
 



 

 



ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové anténní řady napájené 

vlnovodem integrovaným do substrátu. V práci jsou popsány různé napájecí metody 

dielektrické rezonátorové antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla 

navržena v simulačním program ANSYS HFSS na kmitočtu 10 GHz, následně 

vyrobena a proměřena. U anténní řady bylo dosaženo šířky pracovního pásma 570 MHz 

pro S11 menší než -10 dB a zisku 12,1 dBi. 
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ABSTRACT 

The Master’s thesis deals with the design of the dielectric resonator antenna array based 

on the substrate integrated waveguide. The work describes various feed methods of the 

dielectric resonator antenna and the technique of the design of the antenna. The antenna 

array was designed in the simulative program ANSYS HFSS at the frequency 10 GHz, 

subsequently fabricated and measured. The antenna array has the bandwidth of 570 

MHz for S11 better than –10 dB and the gain of 12.1 dBi. 
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 1 

Úvod 

 

S rozvojem bezdrátových komunikací a přibývajícími bezdrátovými službami, které 

požívají stále širší pásmo pro přenos dat, roste potřebná šířka pásma přenášených 

signálů. Z tohoto důvodu se oblast využití zaměřuje na čím dál větší přenosové 

frekvence. Jedná se o kmitočtová pásma centimetrových a milimetrových vln (dále jen 

CMV a MMV), která jsou mnohem méně užívaná než pásma s nižšími kmitočty, která 

jsou v dnešní době silně obsazená. Důležitou oblastí, která využívá přenosu v těchto 

pásmech, je satelitní komunikace. Jedná se o přenosový systém s přímým paprskem. 

Konvenční planární antény se vzrůstajícím kmitočtem ztrácejí kvůli zvyšujícím se 

vodivostním ztrátám vyzařovací účinnost. Na rozdíl od nich dielektrické rezonátorové 

antény (dále jen DRA) nevykazují žádné vodivostní ztráty uvnitř dielektrického 

rezonátoru (dále jen DR), a proto mají na vysokých kmitočtech vyšší vyzařovací 

účinnost [1]. Jsou tedy vhodnější pro aplikace v pásmu MMV. Navíc DRA mají větší 

šířku pracovního pásma než planární antény a menší rozměr než reflektorové  

a trychtýřové antény. Nicméně ve srovnání s planárními anténami je jejich výroba více 

cenově i časově náročná. Se zvyšujícím se kmitočtem se zmenšuje rozměr DR, a proto 

je výroba čím dál složitější a technologicky náročnější. 

Napájení DRA se dá realizovat různými způsoby, mezi něž patří [2]: štěrbinové 

napájení, koaxiální sonda, mikropáskové vedení, koplanární vlnovod a další. Tyto 

metody jsou značně drahé a nejsou kompatibilní s monolitickými integrovanými 

mikrovlnnými obvody. Tato práce je proto zaměřena na napájení DRA pomocí 

vlnovodu integrovaného do substrátu (z angl. Substrate Integrated Waveguide dále jen 

SIW). Struktura SIW má spoustu výhod, k nimž patří jednoduchá integrace s ostatními 

planárními obvody, kompaktní velikost a nízké náklady na výrobu, která se neliší od 

výroby desek plošných spojů. 

Cílem této práce je navrhnout a modelovat anténní řadu napájenou pomocí SIW 

v programu ANSYS HFSS. Navrženou anténní řadu dále vyrobit a proměřit její činitel 

odrazu a směrové charakteristiky.  

 

  

 



 2 

1 Dielektrické rezonátorové antény 

1.1 Úvod 

DR pro antény pracující na CMV a MMV se vyrábějí z vysoce jakostního dielektrika, 

které má ztrátový činitel tg δ v rozmezí od 10
-4

  do 10
-3

 a relativní permitivitu εr v řádu 

desítek. DR může být proveden v různých geometrických tvarech: válec, polokoule, 

kvádr, a další. Tři základní typy DR jsou uvedeny na obr. 1.1. Rezonanční frekvence 

DR závisí jak na jeho tvaru, tak na relativní permitivitě použitého materiálu. 

Vyzařovací účinky DR byly objeveny již v roce 1939, ale v této době nebyly 

dostupné vhodné materiály pro jejich výrobu, a tak se prakticky začaly využívat až 

v roce 1960 [3]. DR byly nejdříve používány jako filtry v mikrovlnných obvodech, až 

se zvyšující se frekvencí komunikačních sítí se uplatnily jako vyzařovací element 

u DRA díky své malé velikosti, vysoké vyzařovací účinnosti, velké šířce pracovního 

pásma a nízkým výrobním nákladům.  

a) b) c)

 

Obr. 1.1: Základní typy dielektrických rezonátorů: a) kvádrový; b) válcový; 

 c) půlkulový.  

1.2 Výhody dielektrických antén 

Hlavní výhody DRA jsou jejich malé rozměry, s tím související malá hmotnost a nízké 

výrobní náklady. Další výhodou je velká vyzařovací účinnost (> 95%) v důsledku 

malých vodivostních ztrát. Tato vlastnost je výhodná hlavně při vyšších frekvencích na 

MMV, kde metalické antény vykazují velké ztráty. Možnost návrhu DR skoro 

v jakémkoliv 3D tvaru umožňuje přizpůsobit návrh antény dle potřeby, navíc se dá 

ovlivnit velikost DR vhodným výběrem dielektrického materiálu, který může mít 

relativní permitivitu  εr v rozmezí od 10 do 100. Výhodou je i možnost integrování DRA 

do již existujících technologií. Navíc DRA mohou budit jak příčně, tak kruhově 

polarizované vlny.  
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1.3 Rozložení pole v dielektrickém rezonátoru 

a
b

d

z

x

y

ahr = b/2

d

z

x

yZemnící plocha

a) b)
 

Obr. 1.2: Pravoúhlý dielektrický rezonátor: a) izolovaný; b) umístěný na zemnící 

ploše. 

Na obr. 1.2a je zobrazen pravoúhlý izolovaný DR. Podle Van Bladela [8] se DR 

libovolného tvaru dělí na dva typy omezený a neomezený. Pro oba tyto typy platí 

podmínka, která je splněna u všech povrchů rezonátorů [8] 

0nE , (1.1) 

kde E je intenzita elektrického pole a n označuje normálu k povrchu rezonátoru. 

Podmínka (1.1) je jen jednou z podmínek, které jsou splněny na magnetické stěně. Pro 

ostatní magnetické stěny platí podmínka 

0Hn . (1.2) 

Tato podmínka však nemusí být splněna na všech plochách a u všech vidů DR. DR, 

které splňují obě podmínky, jsou omezeného typu (do této skupiny patří válcové DR 

pracující s vidy TM01δ). Rezonátory, které splňují pouze podmínku (1.1), jsou 

neomezeného typu. Do této skupiny patří pravoúhlé DR, které pracují ve dvou modech 

TM(E) a TE(H). Nicméně nižší vidy TE(H) splňují podmínku (1.1), a proto budou 

využity k řešení rozložení pole [8]. 

Obdélníkový DR má tři nezávislé rozměry. Pokud jsou rozměry na obr 1.2a 

v poměru a > b > d, potom lze při rezonanční frekvenci vybudit vidy TE
x
111, TE

y
111  

a TE
z
111. Analýza všech vidů je podobná, například pro vid TE

z
111 můžeme odvodit 

magnetický potenciál Φ
h
 a z něho určit tyto rovnice pole 

 
     zkykxkA

kk
H zyx

0

2

y

2

x

z coscoscos
j


 , (1.3a) 

 
     zkykxkA

kk
H zyx

0

zx
x sincossin

j
 , (1.3b) 
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     zkykxkA

kk
H zyx

0

zy

y sinsincos
j

 , (1.3c) 

     zkykxkAkE zyxyx cossincos , (1.3d) 

     zkykxkAkE zyxyy cossincos , (1.3e) 

0z E , (1.3f) 

kde A je libovolná konstanta, kx, ky, kz představují vlnová čísla ve směrech x, y, z.  

Při dodržení podmínky (1.1) lze vlnová čísla kx a ky vypočítat pomocí vztahů 

a

m
k


y , (1.4) 

b

n
k


z , (1.5) 

kde a a b jsou rozměry DR, m a n jsou vidová čísla.  

Dále pomocí dielektrického modelu vlnovodu získáme transcendentní rovnici pro 

vlnové číslo kz jako 

  2

x

2

0r
x

x 1
2

tan kk
dk

k 







 , (1.6a) 

c

f
k 0

0

2
 , (1.6b) 

 

kde c je rychlost světla a k0 označuje vlnové číslo ve volném prostoru na rezonanční 

frekvenci a dá se vypočítat z rovnice 

2

0r

2

z

2

y

2

x kkkk  , (1.7) 

kde εr je relativní permitivita. Rezonanční frekvenci pak můžeme určit pomocí vztahu 

2

z

2

y

2

x

r

0
2

kkk
c

f 





. (1.8) 

Na obr. 1.2b je zobrazen pravoúhlý dielektrický rezonátor umístěný na zemnící 

ploše. Tato plocha se pro vidy TE
x
111 a TE

y
111 chová jako elektrická stěna. Proto DR 
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umístěný na zemnící ploše (obr. 1.2b) s výškou hr = b/2 je ekvivalentní k izolovanému 

DR s výškou b, který je zobrazen na obr. 1.2a. Pro výpočet rezonanční frekvence DR 

umístěného na zemnící ploše je tedy možné využít stejné vztahy jako pro izolovaný DR.   

1.4 Q-faktor DRA 

Q-faktor záření DRA se určí pomocí vztahu [2] 

rad

e

P

2 W
Q


 , (1.9) 

kde We a Prad jsou uložená energie a vyzářený výkon DRA, pro které platí 

   2

y

2

x

z

zr0

e

sin
1

32
kk

dk

dkabd
W 











, (1.10) 

2

m

4

0rad 10 pkP  , (1.11) 

kde pm je moment magnetického dipólu a ten se vypočítá 

 
 

z
dk

kkk

j
p ˆ

2
sin

18 z

zyx

r0
m 











. (1.12) 

Impedanční šířku pásma DRA lze pomocí Q-faktoru určit pomocí vztahu 

SQ

S
BW

1
 , (1.13) 

kde S je maximální přípustné napětí poměru stojatých vln (PSV). 



 6 

1.5 Napájecí metody dielektrické rezonátorové antény 

V této podkapitole je popsán princip buzení DRA, dále jsou popsány základní metody 

napájení DRA.  

1.5.1 Popis napájení 

Aby se DRA mohla využívat u většiny praktických aplikací, musí být energie do nebo 

z ní přiváděna pomocí jednoho nebo více portů. Typ portu a jeho umístění se volí 

s ohledem na typ DR, podle toho jaký vid má být vybuzen a kolik energie bude 

přenášeno mezi portem a anténou. Při znalosti přibližného rozložení elektrického  

a magnetického pole  jednotlivých typů izolovaných DR a s využitím Lorentzova 

teorému reciprocity můžeme bez složitých numerických výpočtů navrhnout DRA, která 

budí požadované vidy a má silný vazební faktor. 

