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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve 
frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní 
modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. Pro zmenšení rozměrů byl  
proveden ohyb na většině segmentů a tím bylo zároveň dosáhnuto lepších parametrů. 
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Anotation 

The bachelor’s thesis deals with the wideband EMC antenna problem at bandwidth 30 - 
2000MHz. There is outlined different solution and basic antennas modifications. Resulting 
antenna is logarithmic-periodic antenna. Bend was used on most of segments for reducing 
proportion. 
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Úvod 
 

 
Celou problematiku jsem rozdělil do 5 částí. První pojednává o problematice 

EMC jako o komplexním oboru a jsou zde vysvětleny základní pojmy a nastíněno 
měření rušivých signálů. Další část byla věnována všeobecně anténám, jaké jsou 
požadavky na antény, jaké jsou typy antén a které antény jsou nejvhodnější na různé 
rozsahy kmitočtů. Z teoretické části je patrné, že nejvhodnější anténou pro měření 
EMC polí v kmitočtovém rozsahu  30 – 2000MHz je „BiLog“ (širokopásmová anténa 
složená z bikónické části a logaritmicko - periodické části). Proto třetí část pojednává 
o návrhu Bikónické antény a její vhodnost použití pro celkový návrh pro kmitočtové 
pásmo od 30 - 300MHz,. Čtvrtá část obsahuje návrh a řešení logaritmicko-periodické 
části nastiňuje postupy jak bylo dosaženo menších rozměrů pro pásmo 300 – 
2000MHz. Po sečtení kladů a záporů všech dosažených výsledků u bilogu se 
v poslední páté části soustředím pouze na logaritmicko-periodickou anténu a její 
různé úpravy, aby bylo dosáhnuto co nejlepších výsledků. Z důvodu 
předpokládaného použití antény ve stíněné komoře budované na VUT v Brně by 
maximální rozměry délky a výšky měly být menší než 1,5m (ideálně kolem 1m). 

 
Všechny typy antén byly simulovány pomocí programu CST Microwave 

Studio. Pro program CST Microwave Studio jsem se rozhodl, protože používá pro 
výpočet konečné diference v časové oblast (FDTD) – řešení pomocí Maxwellových 
rovnic v diferenciálním tvaru diskretizovaných v čase a prostoru (kartézské 
souřadnice). Základní požadavek je zvolit vhodný časový krok, aby byl algoritmus 
stabilní. Algoritmus pracuje s fyzikálními veličinami (E,H), které se v celém 
výpočetním prostoru mění po každém časovém kroku. Pracuje se 6-ti základními 
algebraickými rovnicemi pro všechny složky pole. Na rozdíl od metody momentů 
(MoM – method of moments řeší Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru) musíme 
diskretizovat celou oblast, kde je struktura. V případě vyzařujících struktur je ještě 
třeba ošetřit prostor kolem nich, aby byla vyzářená vlna pohlcena. Pro správně a 
dostatečně přesné výsledky musí být splněno, aby byla dostatečná hustota 
prostorové sítě pro  uspokojivě navzorkování vlny. Z toho vyplývá nutný určitý počet 
buněk na vlnovou délku. Výhodou je zisk širokopásmové odezvy struktury na jeden 
běh simulace, dále je možnost simulovat i přechodové děje a libovolné časové 
průběhy. Při simulacích byl použit hliník, protože má dobré vodivé vlastnosti a pro 
konstrukci je vhodný svou dostatečnou pevností a malou hmotností. V programu 
CST Microwave Studio jsem nastavil konduktivitu (měrnou elektrickou vodivost) na 

16102,37 −⋅⋅ mS . 
 
Základní parametr antén, který budu posuzovat, je poměr stojatých vln (PSV), 

protože tímto poměrem je dobře vidět, zda anténa je dobře přizpůsobena či nikoli a 
pokud není, zisk takové antény na daném kmitočtu je malý. Další důležitou 
vlastností, kterou jsem posuzoval je směrovost a zisk antény (vyzařovací 
charakteristiky).  
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1. Teoretická část - EMC 
 

1.1. Základní rozdělení EMC 

1.1.1. Elektromagnetická interference  
Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) 

neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný zdrojem 
rušení přenáší prostřednictvím elektromagnetické vazby do rušených systémů. EMI 
se tedy zabývá především identifikací zdrojů rušení, popisem a měřením rušivých 
signálů a identifikací parazitních přenosových cest. Kompatibility celého systému se 
dosahuje technickými opatřeními především na straně zdrojů rušení a jejich 
přenosových cest. EMI se tak týká hlavně příčin rušení a jejich odstraňování. 
 

1.1.2. Elektromagnetická susceptibilita 
Elektromagnetická susceptibilita či imunita (EMS) (angl. Electromagnetic 

Susceptibility či Electromagnetic Immunity) neboli elektromagnetická citlivost (na 
rušení) či odolnost (vůči rušení) vyjadřuje schopnost zařízení a systému pracovat bez 
poruch nebo s přesně definovaným přípustným vlivem v prostředí, v němž se 
vyskytuje elektromagnetické rušení. EMS se tedy zabývá především technickými 
opatřeními, které zvyšují u objektu (přijímače rušení) jeho elektromagnetickou 
imunitu, tedy jeho odolnost proti vlivu rušivých signálů. EMS se tak týká spíše 
odstraňování důsledků rušení, bez odstraňování jejich příčin. 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 

Obr. 1.1 Základní rozdělení Elektromagnetické kompatibility 
 

Obě tyto základní oblasti EMC v sobě zahrnují celou řadu společných kroků a 
nezbytných postupů. Velmi důležitou oblastí je měření elektromagnetické 
interference, především měření rušivých signálů a jejich identifikace. Zahrnuje 
měřicí metody a postupy pro hodnocení vybraných parametrů. Problematika měření 
je pro závěrečné posouzení EMC daného zařízení vždy rozhodující a je navíc 
komplikovaná tím, že i samotné měřicí zařízení je zdrojem a současně přijímačem 
rušivých signálů, což je nutno při měření respektovat. 
 

EMI 
Elektromagnetická 

interference 
(rušení) 

EMC 
Elektromagnetická 

kompatibilita 
 EMS 

Elektromagnetická 
susceptibilita 

(odolnost) 
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1.2. Základní pojmy EMC 

1.2.1. Úroveň vyzařování 
Úroveň vyzařování je rušení generované samotným konkrétním spotřebičem 

či zařízením, měřené předepsaným způsobem a vyjádřené např. v [dBm] v závislosti 
na kmitočtu.  
 

1.2.2. Mez vyzařování 
Mez vyzařování je maximální přípustná (tj. normou povolená) úroveň 

vyzařování daného zařízení. Rozdíl těchto úrovní vyjadřuje tzv. rezervu návrhu 
daného zařízení z hlediska EMI. 

1.2.3.Úroveň odolnosti a mez odolnosti 
Úroveň odolnosti je maximální úroveň rušení působícího na dané zařízení, při 

němž ještě nedojde ke zhoršení jeho provozu, a mez odolnosti je nejnižší normou 
požadovaná úroveň odolnosti zařízení. Rozdíl těchto úrovní udává rezervu návrhu 
zařízení z hlediska jeho odolnosti. Rozdíl mezí odolnosti a vyzařování určuje tzv. 
rezervu (rozpětí) EMC daného zařízení. Norma zavádí rovněž pojem tzv. 
kompatibilní úrovně jako maximální předepsané úrovně celkového rušení, o němž 
se předpokládá, že bude ovlivňovat přístroje či zařízení provozované v určitých 
podmínkách. Rozdíly mezí vyzařování a odolnosti vůči této kompatibilní úrovni určují 
rezervu (rozpětí) vyzařování a rezervu (rozpětí) odolnosti.  
 

 
 

Obr. 1.2 Úrovně a meze vyzařování 
 

Je zřejmé, že k tomu, aby zkoušené zařízení vyhovělo požadavkům EMC, 
musí být úroveň jeho vyzařování vždy nižší než maximální přípustná úroveň, tj. než 
mez vyzařování. Podobně úroveň odolnosti zařízení musí být vždy větší než 
minimální požadovaná úroveň, tj. než mez jeho odolnosti. Navíc mez odolnosti musí 
být vyšší než mez vyzařování, neboť jen tak je dosaženo dostatečné rezervy EMC 
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zařízení. Konkrétní velikosti rezerv návrhu zařízení z hlediska EMI a EMS nejsou 
předepsány a jejich míra je výlučnou záležitostí výrobce daného zařízení. Jsou-li tyto 
rezervy zvoleny příliš velké, vede to ke zbytečnému zvýšení nákladů na odrušení, na 
parametry odrušovacích prostředků, na stínění apod.  
 

