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ABSTRAKT 

Cílem této práce je návrh a realizace FM a DAB antény pro rozhlasové vysílání             

a antény pro GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz, které mohou být zabudovány        

do zadního skla automobilu. Zvolený problém je řešen páskovými anténami 

vyrobenými na substrátu. K návrhu antén byl pouţit simulační program CST 

Microwave Studio 2013. Antény byly vyrobeny a experimentálně ověřeny jejich 

vlastnosti. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is design and implementation of FM and DAB antenna for radio 

transmitting and antenna for GSM 900, GSM 1800 and 2.4 GHz WiFi which could be 

implemented into the rear window car. Selected problem is solved by using      

microstripe antennas placed on a substrate. The antennas were designed by full-wave 

software CST Microwave Studio 2013. 

KEYWORDS 

Automobile antennas, planar antenna, FM band, GSM 900, GSM 1800, WiFi, CST 

Microwave Studio 2013.  
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ÚVOD 

Jednoznačným trendem v automobilovém průmyslu je rozšiřování vyuţití elektrických 

zařízení pro pohodlí a bezpečnost pasaţérů. Tento fakt s sebou přináší zcela nové 

nároky na vysílače a přijímače zabudované do automobilu. V dřívějších dobách šlo 

pouze o FM/AM anténu.  

Cílem této práce je návrh, optimalizace a následná realizace antén pro příjem FM, 

DAB, GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz pásem, které mohou být zabudované      

do  zadního okna. Navrhnuty budou dvě antény, první pro FM a DAB, druhá pro     

GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz. Antény budou tenké pásky naleptané na substrát 

Arlon 25N (εr  = 3,38) permitivitou podobnou autosklům. Integrováním antén na okno 

(substrát) ţádným způsobem nenarušuje vzhled nebo aerodynamiku automobilu. 

Základním poţadavkem pro antény je činitel odrazu S11 pod hranicí -10 dB       

(PSV = 2) po celé šířce pásma.  Antény byly navrhovány a simulovány v programu CST 

Microwave Studio 2013. Po dokončení návrhu a optimalizaci bude následovat výroba 

antén a proměření jejich vlastností.  
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1 ANTÉNY V AUTOMOBILISMU 

Následující kapitola popisuje pouţívání antén v automobilovém průmyslu od 

meziválečného období aţ po současnost, s pouţitím různých typů antén. 

1.1 Historie 

 

Základ pro mobilní komunikaci poloţil v roce 1864 J. C. Maxwell svou teoretickou 

prací, ve které popisuje spojení mezi světlem, elektřinou a magnetismem. Všechny tři 

lze přenášet jako vlnové záření. 

V roce 1888 německý vědec Heinrich Hertz potvrdil Maxwellovu teorii                  

a experimentálně prokázal, ţe atmosférou lze přenášet rádiové vlny. Díky objevu 

kohereru šlo snadným způsobem detekovat elektromagnetické vlny pro pásmo dlouhých 

vln. První rádiový systém byl sestrojen Italem Guglielmem Marconim, patent získal 

roku 1897. V roce 1901 se mu podařilo přenést signál přes Atlantský oceán a tím spustil 

pouţívání rádia v lodní dopravě. Zpočátku se pomocí rádia přenášel pouze telegrafní 

kód, hlas se rádiem podařilo přenést aţ v roce 1906. 

V roce 1928 přišla firma Motorola s myšlenkou zabudování rádia do automobilu. 

Technici zpočátku řešili váţné funkční problémy, jako například rušení motorem, 

nalézení vhodného místa pro anténu a komponenty rádia a dostatečnou robustnost 

zařízení. Roku 1930 se podařilo odstranit všechny problémy s provozem a rádio 

Motorola Model 5T71 bylo představeno veřejnosti [1].  

Ve třicátých letech tvořily karoserii panely z kompozitních materiálů              

(dřevo, plátno, sklo), které umoţnily rozvoj skrytých anténních systémů, např. anténa 

pod automobilem obr. 1.1 [2]. 
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Obr. 1.1 Anténa pod automobilem. [2] 

Nejlepší příjem však měly střešní antény z důvodů své velikosti, výšky nad zemí    

a vzdálenosti od rušení motoru. Jednalo se o tato řešení: střešní drátová anténa ve tvaru 

spirály obr. 1.2 a) [2], a síťová anténa (přezdívaná “kuřecí klec“), obr. 1.2 b) [2]. 

 

Obr. 1.2 a) Drátová spirálová anténa, b) síťová anténa. [2] 

Nicméně hlavní překáţkou pro tento druh antén se stala celokovová střecha, 

která se rychle rozšířila. Díky tomu se do popředí dostala prutová anténa na obr. 1.3 [2]. 

Délka těchto antén byla v rozmezí 0,9 aţ 1,5 m. Větší délka antény znamenala vyšší 

zisk AM signálu. 
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Obr. 1.3 Vysouvací prutová anténa. [2] 

Další rozvoj v oblasti rádií znamenal objev tranzistoru firmou Bell System v roce 

1948. Roku 1954 společnost Texas Instrument začala s výrobou křemíkových 

tranzistorů. V témţe roce bylo vyrobeno první tranzistorové rádio. 

S nástupem nových komunikačních technologií rostou nároky na antény 

zabudované do automobilů. Kromě původních AM/FM zařízení jsou to například 

satelitní rádio (XM a Sirius), mobilní satelitní televize, systém navigace GPS, WiFi, 

Bluetooth a další zařízení obr. 1.4 [2]. 

 

Obr. 1.4 Komunikační zařízení v automobilu. [2] 

1.2 AM/FM antény umístěny na karoserii  

FM rádiové pásmo vysílá na frekvencích od 87,7 aţ 107,9 MHz. Vysokofrekvenční 

městské rušení má podle FCC (Federal Communications Commission) vertikální 

polarizace, a to o asi 10 aţ 20 dB oproti horizontální polarizaci. FCC vybrala 

horizontální vysílání ve snaze dosáhnout co nejkvalitnější příjem (signál/šum), bohuţel 

v letech 1960 aţ do konce 20. století byla dominantní vertikální anténa. Díky tomu 
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pracují prutové antény pomocí kříţové polarizace. Výsledkem je, ţe některé rozhlasové 

stanice vysílají v obou polarizacích. V důsledku toho nejsou prutové antény umístěny na 

střechu automobilu pouze ve vertikální poloze, ale anténa je natočena blíţe ke střeše. 

Tím se zlepšuje příjem horizontálního vysílání, ale zhoršuje příjem vertikálního 

vysílání. Výsledná poloha antény nad střechou je tedy kompromis. Získá se tím nejen 

lepší signál díky příjmu z obou polarizací, ale také ušetříme nad střechou vozu prostor 

uměle navýšený o anténu.  

FM antény by měly přijímat signál stejně dobře z jakéhokoliv směru (mluvíme       

o všesměrové vyzařovací charakteristice). Nicméně bylo prokázáno, ţe vlastnosti FM 

antény jsou velmi závislé na konstrukci vozidla. Rozměry karoserie a okenních otvorů 

jsou srovnatelné s vlnovou délkou FM rádiového vysílání. Z toho vyplývá, ţe stejná 

anténa můţe mít rozdílný příjem signálu pro různé automobily.  

Prutové antény pro AM/FM nejčastěji dělíme na pasivní a aktivní. Pasivní prutová 

anténa je v podstatě monopól o délce asi ¼ λ, coţ je pro 100 MHz asi 75 cm.  