Mějme dva elektrické zdroje J1 a J2 s potenciálem V, ohraničené plochou S, které 

budí elektrická pole E1 a E2 a dva magnetické proudy M1 a M2, které budí magnetická 

pole H1 a H2, potom Lorentzův teorém reciprocity říká [10] 

   dVMHMHJEJEdsHEHE
VS

  211221121221   , (1.14) 

vztah převedeme na tvar 

   dVMHJEdVMHJE
VV

  12122121   . (1.15) 

Teorém říká, že velikost elektrického pole E1 podél zdroje J2 je stejná jako velikost 

pole E2 podél zdroje J1. Totéž platí i pro magnetické zdroje a magnetická pole.  

Při napájení DRA je obvykle použit pouze jeden zdroj (buď magnetický, nebo 

elektrický). Vazební faktor k mezi zdrojem a DR, při zachování okrajových podmínek, 

se dá určit ze vztahu (1.9) jako 

 Pro elektrický zdroj J1, 

 dVJEk
V

 12 , (1.16) 

a pro magnetický zdroj M1, 

 dVMHk
V

 12  (1.17) 

Z rovnice (1.10) vyplývá, že pro dosažení silné vazby pomocí elektrického zdroje 

proudu (např. sondy), musí být tento zdroj umístěn v maximu elektrického pole DR. 

Naopak pro dosažení silné vazby pomocí magnetického zdroje proudu (např. vedení), 

musí být podle rovnice (1.11) zdroj umístěný v maximu magnetického pole DR. Pro 
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správný návrh DRA je tedy zapotřebí znát rozložení polí u izolovaných DR. 

Mechanismus vazby u DRA při přenosu energie má zpožďovací efekt, který 

ovlivňuje Q-faktor DRA. S použitím vazebního faktoru můžeme definovat tzv. externí 

Q- faktor Qext jako 

k

Q
Q ext  (1.18) 

a celkový zpožděný Q- faktor QL se dá vyjádřit jako 

k

Q

QQ
Q

















1

11
1

ext

L . (1.19) 

Maximální výkon mezi portem a DR bude přenesen tehdy, pokud bude vazební 

faktor k roven jedné. Tento stav se nazývá kritická vazba. Když je k < 1, jedná se  

o vazbu podkritickou, když je k > 1, je to vazba nadkritická. Následují podkapitoly se 

zabývají některými z běžných vazebních metod pro DRA. 

1.5.2 Štěrbinové napájení 

Buzení štěrbiny pomocí mikropáskového vedení 

Na obrázku obr. 1.3 je zobrazena DRA napájená pomocí štěrbiny buzené 

mikropáskovým vedením, které bylo uvedeno v lit. [2]. 

y

x

z

DR

Zemnící plocha
Štěrbina

Mikropáskové 

vedení

Dielektrický

 substrát

Mikropáskový

pahýl

y

x

y

x

Magnetické polePohled shora

 

Obr. 1.3: DRA napájená pomocí štěrbiny napájené mikropáskovým vedením. 
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I když je na obr. 1.3 uveden kvádrový DR, tento druh napájení se dá použít pro DR 

libovolného tvaru. Štěrbina se chová jako magnetický zdroj a budí pole na delších 

hranách a vyvolává tak magnetické pole uvnitř DR. Štěrbina je vytvořena v zemnící 

ploše a je napájena pomocí mikropáskového vedení umístěného pod touto zemnící 

plochou. Výhodou tohoto napájecího mechanismu je umístění pod zemnící plochou, 

díky kterému se předejde rušivému záření. Mikropáskový pahýl může být navíc navržen 

tak, aby potlačil reaktivní složku štěrbiny, což umožní impedanční přizpůsobení DRA. 

Účinnost napájení a impedanční přizpůsobení DRA můžeme ladit pomocí posouvání 

DR po štěrbině, což umožňuje vysoký stupeň flexibility návrhu. Tento typ napájení je 

vhodný pro kmitočty v řádu GHz, při nižších frekvencích je štěrbina příliš velká. 

Buzení štěrbiny pomocí SIW 

Další možností je budit štěrbinu pomocí SIW. Napájení štěrbiny pomocí SIW je 

zobrazeno na obr. 1.4.  

y

x

z

DR
Horní

 zemnící plocha

Štěrbina
Vlnovod integrovaný 

do substrátu

Dielektrický

 substrát y

x

y

x
Magnetické polePohled shora

Spodní

 zemnící plocha

y

x

z

DRHorní

 zemnící plocha
Štěrbina

Vlnovod integrovaný 

do substrátu

Dielektrický

 substrát
y

x

y

x
Magnetické polePohled shoraSpodní

 zemnící plocha

A)

B)

 

Obr. 1.4: DRA napájená pomocí štěrbiny napájené SIW. 

Toto napájení je podobné jako štěrbinové napájení s mikropáskovým vedením, ale 

na rozdíl od mikropáskového vedení může být napájecí štěrbina umístěna buď 

v podélném nebo příčném směru. Délka a šířka štěrbiny se ladí vzhledem k potřebné 

šířce pracovního pásma a činitele odrazu na vstupu. Účinnost napájení a impedanční 

přizpůsobení se dá ladit pomocí polohy DR vzhledem k štěrbině a polohou štěrbiny od 

konce vlnovodu. U podélné štěrbiny se dá navíc ladit poloha od středu vlnovodu. Šířka 

vlnovodu, zároveň i rozměry štěrbiny se dají ovlivnit různou relativní permitivitou 

použitého substrátu. Výhodou tohoto napájení jsou malé vyzařovací ztráty při správné 

volbě pracovního vidu a velikostí parametrů prokovů struktury SIW. Toto napájení je 
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vhodné pro kmitočty v řádu GHz, na nižších frekvencích jsou štěrbina a SIW příliš 

velké, proto je lepší použít například napájení pomocí koaxiální sondy. 

1.5.3 Koaxiální sonda 

Další metoda pro napájení DRA využívá koaxiální sondu, což je zobrazeno na obr.1.5. 

Sonda může být umístěna buď v těsné blízkosti nebo uvnitř DR. Účinnost sondy se ladí 

pomocí její výšky a polohy vůči DR. V závislosti na umístění sondy se mohou v DR 

vybudit různé pracovní vidy. Pro sondu umístěnou těsně vedle obdélníkového DR se 

vybudí vid TE11δ (tato soustava potom vyzařuje jako horizontální dipól). Tento příklad 

je zobrazen na obr. 1.4. Když se sonda nachází uvnitř válcového DR, vybudí se vid 

TE011 (DRA vyzařuje jako vertikální dipól). Další výhodou použití koaxiální sondy je 

možnost okamžitého připojení do 50Ω systému, a to bez potřeby dalších přechodů 

vedení. Tento druh napájení je užitečný na nižších kmitočtech, kdy napájení štěrbinou 

kvůli její velké velikosti není příliš účinné [2]. 

x

y

Magnetické pole

x

z
DR

Zemnící plocha

Koaxiální sonda

 

Obr. 1.5: Napájení DRA pomocí koaxiální sondy. 

1.5.4 Napájení mikropáskovým vedením 

Na obr. 1.6 je zobrazeno napájení DRA pomocí mikropáskového vedení. Tento způsob 

je vhodný i pro napájení více DR najednou. Mikropáskové vedení vytvoří magnetické 

pole, které vyvolá v DR horizontální magnetický vid. Sílu vazby lze ovlivnit polohou 

DR vůči mikropáskového vedení a relativní permitivitou materiálu DR. Při nízké 

permitivitě je vazba poměrně malá a šířka pásma DRA velká. Aby měl systém 

přijatelnou vyzařovací účinnost, musí se použít pole DRA. Nevýhodou této metody je, 

že polarizace pole je dána orientací mikropáskového vedení (směr magnetického pole 

v DRA je rovnoběžný s mikropáskovým vedením) [2]. 
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y

x

y
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Elektrické pole

Magnetické pole

x

Zemnící
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z
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Dielektrický
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Obr. 1.6: Napájení DRA pomocí mikropáskového vedení. 

1.5.5 Koplanární napájení 

Napájení DRA lze dosáhnout i pomocí koplanárního vedení. Obr 1.7 ukazuje válcový 

DR napájený pomocí smyčky z koplanárního vedení. Sílu vazby lze nastavit posunutím 

DR nad smyčku vedení. Chování koplanárního napájení je podobné jako u koaxiální 

sondy, ale koplanární vedení nemá tak rušivé účinky. Posouváním smyčky od kraje ke 

středu válcového DR lze vybudit vidy HE11δ, nebo TE011. Koplanární vedení může 

nabývat různých tvarů [2]. 

x

y

x

y

Dielektrický

substrát

DR

Zemnící

 plocha

Napájecí

 smyčka

 

Obr. 1.7: Napájení DRA pomocí koplanárního vedení. 
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2 Vlnovod integrovaný do substrátu 

Technologie SIW se užívá v různých obvodech a strukturách pracujících v pásmu 

milimetrových a centimetrových vln. Struktura SIW je zobrazen na obr. 2.1. Vlnovod je 

tvořen dvěma vodorovnými řadami válcovitých prokovů vedoucích přes dielektrikum, 

které je mezi dvěma vodivými plochami. Tímto způsobem je možné vyrobit rovinný 

obdélníkový vlnovod v planární formě, kompatibilní s ostatními planárními obvody.  

SIW struktura zachovává většinu z vlastností kovového obdélníkového vlnovodu, 

jako je šíření pole ve vlnovodu, vyzařovací charakteristiky a rozptylové vlastnosti. 

Kromě toho si SIW struktura zachovává mnohé z výhod kovových vlnovodů, jako je 

vysoký činitel jakosti a možnost přenášet velké výkony. Hlavní výhodou struktury SIW 

je její levná výroba, která se neliší od běžné výroby desky plošných spojů a snadná 

integrace s ostatními obvody v planární formě. Tato technologie představuje atraktivní 

alternativu místo konvenčních kovových vlnovodů používaných na milimetrových  

a centimetrových vlnách [4]. Struktura SIW se využívá v mnoha praktických případech 

pro návrh kmitočtových filtrů, děličů výkonu ale i antén. Největší uplatnění má však 

jako přenosové médium a napáječ. 

 

Horní

 zemnící plocha

Prokov

Dielektrický

 substrát

Spodní

 zemnící plocha

w

Port 1

h

dp
s

Port 2

 

Obr. 2.1: Struktura vlnovodu integrovaného do substrátu. 

2.1 Základní vlastnosti vlnovodu 

Kvůli podobnosti struktury SIW s kovovým vlnovodem budou základní vlastnosti 

vysvětleny pomocí ideálního vlnovodu. 

Aby se ideálním vlnovodem mohly šířit vlny bez útlumu, musí být pracovní 

kmitočet fprac v pásmu propustnosti a musí být splněna podmínka 

prackrit ff                      nebo                prackrit    , (2.0) 
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kde fkrit a λkrit můžeme získat pomocí vztahů [13] 
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, (2.1) 
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n
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 , (2.2) 

kde m, n jsou vidová čísla pro různé vidy TEmn a TMmn a a, b jsou příčné rozměry 

obdélníkového průřezu vlnovodu.  

