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Abstract: The paper deals with a design of a 2×2 patch antenna array with an SIW-based beam-

switching network. This antenna operates in the ISM band with the central frequency of 5,8 GHz. 

A feeding network based on Butler matrix provides required amplitude and phase distribution for 

beam control in four directions. The simulations were performed using the CST Microwave Studio 

2020. 

Keywords: Beamsteering, Butler matrix, Phase array, Patch antenna 

1 ÚVOD 

Metody vychylování svazku jsou dnes častějším tématem v bezdrátových komunikačních techno-

logiích. Jejich využití můžeme nalézt i v audiotechnice, radarové komunikaci či optických systé-

mech. V rádiových a radarových systémech lze řízení svazku dosáhnout změnou fází vysokofrek-

venčních signálů. V akustice se řízení svazku používá pro směrování zvuku z reproduktorů na kon-

krétní místo. V optických systémech lze řízení paprsku dosáhnout pomocí změny indexu lomu mé-

dia, kterým je signál přenášen. Nejnovější využití řízení svazku je však v nové technologii 5G. 

Cílem této práce bylo navrhnout anténu s řiditelným svazkem, která pracuje na frekvenci 5,8 GHz. 

Pro řízení vyzařovacího svazku se využívá různých metod. Při návrhu této antény byla použita ana-

logová metoda vychylování svazku pomocí fázového pole pro řízení svazku do čtyř směrů. 

2 ANALOGOVÉ ŘÍZENÍ 

Pro analogové řízení vyzařovacího paprsku se používá fázovací pole, kde jsou jednotlivé příspěvky 

s daným fázovým posunem sečteny a následně je vytvořen výsledný paprsek. Tato metoda tvarová-

ní svazku je relativně levná a nároky na spotřebu jsou nízké. Nicméně je zde nevýhoda pro aplika-

ce, kde je potřebná velká šířka pásma, jelikož se mění fáze a ta je frekvenčně závislá. To omezuje 

použití na frekvencích milimetrových vln, kde je zásadní velká šířka pásma [1]. Jako fázové pole, 

kde se sčítají jednotlivé příspěvky elementů, se v tomhle případě používá pevně nastavený obvod, 

který má stejný počet vstupů jako výstupů. Vychylování svazku se provádí přepínáním mezi jed-

notlivými vstupy. Mezi nejznámější fázovací obvody patří Blassova a Butlerova matice [2].  

2.1 BUTLEROVA MATICE 

Matice se skládá z několika hybrid-

ních členů a fázovacích článků. Tento 

obvod vyžaduje stejný počet vstupů a 

výstupů.  Chceme-li svazek přepínat 

do více směrů, je nutné zvýšit počet 

vstupních a výstupních portů a tím se 

zvětšuje celkový rozměr matice. Vý-

Obrázek 1: Butlerova matice 
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hodou může být relativní jednoduchost návrhu a teoretický bezeztrátový přenos. Koncepce Butle-

rovy matice je zobrazena Obrázek 1.  

3 NÁVRH ANTÉNY 

Anténní systém je vytvořen pomocí napáje-

cí sítě a anténního pole. Napájecí síť pro ří-

zení svazku do čtyř směrů byla vytvořena 

jako Butlerova matice v provedení vlnovo-

du integrovaného do substrátu (SIW). Pro 

vyzařování bylo navrženo 2×2 pole flíčko-

vých antén s aperturovým napájením. Ob-

rázek 2 znázorňuje model Butlerovy mati-

ce. 

