnału  będziemy  mieli  różną  stabilność  odbieranych  sygnałów  – raz  obraz  stabilny,  a  raz  z 
zakłóceniami.  Wiąże się to z kwestią podatności odbiornika na obecność zakłóceń impulsowych oraz sposobu wyświetlania BER. 

W sytuacji,  kiedy  pomimo  maksymalnej,  pożądanej  jakości odbieranego sygnału obraz  jest  zakłócony  należy  postępować zgodnie  z 
regułami dotyczącymi zwalczania wpływu zakłóceń zakłóceń w odbieranym sygnale DVB-T/T2.

Wygląd paska jest w zasadzie dowolny, w zależności od inwencji programisty. Paski wskazań jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2 bywają 
opisywane w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne oznaczenia to:

  Jakość         ang.  Quality     

  Jakość sygnału        ang.  Signal Quality  

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 8/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Pasek Ilości Błędów (UEC) - wskaźnik jakości odbieranego sygnału

Wskaźnik  paskowy (pasek)  Ilości  błędów w odbieranym  sygnale  cyfrowym  DVB-T/T2 jest  podobny  do  wskaźnika  paskowego jakości 
odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2, jednakże jest on mniej wygodny w użyciu od paska jakości z uwagi na sposób liczenia błędów 
(nieskorygowanych), co powoduje, że jest on stosunkowo mało rozpowszechniony.

Sama forma wskazań jest użyteczna przy ustawianiu anteny, umożliwiając stosunkowo  precyzyjne i  skuteczne jej ustawienie.  Również 
bardzo wygodna i szybka jest ocena jakości odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 w czasie oglądania programu. 

W  tym  przypadku  wskaźnikiem  jakości  odbieranego  sygnału  DVB-T/T2 jest  pasek  o  zmieniającym  się  wypełnieniu,  zwykle  ułożony 
poziomo.

Czym wypełnienie paska jest mniejsze, tym większa jest jakość odbieranego sygnału DVB-T/T2 

Dla prawidłowego odbioru sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 pasek powinien być całkowicie niewypełniony.  

Całkowicie niewypełniony pasek odpowiada brakowi błędów nieskorygowanych, a więc pożądanej jakości sygnału zapewniającej stabilny 
odbiór. Pojawienie się wypełnienia paska oznacza, że odbierany sygnał zaczyna mieć jakość niewystarczającą (teoretycznie) dla uzyskania  
stabilnego odbioru.

Pasek ilości błędów uzupełniany jest zawsze o wyświetlanie wartości liczbowej informującej o naliczonej ilości błędów.

W takim przypadku liczbowy wskaźnik  ilości błędów nieskorygowanych wskazuje rzeczywistą jakość sygnału, którą można porównywać z 
innym odbiornikiem tego samego typu również wskazującym liczbową wartość błędów nieskorygowanych. 

W rzeczywistości  mała  ilość  błędów (małe  wypełnienie  paska)  nie  musi  oznaczać  automatycznie  braku  odbioru.  Z  reguły  odbiorniki  
potrafią pracować jeszcze w miarę stabilnie i z mała ilością zakłóceń obrazu przy częściowo wypełnionym pasku, czyli obecności niewielkiej 
ilości błędów.

To, przy jakim maksymalnym wypełnieniu paska, czyli  przy jakiej  granicznej  ilości  błędów w  odbieranym sygnale cyfrowym  DVB-T/T2, 
można jeszcze móc oglądać przekazy przy użyciu posiadanego odbiornika zależy od wielu czynników i można to określić jedynie na drodze 
własnych obserwacji odbioru poszczególnych mux-ów.

Należy  również  pamiętać,  iż  odbiór  sygnałów  cyfrowych  DVB-T/T2 to  bardzo  skomplikowana  sprawa  i  wskazania  ilości  błędów 
nieskorygowanych nie są jedynym i jednoznacznym warunkiem poprawnego i stabilnego odbioru. Otóż mogą zaistnieć sytuacje, kiedy przy 
takich samych wskazaniach ilości błędów będziemy mieli różną stabilność odbieranych sygnałów – raz obraz stabilny, a raz z zakłóceniami. 
Wiąże się to z kwestią podatności odbiornika na obecność zakłóceń impulsowych oraz sposobu wyświetlania UEC. 

W sytuacji, kiedy pomimo zerowej wartości wskazań ilości błędów w odbieranym sygnale obraz jest zakłócony należy postępować zgodnie  
z regułami dotyczącymi zwalczania wpływu zakłóceń zakłóceń w odbieranym sygnale DVB-T/T2.

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 9/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal

Rysunek 4: Ilości Błędów Nieskorygowanych (UEC) – przykłady wskazań przy pomocy pasków                 
 i wartości liczbowych



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Niestety, nie ma wypracowanych standardów wyświetlania informacji o ilości błędów i zależy to  indywidualnie  od  danego  odbiornika 
telewizyjnego, dekodera DVB-T/T2 lub oprogramowania komputerowego. 

Pasek wskazań  Ilości Błędów w odbieranym sygnale DVB-T/T2 może być opisany  w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne 
oznaczenia to:

  Poziom Błędów    ang.  Error Count    

  UEC   ang.  UEC    
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Rysunek 5: Stabilność odbioru programu TV a przykładowe wskazania ilości błędów (UEC) w   
  odbieranym sygnale DVB-T/T2
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Co Warto Wiedzieć:
BER / preViterbi BER – rzeczywista jakość odbieranego sygnału 

Część odbiorników podaje  rzeczywistą  wartość  jakości odbieranego  sygnału  cyfrowego  DVB-T/T2 poprzez  wyświetlanie  wartości 
parametru BER (ang. Bit Error Ratio, pol. Bitowa Stopa Błędów) ), określającą ilość błędnie odebranych danych w stosunku do wszystkich 
odebranych bitów.

Jest to najbardziej obiektywne, rzetelne i jednoznaczne określenie jakości odbieranego sygnału dostępne w odbiornikach domowych.

BER podawany jest zwykle w formacie eksponencjalnym, czyli w formie n e-y co oznacza n błędnych bitów na 10y odebranych bitów.

 Przykład : :  3e-5
 oznacza 3 błędne bity na 100.000 bitów odebranych          

Teoretycznie, BER umożliwiający stabilny odbiór sygnału cyfrowego DVB-T/T2 powinien być mniejszy niż 2e-4
 

Wartość BER równa 2e-4  nazywana jest „Punktem Defektu”, oznaczającym minimalną jakość sygnału (inaczej mówiąc minimalną wartość 
BER) wymaganą dla stabilnego odbioru DVB-T/T2. 

W zależności od użytego odbiornika, w miarę stabilny odbiór bywa zwykle możliwy jest już od wartości BER lepszych 1 e-1
.

Czym mniejsza wartość BER tym odbierany sygnał cyfrowy DVB-T/T2 jest o lepszej jakości, a odbiór stabilniejszy i mniej 
podatny na wszelkie zakłócenia.

 Przykład: : 5e-6
 to lepsza jakość sygnału niż 5e-4        

        2e-6
 to lepsza jakość sygnału niż 7e-5         

Dla wartości BER mniejszych niż 1e-8
 typowo wyświetlane jest '0' (zero).

Należy  jednakże pamiętać,  iż  odbiór  sygnałów  cyfrowych  DVB-T/T2 to  bardzo  skomplikowana  sprawa  i  wskazania  wartości  BER 
odbieranego sygnału nie są jedynym i jednoznacznym warunkiem poprawnego i stabilnego odbioru. Otóż mogą zaistnieć sytuacje, kiedy  
przy  takich  samych  wskazaniach  wartości  BER będziemy mieli  różną  stabilność  odbieranych  sygnałów  – raz  obraz  stabilny,  a  raz  z 
zakłóceniami.  Wiąże się to z kwestią podatności odbiornika na obecność zakłóceń impulsowych oraz sposobu wyświetlania BER. 
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Rysunek 6: Wartość BER a poprawność i stabilność odbioru sygnałów DVB-T/T2
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W sytuacji,  kiedy  pomimo  maksymalnej,  pożądanej  jakości odbieranego sygnału obraz  jest  zakłócony  należy  postępować zgodnie  z 
regułami dotyczącymi zwalczania wpływu zakłóceń zakłóceń w odbieranym sygnale DVB-T/T2.

BER może być opisywany w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne oznaczenia to:

 BER

 pre Viterbi BER

 pre Viterbi

——―—――    •   ——―——―

Co Warto Wiedzieć:
postViterbi BER - jakość odbieranego sygnału

Niekiedy, oprócz wyświetlania  wartości  BER, odbiorniki  pokazują również  wartość  BER po korekcji  odebranych  błędów dokonanej przez 
odbiornik, a oznaczanej jako post Viterbi BER.

Wartości  post Viterbi BER podawane są w sposób analogiczny do wartości BER.

Wartość post Viterbi BER powinna wynosić '0' (zero).  
Jakiekolwiek inne wartości świadczą o zbyt niskiej jakości odbieranego sygnału.

Post Viterbi BER może być opisywany w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne oznaczenia to:

 postViterbi BER

 post Viterbi
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Co Warto Wiedzieć:
S/N – ilość szumu w odbieranym sygnale cyfrowym

Niektóre  odbiorniki  DVB-T/T2 wyświetlają  jako dodatkową informację  stosunek poziomu odbieranego sygnału cyfrowego  DVB-T/T2 do 
poziomu zawartych w tym sygnale szumów, oznaczany zwykle jako S/N lub C/N. Choć ogólnie jakość odbieranego sygnału zależy wprost od 
wielkości S/N to w praktyce jakość odbieranego sygnału może zależeć silnie od innych czynników, co oznacza, że wskazania S/N nie będą 
do końca wiarygodne.

Wartości S/N niezbędne dla poprawnego odbioru sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 zależą od parametrów odbieranego mux-a i dla polskich 
mux-ów 1,2,3 [modulacja QAM64] powinny wynosić:

Odbiór na antenie zewnętrznej –   sygnał bezpośredni plus odbicia   (kanał   Rice'a  )  : 

      FEC=3/4 :: S/N > 21,4dB    FEC=5/6 :: S/N > 22,9dB 

Odbiór na antenie zewnętrznej –   brak sygnału bezpośredniego lub odbiór   wewnątrz pomieszczeń   (kanał   Rayleigh’a  )  :

      FEC=3/4 :: S/N > 24,8dB    FEC=5/6 :: S/N > 29,4dB  

Czym większa będzie wartość S/N tym lepsza jest jakość sygnału odbieranego sygnału cyfrowego. 

Ponieważ jednakże pomiar  S/N jest relatywnie trudny,  a jakość odbieranych sygnałów zależy również silnie od innych czynników należy 
wyświetlane wartości S/N przyjmować raczej informacyjnie, skupiając się na podstawowych informacjach  o jakości odbieranych sygnałów 
cyfrowych DVB-T/T2 wyświetlanych przez odbiornik, jak paski jakości lub ilości błędów czy wartości BER. 

S/N może być opisywany w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne oznaczenia to:

 S/N   ang.  Signal-to-Noise 

 C/N   ang.  Carrier-to-Noise

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 13/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Poziom odbieranego sygnału DVB-T/T2

Poziom odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 jest to inaczej moc odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2.

Poziom odbieranego sygnału cyfrowego  DVB-T/T2 decyduje generalnie o jakości odbieranego sygnału cyfrowego. Ogólna prawidłowość 
jest taka, że czym większy jest poziom (moc) odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 tym większa jest rzeczywista jakość tego sygnału. 

W ogólnym przypadku kierunek ustawienia anteny na maksimum jakości odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 będzie identyczny z 
kierunkiem ustawienia anteny dającym maksymalny poziom tegoż sygnału.

W trudnych  warunkach  odbiorczych  (tereny wielkomiejskie,  podgórskie,  górskie,  odbiór  SFN....)  może być  jednakże  tak,  że  kierunek 
ustawienia anteny na  maksimum poziomu nie będzie pokrywał się z kierunkiem ustawienia anteny na  maksimum jakości odbieranego 
sygnału cyfrowego DVB-T/T2. 

Generalnie wybiera się takie ustawienie anteny, przy którym osiąga się MAKSIMUM jakości odbieranego sygnału cyfrowego, 

a nie maksimum poziomu odbieranego sygnału DVB-T/T2.  

To, że poziom odbieranego sygnału DVB-T/T2 jest mniej istotny od jakości odbieranego sygnału nie oznacza, że  poziom tego sygnału może 
być dowolnie niski. Zbyt niski poziom odbieranego sygnału to:

• zmniejszenie rzeczywistej jakości odbieranego sygnału, powodujące, że odbiór sygnałów DVB-T/T2 staje się bardziej wrażliwy na 
wszelkie zakłócenia, mogące doprowadzać do okresowych lub  incydentalnych  zakłóceń w odbiorze,  co bywa z jednej  strony 
trudne do diagnozowania i przeciwdziałania, a z drugiej strony bywa bardzo irytujące przy oglądaniu telewizji.

• możliwa  praca  blisko  granicy  czułości  odbiornika  DVB-T/T2,  co  także  może  prowadzić  do  okresowych  lub  incydentalnych 
problemów w odbiorze przy dużych wahaniach poziomów odbieranych sygnałów  DVB-T/T2,  co bywa normalną sytuacją przy 
odbiorach w dalekich odległościach od nadajnika lub w trudnych warunkach (tereny wielkomiejskie, podgórskie, górskie, itp...).  
Skutek to okresowe lub incydentalne zakłócenia w odbiorze.