1.3. Měření EMC 
 

Měření rušivých signálů je jednou z nejdůležitějších částí problematiky EMC, 
neboť představuje praktické ověření dosaženého stupně EMC navrženého či 
testovaného zařízení z hlediska jeho rušivého vyzařování. Vzhledem k praktické 
nemožnosti dosáhnout absolutní – dokonalé – elektromagnetické kompatibility 
jakéhokoli zařízení, je nutno stanovit a měřením ověřit dodržení maximálních 
přípustných hodnot rušivých signálů pro daný typ zařízení. Vzhledem k různorodosti 
proměřovaných zařízení a různorodosti jejich pracovních podmínek je třeba, aby 
všechna měření a testy byly reprodukovatelné a získané výsledky vzájemně 
porovnatelné. Veškerá měření EMC, jejich metody, postupy, podmínky i použité 
měřicí přístroje jsou proto jednoznačně specifikovány a závazně předepsány 
příslušnými mezinárodními, příp.národními normami a dalšími regulačními předpisy. 
 

My se budu zabývat pouze specifickou částí a to rušivými signály, které jsou 
vyzařovány zařízením do okolního prostoru na kmitočtech 30 – 2000MHz. Pro 
měření elektromagnetického rušení na těchto kmitočtech se nejčastěji používají 
různé druhy širokopásmových antén, např.: bikónické antény, logaritmicko-
periodické antény, kónicko-logaritmické (spirálové) antény a složené 
širokopásmové antény, které jsou konstrukčně řešeny jako kombinace předchozích 
typů. Bikónická anténa je určitým druhem „tlustého“ (a tedy širokopásmového) 
zkráceného dipólu. Je typickou měřicí anténou v pásmu 20 ÷ 300 MHz. 
Nejrozšířenější měřicí anténou pro měření rušivých signálů v pásmu od 200 MHz až 
do cca 3000 MHz se stala logaritmicko-periodická anténa. Anténa je tvořena řadou 
vhodně fázově napájených rezonančních unipólů, jejichž délky a vzájemné 
vzdálenosti jsou pro sousední prvky v pevném poměru daném podílem logaritmů 
jejich rezonančních kmitočtů. Díky této konstrukci je tvar vyzařovacího diagramu a 
hodnota vstupní impedance logaritmicko-periodické antény ve většině svého 
pracovního pásma prakticky konstantní. Všechny tyto antény reagují na elektrickou 
složku Er rušivého elektromagnetického pole s lineární polarizací, přičemž měření 
probíhá vždy v té polarizační rovině, v níž je měřená hodnota rušivého pole největší.  
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2. Teoretická část - Antény 
 
2.1. Antény pro EMC 
 

Základními požadavky na antény užívané při měření EMI jsou 
širokopásmovost, zisk a kalibrace. Širokopásmové antény lze bez přelaďování nebo 
výměny použít v rozsáhlém pásmu kmitočtů, což urychluje měření. Anténami s 
vysokým ziskem lze měřit i nízké intenzity pole. Navíc antény s vysokým ziskem mají 
vysoký předozadní poměr a úzký vyzařovací diagram, což omezuje příjem signálů z 
nežádoucích směrů a tím vliv okolí na měření. Pro určení intenzity pole z napětí na 
svorkách antény je třeba antény kalibrovat – určit kmitočtově závislý převodní 
koeficient mezi intenzitou pole a napětím na svorkách antény, tzv. anténní faktor. 
 

2.1.1. Antény pro měření elektromagnetického pole v oblasti EMC 
 Pro měření elektromagnetického pole v oblasti EMC se užívají zejména tyto 

antény: 
– rezonanční dipóly se symetrizačními členy pro kmitočtové pásmo 20–

1000MHz –  vzhledem k nutným změnám délky ramen dipólu se změnou 
kmitočtu nejsou tyto typy pro provozní měření příliš vhodné, jejich užití je 
především v oblasti kalibrace antén; 
 

– bikónické antény jsou širokopásmové antény užívané v ustálených 
kmitočtových pásmech 30–300MHz a 300–1000MHz – jejich výhodou je 
příznivá hodnota anténního faktoru v kmitočtovém rozsahu 30–100MHz; 

 
– logaritmicko-periodické antény jsou extrémně širokopásmové antény, jejichž 

vlastnosti se málo mění s kmitočtem;  
principem jejich činnosti je periodické opakování elektrických vlastností  
(impedančních a zářivých) s logaritmem kmitočtu. Ustálená kmitočtová pásma, 
pro která jsou tyto antény vyráběny, jsou 80MHz–1000MHz, 180MHz–
3000MHz. 
 

– hybridní antény (antény BiLog) jsou tvořeny kombinací bikónické části a 
logaritmicko-periodické struktury. Vhodnou konstrukcí je dosaženo malých 
rozměrů i při nízkých kmitočtech. Jejich zářivé vlastnosti jsou při nízkých 
kmitočtech blízké vlastnostem bikónických antén (nízký zisk), při vyšších 
kmitočtech určuje vlastnosti jejich logaritmicko-periodická část. Tyto antény se 
užívají v kmitočtovém rozmezí 30–2000 MHz – vlastnosti antén závisí na 
rozměrech dipólové a logaritmicko-periodické části; 
 

– tyčové antény (monopóly) jsou užívány v kmitočtovém rozsahu 10kHz až 
30MHz, 

  obvykle bývají doplněny aktivním elementem – zesilovačem; 
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– rámové antény slouží k měření magnetické složky elektromagnetického pole. 

Používají se zejména v kmitočtovém rozsahu f<30 MHz. 

2.1.2. Požadavky na antény 
Požadavky na antény pro zkoušky odolnosti se liší od požadavků na antény 
pro EMI. Lze je  shrnout do následujících bodů:  

– kmitočtový rozsah 30–2000MHz 
 
– vytvoření předepsané intenzity pole podle kategorie zkoušených výrobků 

(1V/m, 3V/m, 10V/m a vyšší intenzity podle zvláštních požadavků), 
 
– dodržení homogenity (rovnoměrného rozložení pole na definované ploše) v 

požadovaném kmitočtovém rozsahu. 
 

Náklady na vytvoření zkušebního elektromagnetického pole jsou výrazně 
nižší, použijí-li se antény o vysokém zisku. To platí zejména pro nižší část 
kmitočtového rozsahu do 200 MHz. Teoretické výpočty ukazují, že při dodržení 
požadované homogenity zkušebního pole lze užít antén se ziskem do 10dBd1. 
 

2.1.3. Vysílací antény elektromagnetického pole v oblasti EMC 
Pro generování elektromagnetického pole pro zkoušky odolnosti se obvykle 

užívají tyto typy antén: 
 

– bikónické antény pro kmitočtový rozsah 80–300MHz, jejichž nevýhodou je 
nízký zisk, široký vyzařovací diagram, zkoušky nelze provést v celém 
kmitočtovém pásmu 80–1000MHz s jedinou anténou a obvykle vadí i nízká 
výkonová zatížitelnost 
 

– logaritmicko-periodické antény pro kmitočtový rozsah (80MHz) případně 200–
1000MHz, v obvyklém provedení je zisk asi 5,5dBd, výhodou logaritmicko-
periodických antén je jejich dobré přizpůsobení v celém pracovním pásmu a 
vysoká výkonová zatížitelnost – nevýhodou je výrazně odlišný tvar 
vyzařovacího diagramu v rovině E a H, což zbytečně snižuje homogenitu pole 
na zkušební ploše 

 
– hybridní antény (kombinace logaritmicko-periodické a dipólové struktury) jsou 

výhodné pro užití i na nízkých kmitočtech f<80MHz, zisk na spodním konci 
kmitočtového pásma je sice nízký, ale jedinou rozměrově přijatelnou anténou 
lze obsáhnout zkoušky v celém požadovaném pásmu, 

 
– anténní soustavy jsou kombinace širokopásmových dipólových reflektorových 

antén; jejich předností je vysoký zisk kolem 10dBd v provozním pásmu, 
nejlepší využití výkonu zesilovače ze všech jmenovaných antén a velmi dobrá 
homogenita vytvořeného pole, která je způsobena obdobnými šířkami svazků 

                                            
1 Pokud je referenční anténou dipól, udává se pro přehlednost zisk G v jednotce dBd, pokud je 
referenční anténou izotropní zářič, udává se zisk Gi v dBi. Platí, že: dBi = 2,15 + dBd, což jinými slovy 
znamená, že zisk v decibelech udávaný proti izotropnímu zářiči bude číselně o 2,15 větší než zisk 
udávaný proti dipólu. A dále to znamená, že zisk dipólu je 2,15dBi = 0dBd. 
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vyzařovací charakteristiky v rovině E i H. Jsou vhodné zejména pro vytváření 
vysokých intenzit elektromagnetických polí. 