U obdélníkových vlnovodů, které splňují podmínku rozměrů stran a > 2b, je 

z praktického hlediska nejzajímavější vid TE10. Tento vid je dominantní a má nejnižší 

kritický kmitočet. Dalším videm je vid TE20, který má druhý nejnižší kmitočet. Mezi 

kmitočty těchto dvou vidů se nachází tzv. pásmo jednovidovosti. V praxi se kritický 

kmitočet volí okolo 3/4 pracovního kmitočtu, aby se pracovní kmitočet nacházel 

v pásmu jednovidovosti vlnovodu. 

Další důležitou vlastností je délka vlny ve vlnovodu λg, což je vzdálenost, kterou 

vlna urazí za dobu jedné periody a dá se určit pomocí vztahu 

 
2

krit
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prac

g
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 , (2.3a) 

rprac

prac



f

c
 . (2.3b) 

Ze vztahu je patrné, že délka vlny ve vlnovodu bude větší než délka vlny ve volném 

prostoru, nebude-li splněno λprac = λkrit. 

2.2 Návrh SIW struktury 

Základní parametry pro návrh SIW jsou uvedeny na obr. 2.1. Boční stěny SIW jsou 

tvořeny řadou prokovů, které musí být dostatečně blízko u sebe, aby nedocházelo 

k vyzařování energie. SIW má šířku w, která odpovídá vzdálenosti mezi středy prokovů 

dvou řad. Každý prokov má průměr dp a jednotlivé prokovy jsou od sebe středově 

vzdáleny o délku s. Dielektrikum obklopené dvěmi zemnícími deskami má tloušťku h, 

relativní permitivitu εr a ztrátový činitel tg δ. 

Jak už bylo uvedeno výše, SIW má podobné vlastnosti jako klasický obdélníkový 

vlnovod. Vidy šíření SIW se prakticky shodují s vidy obdélníkového vlnovodu TEm0, 

kde n = 1,2,…, zejména vid TE10, jehož rozložení elektrického pole je zobrazeno na 
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obr. 2.3. Vidy TEmn ani vidy TM nejsou pro SIW příliš vhodné, protože při jejich šíření 

dochází kvůli mezerám mezi prokovy k značným vyzařovacím ztrátám. Tyto vidy totiž 

nemají minimum pole na stěně tvořené prokovy. Pro ukázku je na obr. 2.3 uveden vid 

TE01 [4].  

 

Obr. 2.2: Rozložení elektrického pole pro vid TE10 v obdélníkovém vlnovodu. 

Z obr. 2.3 je patrné, že maximum elektrického pole leží na boční stěně vlnovodu, 

při použití SIW by tedy docházelo k vyzařování mezerami v řadě prokovů.                  

 

 

Obr. 2.3: Rozložení elektrického pole pro vid TE01 v obdélníkovém vlnovodu. 

Mezní frekvence SIW pro vidy TE se vypočítá pomocí vztahu [4] 

er

cTE
2

m0 w

m

ε

c
f  , (2.4) 

kde c je rychlost světla, εr je relativní permitivita substrátu, m je vidové číslo, we je 
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ekvivalentní šířka, kterou lze určit pomocí vztahu  

 
s

d
ww

95,0

2

p

e  , (2.5)  

kde w je vzdálenost mezi středy prokovů dvou řad, dp je průměr prokovu a s je středová 

vzdálenost dvou prokovů. Tento vztah ale nezahrnuje vliv poměru dp/w. Když se 

průměr prokovu dp zvětšuje, vznikají chyby ve výpočtu, proto je vhodnější použít pro 

výpočet vztah [11] 

w

d

s

d
ww

p

22

p

e 1,008,1  . (2.6) 

Tento vztah je velice přesný jsou-li dodrženy podmínky 

2
p


d

s
 a 

5

1p


w

d
. (2.7) 

2.3 Ztráty v SIW 

V struktuře SIW dochází ke třem hlavním ztrátám. Vzhledem k podobnosti SIW 

s obdélníkovým vlnovodem vykazují tyto dvě struktury podobné ztráty. Jsou to 

vodivostní ztráty způsobené konečnou vodivostí kovových stěn a dielektrické ztráty 

způsobené ztrátovým činitelem tg δ dielektrického materiálu. U SIW jsou navíc ještě 

vyzařovací ztráty, způsobené přítomností otvorů mezi prokovy v bočních stěnách 

vlnovodu.   

Ztráty se dají vyjádřit pomocí výkonu P(z), který teče přes plochu z jako [5]  

  αz2)0(  ePzP , (2.8) 

kde α je konstanta útlumu. 

Jsou li ztráty malé, můžeme je vyjádřit pomocí vzorce 

dcr   , (2.9) 

kde αr  je útlumová konstanta vyjadřující ztráty vyzařováním, αc je útlumová konstanta 

vyjadřující vodivostní ztráty a αd je útlumová konstanta vyjadřující ztráty v dielektriku. 

Při dodržení podmínky (2.7) jsou konstanty útlumu αr a αc  velmi malé a pohybují 

se okolo 1 dB/m. Je to způsobeno také tím, že pole pro vid TE10 má maximum ve středu 

vlnovodu a minimum u krajů, a proto hlavními ztrátami u SIW jsou ztráty dielektrické 

způsobené ztrátovým činitelem dielektrického materiálu. 
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2.4 Napájení SIW 

2.4.1 Přechod mikropáskové vedení na SIW 

Napájení SIW pomocí přechodu z mikropáskového vedení je zobrazeno na obr. 2.4. 

Wr 

Wp

Lp 
Lr

W

h

 

Obr. 2.4: Přechod z mikropáskového vedení na vlnovod integrovaný do substrátu. 

Rozměry délek mikropáskového vedení se obvykle volí jako násobky W. V tomto 

případě bylo zvoleno Lp = 1,5W a Lr = 3W. Rozšířený rozměr mikropásku Wr se pak pro 

jednoduchost volí Wr = W a postupně se zmenšuje, až je činitel odrazu na vstupu S11 co 

nejmenší [6]. Pro výpočet šířky mikropáskového vedení Wp při známé relativní 

permitivitě εr a charakteristické impedaci vedení Zc lze uvést Hammerstadovy vztahy [7] 

pro Wp/h ≤ 2 

2)2exp(

)exp(8p




A
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W
, (2.11) 

kde 
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, (2.12) 

kde  
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rc

2π60

Z
B  . 

Tyto vztahy mají chybu menší než jedno procento. 

Další možnosti napájení pomocí mikropáskového vedení jsou zobrazeny na 

obr. 2.5. Liší se různým tvarem přechodu z mikropásku na SIW [7]. 

 

Obr. 2.5: Typy přechodů z mikropáskového vedení na SIW. 

2.4.2 Přechod z uzemněného koplanárního vlnovodu na SIW 

Struktura přechodu z uzemněného koplonárního vlnovodu (z angl. Grounded 

Coplanar Waveguide dále jen GCPW) na SIW, která je detalněji popsána v [12], je 

zobrazena na obr. 2.6. Koplanární vlnovod je na obrázku označen číslem {1}. Aby 

nedocházelo k vybuzení nežádoucích vidů, je GCPW obklopen prokovy označenými 

číslem {2}. Tyto metalické prokovy musí být umístěny tak, aby nedocházelo 

k rezonanci v provozním pásmu. 

{1}

{2}

{5}

{4}
{3}

a)

 

Obr. 2.6: Napájení SIW pomocí koplanárního vlnovodu. 

Vazby mezi GCPW a SIW je dosaženo pomocí uzemňovacího prokovu {3}. 
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Princip vazby je následující. Proud, který protéká GCPW, prochází přes uzemňovací 

prokov  

a vytváří kolem něj magnetické pole. Toto pole odpovídá magnetickému poli pro vid 

TE10 uvnitř SIW. Aby byl přechod funkční, musí se mezi rozpojený obvod a spojovací 

prokov {3} vložit úzké přenosové vedení. Kdyby byl vlnovod jednoduše oddělen, 

docházelo by k parazitnímu jevu, který by byl způsoben reaktancí odpojeného GCPW.  

SIW je zakončen zkratem pomocí prokovů označených číslem {5}. Elektrická délka 

tohoto vytvořeného pahýlu by měla být rovna čtvrtině vlnové délky, aby se dosáhlo 

nekonečné impedance na referenční rovině portu. 

2.4.3 Přechod z koaxiálního vedení na SIW 

Přechod z koaxiálního vedení na SIW pomocí koaxiální sondy je zobrazen na obr 2.7. 

Princip vazby spočívá v tom, že přes koaxiální vodič protéká proud, který budí 

magnetické pole, které odpovídá vidu TE10 uvnitř SIW. Pro správnou funkčnost buzení 

musí být koaxiální sonda umístěna v maximu pole vidu TE10. Počáteční vzdálenost 

koaxiální sondy od konce vlnovodu l se volí λg/4, dále se přechod doladí pomocí změny 

této délky tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího činitele odrazu na vstupu S11. 

Koaxiální

sonda

SIW

l

 

Obr. 2.7: Napájení SIW pomocí koaxiální sondy. 
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3 Návrh dielektrické rezonátorové antény 

V této kapitole je popsán návrh dvou druhů DRA (buzení DR pomocí příčné a podélné 

štěrbiny). Pro návrh anténní řady se vybere vhodnější z nich, která se pro ověření 

vlastností navržené struktury vyrobí. Postupuje se v několika krocích: nejprve je zvolen 

substrát, jak pro dielektrický vlnovod, tak pro rezonátor, poté se rezonátor a vlnovod 

navrhne. Dále je laděna velikost a umístění budící štěrbiny. V dalším kroku je připojeno 

napájení vlnovodu. Pro napájení vlnovodu byl zvolen přechod z koaxiálního vedení na 

vlnovod, který je probrán v kap. 2.4.3. Antény jsou navrhované na kmitočet 10 GHz. 

Šířka pásma B je odečítána pro hodnotu činitele odrazu  S11 ≤ –10 dB. Veškeré simulace 

jsou prováděny pomocí programu ANSYS HFSS. 

3.1 Volba substrátu 

Pro všechny navrhované struktury byl pro SIW zvolen materiál Rogers RT5880 

s nízkou hodnotou relativní permitivity εr = 2,2. Pro DR byl zvolen materiál 

Rogers RT6010 s vyšší hodnotou relativní permitivity εr = 10,2. Parametry obou 

materiálu pro frekvenci 10 GHz jsou popsané v Tab. 1. 

Tab. 1: Tabulka parametrů použitých materiálů. 

Materiál εr [-] tg δ [-] h[mm] 

Rogers RT5880   2,20 0,0090 0,79 

Rogers RT6010 10,20 0,0023 2,54 

3.2  Výpočet dielektrického rezonátoru 

V této podkapitole je rozebrán návrh DR. K simulaci rezonanční frekvence a zobrazení 

elektrického a magnetického pole DR se použil eigenmode solver v programu 

ANSYS HFSS.  

Nejprve se ze zvolené pracovní frekvence fprac pomocí vztahu (1.6b) vypočítá 

vlnové číslo ve volném prostoru k0. 