Producent odbiornika wyznacza optymalne warunki dla jego pracy poprzez oznaczenie maksymalnego wskazania poziomu odbieranego  
sygnału. Należy więc starać się, aby uzyskać poziom odbieranego sygnału DVB-T/T2 jak najbliżej maksimum wskazań.

Wyświetlanie  informacji  o  poziomie  odbieranego  sygnału  cyfrowego  DVB-T/T2 przez  odbiornik  DVB-T/T2 ma  swoją  specyfikę.  Otóż 
wskazania  pokazywane  przez  odbiornik  DVB-T/T2 tylko  w  pewnym  zakresie  odpowiadają  zmianom  poziomów  odbieranego  sygnału 
cyfrowego  DVB-T/T2.  Dla poziomów sygnału odbieranego powyżej pewnej wartości wskazania pokazywane przez odbiornik  DVB-T/T2 
mają już w praktyce stałą wartość. 
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Rysunek 7: Reakcja odbiornika DVB-T/T2 na różne wielkości poziomów sygnałów wejściowych (typ)
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Rysunek powyżej obrazuje typową sytuację wskazywania poziomu przez odbiornik DVB-T/T2. 

Typowy odbiornik pokazuje:

•  zmiany (wzrost  /  spadek)  rzeczywistego  poziomu  odbieranego  sygnału  w  zakresie  poziomów  sygnału  wystarczających  do 
stabilnego odbioru (kolor       )

•  zmiany (wzrost / spadek) rzeczywistego poziomu odbieranego sygnału w zakresie poziomów sygnałów pożądanych do stabilnego 
odbioru (kolor       )

• stałą wartość poziomu odbieranego sygnału, wynoszącą maksimum jego wskazań, w zakresie poziomów sygnałów pożądanych do 
stabilnego odbioru (kolor       )

• stałą wartość poziomu odbieranego sygnału, wynoszącą maksimum jego wskazań, w zakresie poziomów  sygnału powodujących 
przesterowanie odbiornika (kolor       )

co skutkuje tym, że przy wyświetlaniu przez odbiornik DVB-T/T2 maksymalnych wskazań poziomu odbieranego sygnału cyfrowego DVB-
T/T2 nie wiemy tak naprawdę, czy poziom sygnału znajduje się w zakresie poziomów optymalnych dla odbioru DVB-T/T2, czy w zakresie 
przesterowania odbiornika. 

Jest  to  szczególnie  groźne  w  sytuacji,  kiedy  poziom  odbieranego  sygnału  jest  na  pograniczu  zakresu  poziomów  optymalnych  i 
przesterowania.  Wtedy nawet  niewielkie zmiany w rozchodzeniu się fal  radiowych  bądź  na  instalacji  odbiorczej  mogą  prowadzić  do 
chwilowych lub okresowych zakłóceń w odbiorze, trudnych do diagnozowania.

Z powyższych względów najbezpieczniejszym wskazaniem poziomu (mocy) odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 będzie 

poziom prawie maksymalny wskazywany przez odbiornik, gwarantujący z jednej strony optymalne warunki pracy 
odbiornika, a z drugiej strony brak możliwości przesterowania odbiornika. 

W odróżnieniu od wskazywania jakości odbieranych sygnałów cyfrowych wskazania poziomu (mocy) odbieranego sygnału cyfrowego ma 
zawsze charakter  umowny, niezależnie od sposobu wyświetlania. Ten fakt powoduje, że nie ma praktycznie możliwości porównywania 
wskazań poziomów odbieranych sygnałów DVB-T/T2 dla różnych odbiorników. 

W dalszej kolejności przedstawione zostaną popularne sposoby prezentacji jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2.
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Rysunek 8: Brak wskazań zmian rzeczywistego poziomu odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 
  powyżej określonego poziomu sygnału.
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Co Warto Wiedzieć:
Wskaźnik Paskowy poziomu odbieranego sygnału DVB-T/T2

Wskaźnik paskowy (pasek) to  bardzo popularny  graficzny  sposób wizualnej prezentacji  poziomu  odbieranego sygnału cyfrowego  DVB-
T/T2,  obecny  w  dużej  części  odbiorników DVB-T/T2.  Taka  intuicyjna  forma  wskazań  jest  bardzo  użyteczna  przy  ustawianiu  anteny, 
umożliwiając  stosunkowo  szybkie  i  skuteczne jej  wstępne  ustawienie.  Również  bardzo  wygodna  i  szybka  jest  kontrola poziomu 
odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 w czasie oglądania programu.

Dla  zdecydowanej większości odbiorników  TV,  dekoderów  DVB-T/T2 oraz  programów  komputerowych  wskazania  maksymalne  to 
całkowicie  wypełniony pasek. Zdarzają się jednakże  odbiorniki  DVB-T/T2 lub oprogramowania komputerowe,  dla których maksymalne 
wskazania to niecałkowicie wypełniony pasek. 

Zwykle pasek poziomu odbieranego sygnału DVB-T/T2 łączony jest z odpowiadającymi mu  wskazaniami procentowymi lub liczbowymi.

Wskazania  procentowe  (%)  i  liczbowe  wyświetlane  są  indywidualnie  w  zależności  od  odbiornika  TV,  dekodera  DVB-T/T2 czy 
oprogramowania  komputerowego.  Podobnie  jak  w  przypadku  wypełnienia  paska  wskaźnikowego,  tak  i  w  przypadku  wskazań 
procentowych (%) nie ma jednolitego systemu wyświetlania. 

Typowe zakresy wskazań procentowych lub liczbowych wynoszą odpowiednio 0...100% oraz 0...10 lub 0...100, zaś wskazania pożądanego 
poziomu odbieranych sygnałów DVB-T/T2 wynoszą wtedy odpowiednio 100% oraz 10 lub 100.  

Część urządzeń ma ustawione  wskazywanie pożądanej jakości odbieranych sygnałów na wartościach  innych niż 100% oraz 10 lub 100, 
przykładowo 80% lub 90.

Niestety, w instrukcjach obsługi odbiorników nie jest zwykle opisane, jakie są maksima wskazań paska oraz wskazań procentowych (%) lub 
liczbowych i trzeba to wypraktykować sobie samemu w praktyce odbioru.

Warto również pamiętać o tym, że w różnych wersjach oprogramowania danego telewizora, dekodera  DVB-T/T2 czy  oprogramowania 
komputerowego mogą być różne sposoby wyświetlania jakości odbieranego sygnału DVB-T/T2 (zakresy, maksima), w zależności od wersji 
oprogramowania.

Wygląd paska jest w zasadzie dowolny, w zależności od inwencji programisty. 

Paski wskazań poziomu (mocy) i odbieranego sygnału DVB-T/T2 mogą być opisywane w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne 
oznaczenia pasków to:

    Poziom Sygnału     ang.  Signal Level         

    Siła     ang.  Strength         

    Siła Sygnału     ang.  Signal Strength    

    Moc     ang.  Power         

    Moc Sygnału    ang.  Signal Power         

    Intensywność    ang.  Strength         
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Rysunek 9: Przykłady maksimum wskazań dla poziomów odbieranych sygnałów DVB-T/T2 



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Wskazanie poziomu odbieranego sygnału wartością AGC / ARW 

Część odbiorników podaje odpowiadającą poziomowi odbieranego sygnału wartość parametru AGC (ang. Automatic Gain Control) / ARW 
(Automatyczna Regulacja Wzmocnienia), będącego wewnętrznym parametrem układu odbiorczego odbiornika.

Wyświetlane  wartości  AGC dla  konkretnych,  rzeczywistych  wartości  poziomu  odbieranego  sygnału  cyfrowego  DVB-T/T2 zależą  od 
konstrukcji odbiornika. W typowych przypadkach wzrostowi rzeczywistego poziomu odbieranego  sygnału cyfrowego DVB-T/T2 towarzyszy 
zmniejszanie się wartości AGC. 

Wskaźnik taki jest mało intuicyjny i dlatego stosowany jest stosunkowo rzadko., zwykle pomocniczo, jako uzupełnienie innych wskazań.

Ponieważ wartości  AGC /  ARW wyświetlane przez odbiornik dla danego poziomu odbieranego  sygnału cyfrowego DVB-T/T2 zależą od  
konstrukcji danego odbiornika, w związku z tym nie można porównywać tych wartości dla różnych typów odbiorników. 

AGC / ARW może być opisywany w różny sposób. Przykładowe, najbardziej popularne oznaczenia to:

       AGC 

       COFDM AGC   

       ARW”
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Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
« Bezpieczne » wskazania poziomu i jakości sygnału

Podsumowując, w przypadku ustawiania anteny bez pomocy miernika sygnału antenowego dobrze jest kierować się zasadą:

 MAKSYMALNYCH wskazań jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2, co  oznacza:

• maksymalnie możliwe wypełnienie paska wskazującego jakość odbieranych sygnałów DVB-T/T2 

• maksymalnie możliwą wartość liczbową lub procentową wskazującą jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2 

• brak wypełnienia paska Ilości Błędów Nieskompensowanych (UEC / UE) w odbieranym sygnale DVB-T/T2 

• wartość liczbową lub procentową wskazującą Ilości Błędów Nieskompensowanych (UE /  UEC) w odbieranym sygnale  DVB-T/T2 
równą '0' (zero)

• Jak najniższą wartość BER (preViterbi BER) w odbieranym sygnale DVB-T/T2 w odbieranym sygnale DVB-T/T2, mniejszą od 2e-4  

 PRAWIE MAKSYMALNYCH wskazań poziomu odbieranych sygnałów DVB-T/T2, co  oznacza:

• prawie maksymalnie możliwe wypełnienie paska wskazującego jakość odbieranych sygnałów DVB-T/T2 

• prawie maksymalnie możliwą wartość liczbową lub procentową wskazującą jakość odbieranych sygnałów DVB-T/T2, np. 98% na 
100% możliwe.

Takie ustawienia zapewniają  w ogólności minimalizację możliwości przesterowania (przeciążenia) wzmacniacza antenowego lub wejścia 
odbiornika  odbieranymi sygnałami  DVB-T/T2, szkodzącego zazwyczaj stabilności odbioru sygnałów DVB-T/T2, a jednocześnie  pozwalają 
uzyskać co najmniej dobrą (pożądaną) jakość odbieranych sygnałów DVB-T/T2, uznaną przez producenta odbiornika jako wystarczającą do 
stabilnego odbioru sygnałów DVB-T/T2.

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 18/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Odległość wzajemna anten

W przypadku,  jeśli  w  bezpośrednim sąsiedztwie montowanej  anteny  znajduje  się inna  antena:  telewizyjna  (z  wyłączeniem anten  w 
zestawach synfazowych),  DAB,  radiowa,  wi-fi,  GSM,  LTE,  etc... należy starać się zachować  jak największe  odległości  wzajemne anten, 
szczególnie dla anten innych niż telewizyjne.  Bywa to szczególnie istotne  w przypadku, jeśli w antenie do odbioru sygnałów  DVB-T/T2 
zamontowany jest wzmacniacz antenowy.

Czym większa jest odległość pomiędzy antenami, tym mniejszy jest wzajemny wpływ anten na siebie, a więc i jakość  
sygnałów odbieranych przez każdą antenę – wyższa.   

Można przyjąć, że  minimalne odległości wzajemne anten  (Lmin)  powinny wynosić  przynajmniej  pół długości fali radiowej (λ) dla najniżej 
częstotliwości z zakresu częstotliwości pasma pracy anteny. 

Przykład : :  Antena k21...k60 (470MHz...790MHz) → najniższa częstotliwość: 470MHz  →  λ470 ≈ 63cm  →  ½ λ ≈ 31,5cm  →   Lmin  > 32cm     

Dobrze jest, aby starać się zachować w praktyce  minimalne odległości wzajemne  dla  anten dla  anten pracujących w  poszczególnych 
zakresach nie mniejsze od:

     LTE / GSM / 700....10000MHz:               0,30m

     UHF (DVB-T/T2) / k21...k69 / 470...862MHz:               0,50m     

     VHF (DVB-T/T2/DAB) / k6...k12 / 170...230MHz:                    1m

      FM (radio analogowe) / k6...k12 / 88...108MHz:                    2m

Jeśli obok siebie znajdują się anteny z różnych zakresów, czyli wymagające różnych odległości minimalnych, należy  starać się zachować 
odstęp nie mniejszy niż większa z odległości minimalnych.

W  praktyce  często  niemożliwym  bywa  zachowanie  nawet  odległości  minimalnych, co  nie  oznacza  jednakże  automatycznie  braku 
możliwości  odbioru, ale zawsze należy się liczyć  się w takim przypadku  z możliwymi utrudnieniami z racji  zmiany parametrów anteny, 
zwykle znacznie zmniejszających jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2.
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Rysunek 10: Zachowanie minimalnych odległości pomiędzy antenami



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Odległość anteny od płaszczyzn 

Przy  montażu  anteny,  niezależnie  od  polaryzacji 
odbieranych  sygnałów,  kwestią  istotną  dla  jakości 
odbieranych sygnałów jest wpływ odległości anteny (jej 
gabarytu) od wszelkich otaczających ją płaszczyzn (ścian, 
dachów,  itp.),  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
płaszczyzn  metalicznych.  Zbyt  bliska  obecność  takiej 
płaszczyzny od anteny może destrukcyjnie wpływać na 
parametry  anteny,  a  co  za  tym  idzie  również  i  jakość 
odbieranych sygnałów. Tak więc należy zawsze starać się 
maksymalnie odsuwać antenę od płaszczyzn dachu czy 
ściany.