 
 

2.2.Parametry měřicích antén 

2.2.1. Anténní faktor 
Při měření elektromagnetického rušení přijímá měřicí anténa elektrickou 

složku Er či magnetickou složku Hr rušivého pole a lineárně ji převádí ve výstupní 
napětí Ur na svých výstupních svorkách, příp. na výstupu připojeného kabelu 
(vedení, napáječe). Toto napětí je pak měřeno a vyhodnocováno měřičem rušení. 
Vztah mezi velikostí vstupní intenzity pole a velikostí výstupního napětí antény udává 
tzv. anténní faktor (činitel) AF [1/m] definovaný jako 

 

MAr

r

GU
EAF

λ
73,9

==     [ ]m/1           (2.1) 

často vyjadřovaný v logaritmické míře 
 

AF [dB/m] = Er [dBV/m] - Ur [dBV]2            (2.2) 
 
Do udávané hodnoty AF je některými výrobci zahrnován i útlum L dodávaného 
napájecího 
kabelu mezi anténou a měřičem rušení. 
 
 
 

[ ] [ ]dBLGmdBAF MA +−−= λlog208,19/            (2.3) 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]dBLdBGMHzfmdBAF MA +−−= 8,29log20/           (2.4) 
 

 
Anténní faktor AF (někdy označovaný jako přijímací anténní faktor) je 

základním parametrem každé antény pro EMC a jeho kmitočtový průběh základním 
údajem výrobce antény. když GMA [dB] = 10·log GMA je zisk přijímací (měřicí) antény 
v dB a f je kmitočet měřeného (rušivého) signálu v MHz. Teoretická hodnota 
anténního faktoru tedy vzrůstá s rostoucím kmitočtem za předpokladu konstantního 
zisku a vstupní impedance antény. To je (alespoň přibližně) splněno např. u 
logaritmicko-periodické antény. U jiných typů antén je skutečná kmitočtová závislost 
AF složitější a nikoli monotónní.  

 
 
 
 
 

                                            
2 Jednotka [dBV], příp. [dBμV], se čte jako „decibely nad voltem“, příp. „decibely nad mikrovoltem“ a 
udává počet dB dané veličiny (tj. napětí) nad hodnotou 1 V, příp. 1 μV. Podobně jednotka [dBV/m], 
příp. [dBμV/m], udává počet dB nad hodnotou intenzity elektrického pole 1 V/m, příp. 1 μV/m. 
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Obr. 2.1 Kmitočtový průběh anténního faktoru 

 
Typický průběh AF složené antény typu BiLog je naznačen na obr. 2.1 spolu s 

odpovídajícími průběhy pro bikónickou a logaritmicko-periodickou anténu. U 
bikónických a složených antén se projevuje výrazný pokles hodnoty AF v okolí 
kmitočtu vlastní rezonance základního dipólu antény (obvykle kolem 70 MHz). 
Kolísání hodnoty AF měřicích antén se změnou kmitočtu není na překážku jejich 
použití, je jen třeba zajistit, aby tyto změny nebyly příliš strmé, tj. aby křivka AF = AF 
( f ) byla „hladká“. 
 
  Skutečná hodnota anténního činitele závisí na řadě dalších faktorů, z nichž 
některé jsou jen obtížně a ne vždy jednoznačně specifikovatelné: AF závisí na 
podmínkách měření a Uspořádání měřicího pracoviště (např. výšce antény nad zemí, 
vodivosti a tedy odrazivosti země, přítomnosti jiných odražených signálů, polarizaci 
pole, vzdálenosti antény od zdroje rušení apod.), hodnota AF je ovlivněna i 
přítomností samého testovaného zařízení a závisí rovněž na impedančním 
přizpůsobení antény, napáječe a měřiče rušení. Každá měřicí anténa je proto 
individuálně kalibrována,tj. je změřen její anténní faktor v celém pracovním 
kmitočtovém pásmu za přesně definovaných podmínek kalibrace. Zjištěné hodnoty 
AF pak platí jen pro tyto (tj. stejné) pracovní podmínky v procesu měření.  
 

Obecnou praxí se stalo udávat tzv. ekvivalentní anténní činitel ve volném 
prostoru (Equivalent Free Space Antenna Factor), tedy hodnoty AF platné pro 
anténu ve zcela „volném“ prostoru bez jakýchkoli překážek pro impedančně 
přizpůsobenou zátěž 50 Ω.  
 

2.2.2. Neurčitost měření 
Vzhledem k mnoha vlivům ovlivňujícím anténní měření rušivých signálů se 

určuje tzv. neurčitost měření v [dB] jakožto maximální povolená nepřesnost (chyba) 
celého měřicího systému, tj. antény, napájecího kabelu a přijímače – měřiče rušení. 
Podle normy ČSN CISPR 16-1 smí být tato celková povolená neurčitost maximálně ± 
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3dB (v této hodnotě není zahrnut vliv neurčitosti testovacího pracoviště). Neurčité 
chyby vlivem výše uvedených jevů v hodnotách anténního činitele jsou typicky menší 
než 1dB na nízkých měřicích kmitočtech (v okolí 70 ÷ 80MHz) a klesají na cca 0,5dB 
na kmitočtech nad 300MHz pro bikónické, logaritmicko-periodické a složené 
širokopásmové měřicí antény. 
 

Na celkovou přesnost anténních měření elektromagnetického rušení má 
výrazný vliv impedanční přizpůsobení celého měřicího řetězce, tedy antény a 
napájecího kabelu na jedné straně a kabelu a vstupu měřiče rušení na straně druhé, 
a to v celém pracovním kmitočtovém pásmu. Označíme-li napěťové činitele odrazu 
výstupu měřicí antény ρA a vstupu měřiče rušení (přijímače) ρP, lze pro maximální 
možnou chybu (neurčitost) měření rušivého napětí psát  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

⋅
+
−

±=⋅±=Δ
1
1

1
1

1log201log20
P

P

A

A
PAr PSV

PSV
PSV
PSVU ρρ [ ]dB       (2.5) 

    
kde PSVA a PSVP jsou příslušné poměry stojatých vln odpovídající hodnotám 

ρA a ρP. Norma ČSN CISPR 16-1 požaduje maximální hodnotu PSVA = PSVP = 2, 
čemuž odpovídá maximální neurčitost měřeného napětí +0,9 dB/–1,0 dB. Dodržet 
tyto meze nečiní problémy u kvalitních měřicích antén na kmitočtech nad 100MHz, 
na kmitočtech nižších než asi 80MHz bývá však hodnota PSV≈2 výrazně 
překračována, a to i u nejlepších bikónických širokopásmových antén či složených 
antén typu BiLog. Přizpůsobení antény lze zlepšit zařazením širokopásmového 
útlumového článku na její výstup. Tím však současně snižujeme citlivost antény a tím 
i citlivost měření. Útlum útlumového článku Lut v [dB] je pak nutno připočítat k 
hodnotě anténního činitele AF antény.  
 