Zvolí se výška hr a délka a DR. Protože bude rezonátor umístěn na zemnící ploše 

obr 1.2b, bude jeho výška hr = b/2. Ze zvolených rozměrů se pro směr X a Y vypočítají 

vlnová čísla kx, ky  pomocí vztahů (1.4) a ( 1.5).  Aby vlnové číslo kz bylo reálné, musí 

se ze vztahu (1.7) odvodit následující podmínka 

2

y

2

x

2

0r kkk  . (3.1) 

Ze vztahu (1.7) se odvodí rovnice (3.2) pro výpočet vlnového čísla kz ve směru Z  

a vztah (3.3) pro výpočet délky strany d DR se odvodí z rovnice (1.6a) 
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x

2

0rz kkkk   , (3.2) 

 

z

z

2

z

2

0r1
1

tan2

k

k

kk

d













 






. (3.3) 

Zvolený substrát se vyrábí pouze v maximální tloušťce h = 2,54 mm, a to je 

nedostačující k dodržení podmínky (3.1). Proto byla zvolena výška DR hr = 5,08 mm, 

což odpovídá dvojnásobku tloušťky použitého substrátu uvedeného v tab. 1. V návrhu 

byl zanedbán vliv tloušťky a permitivity lepidla potřebného k slepení dvou částí DR. 

 V tab. 2 jsou uvedeny vypočítané rozměry DR pro různě zvolenou délku a  

a hodnoty rezonanční frekvence získané pomocí programu ANSYS HFSS.  

Tab. 2: Vypočítané rozměry pro různé délky stran DR a simulované hodnoty 

pracovního kmitočtu. 

Rozměry DR Simulace ANSYS HFFS 

hr [mm] a [mm] d [mm] fsim [GHz] 

5,08 6,50 5,81 10,145 

5,08 7,00 4,70 10,198 

5,08 8,00 3,58 10,244 

5,08 9,00 2,98 10,270 

 

Vektorové rozložení elektrického a magnetického pole odpovídající vidu TE111 pro 

rozměry DR hr = 5,08 mm, a = 7,00 mm, d = 4,70 mm je zobrazeno na obr. 3.1  

a obr. 3.2.  

 

 

hr

d

a

 

Obr. 3.1: Vektorové zobrazení rozložení elektrického pole. 
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Obr. 3.2: Vektorové zobrazení rozložení magnetického pole. 

3.3 Návrh vlnovodu 

Vlnovod byl v programu ANSYS HFSS modelován pomocí stěn s nulovou tloušťkou 

z materiálu PEC (z angl. Perfect Electric Conductor). Pro jednoduchost návrhu je DRA 

buzena konvenčním vlnovodem zobrazeným na obr. 3.3, k struktuře SIW se přešlo až 

na konci návrhu.  

Port 1

Port 2

PEC

we

h

Dielektrikum Rogers 

RT5880 

 

Obr. 3.3: Modelovaný vlnovod v programu ANSYS HFSS. 

Při návrhu vlnovodu se postupovalo následujícím postupem. Nejprve se určil 

kritický kmitočet vlnovodu fkrit = 7,78 GHz, aby pracovní kmitočet fprac, byl v pásmu 

jednovidovosti. Poté se ze vztahu (2.1) odvodil pro vid TE10 vztah (3.4) a vypočítala se 

šířka vlnovodu we, která je rovna rozměru a ze vztahu (2.1) 

mm 13
1078,72,22

103

2 9

8

kritr

e 





f

c
w


. (3.4). 



 21 

Výška vlnovodu je rovna tloušťce dielektrického substrátu h = 0,79 mm. 

Dále se pomocí vztahu (2.2) vypočítala mezní vlnová délka dominantního vidu 

mm 26

007874,0

0

013,0

1

22

2222

e

TE10

krit 








 








 











 










 













h

n

w

m

 (3.5) 

a pomocí mezní vlnové délky vypočítané ve vztahu (3.5) se vypočítala délka vlny λg pro 

pracovní kmitočet vlnovodu dle vztahu (3.6) 

mm 19,32

1026

2,21010
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f

c

f

c

. (3.6) 

   

Výsledné průběhy činitele odrazu na vstupu S11 a činitele přenosu S21 simulované 

struktury z obr. 3.3 jsou zobrazeny na obr. 3.4. Na pracovním kmitočtu fprac = 10 GHz je 

hodnota činitele odrazu S11 = –80,6 dB a činitele přenosu S21 = –0,097 dB, nedochází 

tedy k téměř žádným ztrátám. Případné ztráty jsou způsobené ztrátami v dielektrickém 

materiálu a přizpůsobení na vstupu je velmi dobré. Kritický kmitočet simulovaného 

vlnovodu odečtený pro útlum  –3 dB má hodnotu fkrit = 7,73 GHz, došlo tedy jen 

k mírnému posunutí kritického kmitočtu oproti výpočtu, nicméně pro další návrh je tato 

hodnota dostatečná.  

 

Obr. 3.4: Simulovaný průběh činitele odrazu a přenosu vlnovodu. 
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3.4 DRA s příčnou štěrbinou 

Model DRA s příčnou štěrbinou je zobrazen na obr. 3.5. Štěrbina je umístěna příčně do 

vzdálenosti ys = λg/2 od zkratu vlnovodu. Na ní je kolmo posazen DR s doladěnými 

rozměry a = 9,10 mm, hr = 5,08 mm a d = 4,60 mm. Aby byla výsledná vyzařovací 

charakteristika symetrická, je DR umístěn do středu zemnící plochy.  Základní rozměry 

štěrbiny byly zvoleny následovně: ws = 1 mm a ls = 10 mm. Anténa byla laděna pomocí 

změn parametrů ys, ws, ls, a a d. 

hr

h

d

a

ws

ls

ys
we

Port

 

Obr. 3.5: Model DRA s příčnou anténou. 

Vliv vzdálenosti štěrbiny od zkratu ys na činitel odrazu S11 je zobrazen v grafu na 

obr. 3.6. Pro další pokračování byla vybrána vzdálenost od zkratu ys = 14 mm. 

 

Obr. 3.6: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s příčnou štěrbinou pro různá 

nastavení vzdálenosti ys (a = 9,10 mm, hr = 5,08 mm, d = 4,60 mm, 

ws = 1,00 mm a ls = 10,00 mm). 

Dále byl simulován vliv šířky ws a délky ls štěrbiny na činitel odrazu S11. Vliv šířky 

štěrbiny ws na činitel odrazu S11 je zobrazen v grafu na obr. 3.7. Ze Smithova diagramu 
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na obr. 3.7 je pak patrné, že mezi šířkou štěrbiny ws = 1 - 1,5 mm se nachází minimum 

činitele odrazu S11. Dále je vidět, že nejsilnější vazba byla při šířce štěrbiny ws = 1 mm. 

 

Obr. 3.7: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s příčnou štěrbinou pro různé 

nastavení šířky štěrbiny ws (a = 9,10 mm, hr  = 5,08 mm, d = 4,60 mm, 

ys = 1,00 mm a ls = 10,00 mm). 

Vliv délky ls na činitel odrazu S11 je zobrazen na obr. 3.8. Při zvětšování délky 

štěrbiny ls, činitel odrazu S11 klesá, délka štěrbiny je omezena šířkou vlnovodu we. Ve 

Smithově diagramu na obr. 3.8 je vidět zmenšování vazby s rostoucí délkou štěrbiny ls.  

 

 

Obr. 3.8: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s příčnou štěrbinou pro různé 

nastavení délky štěrbiny ls (a = 9,10 mm, hr  = 5,08 mm, d = 4,60 mm, 

ys = 1,00 mm a ws = 1,00 mm). 

 

 

Výsledné rozměry DRA s příčnou štěrbinou po doladění jsou uvedeny v tab. 3, 
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společně s činitelem odrazu S11 a šířkou pracovního pásma B. 

Tab. 3: Rozměry DRA s příčnou štěrbinou (rozměry jsou uvedeny v mm). 

DR Štěrbina Odečtené hodnoty 

a 9,10 ls  11,00 s11 [dB] –44,33 

hr  5,08 ws    0,80 B [MHz] 700,00 

d  4,60 ys 14,00 B [%]     7,00 

  

Výsledný průběh činitele odrazu S11 DRA s příčnou štěrbinou je zobrazen na 

obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s příčnou štěrbinou. 

3.4.1 Návrh přechodu koaxiální vedení-SIW 

U navržených struktur je SIW napájen pomocí koaxiální sondy (dále jen SMA 

konektor). Tento přechod byl zvolen kvůli nulovým vyzařovacím ztrátám a kvůli své 

jednoduché výrobě. Přechod z koaxiálního vedení na vlnovod je zobrazen na obr. 3.10. 

U vlnovodu na obr. 3.3 byl jeden port nahrazen zkratem a SMA konektor byl umístěn 

do vzdálenosti λg/4 od zkratu vlnovodu. Rozměry SMA konektoru jsou dpin = 1,27 mm  

a dteflon = 4,13 mm. 

Port 2

Port 1

dteflon

dpin

pSMA

 

Obr. 3.10: Přechod SMA konektor - vlnovod. 
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Cílem při ladění přechodu byla minimalizace hodnoty činitele odrazu S11  

a maximalizace činitele přenosu S21 na pracovním kmitočtu fprac. Přechod byl laděn 

změnou vzdálenosti SMA konektoru od zkratu vlnovodu pSMA v ose X. Výsledná 

vzdálenost SMA konektoru od zkratu vlnovodu po doladění vyšla pSMA = 10,9 mm.  

Průběh činitele odrazu S11 a činitele přenosu S21 je zobrazen na obr. 3.11. Z grafu 

na obr. 3.11 byly pro pracovní kmitočet odečteny hodnoty činitele odrazu S11 = –

34,08 dB a činitele přenosu S21 = –0,17 dB. 

 

Obr. 3.11: Simulovaný průběh činitele odrazu a přenosu pro vlnovod napájený 

SMA konektorem. 

3.4.2 Připojení SMA konektoru  

Na obr. 3.12 je k DRA s příčnou štěrbinou z obr. 3.5 namísto portu připojen přechod 

navržený v podkapitole 3.4.1. Rozměry rezonátoru a štěrbiny jsou stejné jako v tab. 3. 

Při ladění byla měněna délka vlnovodu lv. Pomocí parametrické analýzy byla délka 

vlnovodu doladěna na hodnotu lv = 39,9 mm. 

lv
ls

ws

d

dpin
dteflon

a

pSMA

we

lzem

wzem

hrh

ys

 

Obr. 3.12: Model DRA s příčnou štěrbinou napájený SMA konektorem. 
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Pro porovnání vlivu připojení SMA konektoru k DRA s příčnou štěrbinou, je na 

obr 3.13 zobrazen graf činitele odrazu S11 pro DRA bez SMA konektoru a pro DRA  

s SMA konektorem. 

 

Obr. 3.13: Simulovaný průběh činitele odrazu pro DRA s příčnou štěrbinou s a 

bez SMA konektoru. 

Mezi oběma průběhy z obr. 3.13 je velká shoda. Porovnání dosaženého činitele 

odrazu S11, šířky pracovního pásma B a zisku G je provedeno v tab. 4. 

Tab. 4: Porovnání hodnot činitele odrazu S11, šířky pracovního pásma B a zisku antény 

G, pro DRA s příčnou štěrbinou bez a s SMA konektorem. 