Należy  też  pamiętać,  że  różne  typy  anten  będą  się 
inaczej zachowywać w pobliżu takich płaszczyzn – jedne 
będąc  bardziej  wrażliwszymi,  inne  mniej,  zależnie  od 
konstrukcji  danej  anteny  oraz  ukształtowania  jej 
otoczenia. Bardzo ogólnie można przyjąć, iż czym antena 
jest  dłuższa,  tym  jej  wrażliwość  na  otoczenie  będzie 
większa  i  w  większym  stopniu  będzie  tracić  swoje 
parametry. 

Można przyjąć, że antena powinna być oddalona od otaczających ją płaszczyzn  co najmniej  na odległość długości fali  (λ) odbieranego 
sygnału (kanału, programu, mux-a) o najniższej częstotliwości.

W praktyce, minimalne odległości Lmin anteny od płaszczyzn, nie powinny być mniejsze dla poszczególnych zakresów:

     UHF (DVB-T/T2) / k21...k69 / 470...862MHz:               0,80m     

     VHF (DVB-T/T2/DAB) / k6...k12 / 170...230MHz:                    2m

      FM (radio analogowe) / k6...k12 / 88...108MHz:                 3,5m

W  praktyce  często  niemożliwym  bywa  zachowanie  nawet  odległości  minimalnych, co  nie  oznacza  jednakże  automatycznie  braku 
możliwości  odbioru, ale zawsze należy się liczyć  się w takim przypadku  z możliwymi utrudnieniami z racji  zmiany parametrów anteny, 
zwykle znacznie zmniejszających jakości odbieranych sygnałów.
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Rysunek 11: Zachowanie minimalnej odległości pomiędzy anteną a   
    płaszczyzną (dach, ściana, antena SAT...)



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Odległość anteny w polaryzacji pionowej (V) od masztu

Przy montażu anteny do odbioru sygnałów w polaryzacji pionowej (V) istotną sprawą jest jej odległość od pionowej części mocowania / 
masztu antenowego. Typowo, w takiej sytuacji antena montowana jest w takim przypadku na bocznym wysięgniku, dystansującym ją od 
pionowych części mocowania / masztu.

Zbyt  bliskie  umocowanie  anteny  w  pobliżu  pionowej części  mocowania  /  masztu  antenowego 
spowoduje zmianę (spadek) osiągów anteny, a tym samym spadek jakości odbieranych sygnałów.

Można  przyjąć,  że  minimalna odległość Lmin anteny od  pionowej części  mocowania  /  masztu 
antenowego powinna wynosić  co najmniej  pół długości  fali  radiowej (λ)  dla  najniżej  częstotliwości 
odbieranego kanału / mux-a / programu. W praktyce minimalne odległości anteny od nie powinny być 
mniejsze dla poszczególnych zakresów:

     UHF (DVB-T/T2) / k21...k69 / 470...862MHz:               0,50m     

     VHF (DVB-T/T2/DAB) / k6...k12 / 170...230MHz:                    1m

      FM (radio analogowe) / k6...k12 / 88...108MHz:                    2m
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Rysunek 12: Odległość anteny w 
polaryzacji pionowej (V) od 
masztu 



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Polaryzacja sygnałów DVB-T/T2

Polaryzacja to sposób nadawania sygnałów DVB-T/T2 przez nadawcę mux-ów. Od tego w jakiej polaryzacji nadawane są sygnały zależy 
sposób mocowania anteny na maszcie lub uchwycie antenowym. 

Antena powinna być zmontowana w sposób odpowiadający polaryzacji odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2. 

Sygnały DVB-T/T2 nadawane są w dwu polaryzacjach: 

• Poziomej (H)  (ang. Horizontal)

• Pionowej (V)  (ang. Vertical)

Na Rys.13 pokazane są położenia głównych elementów różnych typów anten w zależności od odbieranej polaryzacji.

Antena ustawiona do odbioru sygnałów nadawanych w polaryzacji  H będzie odbierać również sygnały nadawane w polaryzacji  V,  ale 
będzie to czynić dużo słabiej (typ. 10..100 razy). Odpowiednio, antena ustawiona do odbioru sygnałów nadawanych w polaryzacji V będzie 
odbierać również sygnały nadawane w polaryzacji H,

Przed  przystąpieniem do ustawiania anteny  należy upewnić się,  czy antena zamontowana jest w odpowiedniej pozycji dla polaryzacji  
odbieranych sygnałów (mux-ów). 

Na chwilę obecną (rok 2013) mamy następujące polaryzacje dostępnych sygnałów DVB-T/T2:

• Polska:

◦ mux-1 ::  polaryzacja H

◦ mux-2 ::  polaryzacja H

◦ mux-3 ::  polaryzacja H

◦ mux-4 ::  polaryzacja V 

◦ DAB    ::  polaryzacja V 

• Niemcy: DVB-T/T2 ::  polaryzacja H

• Czechy: DVB-T/T2 ::  polaryzacja H

• Słowacja: DVB-T/T2 ::  polaryzacja V 

Przy dalekich odbiorach lub w bardzo trudnych warunkach 
odbiorczych  (tereny  miejskie,  górskie,  etc...)  polaryzacje 
odbieranych sygnałów mogą być  zmienione („skręcone”) w 
stopniu dowolnym. Nie są to jednakże na szczęście często 
spotykane  sytuacje,  jednakże  jeśli  mamy  bardzo  duży 
problem  z  uzyskaniem  stabilnego  odbioru  warto  jest 
sprawdzić  warunki  odbioru  po  przekręceniu  anteny  do 
przeciwnej polaryzacji (z 'H' na 'V' lub odwrotnie) oraz przy 
ustawieniu pośrednim anteny.
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Rysunek 13: Położenie elementów anteny w zależności od polaryzacji  
    odbieranych sygnałów



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Wysokość zamocowania anteny

Wysokość zamocowania anteny ma bardzo duże znaczenie dla jakości odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2. 

Zasada ogólna mówi, że czym antena jest zamocowana wyżej, tym lepszej jakości sygnał cyfrowy DVB-T/T2 otrzymujemy 
I z taką sytuacją spotykamy się w większości przypadków ustawiania anteny.

W trudnych warunkach odbioru (obszary miejskie, górskie, SFN, montaż na balkonie...) można się z kolei spotkać z sytuacją, kiedy jakość 
odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 silnie zależy od wysokości zawieszenia anteny, a najlepszy odbiór okazuje się być do uzyskania 
przy małej wysokości zawieszenia anteny. Jest to sytuacja jak najbardziej normalna, związana z rozchodzeniem się fal radiowych,  oraz z 
montażem anteny w konkretnym miejscu. 

Z uwagi na specyfikę rozchodzenia się fal radiowych sytuacją normalną będzie też taka, że dla dwu anten mocowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie (metry, dziesiątki metrów....) ich optymalne wysokości montażu mogą się od siebie znacznie różnić, co również jest sytuacją 
jak najbardziej normalną, związaną z rozchodzeniem się fal radiowych. 

Szukając miejsca zawieszenia anteny zawsze należy mieć na uwadze, aby na kierunku ustawienia anteny było jak najmniej   

przeszkód naturalnych (drzewa, wypiętrzenia terenu...) bądź sztucznych (budynki lub inne konstrukcje, słupy trakcji WN...),  

zwłaszcza w bezpośredniej bliskości anteny. 
Sumując, przy ustawianiu anteny w trudnych warunkach odbioru należy zawsze sprawdzać możliwość odbioru na całej dostępnej długości  
masztu (mocowania) anteny lub wysokości, na jakiej montowany będzie uchwyt antenowy.    

Warunki  (GE06)  na odbiór nadawanej w Polsce  DVB-T/T2 (mux-1 oraz 2)  mówią, iż antena odbiorcza powinna być zamontowana na 
wysokości 10 metrów nad poziomem terenu. Nie jest to oczywiście absolutna konieczność, jednakże warto o tym pamiętać, jeśli będziemy 
mieli trudności w odebraniu sygnałów polskiej DVB-T/T2.
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Rysunek 14: Zależność jakości odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2 od wysokości montażu 
    anteny dla różnych warunków odbioru.



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:  
Umiejscowienie anteny w poziomie

Teoretycznie, przy dobrych warunkach odbiorczych, umiejscowienie anteny w poziomie nie powinno mieć decydującego  znaczenia dla 
jakości odbieranych sygnałów cyfrowych  DVB-T/T2,  jednakże w praktyce, zwłaszcza w trudnych warunkach odbioru (obszary miejskie,  
górskie, SFN, montaż na balkonie...), umiejscowienie anteny okazuje się być również czynnikiem istotnym dla osiągnięcia jak największej 
jakości odbieranych sygnałów cyfrowych DVB-T/T2.

Szukając miejsca zawieszenia anteny zawsze należy mieć na uwadze, aby na kierunku ustawienia anteny było jak najmniej  
przeszkód naturalnych (drzewa, wypiętrzenia terenu...) bądź sztucznych (budynki lub inne konstrukcje, słupy trakcji WN...),  

zwłaszcza w bezpośredniej bliskości anteny. 

Przy  ustawianiu  anteny  w trudnych  warunkach  odbioru  należy  zawsze  sprawdzać  możliwość  odbioru  na  całej  dostępnej  przestrzeni 
mocowania anteny.    
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Rysunek 15: Zależność jakości odbieranych sygnałów DVB-T/T2 od umiejscowienia anteny w poziomie dla 
    trudnych warunków odbioru



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Kąt pochylenia anteny

Podstawowym  ustawieniem  anteny  do  odbioru  sygnałów cyfrowych  DVB-T/T2 jest  pozycja  pozioma (  horyzontalna),  równoległa  do 
płaszczyzny terenu. Jednakże, w pewnych sytuacjach, korzystnym może być kątowe ustawienie anteny.

Uniesienie 'nosa' anteny można stosować:

• w  przypadku  montażu  anteny  w  bezpośredniej  bliskości 
nadajnika

• przy  próbie  zmniejszenia  wpływu  zakłóceń  na  odbierany 
sygnał,  zwłaszcza  od  przejeżdżających  w  pobliżu  anteny 
pojazdów  lub  innych  sygnałów  zakłócających  odbitych  od 
płaszczyzny ziemi czy dachu.

• przy  odbiorach  w  trudnych  warunkach  górskich,  miejskich, 
gdzie  odbiór  realizowany jest  z  odległych  nadajników lub  z 
odbić.,  a  sygnały  mogą  przychodzić w  innej  płaszczyzny  niż 
równoległa do terenu.

Opuszczenie  'nosa' anteny można stosować:

• przy  próbie  zmniejszenia  wpływu  zakłóceń  na  odbierany 
sygnał.

• przy  odbiorach  w  trudnych  warunkach  górskich,  miejskich, 
gdzie  odbiór  realizowany jest  z  odległych  nadajników lub  z 
odbić.,  a  sygnały  mogą  przychodzić w  innej  płaszczyzny  niż 
równoległa do terenu.

W przypadku ustawiania anteny w położeniu kątowym należy dobrać kąt przy którym występuje najlepsza jakość lub  
najmniejsza wrażliwość na zakłócenia    
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Rysunek 16: Kątowe zawieszenie anteny 
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Co Warto Wiedzieć:  
Lokalizacja anteny – wskazania ogólne

✔ Generalnie, należy dążyć do tego, by antena zewnętrzna służąca do odbioru sygnałów  DVB-T/T2 umiejscowiona była tak, aby 
mieć dookoła siebie maksimum wolnej przestrzeni oraz nie posiadać na kierunku odbioru bliskich przeszkód naturalnych (drzewa,  
wypiętrzenia terenu, itp...) lub sztucznych (budynki, dachy, maszty, słupy, etc...). 

✔ Optymalnym sposobem umieszczenia anteny  zewnętrznej jest wysoki maszt antenowy,  wolno stojący lub będący fragmentem 
budowli, wynoszący antenę znacznie ponad okoliczne przeszkody wszelkiego rodzaju. 

✔ Gorszym rozwiązaniem będzie umieszczenie anteny zewnętrznej w obszarze dachu budynku, w bezpośredniej bliskości zadaszenia 
budynku lub innych elementów konstrukcyjnych, jak kominy czy ozdoby.

✔ Zwykle najgorszą opcją montażu anteny zewnętrznej jest umocowanie jej na ścianie budynku lub w obszarze balkonu lub loggi.

✔ Zamocowanie anteny zewnętrznej na poddaszu domu kwalifikuje taką antenę jako antenę wewnętrzną, a odbiór jako odbiór 
wewnątrz pomieszczeń.

✔ Niezależnie, który sposób montażu wybierzemy lub jesteśmy przez okoliczności zmuszeni wybrać, zawsze warto jest wykonać 
wstępny rekonesans, kiedy dokonujemy szybkiej weryfikacji poziomu i jakości odbieranych sygnałów  DVB-T/T2 umiejscawiając 
tymczasowo  antenę  w  kilku  punktach  potencjalnego  obszaru  montażu.  Pozwala  nam  to  wybrać  najlepszy  możliwy  punkt  
zawieszenia anteny.

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 26/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Co Warto Wiedzieć:
Odbiór sygnałów DVB-T/T2: bezpośrednio z nadajnika, z odbić, SFN

Sygnały  cyfrowe  DVB-T/T2 możemy odbierać  na  wiele  różnych  sposobów,  korzystając z  różnego  rodzaju  dróg  i  kombinacji,  którymi 
odbierane sygnały trafiają  do naszej anteny  z nadajników  DVB-T/T2.  Daje to  nam  dużą wygodę i elastyczność odbioru, umożliwiając 
stabilne  odbiory sygnałów  DVB-T/T2 nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, jak w terenach silnie zurbanizowanych, podgórskich,  
górskich czy tam, gdzie antena znajduje się w innych skrajnie trudnych lokalizacjach.