2.2.3. Vyzařování antény 
Důležitou vlastností měřicích antén je tvar a šířka jejich polárního 

vyzařovacího diagramu.Hodnota anténního činitele AF měřicích antén pro EMI je 
totiž standardně udávána pro takový směr antény, kdy její hlavní lalok je směrován 
ke zkoumanému zdroji (rušení). Při jiném nasměrování je zisk antény v daném směru 
menší a specifikovaná hodnota AF není platná. Největší směrovost a nejužší 
vyzařovací diagram má logaritmicko-periodická anténa, přičemž směr jejího hlavního 
laloku je dán směrem její osy. U bikónické antény jsou oba hlavní laloky kolmé na 
osu antény a jejich velikost je stejná. Norma ČSN CISPR 16-1 požaduje pro kvalitní 
měření elektromagnetického rušení malou směrovost antény, aby tak nebyly příliš 
potlačeny vlny odražené od zemní plochy měřicího pracoviště a jejich příspěvek byl 
zahrnut do výsledného vyzařování testovaného zařízení. Požaduje se, aby rozdíl 
anténní odezvy (rozdíl zisku antény) v přímém a zpětném směru (neboli na přímý a 
odražený signál) byl menší než 1 dB.  

 
U všech měřicích antén EMI je požadována lineární polarizace. Horizontální 

a vertikální rovina polarizace měřicí antény je přitom posuzována vůči rovině zemní 
plochy měřicího pracoviště „Ostrost“ lineární polarizace požadovaná normou je 
určena podmínkou, aby úroveň signálu přijatého anténou ve směru kolmém na 
rovinu polarizace vlny byla alespoň o 20 dB nižší než úroveň přijatého signálu ve 
směru rovnoběžném s rovinou polarizace. Všechny uvedené skutečnosti mají vliv na 
celkovou chybu či neurčitost každého anténního měření. Obecně platí, že vliv většiny 
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faktorů na celkovou neurčitost měření klesá s rostoucí měřicí vzdáleností, tj. s 
rostoucí vzdáleností mezi anténou a zkoušeným objektem. Klesá tak např. vliv 
vzájemného ovlivňování antény a zkoušeného objektu, vliv nehomogenity měřeného 
pole, vliv kolísání jeho polarizace i vliv směrovosti použité antény. Při větších 
měřicích vzdálenostech se též stírají rozdíly ve výsledných neurčitostech měření 
bikónickou a logaritmicko-periodickou anténou dané především jejich výrazně 
rozdílnou směrovostí.  

 

3. Bikónická anténa 
 
3.1. Půlvlnný dipól 
 

Půlvlnný dipól byl navržen pro kmitočet MHzf 30= . Při délce ramene 
poněkud menší než 2/λ  nastává půlvlnná neboli paralelní rezonance. Pro snadnější 
vyjádření správné rezonanční délky zavádíme tzv. činitele zkrácení ξ , který udává , 
jakou částí půlvlny je rezonanční délka ramene 

 

2
2/λξ ⋅=rezl   . (3.1) 

 
Vlnová délka pro kmitočet MHzf 30=  byla vypočítána ze vzorce 
 

m
f
c 10

30
300

1030
103

6

8

==
⋅
⋅

==λ  . (3.2) 

 
 Optimalizací pomocí CST Microwave studio, byla stanovena optimální 
rezonanční délka ramene půlvlnného dipólu na mlrez 3,2= . Přičemž činitel zkrácení 
byl vypočítán ze vztahu 
 

92,0
0,5
6,4

2/
2

==
⋅

=
λ

ξ rezl  [ ]−   . (3.3) 

 
 

Výsledný dipól má tyto parametry: 
MHzf 30= , mlrez 3,2= , m10=λ , 92,0=ξ [ ]− , mldipolu 6,4= , použitý materiál hliník, 

průřez dipólu: 10x10mm napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
 
 Struktura je zobrazena na obr. 3.1. Jedná se v podstatě o dva stejně dlouhé 
vodivé segmenty, které jsem uprostřed symetricky napájeny. 
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Obr. 3.1 Struktura půlvlnného dipólu  

 
 
Nejlépe je vše patrné na poměru stojatých vln PSV (též činiteli stojatých vln, 

anglicky - Voltage Standing Wave Ratio  - VSWR), kde je zřetelné, že půlvlnný dipól 
je úzkopásmový a se změnou kmitočtu tento poměr velice rychle roste.  
 

 
 

Obr. 3.2 Poměr stojatých vln – půlvlnný dipól 
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Při simulaci jsem nastavil napájení zdroje U=1V a proud I=1A, proto maximální 

výkon je P=1W, což znamená 100% dodaný výkon do antény (žádné 
ztráty).Maximální dodaný výkon je 97,85%, protože poměr stojatých vln při rezonanci 
není jedna, ale 1,339. To je způsobeno tím, že daný dipól má při rezonanci 
impedanci okolo 68Ω, oproti 50Ω zdroje. 

 

 
Obr. 3.3 Dodaný výkon zdrojem do antény – půlvlnný dipól 

 
 
 

 Jestliže se podíváme na graf dodaného výkonu do antény a stanovíme 50% 
výkonu jako minimální hodnotu, zjistíme, že šířka pásma pro půlvlnný dipól je 

MHzf 9=Δ . Maximální dodáný výkon je při 30MHz a je roven 97,85% maximálního 
výkonu, což odpovídá hodnotě PSV=1,34. Zisk antény je 2,4dBi.  
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Obr. 3.4 Směrové charakteristiky pro f=30MHz – půlvlnný dipól 
 



Širokopásmové antény pro měření EMC 

- 15 - 

 Pro přesnější určení rezonančního kmitočtu je nejlepší použít smithův 
diagram, rezonanční kmitočet je zhruba MHzfrez 22,30= ,protože imaginární složka 
není zcela nulová a odpor antény při rezonanci bude přibližně 68Ω. 
 

 
 

Obr. 3.5 Smithův diagram – půlvlnný dipól 
 
 

3.2. Bikónická anténa 
 
Jedná se o širokopásmovou anténu pro kmitočty od 30-300MHz. Avšak můj 

návrh byl omezen zásadním požadavkem a to pevným rozměrem 120cm, tzn. délka 
ramene je 60cm. Celkový návrh probíhal tak, že změnou úhlu, který svírají ramena, a 
tím i plochy bikónické antény jsem hledal optimální výsledky. Zde bylo obtížné 
aplikovat optimalizaci, protože se změnou úhlu bylo nutné změnit i délku ramene a 
délku bočnice. Nejlepší výsledky byly zjištěny při úhlu α=29°.  
 
 
Výsledná bikónická anténa má tyto rozměry: 

mlantény 20,1= , 
mh 678,0= ,  

použitý materiál hliník,  
průřez antény: 20x20mm, 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω)  
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Obr. 3.6: Struktura bikónické antény (l=120cm, h=67,8cm) 
 
 
 Výsledný poměr stojatých vln není uspokojivý a velice snižuje vlastnosti 
antény v požadovaném pásmu 30-300MHz. Hlavně v nízkých kmitočtem je tento 
poměr značně veliký a proto tento typ antény je pro nás nevyhovující. Vše by se dalo 
vylepšit změnou rozměrů antény, avšak my jsme si dali za cíl, že maximální rozměr 
bude 120cm. 

 
Obr. 3.7: Poměr stojatých vln – bikónická anténa 
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Zisk antény je -3,8dBi pro frekvenci f=30MHz; 2,6dBi pro f=100MHz a 1,9dBi  
pro f=300MHz. 

 
 

 
 

 
Obr. 3.8 Směrové charakteristiky pro f=30MHz – bikónické anténa 
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Obr. 3.9 Směrové charakteristiky pro f=100MHz– bikónická anténa 
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Obr. 3.10 Směrové charakteristiky pro f=100MHz– bikónická anténa 
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3.3. Bikónická anténa – modifikace ohybem 
 
 Tato modifikace je výhodná pro úpravu zisku a vyzařovacích charakteristik. 
Celkově by měla příznivě působit na poměr stojatých vln a celkově zlepšit vlastnosti 
antény.  Při simulacích jsme zjistili opravdu zvýšení zisku v celém frekvenčním 
rozsahu 30-300MHz, dále byli vylepšeny směrové vlastnosti antény hlavně při 
vyšších kmitočtech, kde se projevují vlastnosti ohybu. Ve směru ohybu je na vyšších 
kmitočtech největší zisk.  Při použití této modifikace lze dosáhnout stejných výsledků 
při menších rozměrech antény. 
 
 Zvětšujeme-li délku ramene za ohybem, Zjistíme, že při překročení hranice 
300mm začíná mít tato modifikace zcela opačné účinky. Začíná se projevovat vliv 
ramen za ohybem a ve směru ohybu klesá zisk antény, tím i směrovost a objevují se 
parazitní laloky ze stan. Největší vliv to bude mít na střední kmitočty v pásmu 30-
300MHz, kde se projeví plocha ramen za ohybem a anténa má největší zisk ve 
směru kolmém k ose ohybu. 
 