  S11 [dB] B [MHz] B [%] G [dBi] 

DRA bez SMA konektoru –30,46 700,00 7,00 6,03 

DRA se SMA konektorem –33,19 660,00 6,60 6,25 

 

Z tab.4 je patrné, že při připojení SMA konektoru k DRA s příčnou štěrbinou došlo 

k zlepšení činitele odrazu S11, k zúžení pracovního pásma B a k zvětšení zisku G. 

Vyzařovací charakteristika v rovině E a H DRA s příčnou štěrbinou, je zobrazena 

na obr. 3.14. V rovině E má charakteristika potlačený hlavní lalok a vykazuje dvě 

maxima záření, což je nežádoucí. 
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Obr. 3.14: Simulovaná vyzařovací charakteristika v rovině E a H pro DRA 

s příčnou štěrbinou ( lzem = 56,8 mm, wzem = 36,0 mm). 

3.4.3 Vliv změny velikosti zemnící plochy na vyzařování DRA 

Doposud v modelu na obr. 3.12 nebyl uvažován vliv velikosti zemnící plochy na tvar 

vyzařovací charakteristiky a zisk antény G. Vliv šířky zemnící plochy wzem na 

vyzařovací charakteristiku v rovině H je zobrazen na obr. 3.15 a vliv délky zemnící 

plochy lzem na vyzařovací charakteristiku v rovině E je zobrazen na obr. 3.16.  

Na obr. 3.15 jde vidět, že nejvhodnější šířka zemnící plochy wzem je okolo 40 mm, 

kdy se vyzařovací charakteristika zúží a vykazuje nejvyšší zisk. 

 

Obr. 3.15: Simulovaný průběh vlivu šířky zemnící plochy na vyzařovací 

charakteristiku v rovině H pro DRA s příčnou štěrbinou (lzem = 60 mm). 

Z vyzařovacích charakteristik na obr. 3.16 vyplývá, že nejvhodnější délka zemnící 

plochy lzem je okolo 80 mm, kdy má vyzařovací charakteristiky hlavní lalok.  

Ale i v tomto případě nemá vyzařovací charakteristika ideální tvar kvůli velkým 

postranním lalokům. 
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Obr. 3.16: Simulovaný průběh vlivu délky plochy na vyzařovací charakteristiku 

v rovině E pro DRA s příčnou štěrbinou (wzem = 40 mm). 
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3.5 DRA s podélnou štěrbinou 

Simulovaný model DRA s podélnou štěrbinou je zobrazen na obr. 3.17. Štěrbina byla 

umístěna do vzdálenosti ys = λg/4 = 8 mm od zkratu vlnovodu a byla posunuta od středu 

vlnovodu o vzdálenost xs = 5 mm. Na štěrbinu byl kolmo posazen DR s rozměry po 

doladění a = 6,8 mm, hr = 5,08 mm a d = 4 mm. Aby byla výsledná vyzařovací 

charakteristika symetrická  je DR umístěn ve středu zemnící plochy. Základní rozměry 

štěrbiny byly zvoleny následovně: ws = 2 mm a ls = 6 mm. DRA s podélnou štěrbinou 

byla laděna pomocí změn parametrů ys, xs, ws, ls, a a d. 

Portys

xs

ws

ls

d a

we

hr
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Obr. 3.17: Model DRA s podélnou štěrbinou. 

Vliv umístění štěrbiny od zkratu ys na činitel odrazu S11 je zobrazen v grafu na 

obr. 3.18. Pro další pokračování návrhu byla kvůli lepší šířce pracovního pásma B 

vybrána vzdálenost od zkratu ys = 7 mm.  

 

Obr. 3.18: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s podélnou štěrbinou pro 

různá nastavení vzdálenosti ys (a = 6,80 mm, hr = 5,08 mm, d = 4,00 mm, 

xs = 5,00 mm, ws = 2,00 mm a ls = 6,00 mm). 
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Vliv umístění štěrbiny od středu vlnovodu xs je zobrazen na obr. 3.19. Ze Smithova 

diagramu na obr. 3.19 je vidět, že při zvětšování vzdálenosti xs vazba mezi štěrbinou  

a DR klesá a anténa je stále víc impedančně přizpůsobena. Posun štěrbiny od středu 

vlnovodu xs je však limitován šířkou vlnovodu we. Pro další pokračování návrhu byla 

vybrána vzdálenost od středu vlnovodu xs = 5 mm. 

 

Obr. 3.19: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s podélnou štěrbinou pro 

různá nastavení vzdálenosti xs (a = 6,80 mm, hr = 5,08 mm, d = 4,00 mm, 

ys = 7,00 mm, ws = 2,00 mm a ls = 6,00 mm). 

Dále byl simulován vliv šířky ws a délky ls štěrbiny na výsledný činitel odrazu S11. 

Vliv šířky ws je zobrazen v grafu na obr. 3.20. Ze Smithova diagramu je patrné, že při 

zvětšování šířky štěrbiny ws nepatrně klesá vazba mezi štěrbinou a DR a činitel odrazu 

se s rostoucí šířkou štěrbiny snižuje. 

  

Obr. 3.20: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s podélnou štěrbinou pro 

různá nastavení vzdálenosti ws (a = 6,80 mm, hr = 5,08 mm, d = 4,00 mm, 

ys = 7,00 mm, xs = 5,00 mm a ls = 6,00 mm). 



 31 

 

Vliv délky štěrbiny ls je zobrazen v grafu na obr. 3.21 a vyplývá z něj, že mezi 

délkou štěrbiny ls = 5-6 mm se nachází minimum činitele odrazu S11. To potvrzuje  

i Smithův diagram na obr. 3.21, ze kterého je patrné, že změna délky štěrbiny ls má na 

vazbu mezi štěrbinou a DR mnohem větší vliv, než změna šířky štěrbiny ws. 

 

Obr. 3.21: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s podélnou štěrbinou pro 

různá nastavení vzdálenosti ls (a = 6,80 mm, hr = 5,08 mm, d = 4,00 mm, 

ys = 7,00 mm, xs = 5,00 mm a ws = 2,00 mm). 

Hodnoty rozměrů DRA s podélnou štěrbinou po doladění jsou uvedeny v tab. 5, 

společně s dosaženým činitelem odrazu S11, ziskem antény G a šířkou pásma B.  

Tab. 5: Rozměry DRA s podélnou štěrbinou (rozměry jsou uvedeny v mm). 

DR Štěrbina Odečtené hodnoty 

a 6,69 ls  5,30 s11 [dB] –40,21 

hr  5,08 ws  1,50 B [MHz] 690,00 

d  4,10 ys 7,00 B [%]    6,90 
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Závislost výsledného činitele odrazu S11 je zobrazena na obr. 3.22. 

 

Obr. 3.22: Simulovaný průběh činitele odrazu pro DRA s podélnou štěrbinou. 

3.5.1 Připojení SMA konektoru 

Na obr. 3.23 je k DRA s podélnou štěrbinou (obr. 3.17) připojen SMA konektor 

navržený v podkapitole 3.4.1. Rozměry DR a štěrbiny jsou uvedené v tab. 5. Při 

optimalizaci byla měněna délka vlnovodu lv. Cílem optimalizace byla minimalizace 

činitele odrazu S11 na pracovním kmitočtu fprac. Pomocí parametrické analýzy byla 

získána délka vlnovodu lv = 32,5 mm. 
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Obr. 3.23: Model DRA s podélnou štěrbinou napájený SMA konektorem. 
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Pro porovnání vlivu připojení SMA konektoru k DRA s podélnou štěrbinou je na 

obr. 3.24 zobrazen graf činitele odrazu S11 pro DRA s podélnou štěrbinou bez a s SMA 

konektorem. Mezi oběma průběhy z obr. 3.24 je velká shoda. Po připojení SMA 

konektoru došlo k mírnému poklesu činitele odrazu a nepatrně se zvětšilo pracovní 

pásmo DRA. 

 

Obr. 3.24: Simulovaný průběh činitele odrazu DRA s podélnou štěrbinou s a bez 

SMA konektoru. 

Výsledná vyzařovací charakteristika v rovině E a H DRA s podélnou štěrbinou je 

zobrazena na obr. 3.25. 

 

Obr. 3.25: Simulovaná vyzařovací charakteristika v rovině E a H pro DRA 

s podélnou štěrbinou ( lzem = 61 mm, wzem = 36 mm). 



 34 

Porovnání dosaženého činitele odrazu S11, šířky pracovního pásma B a zisku antény 

G je uvedeno v tab. 6. Z tabulky je patrné, že po připojení SMA konektoru došlo 

k zvětšení pracovního pásma o 0,2 % a k zvýšení zisku o 0,42 dB.  

Tab. 6: Porovnání hodnot činitele odrazu S11, šířky pracovního pásma B a zisku antény 

G, pro DRA s podélnou štěrbinou bez a s SMA konektorem. 

  S11 [dB] B [MHz] B [%] G [dBi] 

DRA bez SMA konektoru –40,36 690,00 6,90 6,03 

DRA s SMA konektorem –47,36 710,00 7,10 6,45 

 

3.5.2 Vliv změny velikosti zemnící plochy 

Stejně jako u DRA s příčnou štěrbinou nebyl v modelu na obr. 3.23 prozatím uvažován 

vliv velikosti zemnící plochy na tvar vyzařovací charakteristiky a zisk antény G.  

Vyzařovací charakteristika v rovině H (obr. 3.26) má při délce země lzem = 61 mm 

(délka země byla užívána pro simulaci antény v kap. 3.5.1) vyhovující tvar. Proto není 

zkoumán vliv délky zemnící plochy lzem na vyzařovací charakteristiku v rovině H, při 

kterém by docházelo k zvětšování délky zemnící plochy, což je nežádoucí.  

 

Obr. 3.26: Simulovaný průběh vyzařovací charakteristiku v rovině H pro DRA 

s podélnou štěrbinou (lzem = 61 mm, wzem = 36 mm). 

Vyzařovací charakteristika v rovině E je zobrazena na obr. 3.27. Z grafu na 

obr. 3.27 je patrné, že při zvětšování šířky zemnící plochy wzem se zisk antény G snižuje. 

Navíc při velikosti šířky zemnící plochy wzem > 10 mm vznikají u vyzařovací 

charakteristiky v rovině E dvě maxima, což je nežádoucí. Maximální zisk antény 

G = 7,81 dBi byl dosažen pří šířce zemnící plochy wzem = 30 mm.  
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Obr. 3.27: Simulovaný průběh vlivu šířky zemnící plochy na vyzařovací 

charakteristiku v rovině E pro DRA s podélnou štěrbinou (lzem = 61 mm). 

Vzhledem k tomu, že DRA s podélnou štěrbinou má větší zisk a lepší tvar 

vyzařovací charakteristiky než DRA s příčnou štěrbinou, provede se u DRA s podélnou 

štěrbinou konverze z konvenčního vlnovodu na SIW a následně se anténa vyrobí, aby se 

ověřila její funkčnost. 

3.6 Konverze DRA s podélnou štěrbinou na strukturu SIW 

V tab. 7 jsou uvedeny rozměry pro model DRA s podélnou štěrbinou před konverzí, 

který je zobrazen na obr. 3.23.  