Z reguły najlepszy odbiór sygnałów DVB-T/T2 uzyskuje się z najbliższego nadajnika (sygnał odbierany bezpośrednio), co oznacza, że antena 
jest ustawiana na kierunek tego właśnie najbliższego nadajnika, ale są też inne sytuacje (odbiór bezpośredni z dalszego nadajnika lub 
odbiór z odbić), bowiem o tym jakiej wielkości i jakości sygnały do nas docierają, decyduje nie tylko odległość od nadajnika, ale również 
takie czynniki, jak brak przeszkód na drodze antena - nadajnik, moce nadawania, wysokość anten nadawczych, a także charakterystyki 
promieniowania (nadawania) stacji nadawczej (dookólna lub kierunkowa). 

Główne sposoby odbioru sygnałów cyfrowych DVB-T/T2 są następujące:

● Sygnał odbierany bezpośrednio z nadajnika DVB-T/T2   Jest to podstawowy sposób odbioru,  kiedy antena ustawiona jest na 
kierunek nadajnika, z którego odbierane są sygnały DVB-T/T2, dający potencjalnie najlepszą jakość odbieranych sygnałów, a więc 
co za tym idzie stabilność i  pewność odbioru. Do odbioru sygnałów bezpośrednich nie jest wymagana optyczna widoczność 
pomiędzy antenami – nadawczą i odbiorczą. 

Nawet  w  przypadku  odbioru  sygnału  bezpośredniego  o  dobrej  jakości,  warto  poprawnie  ustawić  antenę  na  max  jakości 
odbieranego sygnału DVB-T/T2.

●  Sygnał odbierany z odbicia  Jest to gorszy sposób odbioru, zwykle nie dający tak dobrych jakości odbieranych sygnałów DVB-
T/T2 jak odbiór bezpośredni, jednakże w sprzyjających pozwalający spokojnie na stabilny odbiór programów DVB-T/T2. 

Dzięki  możliwości  odbioru sygnałów  DVB-T/T2 z  odbić,  mamy możliwość korzystania z odbioru  DVB-T/T2 nawet w skrajnie 
niekorzystnych warunkach, jak w terenach silnie zurbanizowanych, podgórskich, górskich czy tam, gdzie antena znajduje się w  
innych skrajnie trudnych lokalizacjach.

Należy wiedzieć, że odbiór z odbić, w zależności od lokalizacji  nadajnika i anteny odbiorczej, bywa możliwy z dowolnego 
kierunku:

• z anteną odbiorczą odchyloną nieznacznie od kierunku na nadajnik DVB-T/T2,

• z anteną odbiorczą skierowaną znacznie w bok od kierunku na nadajnik DVB-T/T2

• a  w przypadkach skrajnych, z anteną odbiorczą skierowaną w kierunku przeciwnym do lokalizacji nadajnika DVB-T/T2.

W niektórych przypadkach odbiór sygnału DVB-T/T2 (mux-a) może być możliwy więcej niż z jednego kierunku:

• sygnał bezpośredni + odbicie

• sygnał bezpośredni + wiele odbić

• wiele odbić bez sygnału bezpośredniego
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Rysunek 17: Możliwości odbioru sygnałów DVB-T/T2 z jednego nadajnika – sygnał bezpośredni,  
    odbicia.



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

● Odbieranie sygnałów nadawanych w SFN lub sieci jednoczęstotliwościowej   Jest to sytuacja, kiedy mamy możliwość odbioru 
danego mux-a nadawanego z dwu  lub więcej  nadajników,  a nadających    tego mux-a    na tym samym kanale  .  W takiej sytuacji 
możemy wybrać sygnał z któregoś z nadajników, analogicznie do jednego z dwu pierwszych sposobów.

W praktyce typowego odbioru, nie dysponując profesjonalnym sprzętem pomiarowym, można nie przejmować się sposobem odbioru,  
starając się po prostu uzyskać maksymalne jakości odbieranych sygnałów poprzez odpowiednie ustawienie anteny odbiorczej.

Dopiero w przypadkach trudnych,  kiedy nie udaje się uzyskać w sposób prosty, „z marszu”,  stabilnych odbiorów sygnałów  DVB-T/T2, 
należy rozważyć możliwość określenia sposobu odbioru oraz starać się dostosować do niego swoją instalację antenową.

W trudnych warunkach odbioru warto jest sprawdzić możliwości odbioru okręcając anteną dookoła masztu antenowego lub   
w kącie, na jaki pozwala mocowanie anteny.  
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Rysunek 18: Możliwości odbioru sygnałów DVB-T/T2 z nadajników w sieci SFN oraz nadajników  
    doświetlających (gap-filler)
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Praktyka:
Ustawianie pojedynczej anteny z wykorzystaniem wskazań BER/UEC

W przypadku, jeśli odbiornik telewizyjny, dekoder DVB-T/T2 lub oprogramowanie komputerowe pokazuje informacje o rzeczywistej jakości 
odbieranego sygnału  cyfrowego  DVB-T/T2, czyli  wyświetla   BER  (preViterbi BER) i/lub ilość błędów nieskorygowanych (UEC),   antenę  
ustawia się na najmniejszą możliwą do osiągnięcia wartość BER i/lub UEC. 

W ten  sposób  dokonujemy  optymalnego  ustawienia  anteny  w  danych 
warunkach odbiorczych.

Jeśli odbiornik pokazuje zarówno  BER jak i UEC,  przy ustawieniu anteny 
kierujemy się przede wszystkim wskazaniami BER.

Wyświetlanie  BER przez  odbiornik  odbywa  się  zawsze  z  pewnym 
opóźnieniem, mogącym sięgać nawet pojedynczych sekund. W związku z 
tym należy wykonywać drobne i precyzyjne ruchy anteną, odczekując po 
każdym ruchu anteną na nowe wskazanie BER  

Często mamy do czynienia  sytuacją,  kiedy wskazania  BER dla jakiegoś 
ustalonego położenia anteny nie są stałe, ale zmieniają się w pewnym 
niewielkim  zakresie  wartości.  Jest  to  normalna  sytuacja  związana  z 
chwilowymi zmianami w propagacji sygnałów telewizyjnych.    

W sytuacji, kiedy pomimo  maksymalnej, pożądanej jakości odbieranego 
sygnału, czyli minimalnego BER-u,  obraz jest  okresowo zakłócany, należy 
postępować zgodnie z regułami dotyczącymi zwalczania wpływu zakłóceń 
w odbieranym sygnale DVB-T/T2.

Po każdej zmianie dokonanej na instalacji antenowej (dodanie wzmacniacza, wymiana wzmacniacza na symetryzator, 
zmiana kabla antenowego, dodanie rozgałęziacza, zmiana odbiornika, itp...) lub zmianach w eterze (zmiana mocy i 
charakterystyk kierunkowych nadajników DVB-T/T2, pojawienie się kolejnych nowych emisji DVB-T/T2 lub pojawienie się 
nowych emisji zakłócających, jak LTE, itp...) powinno się dokonać sprawdzenia lub ponownego ustawienia anteny
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Rysunek 19: Ustawianie anteny przy pomocy wskazań BER       
    (przykładowe kąty ustawienia i wartości BER)
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Praktyka:
Ustawianie pojedynczej anteny z wykorzystaniem Paska jakości

W  przypadku,  jeśli odbiornik  telewizyjny,  dekoder  DVB-T/T2 lub  oprogramowanie  komputerowe  pokazuje  umowną wartość  jakości 
odbieranego sygnału cyfrowego DVB-T/T2, czyli mamy do dyspozycji jedynie paski wskaźnikowe plus ewentualnie wartości procentowe / 
liczbowe, proces ustawiania anteny może być  bardziej złożony  niż przy ustawieniu na wskazania  BER,  zależnie od lokalnych warunków 
odbioru.

Jeżeli jakość odbieranego sygnału cyfrowego  DVB-T/T2  jest mniejsza od maksimum wskazań odbiornika, czyli  wypełnienie paska jest 
niecałkowite, wtedy antenę ustawiamy po prostu na jak największe wypełnienie paska i/lub największą wartość procentową lub liczbową.

W ten sposób dokonujemy optymalnego ustawienia anteny w danych warunkach odbiorczych.

Zwykle jednak  jakość odbieranego sygnału cyfrowego  DVB-T/T2 osiąga maksimum wskazań  paska  (całkowite wypełnienie paska)  przy 
dowolnym ustawieniu anteny pomiędzy dwoma kierunkami (czyli w szerokim kącie ustawienia anteny).
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Rysunek 20: Ustawianie anteny z wykorzystaniem paska jakości odbieranego sygnału 
    cyfrowego DVB-T/T2 – wersja I

Rysunek 21: Ustawianie anteny z wykorzystaniem paska jakości odbieranego sygnału 
    cyfrowego DVB-T/T2 – wersja I
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Jest to trudność, albowiem nie można w sposób bezpośredni ustalić położenia anteny, dla którego mamy maksimum rzeczywistej jakości  
odbieranego sygnału DVB-T/T2. W takim przypadku, aby uzyskać jak najlepszą jakość odbieranego sygnału można posłużyć się następującą 
metodą ustawiania anteny:

✔ Ustawić  antenę  normalnie  na  MAX  wskazywanej 
jakości sygnału.

✔ Przekręcić  antenę  w  prawo do  momentu,  kiedy 
wypełnienie  paska  przestanie  być  maksymalne  i 
osiągnie jakąś  wartość,  np.  ¾  długości  paska. 
Alternatywnie można używać wskazań liczbowych lub 
procentowych, jeśli odbiornik je wyświetla. 

Niektóre odbiorniki mają niedokładne wskazania paska 
(wartości  liczbowych  /  procentowych)  –  potrafią 
wskazywać  stałe  wypełnienie  (wartości  liczbowe) 
podczas ruchu anteną w pewnym kącie. Należy wtedy 
wybrać  moment  zmiany  (skoku)  wypełnienia  paska 
(wartości),  upewniając  się,  czy  zmiana  /  skok 
wypełnienia  paska  następuje  dla  tego  samego 
położenia anteny przy obrocie w obu kierunkach – czyli  
przy  rośnięciu  i  maleniu  wypełnienia  paska.  Jeśli 
zmiana  wypełnienia  paska  następuje  przy  różnych 
kierunkach ustawienia – wybieramy ustawienie anteny 
albo  przy  maleniu,  albo  przy  rośnięciu  wypełnienia 
paska. Można też przyjąć wartość średnią. 

Zaznaczyć  na mocowaniu anteny kierunek ustawienia 
anteny

✔ Następnie przekręcić antenę w  lewo, aż do momentu 
ponownego  uzyskania  takiego  samego  wskazania 
jakości  sygnału,  jak  przy  odkręceniu anteny w  prawą 
stronę.

Zaznaczyć  na mocowaniu anteny kierunek ustawienia 
anteny

✔ Na  podstawie  zaznaczeń  wyznaczyć  kierunek 
wypadkowy  będący  połową  kąta  pomiędzy 
zaznaczonymi  kierunkami  dla  dwu  wcześniejszych 
ustawień anteny.

Wyświetlanie  zmian w wypełnieniu paska (oraz wartości  procentowych / liczbowych)   przez odbiornik odbywa się zawsze z  pewnym 
opóźnieniem, mogącym sięgać nawet  pojedynczych sekund.  W związku z  tym należy  wykonywać drobne i  precyzyjne ruchy anteną,  
odczekując po każdym ruchu anteną na nowe wskazanie. 

W  sytuacji,  kiedy  pomimo  maksymalnej,  pożądanej  jakości odbieranego sygnału,  czyli  maksymalnego  wypełnienia  paska  jakości   / 
maksymalnych wartości liczbowych / procentowych,  obraz jest okresowo zakłócany, należy postępować zgodnie z regułami dotyczącymi 
zwalczania wpływu zakłóceń w odbieranym sygnale DVB-T/T2.

Jeśli po zmianie dokonanej na instalacji antenowej (dodanie wzmacniacza, wymiana wzmacniacza na symetryzator, zmiana 
kabla antenowego, dodanie rozgałęziacza, zmiana odbiornika, itp...) lub zmianach w eterze (zmiana mocy i charakterystyk 
kierunkowych nadajników DVB-T/T2, pojawienie się kolejnych nowych emisji DVB-T/T2 lub nowych emisji zakłócających, jak 
LTE, itp...) zauważmy spadek jakości odbieranych mux-ów, powinno się dokonać ponownego ustawienia anten.

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 31/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal

Rysunek 22: Precyzyjne ustawianie anteny (wartości  
    wypełnienia paska oraz liczbowe - przypadkowe)
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Praktyka:
Ustawianie anteny przy trudnych warunkach odbioru

Przy ustawianiu anteny do odbioru sygnałów cyfrowych  DVB-T/T2 należy zawsze sprawdzić ustawienie anteny  kolejno  dla wszystkich 
odbieranych mux-ów, niezależnie czy odbieramy  mux-y z jednego nadajnika, czy z dwu lub więcej.

Przy dobrych warunkach odbiorczych  i odbieraniu wszystkich mux-ów z jednego nadajnika  kierunki  najlepszego  ustawienia anteny dla 
poszczególnych odbieranych mux-ów powinny być takie same lub bardzo zbliżone.