 Poměr stojatých vln se touto modifikací snížil, ale bohužel pouze u vyšších 
kmitočtů. Zde platí čím větší délka ramen za ohybem, tím nižší poměr stojatých vln 
na vyšších kmitočtech. Na nižších kmitočtech je tomu naopak, což pro naše použití je 
nevyhovující. Ovšem pokud by jsme měli již vyhovující bikónickou anténu. Dalo by se 
touto modifikací ještě vylepšit její parametry, s tím že musíme počítat s horšením 
poměru stojatých vln na nízkých kmitočtech. 
 
Výsledná bikónická anténa má tyto rozměry: 

mlantény 20,1= , 
mh 678,0= ,  

Délka ramene za ohybem = 0,22m 
použitý materiál hliník,  
průřez antény: 20x20mm, 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω)  
 

 
 
 
 

Obr 3.11 Struktura bikónické antény – modifikace ohybem 
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Obr. 3.12 Poměr stojatých vln– bikónická anténa – modifikace ohybem 

(l=120cm; h=67,8cm,ohyb=22cm) 
  
 
 
 Poměr stojatých vln na kmitočtech kolem 30MHz se zlepšil, ale stále je 
nevyhovující. Od kmitočtu 185MHz je poměr PSV nižší jak hodnota 5, což jsou dobré 
výsledky.  Ještě lepších výsledků bylo dosaženo s delšími rameny za ohybem a při 
téměř nereálné délce jednoho metru byl poměr stojatých vln téměř dostatečný 
v celém rozsahu kmitočtů (30-300MHz). Směrové charakteristiky byly ovšem 
nevyhovující, protože směr záření na vyšších kmitočtech byl kolmý ke směru ohybu.  
 

Zisk antény je pro f=30MHz -1,96dBi; pro f=100MHz je 2,29dBi a pro 300MHz 
je 3,82dBi. Směrové charakteristiky viz. obr. 3.12, obr. 3.13, obr. 3.14. 
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Obr. 3.13 Směrové charakteristiky bikónické antény pro f=30MHz   
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Obr. 3.14 Směrové charakteristiky bikónické antény pro f=100MHz 
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Obr. 3.15 Směrové charakteristiky bikónické antény pro f=300MHz 
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3.4. Bikónická anténa – modifikace kapacitním prodloužením 
 
 Tato modifikace je hojně využívána, protože zkracuje reálnou délku antény 
tím, že na koncích bikónické antény se vytvoří vodivé síto, které představuje vodivou 
plochu - kapacitní prodloužení antény. Dále je zapotřebí si uvědomit, že tato plocha 
má určitý rozměr se kterým je při konstrukci nutné počítat.  
 
 Během simulací byly zjištěny příznivé vlastnosti na poměr stojatých vln. 
Směrovost se vzrůstajícím kmitočtem zhoršuje, což není v našem případě na 
závadu, protože na vyšších kmitočtech by měly převažovat vlastnosti logaritmicko – 
periodické části. 
 
 
 

 
 

Obr. 3.16 struktura bikónické antény– modifikace kapacitním prodloužením 
  
 
 

Poměr stojatých vln se zlepšil především u nízkých kmitočtů, kde jsme dosáhli 
poměru PSV=27 při 30MHz, což sice není dobrý výsledek, ale obdobné výsledky 
dosahují i komerčně vyráběné BiLogy. Samozřejmě tento poměr se ještě může 
změnit, pokud použijeme vhodnou logaritmicko – periodickou anténu s dobrým 
poměrem stojatých vln při nízkých kmitočtech. Zisk antény je patrný z obr. 3.18, kde 
je průběh zesílení v závislosti na změně frekvence. 
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Obr. 3.17 Poměr stojatých vln– bikónická anténa – modifikace kapacitním prodloužením 
 
 

 
 

Obr. 3.18 Zesílení– bikónická anténa – modifikace kapacitním prodloužením 
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Obr. 3.19 Směrové charakteristiky pro f=30MHz– bikónická anténa – kap. prodloužení 
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Obr. 3.20 Směrové charakteristiky pro f=100MHz– bikónická anténa – kap. prodloužení 
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Obr. 3.21 Směrové charakteristiky pro f=300MHz– bikónická anténa – kap. prodloužení 
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 Ze získaných simulací je patrné, že použitím bikónické části by bylo možné 
dosáhnout lepších parametrů, avšak je nutné počítat s tím, že anténa bude 
rozměrnější a bude s ní horší manipulace. Dále toto řešení nevylepší parametry už 
na 30MHz, ale až na 60-80MHz. Proto tyto zápory jsem se rozhodl upustit od tohoto 
řešení. Budu se soustředit na návrh čistě logaritmicko-periodické antény, popřípadě 
její modifikace ohybem. 
 

 
4. Logaritmicko – periodická anténa 

 

4.1. Návrh 24 segmentové logaritmicko – periodické antény 
 
 

 
 

Obr. 4.1 Schéma logaritmicko – periodické části 
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Při návrhu se vychází z několika parametrů. Hlavním parametrem jeτ , které je 
menší jak jedna a je parametr struktury. σ  je relativní konstanta rozestupu,  
konstanta dn je hodnota rozestupu.  
 

Zvolíme tyto parametry: 9,0=τ , 15,0=σ . Dále si zvolíme nejmenší hodnotu 
průměru posledního prvku – 3mm. Kmitočet pro který anténa bude navržena je 300-
2000MHz. Průměry segmentů jsem se snažil navrhovat tak, aby odpovídali změně 
rozestupů a nárůstu délky segmentů. Tím jsem dosáhl velice dobrých výsledků, 
bohužel takové rozměry nejsou konstrukčně možné, proto jsem použil upravené 
hodnoty z dostupných průměrů, které jsou k dostání na českém trhu. 
 
 

Tabulka 1: Přehled všech parametrů logaritmicko – periodické antény 
 

 Segment  Délka   Průměr Požitý průměr  Rozestup 
24 0.0443 m 3 mm 3mm --- 
23 0.0492 m 3.33 mm 3,5mm 0.0147 m 
22 0.0547 m 3.7 mm 3,5mm 0.0164 m 
21 0.0607 m 4.11 mm 4mm 0.0182 m 
20 0.0675 m 4.57 mm 4mm 0.0202 m 
19 0.075 m 5.08 mm 6mm 0.0225 m 
18 0.0833 m 5.64 mm 6mm 0.025 m 
17 0.0926 m 6.27 mm 7mm 0.0277 m 
16 0.1029 m 6.96 mm 7mm 0.0308 m 
15 0.1143 m 7.74 mm 8mm 0.0343 m 
14 0.127 m 8.6 mm 8,5mm 0.0381 m 
13 0.1412 m 9.55 mm 10mm 0.0423 m 
12 0.1569 m 10.62 mm 10mm 0.047 m 
11 0.1743 m 11.8 mm 12mm 0.0523 m 
10 0.1937 m 13.11 mm 12mm 0.0581 m 

9 0.2152 m 14.57 mm 15mm 0.0645 m 
8 0.2391 m 16.18 mm 16mm 0.0717 m 
7 0.2657 m 17.98 mm 18mm 0.0797 m 
6 0.2952 m 19.98 mm 20mm 0.0885 m 
5 0.328 m 22.2 mm 20mm 0.0984 m 
4 0.3645 m 24.67 mm 25mm 0.1093 m 
3 0.405 m 27.41 mm 28mm 0.1215 m 
2 0.45 m 30.46 mm 30mm 0.135 m 
1 0.5 m 33.84 mm 35mm 0.15 m 
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4.2. Simulace 24 segmentové logaritmicko – periodické části 
  

Výsledná logaritmicko - periodická anténa má tyto rozměry: 
mlantény 75,1=  

mh 04,1=  
použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 40x40mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
délka segmentů: 44,3 – 500mm 
průměr segmentů: 3-35mm 
počet segmentů: 24 
úhel otevření: 1° 
 
 

 
 

Obr. 4.2 Struktura logaritmicko - periodické antény (24 segmentů) 
 
 
 
 Poměr stojatých vln je velice dobrý, již od 120MHz je tento poměr menší než 
pět a dokonce největší hodnota je PSV=3,187 při 1325MHz. Avšak ani při nízkých 
kmitočtech není poměr stojatých vln nereální, protože většina širokopásmových 
antén pro měření EMC nedosahuje lepších výsledků jako hodnoty kolem PSV=20 při 
kmitočtu 30MHz, protože délka posledního segmentu je mnohem menší než ideální 
délka segmentu pro kmitočet 30MHz. 
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Obr. 4.3 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

 
 Výsledná anténa má dobré vlastnosti a byla by vhodná pro měření EM polí. 
Problém této antény spočívá v její celkové délce mlantény 75,1= , která přesahuje naše 
požadavky.  Jak již bylo naznačeno v úvodu, maximální délka a výška antény musí 
být menší než 1,5m. Proto další řešení budou směřovat v minimalizaci délky a 
zachování přinejmenším stejných parametrů. 