Umístěním antény uprostřed střechy dosáhneme nejlepšího zisku pro vertikální 

polarizaci s téměř všesměrovou charakteristikou příjmu. Pokud anténu umístíme mimo 

střechu např. na přední kapotu, změníme charakteristiku příjmu z všesměrové              

na směrovou.  

Aktivní prutová anténa obsahuje dva předzesilovače, jeden pro AM, druhý pro FM. 

Komerčně je pouţívána od roku 1970, výhodou tohoto typu bylo sníţení fyzické délky 

antény např. na 40 cm. Předzesilovače dosahují zesílení v řádu jednotek při vysoké 

vstupní a nízké výstupní impedanci. [2] 

1.3 AM/FM antény umístěny na skle 

Počátkem 21. století se začaly umísťovat antény dovnitř vozu do interiéru. Rozměry 

vozu a interiéru jsou bohuţel elektricky příliš malé v porovnání s vlnovou délkou AM 

(stovky metrů), a proto dochází k výraznému útlumu příjmu signálu v interiéru vozidla. 

Pokud ovšem umístíme anténu na nevodivé sklo automobilu, sníţíme útlum příjmu 

signálu. Pro FM vysílání je tento útlum menší díky vlnové délce srovnatelné s rozměry 

automobilu. Existují 3 základní typy okenních antén:   

● Tenká drátová anténa ve skle 

● Mříţková anténa na skle  

● Průhledný vodivý film ve skle 

1.3.1 Tenká drátová anténa ve skle 

První anténa zabudovaná do čelního skla automobilu se objevila u firmy GM ve voze 

Pontiac Grand Prix. Vznikla díky postupu tepelného lepení dvou vrstev skel, mezi které 

je vloţen velmi tenký černý vodič, činícím jej méně viditelným. Zde byla vyuţita anténa 

ve tvaru invertovaného písmene "L" tvořená dvěma vodiči o průměru 0,0762 mm, jak je 

znázorněno na obr. 1.5 a) [2]. Horizontální prvky v blízkosti střechy zajišťovaly 

kapacitní zátěţ pomocí blízké hrany střechy (přibliţně 40 pF), vertikální vodiče slouţily 

k příjmu AM signálu. Zisk AM signálu byl pouze o několik dB niţší neţ prutovou 

anténou o délce 75 cm. Směrový příjem antény je značně omezen díky prvkům 
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karoserie. Tento rozdíl je více patrný u přijmu FM neţ u AM vysílání.  Dále bylo nutné 

pro zlepšení příjmu antén pouţít AM a FM zesilovače. 

Dalším typem pouţitým v Evropě byla anténa podobná původnímu modelu, ale ve 

tvaru obráceného písmene "U" zobrazena na obr. 1.5 b) [2]. Předzesilovač AM/FM byl 

umístěn ve spodní části předního sloupku karoserie. Tento typ antén se v minulosti 

příliš neujal a navracíme se k němu aţ v 21. století. 

 

 

 

Obr. 1.5 Anténa na čelním skle a) tvaru "L", b) tvaru "U". [2] 

1.3.2 Mříţková anténa na skle 

Princip mříţkové antény vycházel z faktu, ţe na zadním okně automobilu byla vyhřívací 

(odmlţovací) mříţka, kterou bylo moţno vyuţít pro příjem rádiových vln. Aby mříţka 

fungovala jako anténa, je nutné ji doplnit o elektroniku. Mříţka antény se skládá ze 

stejně dlouhých rovnoběţných linek připojených z kaţdé strany do sběrnice. Jako 

výrobní materiály byly voleny stříbro a keramiky nanesené sítotiskem na vnitřní stranu 

skla. Odpor mříţky je závislý na šířce linek mříţky (obvyklá šířka je 0,8 mm) 

s odporem asi 43 Ω/m. Šířka sběrnice je podstatně větší (12,7 mm) a slouţí k napájení 

lamel stejnosměrným proudem při vyhřívání skla.  

Praxe ukázala, ţe vyhřívací mříţka pro zadní sklo můţe být s výhodou pouţita pro 

příjem AM/FM signálu. Nicméně díky špatnému příjmu bylo nutné pouţít lepší 

impedanční přizpůsobení a pokročilé AM/FM  zesilovače.  

Mříţkové antény AM mají vysokou impedanci (2 kΩ pro anténu 75 pF kapacity na 

1 MHz) ve srovnání s nízkou impedancí napájecího obvodu vyhřívání skla. Proto je 

ţádoucí pouţít tlumivku pro izolaci AM antény. Impedančním přizpůsobením lze 

dosáhnout příjmu signálu několik dB. 

Dalším vývojovým krokem bylo přidání dalších anténních vzorů nad a nebo pod 

odmlţovací mříţku. Pouţijeme-li aktivní mříţkovou anténu s nízkošumovým 

zesilovačem, zjednodušíme napájecí obvody bez pouţití tlumivky. Tento typ antény je 

zobrazen na Obr 1.6 [2]. 

Vyrobit geometricky univerzální anténu pro všechny druhy automobilů je 

nemoţné, vţdy záleţí na velikosti okna a tvaru karoserie. Mříţková anténa můţe být 

umístěna i na boční okna. Tento typ antén se pouţívá velmi často pro vozy SUV [2]. 
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Obr. 1.6 Aktivní mříţková anténa umístěna nad vyhřívací mříţkou. [2] 

1.3.3 Průhledný vodivý film ve skle 

 

Poslední typ antény umístěné na okně automobilu je průhledný vodivý film (fólie). 

Průhledný film je tvořen z tvarované fólie (s odporem přibliţně 4 ohmy na čtverec), 

umístěné mezi vnitřní a vnější část okna. Film se skládá z několika vrstev, konkrétně 

z antireflexní vrstvy oxidu ţeleza (oxidu zinku a cínu), infračervené reflexní vrstvy 

(stříbro) a vrstvy základní (např. titan).  Kovové vrstvy jsou rozprášeny na vnitřní vrstvu 

vnější skleněné tabule a slouţí k ochraně proti slunečnímu záření. Geometrie filmu se 

skládá z vrchního horizontálně umístěného pásku, který je rovnoběţný se střechou 

automobilu při délce čtvrtiny vlnové délky na 100 MHz. Průhledný film je z větší části 

umístěn do řidičova pozorovacího pole, jak je zobrazeno na obr. 1.7 [2].    V okraji 

spodního filmu je vedení délky násobků polovin vlnové délky (při 100 MHz). Tento 

prvek je pouţit pro impedanční přizpůsobení pro FM a pro zvýšení zisku AM. Anténní 

port je umístěn v horní části skla pod střechou. 

Zisk takovéto antény pro FM je srovnatelný s prutovou anténou, zisk pro AM je 

větší nebo srovnatelný s prutovou anténou [2].   

   

Obr. 1.7 Anténa z průhledného vodivého filmu v čelním skle. [2] 
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1.4 Antény pro mobilní komunikace 

v automobilismu 

Počátky mobilní komunikace sahají do roku 1974, kdy FCC přiřadila v rozmezí 800 aţ 

900 MHz dvě pásma po 20 MHz pro mobilní telefony. Velký vzestup v pouţívání 

mobilních technologií má za následek rozšíření kaţdého pásma o 5 MHz. Buněčný 

systém byl navrhnut tak, aby fungoval plně duplexně. Duplexní systém pracuje na 

principu současného přenosu dat v sestupném směru – z antény BTS (Base Transceiver 

Station) do mobilního telefonu (downlink) a vzestupném směru – z mobilního telefonu 

do antény BTS (uplink). Aby nedocházelo k rušení mezi vysílacími a přijímacími 

kanály, bylo zavedeno ochranné pásmo 45 MHz mezi kanály pro downlink a uplink, jak 

je uvedeno v tab. 1 [2].  