Przy trudnych warunkach odbiorczych (warunki wielkomiejskie, tereny górski i podgórskie odbiór SFN, etc...)  i odbieraniu wszystkich mux-
ów z jednego nadajnika kierunki optymalnego ustawienia anteny dla poszczególnych mux-ów mogą być różne,  czasami nawet znacznie, 
zwłaszcza jeśli część mux-ów odbiera się z sygnałów docierających do anteny bezpośrednio z nadajnika, a część odbierane jest z odbić. 

Jeśli  kierunki  ustawienia  anteny dla  poszczególnych  mux-ów są  różne,  należy  wtedy wybrać  taki  pośredni,  kompromisowy kierunek 
ustawienia anteny, przy którym można uzyskać  jak najlepsze jakości sygnałów dla  każdego z   mux-ów  oraz / lub minimalną wrażliwość 
odbioru poszczególnych mux-ów na zakłócenia.

W takiej sytuacji wybrany kierunek pośredni ustawienia anteny nie musi pokrywać się z kierunkiem na nadajnik, z którego odbierane są 
sygnały  cyfrowe  DVB-T/T2. Nie ma w tym nic niepokojącego,  jest to jak najbardziej sytuacja  dopuszczalna. Jeśli nie udaje się uzyskać 
stabilnego odbioru przy pośrednim ustawieniu anteny, pozostaje jedynie wymiana anteny na inny typ lub zastosowanie dwu lub więcej  
anten.

Jeśli po zmianie dokonanej na instalacji antenowej (dodanie wzmacniacza, wymiana wzmacniacza na symetryzator, zmiana 
kabla antenowego, dodanie rozgałęziacza, zmiana odbiornika, itp...) lub zmianach w eterze (zmiana mocy i charakterystyk 
kierunkowych nadajników DVB-T/T2, pojawienie się kolejnych nowych emisji DVB-T/T2 lub nowych emisji zakłócających, jak 
LTE, itp...)  zauważmy spadek jakości odbieranych mux-ów, powinno się dokonać ponownego ustawienia anten.

W  przypadku  odbioru  jednego  lub  więcej  mux-ów  nadawanych  w  SFN lub  /  i  z  sieci  nadajników  nadających  mux-x(y)  na  jednej 
częstotliwości (doświetlacze) mogą wystąpić również duże trudności zarówno w lokalizowaniu miejsca pod antenę, jak i ustawieniu samej 
anteny, z uwagi na wzajemne, szkodliwe wpływy wzajemne poszczególnych nadajników. Często jedynym wyjściem jest poszukanie takiego 
miejsca zawieszenia anteny, kiedy ma ona z tyłu lub boku przeszkody (np. budynek, dach) osłabiające niepożądane nadajniki.
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Rysunek 23: Pojedyncza antena - różne warunki odbioru sygnałów DVB-T/T2 (położenia nadajników i 
    kierunki przykładowe)
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Praktyka:
Ustawianie zestawu anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 z różnych
kierunków

Przy niemożliwości osiągnięcia stabilnego odbioru wszystkich mux-ów  przy użyciu jednej  anteny  ustawionej w jednym kierunku  należy 
rozważyć  zastosowanie  dwu  lub  więcej  anten  skierowanych  w  różnych  kierunkach.  W  większości  przypadków  jest  to  najprostszy  i 
najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie stabilnego odbioru wszystkich odbieranych mux-ów.

Zestawy z dwu anten stosuje się również typowo do odbioru sygnałów (mux-ów) nadawanych w różnych polaryzacjach.

Przy stosowaniu  dwu lub więcej anten należy dążyć do tego, aby były to anteny o podobnych  i jak najlepszych   parametrach  (zyskach, 
kierunkowościach oraz szerokościach wiązki 
przedniej),  czyli  w  miarę  możliwości  tego 
samego  lub  podobnego  typu  bądź 
wykonania.

Używanie więcej niż jednej anteny ma sens 
tylko wtedy,  kiedy można uzyskać stabilny 
odbiór  interesujących  nas  mux-ów  z 
pojedynczej anteny przestawianej na różne 
kierunki. 

Przy  ustawianiu  zestawu  anten  na  różne 
kierunki należy  mieć  świadomość,  że 
anteny  takie  mogą  na  siebie  wzajemnie 
oddziaływać,  co  w  zależności  od  sytuacji 
odbiorczej,  może czynić  proces ustawiania 
takiego zestawu dość złożonym.

Generalnie,  mamy  dwa  podstawowe 
rozwiązania sumowania anten, dające dwa 
różne sposoby ustawiania anten:

1. Selektywne sumowanie anten przy pomocy wzmacniacza kanałowego / filtrów / zwrotnicy antenowej

Przy takim sposobie łączenia anteny mogą się od siebie znacznie różnić swoimi parametrami oraz można  łączyć:

anteny pasywne (z  symetryzatorami) przeznaczone do odbioru sygnałów z nadajników dedykowanych do odbioru DVB-T/T2 w danej  
lokalizacji, 

z antenami posiadającymi zamontowane przedwzmacniacze służącymi do odbiorów bardzo dalekich nadajników, bądź odbiorów w bardzo 
trudnych warunkach.  

W takim przypadku anteny są od siebie zasadniczo niezależne,  oddziałując na siebie wzajemnie  w minimalnym stopniu. Każdą antenę 
ustawiamy niezależnie, robiąc to tak, jakbyśmy ustawiali pojedynczą antenę, podobnie jak zwykłą, pojedynczą antenę.

Ponieważ jednakże osprzęt antenowy nie jest idealny, po ustawieniu anten należy dokonać weryfikacji, czy ustawienie każdej z anten nie  
wpłynęło znacząco na jakość odbieranych sygnałów z drugiej anteny. Jeśli tak, należy spróbować dokonać drobnych korekt ustawienia  
anten.

2.  Szerokopasmowe sumowanie anten przy pomocy sumatora (szerokopasmowego)

Przy  takim  sposobie  łączenia anteny  powinny  mieć  podobne  parametry oraz  należy  starać  się  unikać  łączenia  anten  pasywnych  (z 
symetryzatorem) z antenami aktywnym, posiadającymi wbudowany wzmacniacz,  szczególnie, jeśli  jest to wzmacniacz o wzmocnieniu, 
większym niż 10...15dB. Przy łączeniu anten pasywnej z aktywną (z wbudowanym wzmacniaczem)  zwykle bardzo trudno jest osiągnąć  
stabilny odbiór.

W tym przypadku anteny są od siebie zależne, co powoduje, że dochodzenie do optymalnego ustawienia może być czasami żmudne,  
składające się z wielu kolejnych prób. Procedura ustawienia anten w takim zespole to kolejne ustawienia na przemian każdej z anten, przy 
jednoczesnym ciągłym sprawdzaniu jakości odbieranych sygnałów dla wszystkich mux-ów.
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Rysunek 24: Zestawy anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 o różnych polaryzacjach i z 
    różnych kierunków
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1. Antenę  A podłączamy  bezpośrednio  do odbiornika  (bez sumatora!), a następnie ustawiamy ją na max jakości mux-ów,  które 
chcemy odbierać z tej anteny.

2. Odłączamy od odbiornika anteną A

3. Antenę  B podłączamy bezpośrednio do odbiornika (bez sumatora!), a następnie ustawiamy ją   na max jakości mux-ów,  które 
chcemy odbierać z tej anteny.

4. Podłączamy obie anteny do sumatora, a sumator do odbiornika DVB-T/T2

5. Sprawdzamy, czy zmieniły się jakości odbieranych mux-ów z  obu  anten. Jeśli  się zmieniły,  można próbować   dokonać  korekt 
ustawienia  obu    anten  .   Jeśli  zmiany  jakości odbieranych mux-ów nie wystąpiły,  lub były nieznaczące dla stabilnego odbioru,  
operację łączenia anten w zestaw można uznać za zakończoną.

6. Korekty  kierunków  anten  dokonujemy  kolejno  dla  wszystkich  odbieranych  mux-ów,  próbując  zmian  ustawień  obu  anten 
połączonych  w  zestaw  ie   poprzez  sumator  .  W  tym  momencie  nie  ma  już  jakiejś  „żelaznej  reguły”.  Ważne,  aby  czynić  to 
systematycznie,  kolejno dla poszczególnych mux-ów,  próbując  naprzemiennego dokonywania  zmian położenia obu anten dla 
każdego mux-a. Czyli najpierw próbujemy osiągnąć jak najlepszy odbiór mux-1, potem mux-2, następnie mux-3 itd...

Główny problem leży  oczywiście  w tym, że jeśli  antena  A ma odbierać,  przykładowo,  mux-1,  a  antena  B mux-2,  to zmiana 
położenia anteny B w celu zmniejszenia jej negatywnego wpływu na odbiór mux-1, spowodować może jednocześnie zmniejszenie  
jakości odbieranego przez nią mux-2. I odwrotnie, korekcja kierunku anteny A, aby zmniejszyć jej wpływ na odbiór mux-2 z anteny 
B spowodować może spadek jakości odbioru mux-1.  

Trzeba więc szukać takiego kompromisowego położenia anten, aby ewentualne spadki jakości odbieranych mux-ów były jak 
najmniejsze. 

Po ustawieniu optymalnych, skorygowanych kierunków anten dla danego mux-a zaznaczamy położenia obu anten.

Zmiany należy dokonywać delikatnie i stopniowo, gdyż wpływ ruchów anteną na jakości odbieranych sygnałów może być dość 
znaczący.

Nie należy się obawiać zmian kąta położenia każdej z anten przy dokonywanych korekcjach nawet w dużych zakresach zmian 
kierunku (kilkanaście, kilkadziesiąt stopni kątowych). 

7. Czynności ponawiamy aż do osiągnięcia  takich kierunków anten, w jakich udało się osiągnąć  maksymalne możliwe  jakości  dla 
wszystkich odbieranych mu-xów ze wszystkich anten. 

Finalnie sprawdzamy, czy zaznaczone położenia anten dla poszczególnych mux-ów są takie same lub zbliżone. Jeśli tak, oznacza to  
koniec pracy. Jeśli nie, można próbować ustawienia pośredniego pomiędzy zaznaczonymi dla wszystkich anten.

Należy liczyć się z faktem, że przy antenach połączonych w zestaw można nie osiągnąć poziomów i jakości wszystkich odbieranych  
sygnałów DVB-T/T2, tak, jakby to było przy niezależnych antenach. Istotne jest w tym przypadku jednakże uzyskanie stabilnego 
odbioru. 

Specyfika takich zestawów ujawnia się w tym, że końcowe, optymalne kierunki ustawienia  anten w  takim  zestawie mogą być 
różne od kierunków ustawienia anten, gdyby były one instalowane jako niezależne anteny.

Niestety, w szczególnych przypadkach może się zdarzyć tak, że dla posiadanych anten i dla odbieranych sygnałów w danej lokalizacji, nie 
uda się osiągnąć zadowalającego wyniku w postaci stabilnego odbioru wszystkich mux-ów, co zwykle oznacza konieczność zmiany sposobu 
sumowania na selektywny, ewentualnie doboru innego typu anten.

Jeśli po zmianie dokonanej na instalacji antenowej (dodanie anteny, dodanie wzmacniacza, wymiana wzmacniacza na 
symetryzator, zmiana kabla antenowego, dodanie rozgałęziacza, zmiana odbiornika, itp...) lub zmianach w eterze (zmiana 
mocy i charakterystyk kierunkowych nadajników DVB-T/T2, pojawienie się kolejnych nowych emisji DVB-T/T2 lub pojawienie  
się nowych emisji zakłócających, jak LTE, itp...) zauważmy spadek jakości odbieranych mux-ów, powinno się dokonać  
ponownego ustawienia anten.
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——―—――    •   ——―——―

Praktyka:
Zestaw anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 / FM (Radio 
analogowe)

Antenę lub zestaw anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 ustawiamy niezależnie od anteny do odbioru sygnałów radiowych FM czyli tak, 
jak pojedyncza antenę lub zestaw anten, sposobami opisanymi wcześniej.

Warunkiem jest to, aby antena do odbioru sygnałów FM była połączona z anteną (lub zestawem anten) do odbioru sygnałów DVB-T/T2 
przy pomocy zwrotnicy antenowej.

——―—――    •   ——―——―
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Rysunek 25: Przykładowe różnice w ustawieniu kierunków dla anten niezależnych i w zestawie



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Praktyka:
Zestaw anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 / DAB (radio cyfrowe)

W takiej  sytuacji  postępowanie  zależy  od  tego,  w jakim paśmie  częstotliwości  odbierane są  sygnały  DVB-T/T2 oraz  czy  do  odbioru 
sygnałów DVB-T/T2 w poszczególnych pasmach używane są pojedyncze anteny, czy też zestawy.

• Odbiór sygnałów DVB-T/T2 tylko w paśmie UHF (kanały k21...k69)

Anteny do odbioru sygnałów DAB oraz  DVB-T/T2 są  w takim wypadku od siebie niezależne z uwagi na ich łączenie za pomocą 
zwrotnicy antenowej lub wzmacniacza z wejściami selektywnymi.

Ustawianie anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 odbywa się więc niezależnie od ustawiania anteny do odbioru sygnałów DAB. 
Anteny do odbioru sygnałów  DVB-T/T2 ustawiamy tak,  jak  było to opisane we wcześniejszych punktach,  zgodnie z tym, czy 
ustawiamy pojedynczą antenę czy zestaw anten, uwzględniając sposób ich łączenia.