Tab. 7: Rozměry DRA s podélnou štěrbinou před konverzí na SIW (rozměry jsou 

uvedeny v mm). 

DR Štěrbina SMA konektor Vlnovod Zemnící plocha 

a 6,68 ls  5,30 pSMA 11,00 we 13,00 lzem 61,00 

hr  5,08 ws  1,50 dpin 1,27 h  0,79 wzem 36,00 

d  4,10 ys 7,00 dteflon 4,13 lv 32,50     

    xs  5,00             

 

Konverze byla prováděna podle kapitoly 2.2. Nejprve byl zvolen průměr prokovu 

dp = 1 mm, následně byla zvolena vzhledem k podmínce (2.7) vzdálenost mezi středy 

prokovů s = 1,5 mm. Dále se pomocí iterační metody  ze vtahu (2.6) spočítala šířka SIW 

w = 13,713 mm.  

Při konverzi konvenčního vlnovodu na strukturu SIW dochází k mírnému zvětšení 

vlnovodu, což je zobrazeno na obr. 3.28, kde šířka we odpovídá šířce ekvivalentního 
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vlnovodu používaného doposud při návrhu DRA s podélnou anténou obr. 3.23 a šířka w 

odpovídá šířce SIW. Velikost rozdílu velikosti konvenčního vlnovodu a struktury SIW 

Δv se spočítala podle vztahu (3.7) 

mm 357,0
2
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ww
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Obr. 3.28: Poměr konvenčního vlnovodu a SIW. 

Výsledný model DRA-SIW s podélnou štěrbinou je zobrazen na obr. 3.29. 
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Obr. 3.29: Model DRA s podélnou štěrbinou a SIW napájený SMA konektorem. 
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Na obr. 3.30 je pro porovnání zobrazen činitel odrazu S11 DRA s podélnou 

štěrbinou s konvenčním vlnovodem a s SIW. Z grafu na obr. 3.30 je patrná velmi dobrá 

shoda mezi průběhy činitele odrazu před a po konverzi DRA s podélnou štěrbinou.  

 

Obr. 3.30: Simulovaný průběh činitele odrazu pro DRA s podélnou štěrbinou 

s konvenčním vlnovodem a s SIW. 

Dále je zkoumán vliv konverze na tvar vyzařovací charakteristiky (obr. 3.31). 

Z obr. 3.31 je patrné, že konverze měla jen minimální vliv na tvar vyzařovací 

charakteristiky, proto se dá konverze považovat za úspěšnou. Zisk antény po konverzi je 

G = 6,39 dBi.  

 

Obr. 3.31: Simulovaný průběh vyzařovací charakteristiky pro DRA s podélnou 

štěrbinou s konvenčním vlnovodem a s SIW. 
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Výsledné rozměry po konverzi na strukturu SIW jsou uvedeny v tab. 8. Tyto 

rozměry byly také použity pro návrh předlohy k výrobě v programu EAGLE. Vyrobená 

struktura je zobrazena v příloze A. Činitele odrazu S11 vyrobené antény byl změřen 

pomocí vektorového obvodového analyzátoru Rohde&Schwarz ZVA67. Porovnání 

změřeného a simulovaného činitele odrazu je zobrazeno na obr 3.32. Dále byly pomocí 

stejného vektorového analyzátoru změřeny směrové charakteristiky antény v rovině E  

a H. Porovnání změřených a simulovaných směrových charakteristik je zobrazeno na 

obr. 3.33. 

Tab. 8: Rozměry DRA s podélnou štěrbinou po konverzi na SIW (rozměry jsou 

uvedeny v mm). 

DR Štěrbina SMA konektor SIW Zemnící plocha 

a 6,68 ls 5,30 pSMA 11,1 w 13,71 lzem 61,00 

hr 5,08 ws 1,50 dpin    1,27 h   0,79 wzem 36,00 

d 4,10 ys 7,00 dteflon    4,13 lv 33,93   

  xs 5,00   dp   1,00   

      s    1,50   

 

V grafu na obr. 3.32 je patrná velmi dobrá shoda mezi měřenou a simulovanou 

anténou. Došlo jen k nepatrnému posuvu pracovního kmitočtu na hodnotu 9,98 GHz 

 a k zúžení šířky pásma B. 

 

Obr. 3.32: Simulovaný a měřený průběh činitele odrazu pro DRA s podélnou 

štěrbinou. 
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V porovnání změřených a simulovaných vyzařovacích charakteristik na obr. 3.33 je 

vidět velká shoda mezi změřenými a simulovanými vyzařovacími charakteristikami. 

V obou rovinách došlo u vyrobené antény k nepatrnému zúžení hlavního laloku  

a k zvýšení potlačení bočních laloků zhruba o 3 dB. U vyrobené antény byl změřen zisk 

G = 6,32 dBi, došlo tedy jen k nepatrnému poklesu zisku antény oproti simulaci.  

 

Obr. 3.33: Porovnání změřených a simulovaných vyzařovacích charakteristik 

v rovině E a H DRA s podélnou štěrbinou. 
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4 Návrh anténní řady 2×2  

Návrh je rozdělen do několika kroků, nejprve je navržena anténní řada 2×1. Z důvodů 

lepších vlastností vyzařovací charakteristiky je pro návrh anténní řady 2×1 použita 

varianta DRA s podélnou štěrbinou. Další výhoda při použití DRA s podélnou štěrbinou 

k realizaci anténní řady je, že jednotlivé DR jsou od sebe vzdáleny o polovinu vlnové 

délky λg/2. Při použití varianty s příčnou štěrbinou musí být jednotlivé DR od sebe 

vzdáleny o celou vlnovou délku λg, aby byly jednotlivé DR ve fázi. Dále se umístí dvě 

anténní řady 2×1 vedle sebe a vznikne tak anténní řada 2×2, ke které je navržen 

napájecí Y-článek. Na závěr je výsledná navržená anténní řada 2×2 převedena na 

strukturu SIW. 

4.1 Anténní řada 2×1 

Při návrhu anténní řady 2×1 se vyšlo z návrhu DRA s podélnou štěrbinou kap. 3.6. 

Modelovaná struktura je zobrazena na obr. 4.1. Skládá se ze dvou DR napájených 

podélnou štěrbinou, které jsou od sebe vzdáleny o délku lm = λg/2 = 16 mm.. Aby byly 

DR ve fázi, jsou umístěny napravo a nalevo od osy vlnovodu. Kvůli symetrické 

vyzařovací charakteristice jsou DR umístěny do středu zemnící plochy. Obě štěrbiny  

i DR mají shodné rozměry, proto jsou kóty uvedeny vždy jen u jednoho prvku. 
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Obr. 4.1: Model anténní řady 2×1. 

Anténní řada 2×1 byla laděna pomocí změn parametrů štěrbiny a DR, výsledný 

činitel odrazu S11 je zobrazen na obr. 4.2. Výsledné rozměry po doladění jsou uvedeny 

v tab. 9. Na pracovním kmitočtu byl odečten činitel odrazu S11 = –30,91 dB a šířka 

pásma anténní řady 2×1 je B = 570 MHz = 5,7 %. Oproti DRA s podélnou štěrbinou 

došlo k zúžení pásma o 0,75 %.  
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Obr. 4.2: Simulovaný průběh činitele odrazu anténní řady 2×1. 

Tab. 9: Rozměry anténní řady 2×1 (rozměry jsou uvedeny v mm). 

DR Štěrbina Vlnovod Zemnící plocha 

a   7,56 ls  8,00 we 13,00 lzem 48,00 

hr   5,08 ws  1,00 h    0,79 wzem 33,00 

d    4,30 ys 8,00 lv 40,00     

lm     16,00 xs  5,00         

 

Vyzařovací charakteristika v rovině E a H anténní řady 2×1 je zobrazena na 

obr. 4.3. Z vyzařovací charakteristiky byl odečten maximální zisk anténní řady 2×1 

G = 9,61 dBi. Oproti DRA s podélnou štěrbinou narostl zisk o 3,16 dB. Dle teoretických 

předpokladů by měl zisk vzrůst o 3 dB, tato hodnota odpovídá dvojnásobnému nárůstu 

zisku v absolutní míře. Nárůst přes 3 dB vznikl díky vhodněji zvolené zemnící ploše. 

 

Obr. 4.3: Simulovaná vyzařovací charakteristika anténní řady 2×1. 
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Vzhledem k tomu, že se anténní řada 2×1 nebude vyrábět a proměřovat, přestoupí 

se rovnou k návrhu anténní řady 2×2 bez zkoumání vlivu připojení SMA konektoru 

k anténní řadě 2×1 a vlivu zemnící plochy na vyzařovací charakteristiku. 

4.2 Anténní řada 2×2 

Model anténní řady 2×2 je na obr. 4.4. Vznikl spojením dvou anténních řad 2×1 

navržených v kap. 4.1. Aby byly vyzařovací charakteristiky symetrické, jsou DR stejně 

jako u anténní řady 2×1 umístěny na střed zemnící plochy. Aby po konverzi na SIW 

měly vlnovody společnou stěnu, vzdálenost mezi vlnovody xv musí být 

xv = 2Δv = 0,714 mm, což vyplývá z obr. 3.28.  
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Obr. 4.4: Model anténní řady 2×2. 

Činitel odrazu  S11 anténní řady 2×2 před a po doladění je zobrazen na obr. 4.5. 

Doladění bylo provedeno pomocí změny parametrů DR. Po doladění klesl činitel odrazu 

na hodnotu S11 = –33,44 dB a šířka pracovního pásma je B = 660 MHz = 6,6 %. Šířka 

pásma oproti anténní řadě 2×1 stoupla o 0,9 %. Výsledné rozměry anténní řady 2×2 

jsou uvedeny v tab. 10. 

Tab. 10: Rozměry anténní řady 2×2 (rozměry jsou uvedeny v mm). 

DR Štěrbina Vlnovod Zemnící plocha 

a 8,00 ls  8,00 we 13,00 lzem 48,00 

hr  5,08 ws  1,00 h   0,79 wzem 33,00 

d  4,30 ys 8,00 lv 40,00     

lm      16,00 xs  5,00 xv   0,71     
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Obr. 4.5: Simulovaný činitel odrazu anténní řady 2×2. 

Vyzařovací charakteristika anténní řady 2×2 v rovině E a H je zobrazena na 

obr. 4.6. Z této charakteristiky byl odečten maximální zisk G = 12,44 dBi. Oproti 

anténní řadě 2×1 došlo k nárůstu zisku o 2,83 dB a v grafu vyzařovací charakteristiky 

došlo k zúžení hlavního laloku v rovině E, v rovině H se tvar hlavního laloku téměř 

nezměnil. 

 

Obr. 4.6: Simulovaná vyzařovací charakteristika anténní řady 2×2. 

4.2.1 Návrh Y-článku 

Pro napájení anténní řady 2×2 je navrhnut Y-článek, jeho model je zobrazen na obr. 4.7. 

Má jeden vstupní (Port 1) a dva výstupní porty (Port 2 a Port 3). Y-článek se ladil 

pomocí změny vzdálenosti L, což je vzdálenost od konce napájecího vlnovodu k středu 

prvního prokovu s průměrem dp = 1 mm. Šířka vlnovodů we i mezera mezi nimi xv se 

shodují s rozměry uvedenými tab. 10. 
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Obr. 4.7: Model napájecího Y-článku. 