3.1 NAPÁJECÍ SÍŤ 

Pro splnění podmínky řízení svazku do čtyř směrů bylo potřeba využít fázovací pole, které bylo 

provedeno jako planární pole 2×2. Pro napájení takového pole bylo potřeba Butlerovu matici pat-

řičně upravit. Návrh byl řešen postupně po dílčích částech. Bylo potřeba určit fázové posuvy, které 

budou zajišťovat určité nasměrování vyzařovacího paprsku. K dosažení daných fázových posuvů 

bylo zapotřebí minimálně dvou vazebních článků. Ty byly navrženy a simulovány samostatně. Poté 

bylo potřeba daný signál z jednoho vazebního členu dostat do druhého, aby se daný signál dostal na 

všechny výstupní porty. Za tímto účelem byl vytvořen propojovací vlnovod. Pro celou napájecí síť 

byl použit substrát Arlon 25N s relativní permitivitou εr = 3,38 mm, tloušťkou h = 1,52 mm a ztrá-

tovým činitelem tg δ = 0,0001. Tyto parametry jsou platné pro kmitočet 5,8 GHz. Výsledky simu-

lací při buzení portu 1 jsou zobrazeny na Obrázek 3, kde parametry S51, S61, S71 a S81 jsou zná-

zorněny plnou čarou a platí pro ně vertikální vedlejší osa (vpravo). Pro S-parametry S11, S21, S31 

a S41 platí vertikální hlavní osa (vlevo) v grafickém znázornění.   

  

Obrázek 3: Závislost fází jednotlivých výstupů napájecí sítě na frekvenci – Butlerova matice při 

buzení portu 1, Závislost S-parametrů na frekvenci – Butlerova matice při buzení portu 1 

3.2 ANTÉNA 

Jako anténní element byla navržena obdélníková flíčková anténa. Anténní prvek je umístěn na die-

lektrickém substrátu o tloušťce h s relativní permitivitou εr. Na spodní straně substrátu je nanesena 

vodivá vrstva, která se chová jako zemnicí plocha. Napájet takové antény je možné pomocí koaxi-

álního kabelu, mikropáskového vedení, nebo apertury. Jelikož bylo uvažováno napájecí pole po-

mocí SIW vlnovodu, tak se přistoupilo k řešení s flíčkovou anténou, která je napájená pomocí aper-

tury (viz Obrázek 4). Flíček byl umístěn na substrátu Cuclad 233 s relativní permitivitou εr = 2,33 

mm, tloušťkou h = 1,52 mm a ztrátovým činitelem tg δ = 0,0001. Tato anténa pracuje na kmitočtu 

5,8 GHz. 

Obrázek 2: Model Butlerovy matice 
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Obrázek 4: Model flíčkové antény s aperturovým napájením, Závislost činitele odrazu  

na kmitočtu 

3.3 CELKOVÝ ANTÉNNÍ SYSTÉM 

Celkový anténní systém se skládá ze dvou vrstev. 

Na spodní vrstvě se nachází napájecí síť, která je 

vytvořená pomocí Butlerovy matice. Vstupní sig-

nál je zde přiveden na vstupy jednotlivých vazeb-

ních článků. Díky spojovacímu vlnovodu je budící 

signál přiveden na další fázovací články. Za fázo-

vacími členy jsou umístěny štěrbiny, které slouží 

pro napájení pole flíčkových antén. Anténní systé-

me je zobrazen na Obrázek 5.  

Díky fázovým posuvům je možné vždy patřičně vychýlit vyzařovací svazek. Pro každý vstupní port 

je nastaven vždy jeden směr vyzařování. Výsledný zisk celé antény se pohyboval v rozmezí 10,1 – 

10,6 dBi. Elevační úhly pro jednotlivé kvadranty byly následovné 31 ° pro první kvadrant (2 port), 

23° pro druhý kvadrant (4 port), 25° pro třetí kvadrant (3. port), 28° pro čtvrtý kvadrant (1. port). 

Princip vychylování svazku do čtyř kvadrantů je znázorněn na Obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Vychylování svazku do čtyř kvadrantů 

 
Obrázek 5: Celkový anténní systém 
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4 ZÁVĚR 

V této práci byla navržena anténa s řízením svazku do čtyř kvadrantů. Nejprve byla navrhnuta a 

simulována napájecí síť pro dané vychylování pomocí analogové metody. Práce se dále zabývá ná-

vrhem a simulací planárního pole flíčkových antén. Celý anténní systém bude následně zrealizo-

ván. Následně budou simulace srovnány se skutečnými naměřenými hodnotami, které budou změ-

řeny v bezodrazové komoře.  
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