• Odbiór sygnałów DVB-T/T2 w paśmie UHF (kanały k21...k69) oraz VHF  (kanały k5...k12)

W takiej sytuacji przy ustawianiu anten(y) DAB i anten(y) DVB-T/T2 odbierającej sygnały z pasma VHF postępujemy tak, jak przy 
ustawianiu  anten  DVB-T/T2 łączonych  w zestaw,  uwzględniając  sposób łączenia  anten  –  sumatorem  szerokopasmowym lub 
zwrotnicą  antenową  /  wzmacniaczem  z  wejściami  selektywnymi.  Antenę  do  odbioru  sygnałów  DAB traktujemy  w  takim 
przypadku analogicznie do anteny do odbioru DVB-T/T2. 

Antenę lub zestaw anten odbierających sygnały DVB-T/T2 w paśmie UHF takiego zestawu ustawiamy niezależnie, tak jak było to 
opisane we wcześniejszych punktach, zgodnie z tym, czy ustawiamy pojedynczą antenę czy zestaw anten, uwzględniając sposób 
ich łączenia.

Przy zestawach wieloelementowych – przykładowo dwie, trzy anteny do odbioru sygnałów DVB-T/T2 w paśmie UHF plus anteny do 
odbioru sygnałów  DVB-T/T2 i  DAB w pasmie  VHF, ustawianie takich zestawów przy łączeniach anten  w obrębie  poszczególnych 
pasm na sumatorach antenowych może być już trudne i żmudne. W takiej sytuacji nieodzowna może stać się pomoc instalatora z  
odpowiednim miernikiem sygnałów antenowych lub zmiana systemu sumowania na selektywny.

——―—――    •   ——―——―

Praktyka:
Zestaw anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 / SAT

Anteny do odbioru sygnałów DVB-T/T2 i SAT są od siebie całkowicie niezależne, nawet, jeśli do dostarczenia ich sygnałów do odbiorników 
DVB-T/T2 i SAT używany jest jeden kabel antenowy, przy wykorzystaniu sumatora sygnałów TV/SAT. 

Antenę lub zestaw anten do odbioru sygnałów DVB-T/T2 montujemy i ustawiamy niezależnie, według wcześniej podanych reguł.

Antenę SAT traktujemy jako płaszczyznę i odpowiednio dobieramy minimalną odległość wzajemną montażu anten.

——―—――    •   ——―——―

© krzysiek.pec / elmier 2013                         www.elmier.pl 36/45 Aktualizacja ::: 23.05.2013 :: TerrAntennaFixingt#1@10.01Tcal



Biblioteka  elmier Ustawianie anteny do odbioru DVB-T/T2

Praktyka:
Zakłócenia impulsowe

Zakłócenia  impulsowe  to  krótkie,  chwilowe  zakłócenia  odbioru  wizji  (obrazu)  i  fonii  występujące  na  skutek  przedostawania  się  do  
odbiornika  różnego  rodzaju  „śmieci”,  które  mogą  być  generowane  przez  wszystkie  urządzenia  mające  cokolwiek  wspólnego  z  
elektrycznością.  Zakłócenia mogą pochodzić od urządzeń z wnętrza mieszkania (włączanie / wyłączanie / praca odkurzaczy,  lodówek,  
pralek, hydroforów, telefonów stacjonarnych i gsm, komputerów, wyłączników światła, etc...) , jak również spoza obszaru mieszkania, w  
szczególności  z  sąsiednich  mieszkań,  budynków  lub  innych  urządzeń  będących  na  zewnątrz  (samochody,  motorowery,  stacje  tr afo, 
oświetlenie uliczne, zakłócenia przemysłowe, telekomunikacyjne, etc...).

Zakłócenia impulsowe charakteryzują się tym, że mogą występować nawet w przypadku, jeśli wskazania jakości odbieranych  
sygnałów mają maksymalne wartości.

Zakłócenia mogą generalnie przedostawać się do odbiornika dwiema drogami poprzez:

1.  antenę

2.  pozostałe elementy instalacji antenowej, począwszy od wzmacniacza w puszce antenowej.

Jeśli zakłócenia impulsowe przedostają się do odbiornika DVB-T/T2 głównie poprzez antenę (1.), można próbować zmniejszyć ich wpływ 
poprzez odchylenie anteny od optymalnego kierunku,  kosztem jakości odbieranych sygnałów  DVB-T/T2.   Jeśli  odchylenie anteny daje 
zauważalne zmniejszenie ilości zakłóceń, ale nie likwiduje ich w całości lub ilość zakłóceń nie jest zależna od zmiany ustawienia anteny – 
pozostaje jedynie próba przeniesienia anteny w inne miejsce lub minimalizację ich wpływu w inny sposób, zależny już od konkretnej  
sytuacji, w szczególności od źródła charakteru zakłóceń.

Na szczęście, przypadki  silnego zakłócania odbioru  DVB-T/T2 przez zakłócenia impulsowe zdarzają się przy prawidłowych instalacjach 
antenowych stosunkowo rzadko, występując głównie w ekstremalnie trudnych warunkach odbioru  lub z uwagi na uszkodzone urządzenia i 
maszyny, w szczególności starszej produkcji, nie spełniające określonych wymogów odnośnie emisji zakłóceń. 
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Praktyka:
Odbiór DVB-T/T2 wewnątrz pomieszczeń (anteny pokojowe)

Parametry sygnałów DVB-T/T2 oraz sposób realizacji sieci nadajników mux-1 oraz mux-2 powodują, że mux-y te powinny być w ogólności  
odbierane na  kierunkowych antenach zewnętrznych.  To samo tyczy się mux-3, z wyłączeniem wybranych obszarów miejskich (>100tys.  
mieszkańców), gdzie przewidziany jest odbiór wewnątrz pomieszczeń od roku 2014. 

Czy to oznacza, że odbiór mux-1...2 (a w części lokalizacji również mux-3) wewnątrz pomieszczeń przy użyciu anten pokojowych lub innych 
jest  niemożliwy? Oczywiście że nie, jednakże to,  czy w danym miejscu uda nam się odebrać wszystkie mux-y, tylko  wybrane lub nie 
odebrać ich wcale, zależy od wielu czynników, a głównie od  warunków odbiorczych  panujących w danym pomieszczeniu – czyli mówiąc 
prościej – od poziomu i jakości sygnałów DVB-T/T2, które w jakiś sposób dostaną się do pomieszczenia.

Używając anteny wewnątrz pomieszczenia MOŻEMY uzyskać stabilny odbiór sygnałów DVB-T/T2, ale nie musimy. 

Stabilny odbiór na antenach wewnątrz pomieszczeń udaje się uzyskiwać zwykle w promieniu do kilkunastu km od nadajnika DVB-T/T2,  
jednakże,  przy sprzyjających okolicznościach,  możliwe są przypadki  odbioru nawet  w odległościach do kilkudziesięciu  kilometrów od  
nadajnika. Najwięcej zależy w tym przypadku od szczęścia, czyli konkretnej lokalizacji.

Odbiór wewnątrz pomieszczenia jest zwykle bardzo  kapryśny  i zmienny w czasie. Nie mamy żadnej gwarancji, że dziś ustawiona antena 
zapewni nam stabilny odbiór sygnałów DVB-T/T2 za jakiś czas. Typową sytuacją jest konieczność drobnej okresowej korekty ustawienia 
anteny, lub wręcz znalezienia dla niej nowej lokalizacji, aby zachować stabilność odbioru sygnałów DVB-T/T2. 

Bywa tak, że w interesującym nas pomieszczeniu nie znajdziemy, dla posiadanej anteny pokojowej, miejsca, gdzie odbierać można 
stabilnie wszystkie mux-y.  Z reguły znajdujemy tylko  jedno takie miejsce  w pomieszczeniu, czasami zaś mamy szczęście i bardzo dobre 
warunki odbiorcze, które umożliwiają wybór niemal dowolnego punktu ustawienia anteny. 

Najczęstszym punktem dobrego odbioru jest okno (parapet), jednakże mogą to być i inne, czasami bardzo niespodziewane miejsca, jak kąt 
pokoju, czy miejsce za kaloryferem bądź szafą, na ścianie obok okna, na podłodze (np. leżąca antena całkowicie na płasko), co przytrafia 
się zwłaszcza przy antenach robionych własnoręcznie, strojonych do odbioru konkretnych pasm częstotliwości. Czyli – kombinujemy, jak 
koń pod górę...

Jednocześnie, to, że w danym pomieszczeniu uzyskamy stabilny odbiór sygnałów DVB-T/T2, nie oznacza w ogólności, że w sąsiednim 
pomieszczeniu taki odbiór też będzie możliwy. To samo odnosi się do budynku – to, że w jednym mamy stabilny odbiór sygnałów DVB-
T/T2, wcale nie musi oznaczać, że w budynku sąsiednim taki stabilny odbiór też będzie możliwy do osiągnięcia.

● Dobór anteny

Nie ma tu żadnych reguł, ponieważ warunki wewnątrz pomieszczeń są tak nieprzewidywalne, że nigdy nie wiadomo, jakiego typu 
antena  zapewni  nam stabilny  odbiór  sygnałów  DVB-T/T2.  Niestety,  w takich  przypadkach najczęstszym  i  najsensowniejszym 
działaniem jest  zwykle wypróbowanie iluś tam modeli anten pokojowych lub klasycznych zewnętrznych,  zarówno w wersjach 
pasywnych, jak i aktywnych (ze wzmacniaczami), aż osiągnięty zostanie pożądany skutek w postaci stabilnego odbioru. 

Dobrze jest znaleźć sklep, w którym można się umówić na wymianę lub oddanie anteny po próbach.  Trzeba pamiętać, że w 
przypadku sklepów tradycyjnych,   zwrot / wymiana na inny model   zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli   sklepu i / lub   umowy ze   
sprzedawcą.

• Anteny pokojowe 

Niestety,  w dużej  części  przypadków anteny te  mają bardzo słabe parametry  odnośnie odbioru  sygnałów  DVB-T/T2.  Z 
konieczności zachowania małych wymiarów miewają one typowo bardzo małe zyski  samej  anteny  przy wykonaniu jej w 
wersji  pasywnej  (bez  wzmacniacza),  ewentualnie  mają  wmontowywane  wzmacniacze,  zwykle  o  bardzo  dużych 
wzmocnieniach, przy czym, ani jedna ani druga opcja nie muszą dobrze służyć odbiorowi cyfrowych sygnałów DVB-T/T2 w 
danym pomieszczeniu.  

Inaczej mówiąc – taka antena, jeśli jest bez wzmacniacza, ma z reguły bardzo małą skuteczność odbioru sygnałów DVB-T/T2, 
zaś mając zamontowany wzmacniacz o bardzo dużym wzmocnieniu, sama powoduje często zakłócenia, uniemożliwiające w 
rezultacie odbiór sygnałów DVB-T/T2.

Stąd właśnie kwestia doboru anteny – nigdy nie wiemy, czy w danym pomieszczeniu wystarczy antena bez wzmacniacza czy 
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musi być antena ze wzmacniaczem,  a jeśli tak, to o jakim wzmocnieniu.  Jedyna droga  w warunkach amatorskich  – próby 
kolejnych anten, w różnych wykonaniach, z różnymi wzmacniaczami.

Wyłączenie zasilania wzmacniacza w antenie pokojowej oznacza w typowym przypadku brak możliwości odbioru, a nie  
odbiór bez wzmacniacza, na samej antenie pasywnej.

Aby pominąć wzmacniacz w antenie należy go wymontować i zastąpić symetryzatorem.  O ile przewidziano taką opcję w 
konstrukcji anteny.

Dość skutecznym rozwiązaniem jest  rozpoczęcie od  próby zastosowania anteny pasywnej, a dopiero w przypadku braku 
możliwości  odbioru, dodanie zewnętrznego wzmacniacza antenowego.  Daje  to  o wiele większą elastyczność w doborze 
parametrów wzmacniacza, a więc potencjalnie rokuje dużo większe szanse na uzyskanie sukcesu, czyli stabilnego odbioru.  
Niestety, wadą rozwiązania jest jego większe skomplikowanie oraz zwykle wyższa cena sumaryczna, w stosunku do tej samej 
anteny w wersji aktywnej (ze wzmacniaczem). 

Prowizorycznym rozwiązaniem jest zmiana napięcia zasilania wzmacniacza w antenie, jeśli ten dopuszcza taką możliwość.  
Może to dać pożądany efekt uzyskania stabilnego odbioru sygnałów DVB-T/T2, ale należy się liczyć z faktem, że wzmacniacz 
pracujący w takich warunkach bywa bardzo, ale to bardzo wrażliwy na zmiany odbieranych sygnałów, co może prowadzić w  
dłuższym  czasie  do  powstawania  okazjonalnych,  okresowych  bądź  ciągłych  zakłóceń  odbioru  sygnałów  DVB-T/T2,  co 
skutkuje z jednej strony trudnością w usunięciu źródła zakłóceń (bo zapomnieliśmy, że regulowaliśmy napięcie zasilania  
wzmacniacza), a z drugiej dużym dyskomfortem przy oglądaniu.

Spotkać się można również z antenami, które mają automatyczne dopasowywanie się wzmacniacza do mocy odbieranych 
sygnałów (ARW / AGC). Jest to w założeniach rozwiązanie dobre i pożyteczne, jednakże w praktyce, w przypadku miejsca z 
dużą  ilością silnych  sygnałów  zakłócających  (duże  miasta,  bliskie  stacje  bazowe  GSM,  LTE  i  innych  usług 
telekomunikacyjnych...), wzmacniacz taki może działać nieprawidłowo, utrudniając  wręcz, zamiast pomagając w odbiorze 
sygnałów DVB-T/T2.