Buňkovým systémem pouţívaným v Severní Americe se inspiruje systém        

GSM 900 („Groupe Spécial Mobile“) zavedený v Evropě.  

Následovalo přidání amerického PCS (Personal Communication System), coţ je   

de facto mobilním standardem GSM 1800 v Evropě.  

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) je standart pro rádiovou část 

komunikace UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service), která je rozšířena 

po celém světě.  

Tab. 1 Pozemní mobilní telefonní systémy [2]. 

Systém Pokrytá oblast Uplink [MHz] Downlink [MHz] 

Buňkový Severní Amerika 824–849 869–894 

GSM 900 Evropa 880–915 925–960 

GSM 1800 Evropa 1710–1785 1805–1880 

PCS Severní Amerika 1850–1910 1930–1990 

WCDMA Celosvětově 1920–1980 2110–2170 

 

Mobilní zařízení rozdělujeme podle toho, pro jaký trh jsou určeny a dle počtu 

komunikačních systémů, ve kterých pracují. Dvoupásmové (Dual–band) telefony 

pracují v buňkovém a PCS systému (pro Severní Ameriku) a nebo GSM 900 a GSM 

1800 (pro Evropu, Asii atd.). V zařízení pracujícím ve třech pásmech (Tri–band) můţe 

být vyuţit systém buňkový, PCS a GSM 1800 (v Severní Americe, s omezeným 

pouţitím v Evropě, Asii atd.), nebo GSM 900, GSM 1800 a PCS (pro Evropu, Asii atd. 

s omezeným pouţitím v Severní Americe). Lze také pouţít telefony pracující ve čtyřech 

pásmech (Quad–band), coţ zaručuje bezproblémové pouţití v globálním měřítku. 

První z typů mobilních zařízení byly rozměrné a těţké, proto se s výhodou 

montovaly do automobilů. Pro mobilní komunikaci se pouţívaly monopólové prutové 

antény, které se montovaly na střechu, coţ zajišťovalo všesměrovou charakteristiku.           

Malá velikost antén znamenala silnou závislost na umístění a tvaru karoserie. 

Prostorovou závislost umístění antény řeší kolineární anténa zobrazená na obr. 1.8 a) 

[2], která je méně závislá na karoserii a její spodní úsek dlouhý λ/4 je zabudován do 

skla a vrchní část dlouhá λ/2 se tyčí nad střechou. Parametry takové antény jsou 

srovnatelné s prutem dlouhým λ/4 umístěným uprostřed střechy.  
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Oba úseky antény od sebe dělí cívkový rezonátor. Samozřejmě platí, ţe čím je 

anténa menší, tím menší bude mít zisk. 

 

Obr. 1.8 Běţně pouţívané prutové antény v mobilních sítích. [2] 
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2 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN  

Anténa se povaţuje za základní prvek rádiové komunikace. Anténa má za úkol vyzářit 

vlny z vedení, vlnovodu nebo kabelu do volného prostoru. Na přijímací straně anténa 

přemění vlnu šířící se ve volném prostoru na vlnu vedenou. Platí zde pravidlo 

reciprocity, tj. parametry antény vysílací i příjimací jsou platné nehledě na to, jestli 

anténa pracuje jako přijímač nebo vysílač. Na anténu můţeme nahlíţet ze dvou pohledů, 

prostorového a obvodového [3].  

2.1 Vstupní impedance 

Pokud na anténu budeme nahlíţet z obvodového hlediska, jeví se vysílači jako zátěţ 

s impedancí antény ZA, která sestává z odporu záření R∑ a reaktance záření X∑ [5]. Tuto 

impedanci bychom naměřili na vstupních svorkách antény. Pokud na rozhraní antény    

a vedení není splněna podmínka impedančního přizpůsobení (reálné sloţky impedance 

vedení a antény jsou shodné, imaginární sloţky jsou nulové nebo shodné, s opačným 

znaménkem), dochází na konektoru (rozhraní) k odrazu části výkonu zpět do vysílače. 

Tomu můţeme předejít pouţitím impedančních transformátorů, které jsou obvykle 

spojeny se symetrizačními členy. Odraz definujeme pomocí vstupního napěťového 

činitele odrazu S11 podle vztahu (2.1) [3] 

    
     

     
 [ ]  [3] (2.1) 

Logaritmicky vyjádříme odraz  

                [  ]  [3] (2.2)  

kde ZA  je impedance antény a Z0 impedance připojeného vedení. 

Další moţností popisu je tzv. poměr stojatých vln PSV (VSWR – Voltage Standing 

Wave Ratio) [3].  

    
    

    
 
  |   |

  |   |
 [ ], (2.3) 

|   |  
     

     
 [ ], (2.4) 

kde Umax  je napěťové maximum stojatého vlnění [V], Umin napěťové minimum stojatého 

vlnění [V]. Pro impedanční přizpůsobení je PSV = 1. 
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2.2  Impedanční šířka pásma 

Impedanční šířka pásma se značí B [Hz], definujeme ji jako frekvenční interval, v němţ 

vstupuje do antény 90 % energie (10 % se odráţí). Tomu odpovídá poměr stojatých vln 

(PSV) rovný dvěma. Na obr. 2.1 je limitní případ pro činitel odrazu -10 dB (PSV je 2). 

Z obvodového hlediska je anténa frekvenční filtr, protoţe mimo pracovní frekvence 

odráţí mnoho výkonu.  

 

Obr. 2.1 Určení šířky frekvenčního pásma. 

2.3 Vyzařování 

Nyní se podíváme na anténu z prostorového hlediska, tj. vyzařování energie do okolí. 

K popisu pouţijeme sférickou soustavu, kde je kaţdý směr popsaný dvěma úhly, 

azimutem φ a elevací ϑ (viz Obr 2.2) [4]. Ve vzdálené oblasti od antény můţeme 

povaţovat vyzářenou kulovou vlnu za rovinnou.  

Tuto vzdálenost definuje poloměr vzdálené zóny (far field) definovaný [4]:  

    
   

 
  [ ]  [4] (2.5) 

kde D je největší příčný rozměr antény v metrech, λ je vlnová délka v metrech.  
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Obr. 2.2 Sférická souřadná soustava, azimut φ (0º - 360º), elevace ϑ (-90º aţ 90º). [4] 

Poyntingův vektor popisuje směr šíření energie rovinné vlny:  

        [4] (2.6) 

kde E vyjadřuje vektor elektrické intenzity a H
*
 je komplexně sdruţený vektor 

magnetické intenzity.  

Vztah mezi elektrickou a magnetickou intenzitou je dán vlnovou impedancí 

prostředí Z, která je pro vakuum i vzduch rovna 120π (377 Ω). Poté můţeme definovat 

intenzitu magnetického pole pomocí vzorce (2.7). 