 
 

4.3 14 segmentová logaritmicko-periodická anténa 
 
 Jedna z myšlenek zkrácení délky bylo vytvoření antény s menším počtem 
segmentů a následně umělé zkrácení délek rozestupů segmentů. Tím bychom měli 
dosáhnout poloviční délky antény. Pro výslednou logaritmicko - periodická anténu 
jsem použil 941,0=τ , 14,0=σ a má tyto rozměry: 

mlantény 50,1=  
mh 04,1=  

použitý materiál: hliník 
průřez nosníku: 45x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 1500mm 
průměr segmentů: 1-42mm 
počet segmentů: 14 
úhel otevření: 3° 
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Obr. 4.4 Struktura logaritmicko-periodické antény (14 segmentů) 
 

Rozměry segmentů jsem zvolil záměrně nevyhovující (délka posledního 
segmentu je 150cm) z důvodu  zjištění ideálních výsledků pro budoucí možnost 
zkracování ohybem nebo jinou vhodnou metodou. 

 
Obr. 4.5 Poměr stojatých vln pro 14 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
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Poměr stojatých vln má kmitavý charakter na nízkých kmitočtech, který je 

nejspíše způsoben malým počtem segmentů. Při zkrácení délek rozestupu na 
polovinu by mělo dojít k celkovému zlepšení. 
 
 

4.3.1 Zkrácení délek rozestupů segmentů na poloviční hodnotu 
 Po zkrácení původní 14 segmentové logaritmicko-periodické antény jsme 
získali délku antény pouze mlantény 85,0=  
 

 
 

Obr. 4.6 Struktura logaritmicko-periodické antény (14 segmentů, l=0,85m) 
 
 

 
 

Obr. 4.7 Poměr stojatých vln pro 14 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu (poloviční délka) 
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 Z obr. 4.7 je patrné mírné zhoršení poměru stojatých vln, ale vzhledem 
dosažení délky antény menší než 1m, je toto zhoršení přijatelné. Dále je důležité 
změnit použité průměry segmentů, aby anténa byla realizovatelná. Proto jsem upravil 
jednotlivé délky segmentů podle hliníkových profilů dostupných na českém trhu. 
Použil jsem optimalizaci na jednotlivé segmenty a získané průřezy byly od 4 po 
12mm.  
 

 
 

Obr. 4.8 Poměr stojatých vln pro 14 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu  
(poloviční délka, optimalizované průřezy) 

   
 
 
 
 Výsledky optimalizace jsou zobrazeny na obr. 4.8. Všechny vypočítané 
varianty mají podobné výsledky a všechny jsou výborné. Jednotlivé křivky jsou 
výsledky dílčích optimalizací průřezů každého segmentu a jejich nejlepších variant 
v rozsahu 4-12mm. Pokud se podíváme na směrové charakteristiky, zjistíme, že sice 
anténa je dobře přizpůsobena, ale zisk takové antény je v celém rozsahu malý (max. 
1,6dBi) a pro měřící anténu se toto řešení nehodí. Řešení se zmenšením počtu 
segmentů je špatná cesta ke zmenšení rozměrů antény, avšak umělé zmenšení 
rozestupů segmentů na polovinu se projevilo jako celkem dobré řešení. 
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Obr. 4.9 Směrové charakteristiky pro f=30-2000MHz– logaritmicko-periodickou anténu – 

 (poloviční délka, optimalizované průřezy) 
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5. Úprava Logaritmicko – periodické  

    antény 
 
5.1. Základní návrh 
 Z předchozích simulací a dosažených výsledků, jsem zjistil, že použití malého 
počtu segmentů je nevhodné, ale pokud bych použil stejný postup na anténu se 24 
segmenty, mohl bych dosáhnout dobrých výsledků. Dále budu zkoumat jaký vliv 
bude mít  ohyb segmentů na celkové vlastnosti antény. Nejprve Je potřeba vytvořit 
základ, který bude mít dobré vlastnosti a bude splňovat rozměry pod 1,5m. Rozhodl 
jsem se, že návrh bude obsahovat i upravené průřezy segmentů a zvolené podle 
dostupnosti na trhu, protože z předchozích simulací bylo patné, že upravené průřezy 
nemají zásadní vliv na celkové vlastnosti antény. 
 

 
 

Obr. 5.1 Struktura logaritmicko-periodické antény (24 segmentů, l=1,50m) 
 
Pro výslednou logaritmicko - periodická anténu jsem použil 9,0=τ , 17,0=σ a má 
tyto rozměry: 

mlantény 50,1=  
mh 04,1=  
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použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 45x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 500mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
úhel otevření: 3° 

 

 
Obr. 5.2 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

 
 Z výsledku je vidět, že anténa není ještě zcela přizpůsobena, proto jsem dále 
upravil a optimalizoval rozměry nosníku, úhel otevření a následně jsem uměle zkrátil 
délky rozestupů segmentů. Výsledný návrh antény je následný: 
 

mlantény 783,0=  
mh 04,1=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 45x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 500mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
úhel otevření: 1° 
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Obr. 5.3 Struktura logaritmicko-periodické antény (24 segmentů, l=0,783m) 

 

 
Obr. 5.4 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(poloviční délka) 
 
 Výsledek je výborný, avšak zisk takové antény na nízkých kmitočtech je od  



Širokopásmové antény pro měření EMC 

- 41 - 

-35dBi na 30MHz po 0dBi na 700MHz. Takový hodnoty jsou nedostačující. Proto 
další návrh  bude směřovat na úpravu segmentů tak, aby bylo dosaženo co 
největšího zisku při zachování podobných rozměrů a vlastností. 
  

 
5.2. Návrh ohybu 
 
 Z logického hlediska se jeví jako dobré řešení ohnout poslední segmenty ve 
směru vyzařování a tím získat lepší vlastnosti antény bez razantního prostorového 
zvětšení. Dále se nabízí možnost ohnout poslední segmenty kolmo na směr 
vyzařování nebo kombinace obou možností. 
 
 

 
 

Obr. 5.5 Struktura logaritmicko-periodické antény (24 segmentů, l=0,784m, ohyb) 
 
 

mlantény 784,0=  
mh 99,0=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 20x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
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maximální délka segmentů: 500mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
délka ohybu: 15,63 
úhel otevření: 1° 
 
 
 Nejprve jsem zvolil ohyb na posledních dvou segmentech. Zkoumal jsem vliv 
použitého úhlu ohybu na celkové vlastnosti. Použil jsem dvě délky ohybu a to vždy 
takovou, aby byla celistvým násobkem délky vlny na kmitočtu 30MHz. 
 