Anteny typu „patyk”, dołączane zwykle do dekoderów  DVB-T/T2 w wykonaniu na USB, nadają się generalnie do odbioru 
sygnałów DVB-T/T2 tylko w lokalizacjach, gdzie odbierane sygnały są bardzo dobre, czyli zwykle wyłącznie w bezpośrednim  
sąsiedztwie nadajnika,  ewentualnie z odległości większych, ale z bezpośrednią widocznością anten nadawczych (masztu) 
przez  „patyk”.  W zależności  od  warunków,  lepszy  odbiór  na  tego  typu  antenach  uzyskuje  się  bądź  to  w jej  położeniu  
pionowym, bądź to w położeniu poziomym.

• Anteny Zewnętrzne 

Bardzo  dobre  efekty  potrafi  przynieść  zastosowanie  typowych  kierunkowych  anten  telewizyjnych,  przeznaczonych  do  
montażu na zewnątrz. Anteny te w wykonaniu pasywnym, w odróżnieniu od anten pokojowych, posiadają dobre lub bardzo 
dobre  parametry  elektryczne  (zysk,  kierunkowość...),  mogąc  zapewnić  poprawny,  stabilny  odbiór  już  na  antenie 
wyposażonej tylko w symetryzator. 

Najlepsze efekty osiąga się zwykle korzystając z anten panelowych typu 'siatka' (standardowa i wykonaniu połówkowym), bi-
quad lub krótkich logoperiodycznych lub Yagi. 

W zasadzie jedyną i największą niedogodnością tych anten przy użyciu ich wewnątrz pomieszczenia jest ich wielkość, a co za 
tym idzie i nieporęczność w umiejscowieniu tam, gdzie akurat jest to wymagane. Anteny logoperiodyczne są niezastąpione 
na szafach, zaś 'siatki' na parapetach okiennych.  

Jeśli chodzi o kwestie zastosowania wzmacniaczy antenowych to są one analogiczne do przypadku anten pokojowych, z tą  
różnicą,  że  w  antenach  zewnętrznych  mamy  typowo  możliwość  zamiennego  montażu  wzmacniacza  antenowego  lub 
symetryzatora antenowego w puszce antenowej anteny. 

Antenę zewnętrzną umieszczoną na strychu należy traktować nie jak antenę zewnętrzną, ale jako antenę wewnętrzną  
(pokojową), realizującą odbiór wewnątrz pomieszczeń.

• Anteny własnej konstrukcji 

Jeśli posiadamy minimum zdolności manualnych oraz odrobinę chęci, to bardzo dobrym rozwiązaniem bywa własnoręczne 
wykonanie anteny typu  (bi)quad, quados, zig-zag,  itp.

Anteny takie wykonuje się dla konkretnych,  interesujących nas  zakresów częstotliwości (mux-ów), skutkiem czego dają 
one maksimum szans na powodzenie odbioru sygnałów DVB-T/T2, o ile jest to tylko w ogóle możliwe.  Dodatkowo, anteny 
te, podobnie do fabrycznych anten zewnętrznych, posiadają również dobre lub bardzo dobre parametry elektryczne (zysk,  
kierunkowość...), mogąc zapewnić poprawny, stabilny odbiór już na antenie wyposażonej tylko w symetryzator. 

Na  tego  typu  antenach  możliwe  są,  przy  sprzyjających  warunkach  odbiorczych,  odbiory  sygnałów  DVB-T/T2 wewnątrz 
pomieszczeń na odległościach rzędu dziesiątek kilometrów.

Anteny te są bardzo proste w konstrukcji, można je wykonać nieomalże z dowolnego materiału, który posiadamy lub uda  
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nam się go nabyć, nie wymagają posiadania wiedzy fachowej,  a jedynie czasami cierpliwości, aby wykonać kilka  różnych 
wersji anten(y). I co dla niektórych istotne, są bardzo tanie w wykonaniu.

Jeśli  sama  antena,  którą  wykonaliśmy,  nie  jest  wystarczająca  do  odbioru  interesujących  nas  sygnałów,  wtedy  można 
skonstruować  kolejną,  większą  wersję  anteny,  lub  dodać  do  posiadanej  wzmacniacz  antenowy na  zasadach  opisanych 
wcześniej. 

● Lokalizacja anteny

• Dokonując  próby  odbioru  wewnątrz  pomieszczenia  sprawdzamy rutynowo  całą  dostępną  w  pomieszczeniu  przestrzeń, 
ustawiając anteną w wybranych punktach strefy, we wszystkich możliwych kierunkach, łącznie ze zmianą polaryzacji anteny, 
ponieważ w pomieszczeniu nigdy nie wiemy z jakiego kierunku i jak odbitą falę telewizyjną możemy odebrać.

• Jeśli  mamy  bardzo  dużo  szczęścia,  będziemy  mieć  odbiór   sygnałów  DVB-T/T2  w  bezpośredniej  bliskości  odbiornika. 
Jednakże jest to sytuacja dość rzadka, z reguły odbiory są możliwe w zupełnie innych częściach pomieszczenia. Tak więc, jeśli  
kabel antenowy od naszej anteny jest krótki i nie umożliwia nam swobodnego poruszania się w obrębie pomieszczenia, to 
pierwszą rzecz,  jaką powinniśmy sobie zapewnić przed przystąpieniem do poszukiwania miejsca ustawienia anteny,  jest 
odpowiednio  długi  przedłużacz  antenowy,  czyli  kabel  antenowy,  którym  połączymy  antenę  z  odbiornikiem  DVB-T/T2, 
którego długość zapewni nam swobodne manewrowanie anteną.

• Najczęstszym punktem dobrego odbioru jest okno, jednakże mogą to być i inne, czasami bardzo niespodziewane miejsca, jak 
kąt pokoju, czy miejsce za kaloryferem, co przytrafia się zwłaszcza przy antenach robionych własnoręcznie, strojonych do 
odbioru konkretnych pasm częstotliwości

• Jak było powiedziane wcześniej,  przy odbiorach wewnątrz  pomieszczeń rzeczą normalną jest  to,  że z uwagi  na zmiany 
warunków  odbiorczych może  zachodzić  konieczność  okresowej  korekty  ustawienia  anteny.  Należy  traktować  to  jako  
działanie rutynowe.

• Może się też tak zdarzyć, że zmiana  warunków odbiorczych będzie tak duża, że odbiór na dotychczas posiadanej antenie 
przestanie być możliwy. Taką sytuację należy traktować również jako naturalną, znajdując lub wykonując nową antenę, w 
skrajnym przypadku zaś dając antenę na zewnątrz budynku. 

Sumując, przy  próbie  odbioru  w  wewnątrz  pomieszczenia  „wszelkie  chwyty”  są  dozwolone,  a  nawet  wskazane  –   

istotnym jest jedynie to, aby uzyskać jak najbardziej stabilny, również w dłuższym czasie, odbiór sygnałów DVB-T/T2.  
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Praktyka:
Uwagi montażowe – przed i po ustawianiu anteny

✔ Elementy mocowania anteny, takie jak uchwyt antenowy czy maszt antenowy z mocowaniem, powinny być dostosowane swoją 
wytrzymałością do zastosowanej anteny. Chodzi o to, aby antena była stabilna i nie wibrowała przy porywach wiatru. Takie 
mimowolne ruchy anteny mogą w trudnych warunkach odbiorczych powodować trudności w odbiorze sygnałów DVB-T/T2. 

Dodatkowo, należy pamiętać, że czym większa jest antena, tym większy stawia opór wiatrowi i tym łatwiej może się uszkodzić czy 
zniszczyć mocowanie. Jest to szczególnie istotne przy montażu anteny na dachu  wysokiego budynku  albo przy montażu 
naściennym (balkonowym), kiedy urwana antena może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób trzecich.

Dlatego warto jest stosować gotowe uchwyty antenowe oraz maszty antenowe wraz z mocowaniami, dostępne w 
specjalistycznych sklepach.

✔ Wszelkie połączenia skręcane znajdujące się w mocowaniach anteny, uchwytu antenowego czy masztu antenowego powinny być 
pewnie skręcone, tak aby zapewnić długoterminową stabilność całej konstrukcji. Trzeba jednak zachować szczególną uwagę, aby 
nie dokonać zerwania gwintu śrub lub nakrętek poprzez zbyt mocne dokręcenie tych ostaniach.

Należy pamiętać o stosowaniu podkładek lub odpowiednich nakrętek samo-kontrujących, aby uniknąć samo-odkręcania się 
nakrętek.

✔ Przy odbiorze sygnałów DVB-T/T2 może zachodzić potrzeba dokonania co jakiś czas korekty ustawienia anteny. Z powyższego 
powodu warto zadbać o łatwą możliwość dokonania takich zmian, a więc przede wszystkim zabezpieczenia połączeń skręcanych 
przed korozją, tak, aby można je było swobodnie poluzować. 

Co  prawda,  typowo  używane  śruby  i  nakrętki  z  żelaza  bywają  standardowo  zabezpieczane  przed  korozją  poprzez  ich  
ocynkowywanie, ale często elementy te nie wytrzymują krótkiego czasu eksploatacji i korodują.

✔ Złącza kablowe F posiadają tendencję do samo-odkręcania się pod wpływem naturalnych wibracji anteny i kabla antenowego 
(zwłaszcza, jeśli nie są w ścisłej osłonie przeciwwodnej), mogąc powodować w ten sposób problemy z odbiorem sygnałów DVB-
T/T2. Aby temu przeciwdziałać, kabel antenowy powinien być trwale mocowany do anteny lub masztu antenowego w 
bezpośredniej bliskości złącza F. Takie unieruchamianie kabla antenowego wpływa też dobrze na niezawodność założenia samego 
złącza.

Przy złączu F dobrze jest też pozostawić pewien zapas kabla antenowego przy antenie (np. pętla), pamiętając o minimalnych 
promieniach gięcia kabla antenowego, typ. min.  40mm , który z jednej strony znakomicie ułatwia ewentualne późniejsze korekcje 
ustawienia anteny  (co się czasami zdarza...), nie krępując ruchów anteną, a z drugiej stanowi zapas na ewentualne ponowne 
założenie złącza (co się też czasami zdarza...)

✔ Złącze F oraz puszka antenowa powinny być zabezpieczone przed bezpośrednią penetracją wody mogącej dostać się do ich 
wnętrz. 
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ANEKS A:
Tabela kanałów DVB-T/T2, DAB, częstotliwości, długości fal

DVB-T/T2 : UHF
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Tabela 1: Częstotliwości kanałów DVB-T/T2 w paśmie UHF oraz odpowiadające im długości fali elektromagnetycznej

30 1 0,95 0,85 0,66

Kanał Częstotliwość Długość fali  [cm]

[MHz]