Pomocí ladění byla získána výsledná délka L = 15,6 mm. Činitel odrazu S11  

a činitelé přenosu S21 a S31 výsledné struktury jsou zobrazeny na obr. 4.8. Z grafu na 

obr. 4.8 byly na pracovním kmitočtu odečteny hodnoty činitele odrazu S11 = –32,73 dB 

a činitelů přenosů S21 = S31 = –3,13 dB. Z činitelů přenosů je patrné, že vstupní energie 

se dělí rovnoměrně do obou výstupních portů, ideálně by činitelé přenosu měly 

dosahovat hodnoty –3 dB, což odpovídá dělení výkonu na půl do dvou větví Y-článku. 

 

Obr. 4.8: Simulovaný průběh činitele odrazu a činitelů přenosu napájecího  

Y-článku. 

V dalším kroku se na obr. 4.7 Port 1 nahradil zkratem a k napájecímu Y-článku se 

připojil přechod z koaxiálního vedení na vlnovod, který je navržený v kap. 3.4.1. 

Výsledný model Y-článku s SMA konektorem je zobrazen na obr. 4.9, SMA konektor 

byl umístěn do vzdálenosti pSMA = 11 mm od zkratu vlnovodu. Ladění probíhalo 

pomocí změny délky vlnovodu lvSMA a polohy SMA konektoru od zkratu pSMA. 

Výsledný činitel odrazu S11 a činitelé přenosu S21 a S31 po vyladění jsou zobrazeny na 

obr. 4.10 a výsledné rozměry Y-článku jsou uvedeny v tab. 11. 
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Obr. 4.9: Model napájecího Y-článku s SMA konektorem. 

Tab. 11: Rozměry napájecího Y-článku (rozměry jsou uvedeny v mm). 

Vlnovod SMA konektor Prokov 

we h  lv lvSMA xv L pSMA dpin dteflon dp 

13,00 0,79 20,00 14,90 0,71 15,60 10,42 1,27 4,13 1,00 

 

Z grafu na obr. 4.10 byly pro pracovní frekvenci odečteny hodnoty činitele odrazu 

S11 = –41,39 dB a činitelů přenosu S21 = S31 = –3,2 dB. Dále byla odečtena šířka 

pracovního pásma B = 1500 MHz = 15%, z které vyplývá, že napájecí Y-článek je 

dostatečně širokopásmový pro napájení anténní řady 2×2.  

 

 

Obr. 4.10: Simulovaný průběh činitele odrazu a činitelů přenosu napájecího  

Y-článku s SMA konektorem. 
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4.2.2 Připojení Y-článku k anténní řadě 2×2 

Model anténní řady 2×2 s připojeným napájecím Y-článkem je zobrazen na obr. 4.11. 

Rozměry Y-článku jsou stejné jako v tab. 11 a počáteční hodnoty anténní řady 2×2 jsou 

uvedeny v tab. 10. 
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Obr. 4.11: Model anténní řady 2×2 s připojeným napájecím Y-článkem. 

Pomocí parametrické antény byla získána nejvhodnější délka vlnovodu lv = 37 mm. 

Dále byla struktura doladěna pomocí změn parametrů štěrbiny a DR. Výsledný činitel 

odrazu S11 před a po doladění je zobrazen v grafu na obr. 4.12. Rozměry anténní řady 

2×2 s napájecím Y-článkem jsou uvedeny v tab. 12.  

Tab. 12: Rozměry anténní řady 2×2 s napájecím Y-článkem (rozměry jsou uvedeny 

v mm). 

DR Štěrbina SMA konektor Vlnovod Y-článek Zemnící plocha 

a 8,41 ls  8,00 pSMA 10,42 we 13,00 dp  1,00 lzem 113,00 

hr  5,08 ws  1,40 dpin   1,27 h    0,79 lvSMA 14,90 wzem   46,00 

d  4,30 ys 8,00 dteflon   4,13 lv 52,60 L  15,60     

lm   16,00 xs  4,20     xv   0,71         
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Obr. 4.12: Simulovaný průběh činitele odrazu anténní řady 2×2 s napájecím Y-

článkem. 

Z grafu na obr. 4.12 byl pro pracovní kmitočet odečten činitel odrazu  

S11 = –43,02 dB a šířka pásma B = 580 MHz = 5,8 %. Po připojení napájecího Y-článku 

k anténní řadě 2×2 klesla šířka pásma B o 0,8%.  

Vyzařovací charakteristika v rovině E a H anténní řady 2×2 s napájecím Y-

článkem je zobrazena na obr. 4.13. Z vyzařovací charakteristiky byl odečten maximální 

zisk G = 12,98 dBi. Maximální zisk anténní řady 2×2 s napájecím Y-článkem oproti 

anténní řadě 2×2 bez Y-článku stoupl o 0,54 dB. Zvětšení zisku bylo způsobeno 

zvětšením délky zemnící plochy lzem. 

 

Obr. 4.13: Simulovaná vyzařovací charakteristika anténní řady 2×2 s napájecím 

Y-článkem. 
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4.2.3 Konverze anténní řady 2×2 na strukturu SIW 

Při konverzi na strukturu SIW se postupovalo stejně jako v kap. 3.7. Model anténní řady 

2×2 s strukturou SIW je zobrazen na obr. 4.14. 
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Obr. 4.14: Model anténní řady 2×2 s SIW. 

Výsledný činitel odrazu S11 anténní řady 2×2 s strukturou SIW je zobrazen na 

obr. 4.15. Pro porovnání úspěšnosti konverze byl v grafu na obr. 4.15 uveden činitel 

odrazu S11 anténní řady 2×2 s konvenčním vlnovodem a s SIW.  

 

Obr. 4.15: Simulovaný průběh činitele odrazu anténní řady 2×2 s SIW a 

konvenčním vlnovodem. 
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V grafu na obr. 4.15 je vidět, že konverze na strukturu SIW měla na průběh činitele 

odrazu jen nepatrný vliv, konverze byla tedy úspěšná. Výsledné rozměry anténní řady 

2×2 s strukturou SIW jsou uvedeny v tab. 13. Dále byly z grafu pro anténní řadu 2×2  

s SIW odečteny hodnoty činitele odrazu S11 = –36,57 dB a šířky pracovního pásma 

B = 570 MHz = 5,7 %. Šířka pásma tedy po konverzi na strukturu SIW klesla o 0,1 %. 

Tab. 13: Rozměry anténní řady 2×2 s SIW (rozměry jsou uvedeny v mm). 

DR Štěrbina SMA konektor SIW Y-článek Zemnící plocha 

a 8,41 ls  8,00 pSMA 10,42 w 13,74 L 15,60 lzem 113,00 

hr  5,08 ws  1,40 dpin   1,27 h    0,79 lvSMA 14,90 wzem   46,00 

d  4,30 ys 8,00 dteflon   4,13 lv 53,32         

lm   16,00 xs  4,20     xv   0,71         

            dp   1,00         

            s   1,50         

 

Vyzařovací charakteristika anténní řady 2×2 se sturkturou SIW je zobrazena na 

obr. 4.16. Z charakteristiky byl odečten maximální zisk G = 12,65 dBi, zisk anténní 

řady po konverzi nepatrně klesl o 0,33 dB. Dále bylo z grafu odečteno potlačení 

bočních laloků v rovině E přibližně –18 dB a v rovině H –29 dB. 

 

Obr. 4.16: Simulovaná vyzařovací charakteristika anténní řady 2×2 s SIW. 
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4.3 Porovnání simulace a měření. 

Navržená anténní řada byla pro ověření simulovaných výsledků vyrobena a změřena. 

Deska anténní řady byla vyrobena pomocí PCB leptací technologie. Rozměr anténní 

řady je 11,3 cm × 4,6 cm. Po vyleptání byly na desku pomocí 50µm oboustranné lepicí 

pásky přilepeny dielektrické rezonátory, které byly zhotoveny a slepeny ze dvou částí 

materiálu uvedeného v kap. 3. Vyrobená anténní řada je zobrazena v příloze B. 

Měření činitele odrazu vyrobené anténní řady bylo provedeno pomocí vektorového 

obvodového analyzátoru Rohde&Schwarz ZVA67. Průběh činitele odrazu simulované  

a změřené anténní řady je zobrazen na obr. 4.17.  Z průběhů byla odečtena šířka 

pracovního pásma B = 570 MHz. Šířka pásma vychází pro simulaci i měření stejně. 

Vyrobená anténní řada je mírně rozladěná s minimem činitele odrazu na kmitočtu 

9,94 GHz. Toto rozladění mohlo být způsobeno zanedbáním tloušťky lepidla 

potřebného k přilepení DR, zanedbáním výrobní tolerance použitého dielektrického 

materiálu, tolerancí výroby (nepřesné odleptání budících štěrbin, které vytvořilo 

zaoblené rohy štěrbin) a nepřesností výroby jednotlivých DR, které byly slepované  

ze dvou částí dielektrického materiálu. 

 

Obr. 4.17: Simulovaný a změřený činitel odrazu S11 anténní řady 2×2. 

Dále byly pomocí stejného vektorového analyzátoru, který byl použit pro měření 

činitele odrazu, změřeny směrové charakteristiky anténní řady v rovině E a H. 

Porovnání změřené a simulované vyzařovací charakteristiky v rovině E je zobrazeno na 

obr. 4.18 a v rovině H na obr. 4.19. V obou rovinách je patrná dobrá shoda mezi 

změřenými a simulovanými vyzařovacími charakteristikami. Anténní řada má potlačení 

bočních laloků v rovině E přibližně –18 dB a v rovině H –29 dB. U vyrobené anténní 

řady byl naměřen zisk 12,1 dBi. Změřený zisk je 0,55 dB nižší než simulovaný, snížení 

zisku mohlo být způsobeno zanedbáním vodivostních ztrát při simulaci 
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Obr. 4.18: Změřená a simulovaná vyzařovací charakteristika v rovině E anténní 

řady 2×2. 

 

Obr. 4.19: Změřená a simulovaná vyzařovací charakteristika v rovině H anténní 

řady 2×2. 

4.4 Simulace tolerancí výroby 

V této kapitole jsou simulovány dříve zanedbané tolerance výroby, které mají vliv na 

průběh činitele odrazu anténní řady. Cílem těchto simulací bylo dosáhnout co největší 

shody simulovaného činitele odrazu anténní řady 2×2 s naměřeným činitelem odrazu 

zobrazeným na obr. 4.17. 

 Vliv tolerance výroby dielektrických materiálů, na činitel odrazu, použitých pro 

výrobu desky anténní řady a DR je zobrazen na obr. 4.20 a obr. 4.21. Pro materiál 

Rogers RT5880, který byl použit na výrobu anténní desky, byla z Data Sheetu odečtena 

tolerance relativní permitivity pro kmitočet 10 GHz  εr = 2,2±0,02 a pro materiál 

Rogers RT6010, který byl použit na výrobu DR, má relativní permitivita toleranci 

εr = 10,2±0,25. Z grafu na obr. 4.20 je patrné, že tolerance výroby dielektrického 
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materiálu použitého pro výrobu anténní desky má jen neparný vliv na průběh činitele 

odrazu anténní řady 2×2. Daleko větší vliv na průběh činitele odrazu má tolerance 

výroby materiálu použitého u DR, což vyplývá z obr. 4.21. 