  
 

    
    [   ], [5] (2.7)  

2.4 Směrová charakteristika antény 

Směrová charakteristika antény je důleţitý parametr, který graficky vyjadřuje funkci 

záření antény. Pro úplné zobrazení vyzařovacího diagramu se pouţívá 3D funkce 

azimutu a elevace zobrazeno na obr. 2.3 [4]. V praxi však pracujeme pouze s jejími 

dvěma příčnými řezy procházející hlavní osou antény. Tyto řezy označujeme podle 

orientace vektorů pole jako řez pro rovinu E (E-plane) a H-rovinu (H-plane).  
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Obr. 2.3 Příklad směrové charakteristiky ve 3D zobrazení. [4] 

Často se také zobrazuje řez směrovou charakteristikou v kartézských 

souřadnicích. Na obr. 2.4 [4] jsou zobrazeny důleţité skalární parametry jako šířka 

laloku pro pokles vyzařování na ½ výkonu (HPBW – Half Power Beam Width), šířka 

laloku pro pokles vyzařování na první nulový výkon (FNBW – First Null Beam Width) 

nebo odstup postranních (vedlejších) laloků který naznačuje vyzařování antény mimo 

hlavní směr. 

 

Obr. 2.4 Směrová charakteristika antény – základní pojmy. [4] 

 

Směrové vlastnosti antén vyjadřuje tzv. směrovosti D (Directivity) [6]: 

 (   )  
 (   )

  
 [ ]  (2.10) 
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kde U0 je intenzita vyzařování referenčního zářiče a U(φ, ϑ) je intenzita vyzařování do daného 

azimutu a elevace při stejném celkovém vyzářeném výkonu. 

Činitel směrovosti je větší neţ jedna v hlavním směru záření antény (ve směru 

hlavního laloku vyzařování) a menší neţ jedna ve směrech, kde je záření potlačováno. 

Pokud má anténa jeden hlavní lalok a velmi malé postranní laloky, můţeme činitel 

směrovosti popsat vztahem (2.11) [6]: 

     
     

           
 [ ]  (2.11) 

kde 2 θE a 2 θH vyjadřují úhlové šířky hlavního laloku ve dvou na sebe kolmých 

rovinách E a H. Úhlová šířka θ je úhel ve směru, kde klesá intenzita záření antény         

o 0,707 násobek vůči maximu (pokles o 3 dB). 
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3 MIKROPÁSKOVÁ ANTÉNA FM, DAB 

Následující kapitola popisuje nejprve systémy FM a DAB, poté vytvoření modelu 

antény. Nejprve je navrhnuta DAB, poté FM část antény. Na konci kapitoly je navrţeno 

zmenšení rozměrů antény. 

3.1 Základní parametry a poţadavky systémů 

FM a DAB 

FM vysílání rozhlasu v České republice odpovídá frekvenčnímu pásmu od 87,5 MHz – 

108 MHz, tomu odpovídá délka vlny (3,43 m – 2,78 m). FM pásmo je součástí 

mezinárodního standartu CCIR-B, je součástí pásma VHF (30 – 300 MHz). Šířka 

jednoho vysílacího kanálu je přibliţně 100 kHz, při šířce pásma 20,5 MHz můţeme 

vysílat aţ na 205 kanálech. V praxi se mezní frekvence (87,6 a 107,9 MHz) neobsazují, 

aby jejich spektra nezasahovala mimo oblast FM rádia. Vysílání probíhá v horizontální  

polarizaci (nejčastěji venkov), a vertikální polarizaci (vysílání ve městech) [9]. 

Rozhlasové systémy s analogovou amplitudovou, ale i kmitočtovou modulací 

nemohou zajistit dostatečně jakostní příjem, zejména u mobilních přijímačů. Dochází 

zde k velkému útlumu přenášeného signálu, působí zde nejrůznější typy rušení a na 

vyšších frekvencích (FM rozhlas) se začíná projevovat mnohocestné šíření rádiových 

vln, které je pro pozemní kanály v pásmu VKV typické. Kromě toho FM rozhlas nemá 

dostatek kmitočtového prostoru pro větší počet rozhlasových kanálů a uţ vůbec zde 

není místo pro přídavné sluţby, které jsou v dnešní době velice ţádané [10].  

  

DAB (Digital Audio Broadcasting) představuje výrazný krok vpřed v rozvoji 

rozhlasového vysílání díky digitalizaci. Ta způsobuje malé zkreslení, extrémně velký 

dynamický rozsah a vynikající odolnost vůči interferencím a šumu. Jedním z prvních 

projektů bylo digitální satelitní rádio DSR (Digital Satellite Radio) vyvíjené od roku 

1980 německým institutem IRT (Institut für Rundfunktechnik). Signál DSR je vysílaný 

druţicemi KOPERNIKUS a TV-SAT2. V základní verzi bylo nutné pro příjem signálu 

přijímací antény v podobě počítačem řízených fázovaných anténních řad, které byly 

příliš drahé pro spotřební elektroniku. Dalším problémem bylo nevyuţití zdrojového 

kódování. Ke zdokonalení došlo při zavedení zdrojového kódování MUSICAM (systém 

DSR+). Rozšíření systému DSR bránila nekompatibilita s poţadavky evropských 

standardizačních orgánů [10].  

Nedostatky systému DSR vedly Evropský standardizační institut ETSI (European 

Telecommunication Standardisation Institute) a Evropský komitét Eureka 147 

(European Research Commission Agency) k vývoji nového systému DAB. Tento 

systém je velice vhodný pro přenos digitálního rozhlasu a dat při příjmu stacionárními   

i mobilními přijímači. Je to díky metodě MUSICAM, která vychází ze základů 

psychoakustiky a aplikuje subpásmové kódování. Daná metoda pracuje s redundantní    

a irelevantní sloţkou zvukového signálu, coţ vede k efektivní kompresi bitové rychlosti 

[10].   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Rundfunktechnik
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Standard MUSICAM v sobě zahrnuje několik moţných variant kvality přenosu.    

K dispozici je 6 stupňů bitových rychlostí kódovaného monofonního signálu: 32 kbit/s 

(hovorová kvalita), 48 kbit/s (kvalita rádia AM), 64 kbit/s (kvalita FM rádia), 96 kbit/s 

(vysoká kvalita = CD = DAB), 128 kbit/s (velmi vysoká kvalita) a 192 kbit/s (nejvyšší 

kvalita). Stereofonní signál má uvedené rychlosti vţdy dvojnásobné [10].   

Mezi důleţité parametry digitálního rozhlasu DAB patří šířka pásma rádiového 

kanálu. S rostoucí šířkou pásma v porovnání s korelační šířkou pásma klesá vliv 

mnohocestného šíření a příjem je jakostnější. Při rostoucí šířce pásma zároveň rostou 

poţadavky na vysílač. Optimální kompromis je šířka pásma okolo 1,5 MHz [10].   

Dle specifikací projektu Eureka 147 DAB byly zavedeny tři provozní (přenosové) 

módy. Módy se liší dle pouţitých rádiových pásem a oblastmi vyuţití. Základní 

parametry jsou uvedeny v tab. 2 [10].  

Tab. 2: Základní parametry systému DAB pro různé přenosové módy. [10] 

Parametr DAB Mód I Mód II Mód III 

aplikace velké prostory       

(národní síť) 

lokální pokrytí (město) druţicový 

odstup vysílačů cca 60 km cca 15 km cca 8 km 

rozsah kmitočtů 174 – 230 MHz 1452 – 1492 MHz < 3 GHz 

šířka pásma B 1,536 MHz 1,536 MHz 1,536 MHz 

bitová rychlost 2,4 Mbit/s 2,4 Mbit/s 2,4 Mbit/s 

 

První mód vyuţívá frekvence III. televizního pásma. Mód II se nachází v pásmu L. 