21 474 63,3 31,7 15,8 60,1 30,1 15,0 53,8 26,9 13,5 41,8 20,9 10,4
22 482 62,2 31,1 15,6 59,1 29,5 14,8 52,9 26,4 13,2 41,1 20,5 10,3
23 490 61,2 30,6 15,3 58,1 29,1 14,5 52,0 26,0 13,0 40,4 20,2 10,1
24 498 60,2 30,1 15,1 57,2 28,6 14,3 51,2 25,6 12,8 39,7 19,9 9,9
25 506 59,3 29,7 14,8 56,3 28,2 14,1 50,4 25,2 12,6 39,1 19,6 9,8
26 514 58,4 29,2 14,6 55,5 27,7 13,9 49,6 24,8 12,4 38,5 19,3 9,6
27 522 57,5 28,8 14,4 54,6 27,3 13,7 48,9 24,4 12,2 38,0 19,0 9,5
28 530 56,6 28,3 14,2 53,8 26,9 13,4 48,1 24,1 12,0 37,4 18,7 9,3
29 538 55,8 27,9 14,0 53,0 26,5 13,3 47,4 23,7 11,9 36,8 18,4 9,2
30 546 54,9 27,5 13,7 52,2 26,1 13,0 46,7 23,3 11,7 36,2 18,1 9,1
31 554 54,2 27,1 13,6 51,5 25,7 12,9 46,1 23,0 11,5 35,8 17,9 8,9
32 562 53,4 26,7 13,4 50,7 25,4 12,7 45,4 22,7 11,3 35,2 17,6 8,8
33 570 52,6 26,3 13,2 50,0 25,0 12,5 44,7 22,4 11,2 34,7 17,4 8,7
34 578 51,9 26,0 13,0 49,3 24,7 12,3 44,1 22,1 11,0 34,3 17,1 8,6
35 586 51,2 25,6 12,8 48,6 24,3 12,2 43,5 21,8 10,9 33,8 16,9 8,4
36 594 50,5 25,3 12,6 48,0 24,0 12,0 42,9 21,5 10,7 33,3 16,7 8,3
37 602 49,8 24,9 12,5 47,3 23,7 11,8 42,3 21,2 10,6 32,9 16,4 8,2
38 610 49,2 24,6 12,3 46,7 23,4 11,7 41,8 20,9 10,5 32,5 16,2 8,1
39 618 48,5 24,3 12,1 46,1 23,0 11,5 41,2 20,6 10,3 32,0 16,0 8,0
40 626 47,9 24,0 12,0 45,5 22,8 11,4 40,7 20,4 10,2 31,6 15,8 7,9
41 634 47,3 23,7 11,8 44,9 22,5 11,2 40,2 20,1 10,1 31,2 15,6 7,8
42 642 46,7 23,4 11,7 44,4 22,2 11,1 39,7 19,8 9,9 30,8 15,4 7,7
43 650 46,2 23,1 11,6 43,9 21,9 11,0 39,3 19,6 9,8 30,5 15,2 7,6
44 658 45,6 22,8 11,4 43,3 21,7 10,8 38,8 19,4 9,7 30,1 15,0 7,5
45 666 45,0 22,5 11,3 42,8 21,4 10,7 38,3 19,1 9,6 29,7 14,9 7,4
46 674 44,5 22,3 11,1 42,3 21,1 10,6 37,8 18,9 9,5 29,4 14,7 7,3
47 682 44,0 22,0 11,0 41,8 20,9 10,5 37,4 18,7 9,4 29,0 14,5 7,3
48 690 43,5 21,8 10,9 41,3 20,7 10,3 37,0 18,5 9,2 28,7 14,4 7,2
49 698 43,0 21,5 10,8 40,9 20,4 10,2 36,6 18,3 9,1 28,4 14,2 7,1
50 706 42,5 21,3 10,6 40,4 20,2 10,1 36,1 18,1 9,0 28,1 14,0 7,0
51 714 42,0 21,0 10,5 39,9 20,0 10,0 35,7 17,9 8,9 27,7 13,9 6,9
52 722 41,6 20,8 10,4 39,5 19,8 9,9 35,4 17,7 8,8 27,5 13,7 6,9
53 730 41,1 20,6 10,3 39,0 19,5 9,8 34,9 17,5 8,7 27,1 13,6 6,8
54 738 40,7 20,4 10,2 38,7 19,3 9,7 34,6 17,3 8,6 26,9 13,4 6,7
55 746 40,2 20,1 10,1 38,2 19,1 9,5 34,2 17,1 8,5 26,5 13,3 6,6
56 754 39,8 19,9 10,0 37,8 18,9 9,5 33,8 16,9 8,5 26,3 13,1 6,6
57 762 39,4 19,7 9,9 37,4 18,7 9,4 33,5 16,7 8,4 26,0 13,0 6,5
58 770 39,0 19,5 9,8 37,1 18,5 9,3 33,2 16,6 8,3 25,7 12,9 6,4
59 778 38,6 19,3 9,7 36,7 18,3 9,2 32,8 16,4 8,2 25,5 12,7 6,4
60 786 38,2 19,1 9,6 36,3 18,1 9,1 32,5 16,2 8,1 25,2 12,6 6,3
61 794 37,8 18,9 9,5 35,9 18,0 9,0 32,1 16,1 8,0 24,9 12,5 6,2
62 802 37,4 18,7 9,4 35,5 17,8 8,9 31,8 15,9 7,9 24,7 12,3 6,2
63 810 37,0 18,5 9,3 35,2 17,6 8,8 31,5 15,7 7,9 24,4 12,2 6,1
64 818 36,7 18,4 9,2 34,9 17,4 8,7 31,2 15,6 7,8 24,2 12,1 6,1
65 826 36,3 18,2 9,1 34,5 17,2 8,6 30,9 15,4 7,7 24,0 12,0 6,0
66 834 36,0 18,0 9,0 34,2 17,1 8,6 30,6 15,3 7,7 23,8 11,9 5,9
67 842 35,6 17,8 8,9 33,8 16,9 8,5 30,3 15,1 7,6 23,5 11,7 5,9
68 850 35,3 17,7 8,8 33,5 16,8 8,4 30,0 15,0 7,5 23,3 11,6 5,8
69 858 35,0 17,5 8,8 33,3 16,6 8,3 29,8 14,9 7,4 23,1 11,6 5,8

DVB-T/T2         UHF
Współczynnik skrócenia k 

powietrze
Współczynnik skrócenia k 

konstrukcje (typ.)
Współczynnik skrócenia k

koncentryczny kabel antenowy
(dielektryk pianka typ.)

Współczynnik skrócenia k
Koncentryczny kabel antenowy

(dielektryk lity typ.)

λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ
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DVB-T/T2 : VHF

FM
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Tabela 2: Częstotliwości kanałów DVB-T/T2 w paśmie VHF oraz odpowiadające im długości fali elektromagnetycznej w różnych 

środowiskach

30 1 0,95 0,85 0,66

Kanał Częstotliwość Długość fali  [cm]

[MHz]

5 177,5 169,0 84,5 42,3 160,6 80,3 40,1 143,7 71,8 35,9 111,5 55,8 27,9
6 184,5 162,6 81,3 40,7 154,5 77,2 38,6 138,2 69,1 34,6 107,3 53,7 26,8
7 191,5 156,7 78,4 39,2 148,9 74,4 37,2 133,2 66,6 33,3 103,4 51,7 25,9
8 198,5 151,1 75,6 37,8 143,5 71,8 35,9 128,4 64,2 32,1 99,7 49,9 24,9
9 205,5 146,0 73,0 36,5 138,7 69,4 34,7 124,1 62,1 31,0 96,4 48,2 24,1

10 212,5 141,2 70,6 35,3 134,1 67,1 33,5 120,0 60,0 30,0 93,2 46,6 23,3
11 219,5 136,7 68,4 34,2 129,9 64,9 32,5 116,2 58,1 29,0 90,2 45,1 22,6
12 226,5 132,5 66,3 33,1 125,9 62,9 31,5 112,6 56,3 28,2 87,5 43,7 21,9

 DVB-T/T2       VHF
Współczynnik skrócenia k 

powietrze
Współczynnik skrócenia k 

konstrukcje (typ.)
Współczynnik skrócenia k

koncentryczny kabel antenowy
(dielektryk pianka typ.)

Współczynnik skrócenia k
Koncentryczny kabel antenowy

(dielektryk lity typ.)

λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ

Tabela 3: Zakres częstotliwości radia analogowego FM (CCIR) oraz odpowiadające długości fali elektromagnetycznej w różnych 

środowiskach

30 1 0,95 0,85 0,66

Częstotliwość Długość fali  [m]

[MHz]

88 3,41 1,70 0,90 3,20 1,60 0,80 2,90 1,40 0,70 2,30 1,10 0,60

89 3,37 1,70 0,80 3,20 1,60 0,80 2,90 1,40 0,70 2,20 1,10 0,60

90 3,33 1,70 0,80 3,20 1,60 0,80 2,80 1,40 0,70 2,20 1,10 0,50

91 3,30 1,70 0,80 3,10 1,60 0,80 2,80 1,40 0,70 2,20 1,10 0,50

92 3,26 1,60 0,80 3,10 1,50 0,80 2,80 1,40 0,70 2,20 1,10 0,50

93 3,23 1,60 0,80 3,10 1,50 0,80 2,70 1,40 0,70 2,10 1,10 0,50

94 3,19 1,60 0,80 3,00 1,50 0,80 2,70 1,40 0,70 2,10 1,10 0,50

95 3,16 1,60 0,80 3,00 1,50 0,80 2,70 1,30 0,70 2,10 1,00 0,50

96 3,13 1,60 0,80 3,00 1,50 0,70 2,70 1,30 0,70 2,10 1,00 0,50

97 3,09 1,50 0,80 2,90 1,50 0,70 2,60 1,30 0,70 2,00 1,00 0,50

98 3,06 1,50 0,80 2,90 1,50 0,70 2,60 1,30 0,70 2,00 1,00 0,50

99 3,03 1,50 0,80 2,90 1,40 0,70 2,60 1,30 0,60 2,00 1,00 0,50

100 3,00 1,50 0,80 2,90 1,40 0,70 2,60 1,30 0,60 2,00 1,00 0,50

101 2,97 1,50 0,70 2,80 1,40 0,70 2,50 1,30 0,60 2,00 1,00 0,50

102 2,94 1,50 0,70 2,80 1,40 0,70 2,50 1,20 0,60 1,90 1,00 0,50

103 2,91 1,50 0,70 2,80 1,40 0,70 2,50 1,20 0,60 1,90 1,00 0,50

104 2,88 1,40 0,70 2,70 1,40 0,70 2,40 1,20 0,60 1,90 1,00 0,50

105 2,86 1,40 0,70 2,70 1,40 0,70 2,40 1,20 0,60 1,90 0,90 0,50

106 2,83 1,40 640,00 2,70 1,30 0,70 2,40 1,20 0,60 1,90 0,90 0,50

107 2,80 1,40 206,35 2,70 1,30 0,70 2,40 1,20 0,60 1,80 0,90 0,50

108 2,78 1,40 208,06 2,60 1,30 0,70 2,40 1,20 0,60 1,80 0,90 0,50

 FM                CCIR
Współczynnik skrócenia k 

powietrze
Współczynnik skrócenia k 

konstrukcje (typ.)
Współczynnik skrócenia k

koncentryczny kabel antenowy
(dielektryk pianka typ.)

Współczynnik skrócenia k
Koncentryczny kabel antenowy

(dielektryk lity typ.)

λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ
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DAB : VHF
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Tabela 4: Częstotliwości kanałów DAB w paśmie VHF oraz odpowiadające im długości fali elektromagnetycznej w różnych środowiskach

30 1 0,95 0,85 0,66

Kanał Częstotliwość Długość fali  [cm]

[MHz]

5A 174,928 171,5 85,8 42,9 162,9 81,5 40,7 145,8 72,9 36,4 113,2 56,6 28,3

5B 176,640 169,8 84,9 42,5 161,3 80,7 40,3 144,3 72,2 36,1 112,1 56,0 28,0

5C 178,252 168,3 84,2 42,1 159,9 79,9 40,0 143,1 71,5 35,8 111,1 55,5 27,8

5D 189,064 158,7 79,4 39,7 150,8 75,4 37,7 134,9 67,4 33,7 104,7 52,4 26,2

6A 181,936 164,9 82,5 41,2 156,7 78,3 39,2 140,2 70,1 35,0 108,8 54,4 27,2

6B 183,648 163,4 81,7 40,9 155,2 77,6 38,8 138,9 69,4 34,7 107,8 53,9 27,0

6C 185,360 161,8 80,9 40,5 153,7 76,9 38,4 137,5 68,8 34,4 106,8 53,4 26,7

6D 187,073 160,4 80,2 40,1 152,4 76,2 38,1 136,3 68,2 34,1 105,9 52,9 26,5

7A 188,928 158,8 79,4 39,7 150,9 75,4 37,7 135,0 67,5 33,7 104,8 52,4 26,2

7B 190,640 157,4 78,7 39,4 149,5 74,8 37,4 133,8 66,9 33,4 103,9 51,9 26,0

7C 192,352 156,0 78,0 39,0 148,2 74,1 37,1 132,6 66,3 33,2 103,0 51,5 25,7

7D 194,064 154,6 77,3 38,7 146,9 73,4 36,7 131,4 65,7 32,9 102,0 51,0 25,5

8A 195,936 153,1 76,6 38,3 145,4 72,7 36,4 130,1 65,1 32,5 101,0 50,5 25,3

8B 197,648 151,8 75,9 38,0 144,2 72,1 36,1 129,0 64,5 32,3 100,2 50,1 25,0

8C 199,360 150,5 75,3 37,6 143,0 71,5 35,7 127,9 64,0 32,0 99,3 49,7 24,8

8D 201,072 149,2 74,6 37,3 141,7 70,9 35,4 126,8 63,4 31,7 98,5 49,2 24,6

9A 202,928 147,8 73,9 37,0 140,4 70,2 35,1 125,6 62,8 31,4 97,5 48,8 24,4

9B 204,640 146,6 73,3 36,7 139,3 69,6 34,8 124,6 62,3 31,2 96,8 48,4 24,2

9C 206,352 145,4 72,7 640,0 138,1 69,1 34,5 123,6 61,8 30,9 96,0 48,0 24,0

9D 208,064 144,2 72,1 206,4 137,0 68,5 34,2 122,6 61,3 30,6 95,2 47,6 23,8

10A 209,936 142,9 71,5 208,1 135,8 67,9 33,9 121,5 60,7 30,4 94,3 47,2 23,6

10B 211,648 141,7 70,9 35,4 134,6 67,3 33,7 120,4 60,2 30,1 93,5 46,8 23,4

10C 213,360 140,6 70,3 35,2 133,6 66,8 33,4 119,5 59,8 29,9 92,8 46,4 23,2

10D 215,072 139,5 69,8 34,9 132,5 66,3 33,1 118,6 59,3 29,6 92,1 46,0 23,0

11A 216,928 138,3 69,2 34,6 131,4 65,7 32,8 117,6 58,8 29,4 91,3 45,6 22,8

11B 218,640 137,2 68,6 34,3 130,3 65,2 32,6 116,6 58,3 29,2 90,6 45,3 22,6

11C 220,352 136,1 68,1 34,0 129,3 64,6 32,3 115,7 57,8 28,9 89,8 44,9 22,5

11D 222,352 134,9 67,5 33,7 128,2 64,1 32,0 114,7 57,3 28,7 89,0 44,5 22,3

12A 223,936 134,0 67,0 33,5 127,3 63,7 31,8 113,9 57,0 28,5 88,4 44,2 22,1

12B 225,648 133,0 66,5 33,3 126,4 63,2 31,6 113,1 56,5 28,3 87,8 43,9 21,9

12C 227,360 131,9 66,0 33,0 125,3 62,7 31,3 112,1 56,1 28,0 87,1 43,5 21,8

12D 227,360 131,9 66,0 33,0 125,3 62,7 31,3 112,1 56,1 28,0 87,1 43,5 21,8

 DAB                VHF
Współczynnik skrócenia k 

Powietrze
Współczynnik skrócenia k 

konstrukcje (typ.)
Współczynnik skrócenia k

koncentryczny kabel antenowy
(dielektryk pianka typ.)

Współczynnik skrócenia k
Koncentryczny kabel antenowy

(dielektryk lity typ.)

λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ λ ½ λ ¼ λ
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