 
 

Obr. 5.6 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(porovnání úhlů ohybu) 

 
 
 Z výsledků je jasně vidět, že u poměru stojatých vln se neprojeví změna 
použitého úhlu. Dále je vidět že ohyb nepříznivě působí na vyšších kmitočtech, kde 
dochází ke značnému zhoršení. Na obr. 5.7 je porovnání dvou délek při použitém 
stejném úhlu ohybu. Vidíme, že různá délka ohybu nemá vliv na vyšší kmitočty. Na 
nejnižších kmitočtech (do 100MHz) se projeví příznivěji delší ohyb. Nevýhoda 
spočívá v tom, že od 100MHz do 200MHz je tomu přesně naopak. Z toho se dá 
usoudit, že pokud bychom použili vhodnou délku, získali bychom lepší vlastnosti 
antény na nejnižších kmitočtech při mírném zhoršení na kmitočtech od 100MHz do 
200MHz. Dále je důležité vyřešit oblast vysokých kmitočtů, kde vzniklo významné 
zhoršení parametrů.  
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Obr. 5.7 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(porovnání 2 délek ohybu při stejném úhlu ohybu α=0°) 

 
Obr. 5.8 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(porovnání 2 délek ohybu při stejném úhlu ohybu α=10°) 

 
Obr. 5.9 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(porovnání 2 délek ohybu při stejném úhlu ohybu α=5°) 
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Obr. 5.10 Směrové charakteristiky na kmitočtu f=30MHz pro jednotlivé úhly a délky ohybu 
 
 

 
 

Obr. 5.11 Směrové charakteristiky na kmitočtu f=30-2000MHz pro ohyb posledních dvou segmentů 
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 Ze směrových charakteristik pozorujeme, že na směrovost a zisk antény nemá 
vliv ohyb dvou posledních segmentů. Dále směrové charakteristiky (obr. 5.8) pro celý 
rozsah kmitočtů (30-2000MHz) byly téměř totožné. Při optimalizaci jednotlivých 
rozestupů a zkrácení délek segmentů vzhledem k průřezu nosníku, jsem zjistil, že je 
možné dosáhnout stejných parametrů na vyšších kmitočtů, jako u antény bez ohybu. 
A u nízkých kmitočtů je mírné zlepšení. Nabízí se myšlenka, přidání více ohybů, 
které by měli mít vhodné délky nebo jestli ohyb nemá být kolmý na směr vyzařování. 
 

 
Obr. 5.12 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(optimalizace antény) 
 

5.2.1 Ohyb kolmý na směr vyzařování 
 Pro zvolení nejhodnější varianty je nutné zjistit, jaký vliv bude mít ohyb kolmý 
na směr vyzařování. Pro simulaci jsem použil stejnou anténu jako u ohybu po směru 
vyzařování. Výsledná anténa má tyto parametry: 
 

mlantény 784,0=  
mh 99,0=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 20x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 500mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
délka ohybu: 15,63 
úhel otevření: 1° 
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Obr. 5.13 Struktura logaritmicko-periodické antény (24 segmentů, =0,784m, kolmý ohyb) 
 

 
 

Obr. 5.14 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(kolmý ohyb) 
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 Ohyb nijak výrazně nezlepšil vlastnosti na nízkých kmitočtech.Naopak, 
výrazně je zhoršil. Proto od tohoto řešení upustím a budu se soustředit na ohyb po 
směru, který přece jenom má lepší výsledky a celkově anténa by měla být skladnější 
a se snazší manipulací, pokud ohyb bude po směru vyzařování. 
 
 

5.3. Dvě antény v jedné 
 
 Při řešení otázky zvolení nejvhodnějších délek ohybu a použití více ohybů než 
na posledních dvou segmentech, mě napadlo logické řešení v podobě spočítání 
jednotlivých délek ohybu jako logaritmicko-periodickou anténu s daným počtem 
segmentů. Dále z předchozích simulací jsem zjistil, že sice použitý úhel by neměl 
výrazně ovlivnit vlastnosti antény, avšak při podrobném zkoumání jsem dospěl 
k závěru, že toto pravidlo platí od úhlu 0°  po úhel 85° Potom se velice negativně 
projeví ohyb na celkových vlastnostech a dojde k razantnímu zhoršení až 
nefunkčnosti antény. Z důvodu uspoření rozměrů jsem použil ideální úhel, při kterém 
ještě nedocházelo ke zhoršování tj. 85°. 
 
 

 
 

Obr. 5.15 Struktura logaritmicko-periodické antény (24 segmentů, =0,784m, dvě antény v jedné) 
 

mlantény 825,0=  
mh 345,1=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 15x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
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rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 490mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
maximální délka ohybu: 500mm 
segmenty s ohybem: 13-24 
úhel ohybu: 85° 
úhel otevření: 1° 
 

 
 

Obr. 5.16 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(jednotlivá řešení) 

 
 Jednotlivé optimalizace jsem čísloval pořadovým číslem. Značné zhoršení 
okolo 350MHz je způsobeno přechodem mezi segmentem s ohybem a segmentem 
bez ohybu. Tento nedostatek jsem vyřešil postupným přidáváním ohybů až po šestý 
segment. S každým přidaným ohybem, jsem prováděl optimalizace rozestupů a 
délek segmentů až jsem dosáhl verze č.10, kde jsem úplně odstranil nepříznivý vliv 
ohybu jak na středních kmitočtech tak i na nejvyšších. 
 

5.3.1 Kolmý ohyb 
Kolmý ohyb se nám sice neosvědčil, ale to co platí pouze pro dva segmenty 

by nemuselo platit pro ohyby na více segmentech. Proto jsem provedl ještě jednu 
simulaci s ohyby kolmo na směr vyzařování. 
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Obr. 5.17 Struktura logaritmicko-periodické antény  
(24 segmentů, =0,784m, dvě antény v jedné, kolmý ohyb) 

 
 
Anténa měla stejné parametry jako verze č.4 jen ohyb směřoval kolmo ke směru 
vyzařování: 

mlantény 825,0=  
mh 345,1=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 15x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 490mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
maximální délka ohybu: 500mm 
segmenty s ohybem: 13-24 
úhel ohybu: 85° 
úhel otevření: 1° 
 
 Jak jsem se již domníval, ohyb kolmo na směr vyzařování je zcela 
nepoužitelný. Názorně je to ukázáno na obr. 5.13, kde na nízkých kmitočtech je PSV 
větší jak 100, což pro měřící anténu je zcela nepřijatelné. Celkově došlo ke zvětšení 
poměru stojatých vln a tím i zhoršení vlastností antény. Tento způsob ohybu je 
nevhodný, a proto nebude použit pro realizaci. 
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Obr. 5.18 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(kolmý ohyb) 
 
 
 
 

5.3.2 Dvě antény v jedné - verze č.10 
 Nejlepší doposud dosažený výsledek je návrh antény č.10, který obsahuje 
ohyby už od šestého segmentu, dále zde byla provedena optimalizace délek 
segmentů a úprava rozestupů, abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků. 
Protože poměr stojatých vln je dobrý v celém rozsahu kmitočtů, bylo by dobré se 
podívat na další vlastnosti antény a zda je možné dále vylepšit její vlastnosti. 

mlantény 825,0=  
mh 345,1=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 15x20mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 490mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
maximální délka ohybu: 500mm 
segmenty s ohybem: 6-24 
úhel ohybu: 85° 
úhel otevření: 1° 



Širokopásmové antény pro měření EMC 

- 51 - 

 
 

 
Obr. 5.19 Struktura logaritmicko-periodické antény  

(24 segmentů, =0,825m, dvě antény v jedné, verze 10) 
 

 
Obr. 5.20 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 

(dvě antény v jedné, č10, č.15) 
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 První myšlenka byla přidání dalšího ohybu, který by měl teoreticky vylepšit 
vlastnosti antény, avšak opak je pravdou. Ohyb na segmentu č.5 se projevuje velice 
negativně a anténa se stává nefunkční. Proto maximální počet ohybů na anténě s 24 
segmenty je 18 počínaje 6 segmentem. 
 

 
 

Obr. 5.21 Směrové charakteristiky na kmitočtu f=30-2000MHz pro verzi č.10 
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5.4 Výsledný návrh 
 

Celkové výsledky jsou celkem vyhovující, jen na vysokých kmitočtech by se 
mohlo dosáhnout lepších parametrů.  Proto jsem zkusil dále upravit a optimalizovat 
rozestupy jednotlivých segmentů a tím dosáhnout vylepšení vlastností.  
 
 

 
 

Obr. 5.22 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(dvě antény v jedné) 

 
 

Zde jsem se setkal s mnoha scestnými návrhy až návrh č.16 dosáhl 
viditelných zlepšení, ovšem kolem 1200MHz se projevil opět přechod mezi 
segmentem s ohybem a bez ohybu.  Provedl jsem optimalizaci délek segmentů 
(č.19) a ještě jsem vylepšil PSV na vysokých kmitočtech. Následně jsem provedl 
optimalizaci úhlu ohybu (č.17). Kde byl dosažen úhel 80°.  