V jednom multiplexu můţe být od 6 do 20 programů (podle kódování). Díky záměrné 

necitlivosti systému vůči tolerancím v dobách šíření signálu, který přichází po více 

drahách, umoţňuje systému DAB vytvářet velké prostorové lokality monofrekvenční 

pozemské sítě typu SFN (Single Frequency Network). Tato vlastnost zajišťuje příjem 

nejen od jednoho vysílače po vícenásobných drahách, ale i signály od různých vysílačů, 

které pracují na stejném kmitočtu se shodnou modulací [10].  

3.2 Tvorba modelu antény 

Model antény bude vytvořen na substrátu Arlon 25N (tloušťky h = 1,524 mm, 

permitivitě εr  = 3,38 a ztrátový tangent = 0,0025), který je dostupný, poměrně levný    

a svými vlastnostmi se blíţí autosklům (běţné autosklo je sloţeno ze skla a PVB fólií). 

Elektrické vlastnosti autoskel se liší podle sloţení a výrobního postupu. Pro co 

nejpřesnější výsledky antény na autoskle daného vozu by bylo potřebné znát velikost     

a vlastnosti autoskla, které se liší model od modelu automobilu. Pro zjednodušení 

modelu bude nastavena okrajová podmínka Ymin jako vodivá plocha, tudíţ bude 

zastupovat zemnící plochu, která simuluje části karoserie. Díky symetrii podle osy Y 

můţeme nastavit funkci Symmetry Planes pro YZ osu jako Magnetic (Ht = 0). Tím 

pádem program CST počítá pouze polovinu buněk při dosaţení stejných výsledků. 

Konstantní parametr pro všechny verze modelu bude tloušťka měděného pokovu 

(tloušťka antény) t = 0,035 mm. Tento rozměr je nutné spočítat kvůli povrchovému jevu 
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(Skin Effect). Při povrchovém jevu vysokofrekvenční proud teče jen při povrchu vodiče. 

Se vzrůstající frekvencí klesá schopnost proudu pronikat do hloubky vodiče, klesá 

hloubka vniku. Hloubku vniku spočítáme pomocí vzorce (3.1) [6].  

  √
  

         
 [ ]   (3.1) 

kde ρ je odpor vodiče [Ω/m], f je frekvence [Hz], μr je relativní permeabilita      

[   m-1
], μ0 je konstatna permeabilita vakua (4π   10

-7
) [H   m-1

]. 

Pokud do vzorce (3.1) dosadíme odpor mědi ρcu = 1,72 10
-8 

Ω/m a frekvenci            

f = 98 MHz dostáváme hloubku vniku 6,67 10
-6 

m (6,67 μm). Tloušťka antény by měla 

být minimálně 5 krát větší neţ hloubka vniku, coţ odpovídá hodnotě přibliţně 35 μm.  

Anténa bude pokrývat dvě frekvenční pásma, tudíţ její návrh bude rozdělen na dvě 

části. Jako první bude navrhnuto pásmo DAB. Základní myšlenka je vytvořit anténu 

sloţenou z několika vertikálních pásků, která bude podle osy y (vertikální osa) 

symetrická pro zachování symetrické vyzařovací charakteristiky.  

Základní model substrátu bude velikosti 400 x 200 x 1,524 mm (výška x šířka x 

tloušťka substrátu). 

3.2.1 DAB 

Následující kapitola popisuje postup při návrhu antény pro DAB. Základní 

model antény pro DAB je zobrazen na obr. 3.1. Rozměr vertikálních lamel L je volen 

λ/4 coţ odpovídá hodnotě 375 mm pro frekvenci 200 MHz. Vzdálenost p je 50 mm, 

pokud si rozdělíme substrát podle symetrie osy y, je to právě polovina velikosti 

substrátu na šířku. Šířka lamel je 0,8 mm, stejnou šířku mají také zahřívací prouţky 

odmlţování zadních skel automobilů [2]. Rozměry napájecí části budou měněny pomocí 

parametrických analýz. Rozměry horizontálního pásku jsou na šířku v ose x 180 mm,    

a na výšku v ose y 3,5 mm. Aby bylo zajištěno lepší porovnání výsledků po přidání více 

horizontálních lamel, zůstane šířka horizontálního pásku 180 mm. 

 Vertikální pásek je vysoký 20 mm a široký 3,5 mm. Výsledky činitele odrazu 

S11 pro délku lamel 375 mm a zkrácené lamely délky 340 mm jsou uvedeny v grafu na 

obr. 3.2. Rezonanční kmitočet pro rozměr 375 mm je na 174 MHz, šířka pásma je       

28 MHz. Při zkrácení došlo k posunutí rezonančního kmitočtu na 199 MHz, šířky 

pásma 27 MHz.  
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Obr. 3.1 Základní model antény pro DAB.  

 

Obr. 3.2 Činitel odrazu S11 původního návrhu antény z obr. 3.1. 

Dalším krokem v úpravě antény bude zkoumání výšky horizontálního pásku. Délka 

prozatím zůstane konstantní. Z grafu na obr. 3.3 je patrné, ţe nejlepší vlastnosti 

vykazuje výška pásku 19 mm (černá barva průběhu grafu). Ostatní rozměry mají 

průběhy charakteristiky ploché, a tudíţ je nebudeme brát v úvahu. 

Parametrizací vertikálního pásku, který je připojen k portu, ověříme závislost šířky 

pásku na chování antény. Při pohledu na výsledky parametrizace na obr. 3.4 je patrné, 

ţe šířka vertikálního pásku nemá zásadní vliv na funkčnost antény, nejlepší výsledek se 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Č
in

it
e

l o
d

ra
zu

 [
d

B
] 

f [MHz] 
délka lamel 375 mm délka lamel 340 mm



 19 

pohybuje v rozmezí od 2,8 mm do 4,6 mm, a proto můţeme dosud pouţívanou 

referenční hodnotu pro šířku pásku 3,5 mm ponechat.    

 

Obr. 3.3 Činitel odrazu S11 při změně výšky horizontálního pásku. 

 

Obr. 3.4 Činitel odrazu S11 při změně šířky vertikálního pásku. 

Následující postup vychází z předpokladu, ţe bude zvýšen počet lamel na obou stranách 

antény (pro zachování symetrie). Celkový počet lamel pro srovnání bude 2, 4, 6, 8, 12   

a 16. Porovnání bude zahrnovat kromě činitele odrazu S11 také realizovaný zisk     

(Realized Gain) v dBi. Realizovaný zisk je nejvíce objektivní srovnání vyzařovací 
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charakteristiky, protoţe počítá se ztrátami v anténě i dielektriku a blíţí se reálnému 

zisku. Výsledky parametrické simulace jsou zobrazeny na obr. 3.5. Při větším mnoţství 

dílčích zářičů existuje více proudových cest, dochází ke zvětšení šířky pásma.             

Na druhou stranu při vyšším počtu lamel (12 a 16) je charakteristika činitele odrazu 

zvlněna, přesto zákmity nezasahují nad poţadované pásmo -10 dB.  

 

Výsledky realizovaného zisku jsou uvedeny na obr. 3.6. Zajímavostí je, ţe zisk pro 

2 lamely na 170 MHz je nejniţší z celé skupiny, pro 230 MHz je naopak nejvyšší. 

Anténa sloţená z 16 lamel má naopak nejvyšší zisk ze všech vzorků na 170 MHz, 

nejniţší na 230 MHz. Všechny vzorky mají přibliţně stejný zisk 4,1 dBi na 200 MHz. 