 

Obr. 4.20: Simulovaný vliv tolerance výroby materiálu Rogers RT5880 na činitel 

odrazu S11 anténní řady 2×2. 

 

Obr. 4.21: Simulovaný vliv tolerance výroby materiálu Rogers RT6010 na činitel 

odrazu S11 anténní řady 2×2. 

Dále byl simulován vliv relativní permitivity lepicí pásky εrlep, použité při lepení 

DR k anténní desce, na činitel odrazu anténní řady 2×2. Výsledek simulace je zobrazen 

v grafu na obr. 4.22, z grafu je patrné, že po zahrnutí vlivu lepicí pásky do simulace 

došlo k zhoršení přizpůsobení vstupu anténní řady a pracovní frekvence se mírně 

posunula do vyšších kmitočtů. 
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Obr. 4.22: Simulovaný vliv lepicí pásky s různou relativní permitivitou na činitel 

odrazu S11 anténní řady 2×2. 

Dále byly pomocí mikroskopu přeměřeny vyrobené DR a odleptané štěrbiny, 

naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 14. Vliv nepřesností výroby DR a štěrbin na 

činitel odrazu S11 je zobrazen na obr. 4.23.  

Tab. 14: Naměřené hodnoty DR a štěrbin (rozměry jsou uvedeny v mm). 

Štěrbina ws ls DR hr a d 

1 1,465 8,047 1 5,080 8,404 4,230 

2 1,442 8,014 2 5,080 8,310 4,307 

3 1,494 8,061 3 5,080 8,314 4,335 

4 1,416 7,977 4 5,080 8,312 4,273 

 

 

Obr. 4.23: Simulace vlivu změřených rozměru DR a štěrbiny na činitel odrazu S11 

anténní řady 2×2. 
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Z grafu na obr. 4.23 je patrné, že změna velikosti štěrbin měla jen nepatrný vliv na 

průběh činitele odrazu, při simulaci naměřených hodnot DR došlo k mírnému posunutí 

pracovní frekvence do vyšších kmitočtů. 

Veškeré uvedené vlivy byly zahrnuty do koncové simulace. Jejím cílem bylo se co 

nejvíce přiblížit změřenému činiteli odrazu S11, který je zobrazen v grafu na obr. 4.17. 

Porovnání výsledku simulace s naměřeným činitelem odrazu S11 je zobrazen na 

obr. 4.24. Z grafu je vidět velmi slušná shoda mezi simulovanou a změřenou hodnotou 

činitele odrazu.  Nastavení pro simulaci bylo následující permitivita materiálu Rogers 

RT5880 εr = 2,18 a materiálu Rogers RT6010 εr = 10,9, relativní permitivita lepidla byla 

εrlep = 3,5 a hodnoty rozměrů DR a štěrbin zůstaly stejné jako v tab. 14. 

 

Obr. 4.24: Změřený a simulovaný činitel odrazu S11 anténní řady 2×2, při zahrnutí 

tolerancí výroby. 
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Závěr 

V první části diplomové práce jsou popsány výhody DRA, jejich Q-faktor a různé druhy 

napájecích metod. Z těchto napájecích metod byla více rozebrána metoda přechodu 

SIW-DRA. Napájení štěrbiny pomocí SIW má tu výhodu, že při volbě správného 

pracovního vidu téměř nedochází k vyzařovacím ztrátám, na rozdíl od mikropáskového 

vedení, kde jsou vyzařovací ztráty značné. Další výhodou je snadnější realizace anténní 

řady. 

V druhé části diplomové práce je popsán SIW, jeho návrh, ztráty a různé způsoby 

napájení. Z uvedených napájecích metod je pro návrh a realizaci antén vybrán přechod 

z SMA konektoru na SIW. Výhodou tohoto přechodu jsou nulové vyzařovací ztráty  

a jednoduchost výroby.  

Další postup práce spočíval v návrhu DRA s příčnou a podélnou štěrbinou. Nejprve 

byl vybrán vhodný materiál pro vlnovod a DR, který byl použit u všech navrhovaných 

struktur. Pro vlnovod byl vybrán materiál Rogers RT5880 s relativní permitivitou 

εr = 2,2 a pro DR byl vybrán materiál Rogers RT6010 s relativní permitivitou εr = 10,2. 

DR a vlnovod byly poté navrhnuty a přešlo se k návrhu DRA s příčnou a podélnou 

štěrbinou. U obou navrhovaných DRA byl zkoumán vliv velikosti a umístění štěrbiny 

na činitel odrazu S11 a šířku pásma B. U DRA s příčnou štěrbinou bylo dosaženo šířky 

pracovního pásma B = 660 MHz a zisk antény je G = 6,25 dBi, ale vyzařovací 

charakteristika v rovině E měla potlačený hlavní lalok s dvěma výraznými bočními 

laloky. Problém byl částečně vyřešen zvětšením délky zemnící plochy. Navržená DRA 

s podélnou štěrbinou má šířku pracovního pásma B = 710 MHz a zisk antény 

G = 6,45 dBi. Kvůli lepší šířce pásma a lepším vlastnostem vyzařovací charakteristiky 

byla pro návrh anténních řad vybrána varianta DRA s podélnou štěrbinou. Pro ověření 

správného návrhu byla navíc DRA s podélnou štěrbinou vyrobena a proměřena. U 

realizované antény byla naměřena šířka pásma B = 540 MHz a zisk G = 6,32 dBi.  

Od návrhu DRA s podélnou štěrbinou se přešlo k návrhu anténní řady 2×1. U této 

řady byla odečtena šířka pracovního pásma B = 570 MHz a zisk anténní řady je 

G = 9,61 dBi. Oproti DRA s podélnou štěrbinou došlo k zúžení pracovního pásma  

o 90 MHz a nárustu zisku antény o 3,16 dB. Anténní řada 2×2 vznikla spojením dvou 

anténních řad 2×1. U anténní řady 2×2 je šířka pracovního pásma B = 570 MHz a zisk 

anténní řady 2×2 oproti anténní řadě 2×1 stoupl zisk o 3,04 dB na hodnotu 

G = 12,65 dBi. 

Dále byla anténa vyrobena pomocí PCB technologie a proměřena, výsledná šířka 

pracovního pásma změřené anténní řady se shoduje se simulovanou šířkou pásma 

B = 570 MHz. Vyrobená anténní řada je však mírně rozladěná s minimem činitele 

odrazu na kmitočtu 9,94 GHz. Změřená hodnota zisku je G = 12,1 dBi, tato hodnota 

oproti simulaci mírně klesla. Snížení zisku změřené anténní řady mohlo být způsobeno 

zanedbáním vodivostních ztrát. 

Na závěr byl zkoumán vliv tolerancí výroby na průběh činitele odrazu S11 anténní 

řady. Při zahrnutí vlivů tolerancí výroby vykazuje výsledný simulovaný činitel odrazu 

velkou shodu s naměřeným činitelem odrazu anténní řady 2×2. Při dalším pokračování 

návrhu by byla anténní řada doladěna na pracovní kmitočet i se zahrnutými vlivy 

výroby a tak by došlo k zpřesnění návrhu. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

A  libovolná konstanta 

a  rozměr kvádrového rezonátoru 

b  rozměr kvádrového rezonátoru 

B  šířka pracovního pásma 

BW impedanční šířka pásma 

c  rychlost světla ve vakuu  

d  rozměr kvádrového rezonátoru 

dp  průměr prokovu 

dpin průměr pinu koaxiálního vedení 

dteflon průměr teflonu koaxiálního vedení 

DR dielektrický rezonátor 

DRA dielektrická rezonátorová anténa 

E  elektrické pole 

Ex, Ey, Ez elektrické pole ve směru x, y, z 

fc, f0 mezní kmitočet 

fkrit  kritický kmitočet vlnovodu 

fprac pracovní kmitočet 

G  zisk antény 

GCPW uzemněný koplanární vlnovod  

H  magnetické pole 

HE hybridní vlna 

h  tloušťka dielektrického substrátu 

hr  výška kvádrového rezonátoru na zemnící ploše 

Hx, Hy, Hz magnetické pole ve směru x, y, z 

J  elektrický zdroj 

k  vazební faktor 

kx, ky, kz vlnové číslo ve směru x, y, z 

k0  vlnové číslo ve volném prostoru 

L  ladící délka Y-článku 

lm  vzdálenost mezi dvěma DR 

Lp  délka přívodního mikropáskového vedení 
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Lr  délka rozšířeného úseku mikropáskového vedení 

ls  délka štěrbiny 

lv  délka vlnovodu 

lvSMA délka vlnovodu pro připojení koaxiální sondy 

lzem délka zemnící plochy 

m  vidové číslo 

M  magnetický proud 

MMV milimetrové vlny 

n  vidové číslo 

pm  moment magnetického dipólu 

Prad vyzářený výkon 

pSMA posun koaxiálního vedení v ose x 

P(z) výkon procházející přes plochu z 

PSV poměr stojatých vln 

Q  činitel jakosti 

Qext externí Q-faktor 

QL  celkový zpožděný Q-faktor 

s  vzdálenost dvou prokovů 

S  maximální přípustné napětí PSV 

SIW vlnovod vložený do substrátu 

SMA koaxiální sonda 

S11  činitel odrazu na vstupu 

S21, S31 činitel přenosu 

TE  transverzálně elektrická vlna 

tg δ ztrátový činitel dielektrika 

TM transverzálně magnetická vlna 

w  šířka vlnovodu 

we  efektivní šířka vlnovodu 

We  uložená energie 

Wp  šířka přívodního mikropáskového vedení 

Wr šířka rozšířeného úseku mikropáskového vedení 

ws  šířka štěrbiny 

wzem šířka zemnící plochy 

xs  vzdálenost štěrbiny od středu vlnovodu 
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ys  vzdálenost štěrbiny od zkratu vlnovodu 

Zc  charakteristická impedance 

α  útlumová konstanta 

αc  útlumová konstanta vyjadřující vodivostní ztráty 

αd  útlumová konstanta vyjadřující ztráty v dielektriku 

αr  útlumová konstanta vyjadřující vyzařovací ztráty 

Δv  prodloužení při přechodu z konvenčního vlnovodu na SIW 

ε  permitivita 

ε0  permitivita volného prostoru 

εr   relativní permitivita 

εrlep relativní permitivita lepidla 

λg  délka vlny ve vlnovodu 

λkrit kritická vlnová délka vlnovodu 

λprac  pracovní vlnová délka 

μ  permeabilita 

μ0  permeabilita volného prostoru 

π  Ludolfovo číslo 

Φh  magnetický potenciál 

ω  úhlová rychlost 

 

 

 

 



 60 

Seznam příloh 

A Fotografie realizované DRA 61          

B Fotografie realizované anténní řady 2×2 62 
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A Fotografie realizované DRA 
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B Fotografie realizované anténní řady 2×2 

 