 
Obr. 5.16 ukazuje jak se mění PSV v závislosti na použitém úhlu ohybu. U 

verze č.17 byl použit úhel ohybu β=80°, u návrhu č. 19 úhel ohybu β =85° a u návrhu 
č.20 úhel ohybu β =90°. Zde je jasně vidět, jak pravý úhel nepříznivě ovlivňuje 
anténu na středních kmitočtech a následné měnění úhlu má za následek hlavně 
změnu okolo 1200MHz (rezonanční kmitočet pátého až šestého segmentu), kde se 
zmenšováním úhlu roste tento poměr. Zajímavé je se také podívat na detail PSV na 
nízkých kmitočtech, kde pravý úhel dosahuje nejlepšího poměru stojatých vln a rozdíl 
mezi úhly 80° a 85° je zanedbatelný. 
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Obr. 5.23 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(dvě antény v jedné, porovnání úhlů) 

 
 

 
 

Obr. 5.24 Poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
(dvě antény v jedné, porovnání úhlů – detail nízké kmitočty) 
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mlantény 825,0=  
mh 159,1=  

použitý materiál hliník 
průřez nosníku: 15x10mm 
napájen symetricky (U=1V, I=1A, R=50Ω) 
rozestup napáječe: 5mm 
maximální délka segmentů: 495mm 
průměr segmentů: 4-10mm 
počet segmentů: 24 
maximální délka ohybu: 500mm 
segmenty s ohybem: 6-24 
úhel ohybu: 80° 
úhel otevření: 1° 
 

 
 
 

Obr. 5.25 Struktura logaritmicko-periodické antény  
(24 segmentů, =0,825m, dvě antény v jedné, verze 17) 

 
 

Pro výslednou logaritmicko - periodická anténu jsem použil 879,0=τ , 
17,0=σ a byla navržena pro kmitočty 300-3000MHz. Ohyby byly vypočteny jako 

anténa s těmito parametry 9,0=τ , 17,0=σ  pro kmitočty 150-2000MHz. Tím vznikla 
jedinečná kombinace dvou antén se stejným parametrem 17,0=σ . Tím mohlo dojít 
ke sloučení těchto antén a vytvoření tak jedné kompaktní antény, která má relativně 
malé rozměry a velice dobré vlastnosti. Dále skladnost této antény je neporovnatelná 
s anténou typu BiLog, protože moje anténa je plochá pouze 12cm a tím je zaručena 
lepší manipulace či transport antény. 
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Obr. 5.26 Výsledný poměr stojatých vln pro 24 segmentovou logaritmicko-periodickou anténu 
 
 

 
 

Obr. 5.27 Zisk 24 segmentové logaritmicko-periodické antény 
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Obr. 5.28 Směrové charakteristiky na kmitočtu f=30-2000MHz pro výslednou anténu 
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NÁVRH ANTÉNY EMC 

 Tabulka 2: Přehled všech parametrů logaritmicko – periodické antény   
 SEGMENT PRUREZ DELKA REZESTUP OHYB CEL. DELKA Pozn. 
 --- mm mm mm mm mm Nosník 10x15, délka 825 
 1 4 20,7 5 0 20,7 rozestup od začátku nosníku 
 2 4 24,2 16,4 0 24,2 rozestup od středu 1. segmentu 
 3 4 28,3 17,5 0 28,3 rozestup od středu 2. segmentu 
 4 4 32,9 18,6 0 32,9 rozestup od středu 3. segmentu 

 5 4 38,1 19,8 0 38,1 rozestup od středu 4. segmentu 

             CELKEM Φ4 0,1442 m
 6 6 44 21,1 9,9 53,9 rozestup od středu 5. segmentu 
 7 6 50,8 22,4 14,1 64,9 rozestup od středu 6. segmentu 
 8 6 58,5 23,6 20,1 78,6 rozestup od středu 7. segmentu 
 9 6 67,2 25,4 25,2 92,4 rozestup od středu 8. segmentu 
 10 6 77,1 27 32,6 109,7 rozestup od středu 9. segmentu 
 11 6 88,5 28,7 41,6 130,1 rozestup od středu 10. segmentu 
 12 6 101,3 30,5 52 153,3 rozestup od středu 11. segmentu 
 13 6 116 32,5 64,7 180,7 rozestup od středu 12. segmentu 
 14 6 132,6 34,6 79,8 212,4 rozestup od středu 13. segmentu 
 15 6 151,6 36,8 97,8 249,4 rozestup od středu 14. segmentu 

 16 6 173,1 39,1 119 292,1 rozestup od středu 15. segmentu 

             CELKEM Φ6 1,6175 m
 17 8 197,7 41,6 144,2 341,9 rozestup od středu 16. segmentu 
 18 8 225,6 44,3 173,9 399,5 rozestup od středu 17. segmentu 
 19 8 257,3 47,1 208,4 465,7 rozestup od středu 18. segmentu 

 20 8 293,4 50,1 250,1 543,5 rozestup od středu 19. segmentu 

             CELKEM Φ8 1,7506 m
 21 10 334,5 53,3 298,1 632,6 rozestup od středu 20. segmentu 

 22 10 381,5 56,8 355,3 736,8 rozestup od středu 21. segmentu 

             CELKEM Φ10 1,3694 m
 23 12 434,5 60,4 425 859,5 rozestup od středu 22. segmentu 

 24 12 495 64,2 500 995 rozestup od středu 23. segmentu 

             CELKEM Φ12 1,8545 m
 
 

Při konstrukci je důležité počítat také s přívodním kabelem. Napájení bude 
přivedeno na samé špičce antény koaxiálním kabelem vhodným pro kmitočty do 
2GHz. Na konci antény jsem se rozhodl umístit konektor typu N, který by měl 
usnadnit manipulaci s anténou a její přepravu. Tento typ konektoru jsem zvolil pro 
jeho dobré vlastnosti na kmitočtech do 2GHz. Při návrhu se počítá s dostatečným 
dlouhým přívodním kabelem, který by měl zajistit požadovanou flexibilitu během 
měření. 
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Závěr 
 
 
 Ze všech simulací se jeví jako nejlepší řešení použití  logaritmicko-periodické 
antény s použitou modifikací ohybem od šestého po 24 segment, tím dosáhneme 
zlepšení zisku, směrovosti a poměru stojatých vln oproti původní logaritmicko-
periodické anténě. Poměr stojatých vln je výborný a to již od 80MHz klesne na 
hodnoto PSV=2 a v celém rozsahu nepřesáhne hodnotu PSV=3 kromě oblasti 
kmitočtů od 1150MHz do 1350MHz kde vzroste až na PSV=4,2. Zisk antény je na 
30MHz G=-15dBi a již při 180MHz je G=0dBi. Největšího zisku G=9dBi anténa 
dosahuje při kmitočtu f=1900MHz. Anténní faktor je zobrazen v příloze 1 a jeho 
hodnoty jsou od asi AF=15dB/m při frekvenci f=30Mhz až po AF=30dB/m při 
frekvenci f=2000MHz. Směrové charakteristiky jsou výborné, je zde patrné, že 
anténa nemá žádné boční laloky nebo jiné nepříznivé vlastnosti. 
 
 Reálné výsledky této antény zde chybí ze dvou důvodů. První z nich je ten, že 
jsem chtěl vytvořit opravdu plně funkční a použitelnou anténu, sloužící k měření ve 
stíněné komoře, která se připravuje na Ústavu radioelektroniky a protože komora 
není nijak rozměrná, stanovil jsem si přísné kritéria (jako jsou rozměry pod 1,5m – 
nejlépe kolem 1m) a zkoušel jsem všechny možnosti, které přicházeli úvahu. Dále 
každá simulace a optimalizace trvá řádově v desítkách hodin, proto zjištění 
vhodného postupu nebo určení vhodného rozměru trvalo dva týdny i více. Při získání 
opravdu dobrých výsledků vhodných k realizaci, byly již všechny zkušebny obsazeny 
a nebylo možné zkonstruovanou anténu změřit. Jsem si plně vědom, že tato práce 
nesplňuje zadání, avšak doufám, že snaha vytvořit skutečnou anténu pro potřeby 
VUT má větší význam, než jen strohé splnění zadání.  
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Příloha 1 

 
Obr. 1 Anténní faktor  pro výslednou navrženou anténu 
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Příloha 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Směrová charakteristika – zobrazení 3D – pro kmitočet f=1000MHz 
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Příloha 3 

 
Obr. 3 Technická dokumentace pro konstrukci antény 
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Příloha 4 

 
 

Obr. 4 Technická dokumentace pro konstrukci antény 
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