Všechny hodnoty zisků jsou uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 Porovnání realizovaného zisku na počtu lamel antény. 

frekvence 

[MHz] 

Realizovaný zisk [dBi] 

2 lamely 4 lamely 6 lamel 8 lamel 12 lamel 16 lamel 

170 1,25 1,44 1,59 1,71 1,89 2,04 

180 2,31 2,44 2,55 2,63 2,76 2,86 

190 3,28 3,34 3,38 3,45 3,53 3,56 

200 4,12 4,11 4,12 4,13 4,14 4,12 

210 4,79 4,74 4,71 4,69 4,67 4,67 

220 5,27 5,2 5,14 5,1 5,05 5,01 

230 5,55 5,48 5,42 5,37 5,3 5,23 

 

Obr. 3.5 Porovnání hodnot činitele odrazu S11 na počtu lamel antény. 
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Obr. 3.6 Porovnání hodnot realizovaného zisku na počtu lamel antény. 

Při volbě velikosti rozestupů lamel musíme brát v úvahu co nejmenší rozměr, tudíţ 

je to kompromis mezi šířkou pásma, jakostí příjmu na jedné straně, a celkovou velikostí 

lamel pro DAB na straně druhé. Při dalším postupu bude potřeba místo uprostřed 

substrátu na FM část. Čím blíţe si tyto části budou, tím více se budou navzájem 

ovlivňovat. Z výsledků na obr. 3.7 vyplývá spojitost mezi velikostí rozestupu                  

a zvlněnou charakteristikou S11. Při rozestupu 1 mm je průběh téměř bez zákmitů, 

naopak při rozestupu 10 mm obsahuje křivka S11 dva výrazné zákmity a zároveň zabírá 

značnou část substrátu. Proto byl zvolen rozestup 4 mm. Tento rozměr můţe být po 

přidání FM části znovu doladěn.  

 

Obr. 3.7 Srovnání velikosti rozestupů mezi lamelami DAB v rozmezí 1 mm aţ 10 mm. 
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Nyní bude prověřen vliv rozdílu délky lamel antény. Délky krajních lamel na obou 

stranách antény zůstanou zachovány, sousední lamela bude zmenšena o rozdíl 

v rozmezí 0 aţ 10 mm. Kaţdá následující lamela blíţe ke středu bude vůči sousední 

lamele zmenšena. Při počtu 4 lamel na kaţdé straně a rozdílu 10 mm budou nejkratší 

lamely nejblíţe středu dlouhé 310 mm. Výsledky parametrické analýzy jsou vyneseny 

na obr. 3.8. Z grafu vyplývá, ţe pokud bude rozdíl sousedních lamel větší neţ 3 mm, 

rozdíly mezi rezonancemi jednotlivých lamel jsou od sebe příliš vzdáleny a průběh 

činitele odrazu má pilovitý charakter, který sahá nad poţadovanou hranici -10 dB. Další 

parametrickou analýzou rozdílu vzdáleností, tentokrát v rozmezí 0 aţ 3 mm bude 

zpřesněn výsledek zobrazen na obr. 3.9.  

 

Obr. 3.8 Porovnání rozdílů v délce lamel v rozmezí od 0 do 10 mm.  

 

Obr. 3.9 Porovnání rozdílů v délce lamel v rozmezí od 0 do 3 mm.  
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Návrh antény pro DAB je téměř u konce, po vytvoření FM části, která můţe 

ovlivnit chování, bude DAB doladěn na poţadované parametry. V další kapitole 

následuje návrh části FM.  

3.2.2 FM 

Následující kapitola popisuje postup při návrhu FM části antény ke stávající DAB části. 

První úpravou stávajícího modelu bude zvětšení substrátu ze 400 mm na 800 mm. 

Celková velikost antény můţe být poměrně veliká, pokud si uvědomíme rozměr 

zadního skla automobilu (např. Škoda Octavia ve verzi liftback má rozměr zadního skla 

1174 x 819 mm [11]).  

Lamely FM části antény budou umístěny vertikálně, uprostřed substrátu, jak 

zobrazuje obr. 3.10. Délku lamely určíme pomocí parametrické analýzy v rozmezí      

od 650 mm do 750 mm. Výsledek je zobrazen na obr. 3.11. Rezonanční kmitočet pro 

FM pásmo posuneme do hodnoty 98 MHz tj. doprostřed pásma. Podle předpokladů 

s rostoucí frekvencí se sniţuje délka lamely. Vhodná délka lamely je 710 mm 

(rezonanční kmitočet 97,1 MHz).   

 

Obr. 3.10 Anténa s lamelami pro DAB po stranách a FM lamela uprostřed substrátu. 

 

Obr. 3.11 Činitel odrazu S11 FM lamely v rozmezí 650 mm aţ 750 mm.  
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Stejně jako při návrhu DAB tak i zde prověříme vliv více lamel na šířku pásma      

a na jakost příjmu. Lamely pro FM budou od sebe vzdáleny o 4 mm na obě strany od 

osy y (mezera mezi středovými lamelami tedy 8 mm) a další 4 mm mezi lamelami vedle 

sebe. Porovnání mezi 2, 4 a 8 lamelami je vyobrazeno na obr. 3.12. Z grafu vyčteme 

závislost většího počtu lamel na větší šířku pásma. I přes jemné zvlnění charakteristiky 

se jako nejlepší anténa jeví 8 lamelová verze.  

 

Obr. 3.12 Porovnání hodnot činitele odrazu S11 na počtu lamel FM části antény. 

Následující parametrizace bude zaměřena na rozestupy mezi lamelami pro FM. 

Simulace probíhá na modelu 8 lamel v rozmezí 0 mm aţ 20 mm s podmínkou, ţe dvě 

lamely nejblíţe ose y jsou od sebe vzdáleny vţdy o dvojnásobek této hodnoty. Hodnota 

mezery 0 mm znamená pouţití pouze 1 lamely na ose y. Výsledky jsou nyní pro lepší 

přehlednost zobrazeny ve dvou grafech a to obr. 3.13 pro část FM a obr. 3.14 pro DAB. 

Při rozboru obr. 3.13 je zřejmé, ţe s rostoucí velikostí rozestupů mezi lamelami dochází 

ke zvlnění charakteristik, toto zvlnění je nejvíce patrné při hodnotě 20 mm. Zároveň při 

růstu rozestupů roste i šířka pásma. Zajímavý je pohled na obr. 3.14, kde rostoucí 

rozestupy FM lamel, které se přibliţují k DAB částem, narušují jejich S11 průběhy. Při 

hodnotě 20 mm jsou okrajové lamely FM směřující na okraj substrátu natolik blízko 

lamelám DAB části, ţe téměř znemoţňují funkčnost tohoto pásma. Proto bude nutné 

umístit FM část co nejdále od DAB části, aby se co nejméně ovlivňovaly.  
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Obr. 3.13 Srovnání vzdáleností mezi lamelami v rozmezí 0 mm aţ 20 mm FM. 

 

Obr. 3.14 Srovnání vzdáleností mezi lamelami v rozmezí 0 mm aţ 20 mm DAB. 

Následující krok se bude týkat prozkoumání rozdílné délky FM lamel, podobně 

jako při návrhu DAB části v předchozí kapitole. Lamely nejblíţe ose y tj. středu 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

80 85 90 95 100 105 110

Č
in

it
e

l o
d

ra
zu

 [
d

B
] 

f [MHz] 

0 mm 4 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

Č
in

it
e

l o
d

ra
zu

 [
d

B
] 

f [MHz] 
0 mm 4 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm



 26 

substrátu budou nejdelší, lamely nejdále od osy y nejkratší. Parametrickou analýzou 

modelu v rozmezí 1 mm aţ 20 mm bude simulován vliv různých délek lamel na šířku 

pásma S11 zobrazen na obr. 3.15. Rozdíl v mm znamená, ţe středové lamely budou 

nejdelší, sousední lamely budou zkráceny právě o tuto vzdálenost. Znovu zde platí,      

ţe pokud jsou rozdíly mezi délkou lamel větší neţ 12 mm, charakteristika je příliš 

rozkmitaná a v polovině šířky pásma vyčnívá nad hranicí -10 dB. 

 

Obr. 3.15 Porovnání rozdílné délky FM lamel v rozmezí 1 mm aţ 20 mm. 

Nyní prozkoumáme vliv šířky lamel FM na chování antény. Rozmezí šířek bylo 

zvoleno od 0,5 mm do 4 mm. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obr. 3.16. Z grafu je 

jednoznačně patrné, ţe změna šířky lamel nemá zásadní vliv na S11. Všechny průběhy 

jsou téměř totoţné, proto volíme raději niţší velikost šířky lamel z důvodu co 

nejmenšího vlivu na výsledný vzhled antény. Hodnoty realizovaného zisku se mění jen 

nepatrně, tudíţ ponecháme šířku lamel 0,8 mm. 
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Obr. 3.16 Vliv šířek lamel FM v rozmezí 0,5 mm aţ 4 mm na S11. 

V tuto chvíli dosahuje šířka pásma 16,5 MHz při hodnotě rozdílu délky lamel      

4,8 mm, celková velikost antény je bohuţel 750 mm x 200 mm. Dalším krokem bude 

zmenšení antény i substrátu při zachování uspokojivých výsledků.  

3.2.3 Zmenšení části FM 

Pravděpodobně nejjednodušším způsobem, jak zmenšit velikost antény je ohyb lamel, 

coţ je zobrazeno na obr. 3.17. Substrát byl zmenšen z 800 mm na 650 mm v ose y. Na 

šířku v ose x byl zvětšen z 200 mm na 240 mm, aby lamely nebyly příliš blízko okraji 

substrátu. Jako v předchozí kapitole před zkracováním bude prověřena rozdílná koncová 

délka lamel pomocí parametrické analýzy v rozmezí od 0 mm do 15 mm. Rozdíl 0 mm 

znamená, ţe koncová délka všech FM lamel je stejná. Nejdelší jsou lamely na okraji 

substrátu a směrem k ose y se lamely budou zmenšovat. Tento postup byl zvolen tak, 

aby byl další prostor ke zmenšení antény dalším ohybem. Z výsledků na obr. 3.18 

vidíme výrazné zvlnění S11 pro rozdíl délky lamel větší neţ 10 mm. Opět platí úměra,   

ţe větší rozdíl délky lamel znamená větší šířku pásma, pokud zanedbáme zvlnění.  

 

Obr. 3.17 Ohyb antény na zmenšeném substrátu. 
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Obr. 3.18 Porovnání rozdílné délky FM lamel v rozmezí 0 mm aţ 15 mm. 

Následující odstavce budou věnovány dalšímu zmenšení velikosti antény                

a substrátu. Anténa bude zmenšena dalším ohybem lamel, tentokrát do středu substrátu 

k ose y (zobrazeno na obr. 3.19). Zmenšení celkové velikosti antény o 70 mm na 

velikost 560 mm v ose y a zároveň vytvoření horizontálních lamel v rozmezí délek       

88 mm pro nejdelší a 73 mm nejkratší lamelu. Mezera mezi právě ohnutými lamelami 

od osy y je 10 mm, tudíţ mezera mezi lamelami směřujícími k sobě činí dvojnásobek.  

 

Obr. 3.19 Anténa při druhém ohybu FM lamel do středu substrátu. 

Parametrická analýza rozestupu vrchních lamel, které byly ohnuty v posledním 

kroku, je zobrazena na obr. 3.20. Nejlepších výsledků dosahuje vzdálenost 5 mm, zbylé 

rozměry mají příliš zvlněnou charakteristiku S11. Šířku pásma můţeme rozšířit různě 

dlouhými zakončeními lamel FM části. Z grafu je téţ patrné, ţe anténa byla příliš 

zkrácena, rezonanční kmitočet se nachází na 102 MHz, tudíţ bude nutné ji opět 

prodlouţit. Pomocí simulací bylo zjištěno, ţe pokud anténu prodlouţíme o 20 mm, 

rezonanční kmitočet má hodnotu 99 MHz.  
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Obr. 3.20 Rozestupy ve směru osy y mezi vrchními horizontálními lamelami. 

Nyní je potřeba redukovat zvlnění charakteristiky S11, pomocí rozdílných délek 

vrchních horizontálních lamel, které byly přidání při druhém ohybu. Délky lamel jsou 

pro pravou stranu substrátu od vrchní 88 mm a následující má vţdy o 15 mm méně, 

nejkratší lamela má potom 43 mm. Anténa v tomto bodě jiţ není symetrická podle osy 

y, tudíţ délky lamel na levé straně jsou 83 mm pro nejvýše umístěnou lamelu, kaţdá 

následující niţší lamela je o 15 mm kratší, nejkratší lamela na levé straně je potom 

dlouhá 38 mm. Výsledky pro S11 takto upravené antény jsou zobrazeny na obr. 3.21. 

 

Obr. 3.21 Činitel odrazu finálního návrhu FM části.   

  Nyní je potřeba doladit fungování DAB části, která je po přidání FM části 

rozladěna. Hlavní změnou bude prodlouţení délek lamel pro posun rezonančního 

kmitočtu na niţší frekvenci. Dále pak zvětšení počtu lamel z dosavadních 8 na 16 lamel 

pro odstranění pilovitého průběhu S11. Podstatné rozměry antény jsou uvedeny     
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v tabulce 4. Výsledný vzhled antény spolu s rozměry je zobrazen na obr. 3.22, výsledný 

činitel odrazu S11 je vykreslen na obr. 3.23. 

Tab. 4 Rozměry finální antény pro FM a DAB. 

Parametr W1 D1 D2 D3 D4 D5 

Rozměry antény [mm] 16,5 180 336 346,5 392,3 68 

Parametr D6 D7 D8 D9 D10 Wl 

Rozměry antény [mm] 188 88 600 341 351,5 0,8 

 

 

Obr. 3.22 Výsledný vzhled antény FM a DAB spolu s rozměry.  

 

Obr. 3.23 Výsledný činitel odrazu S11.  
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Výsledky finální simulace, mezi něţ patří šířky pásem B, rezonanční kmitočty f0    

a hodnoty realizovaného zisku jsou uvedeny v tabulce 5. Hodnota B-10 znamená šířku 

pásma pod hranicí -10 dB (PSV = 2). Hodnota B-5 značí šířku pásma pod hranicí -5 dB 

(PSV = 3). Z výsledků je patrné, ţe se nepodařilo navrhnout takovou anténu, aby S11 pro 

obě pásma měl hodnotu menší neţ -10 dB.  

Tab. 5 Výsledné hodnoty simulace.  

Pásmo FM DAB 

S11 

f0 B-5 B-10 B-10 f0 B-5 B-10 B-10 

[MHz] [MHz] [MHz] [%] [MHz] [MHz] [MHz] [%] 

96,2 32 16,4 15,2 184,6 98,4 31,1 13,5 

realizovaný zisk [dBi] 

kmitočet 88 MHz 98 MHz 108 MHz 

  

175 MHz 200 MHz 230 MHz 

  

XY (E) 1,83 3,72 4,76 2,35 5,12 4,91 

YZ (E) 1,86 3,51 4,78 2,62 5,63 5,64 

XZ (H) 1,76 3,92 4,78 2,65 5,57 5,59 

 

Reálná a imaginární sloţka impedance jsou zobrazeny na obr. 3.24. Průběh 

reálné sloţky je v místech rezonancí obou pásem lehce rozkmitaný v důsledku pouţití 

více vodivých cest v anténě, toto zvlnění můţeme pozorovat i pro imaginární sloţku 

impedance.  

 

Obr. 3.24 Reálná a imaginární sloţka vstupní impedance FM a DAB antény. 

Směrové charakteristiky simulace jsou vyneseny pro obě pásma v jednom obrázku. 

FM pásmo je vţdy na levé straně, DAB na pravé. Řezy os jsou provedeny podle         

obr. 3.22. Vyneseny jsou krajní kmitočty pásma a kmitočet uprostřed pásma. Obr. 3.25 

vykresluje rovinu E řezu os XY. Rovina E, tentokrát řezu os YZ je zobrazena na obr. 

3.26 a konečně rovinu H řezu os XZ můţeme vidět na obr. 3.27. Všechny směrové 

charakteristiky jsou zobrazeny v co-polarizaci. Roviny E jsou zobrazeny jen půlkruhem 
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v rozmezí 0°aţ 180° v důsledku pouţití zemnící plochy jako okrajové podmínky 

popsané v kapitole 3.2.  

Pro plné pochopení chování antény však toto zobrazení plně dostačuje. Rovina H je 

zobrazena jako kruh.  

 

Obr. 3.25 Směrové charakteristiky E řezu os XY pro pásma FM a DAB. 

 

Obr. 3.26 Směrové charakteristiky E řezu os YZ pro pásma FM a DAB. 
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Obr. 3.27 Směrové charakteristiky roviny H řezu os XZ pro pásma FM a DAB. 

V dnešní době pouţívají všechny přijímače ať uţ FM či DAB zesilovače pro 

zlepšení příjmu signálu zabudovaným rádiem uvnitř vozu. Proto bych doporučoval 

pouţití dvoupásmového zesilovače pro tuto anténu. Běţné zesilovače dosahují zisku 15 

a více dB. 

Anténa nebyla vyrobena a proměřena z důvodů její velikosti a s tím spojenými 

problémy s výrobou v dílně na ústavu UREL. Dalším problémem by bylo měření 

směrových charakteristik při 100 MHz. Bezodrazová komora ústavu UREL v 7. patře 

nemá dostatečně veliké pohlcovací jehlany (100 MHz má vlnovou délku 3 m, jehlany 

by musely být přibliţně stejně velké), a proto by měření neproběhlo správně. Proto tento 

návrh zůstane pouze u simulací a nebude realizován.  
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4 MIKROPÁSKOVÁ ANTÉNA GSM, WIFI 

4.1 Základní parametry a poţadavky systémů 

GSM a WiFi 

Systém GSM řadíme mezi systémy druhé generace, jeţ jsou plně digitální. V počátcích 

se systém pouţíval pouze pro přenos hlasu, v dnešní době je systém ve velké míře 

uţíván k přenosu datových signálů (texty, obrazy). Systém je velmi flexibilní, a proto 

jsou do něj implementovány technologie (GPRS, HSCSD) a přechod na třetí generaci 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – Univerzální mobilní 

telekomunikační systém. Systém je navrţen s velmi dobrým stupněm zabezpečení proti 

odposlechu na rádiovém rozhraní pouţitím šifrování dat uţivatelských i signalizačních. 

Mobilní systémy se velmi rychle vylepšují a čtvrtá generace označovaná jako LTE se 

právě zavádí. Systém GSM můţeme rozdělit podle kmitočtových pásem na 3 systémy 

[8]:  

Primární systém GSM, označovaný PGSM (Primary GSM) nebo GSM 900. 

Odpovídá frekvenčnímu pásmu pro Uplink od 890 MHz aţ 915 MHz a Downlink          

v rozsahu od 935 MHz aţ 960 MHz při rozteči 45 MHz. Je tedy pouţit přístup FDMA    

a kmitočtový duplex FDD. Vlnová délka signálu GSM 900 se nachází v rozmezí        

0,337 – 0,313 m. Kaţdé frekvenční pásmo je tvořeno 124 rádiovými kanály, které 

označujeme jako ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) kaţdý široký 

200 kHz. Frekvenci nosné pro uplink fUP (n) i downlink fDL (n) určíme vztahy (4.1)        

a (4.2) [8]:                                                        

 

                       ( )                   [MHz], (4.1) 

    ( )                      [MHz], (4.2) 

kde n = ARFCN, a platí 1     124. V praxi se můţeme setkat s rozšířeným 

systémem GSM, označovaným jako EGSM (Extended GSM), který rozšiřuje systém 

PGSM na spodních okrajích rozšířený o 10 MHz. Díky tomu byla zvýšena kapacita 

systému o dalších 50 duplexních kanálů [8]. 

Systém GSM 1800, DCS–1800 nebo PCN–1800 vyuţívá kmitočtová pásma 1710 

MHz aţ 1785 MHz pro uplink a 1805 MHz aţ 1880 MHz pro downlink. Do tohoto 

rozmezí je umístěno 374 rádiových kanálů, kaţdý o šířce 200 kHz. Rozteč duplexního 

páru je 95 MHz. Výhodou tohoto sytému je zvýšení kapacity oproti GSM 900 [8]. 

Hodnoty nosných frekvencí pro uplink a downlink se určí pomocí vzorců (4.3) a (4.4): 

 

    ( )             (     )      [MHz] [8], (4.3) 
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    ( )      ( )                       [MHz] [8],                                    (4.4) 

kde 512     885. 

Systém GSM 1900, DCS–1900, PCS–1900 je pouţíván v USA od roku 1995. 

Frekvenční pásma pro uplink 1850 MHz aţ 1910 MHz a pro downlink 1930 MHz aţ 

1990 MHz, jsou rozdělena na 299 kanálů, kaţdý široký 200 kHz. Rozteč duplexního 

páru je 80 MHz. Systém GSM 1900 se liší od systému GSM 1800 nejen ve frekvencích 

nosných, ale také výkonovými úrovněmi [8].  

 

Systém WiFi. V roce 1997 vznikla skupina IEEE 802.11 a vytvořila specifikace 

pro fyzické a linkové vrstvy pro bezdrátové lokální sítě. Návrh počítal s provozem 

v bezlicenčním frekvenčním pásmu ISM (Industrial, Scientifiv and Medicine) v rozsahu 

2,4 GHz aţ 2,4835 GHz. Rádiový kanál má šířku pásma 22 MHz a pouţívá se 13 

kanálů. V celém pásmu ISM existují pouze 3 kanály, které se nepřekrývají (1., 6., 13.). 

Právě překrývání kanálů má za následek výrazné interference na obsazených kanálech, 

zejména v hustě osídlených oblastech. Je nutné počítat s tím, ţe v prostředí se 

souběţným provozem více sítí dochází k interferencím a výraznému sníţení přenosové 

rychlosti [8]. 

Bezdrátové sítě WiFi představují nedílnou součást konektivity k internetu po celém 

světě. Od roku 2003 kdy byl zaveden standard 802.11g a bylo dosaţeno teoretické 

rychlosti 54 Mbps převaţuje v některých oblastech provoz na ethernetu. Existuje velké 

mnoţství doplňků standardu 802.11 označovaných písmenem za číslem [8]. Nejběţnější 

varianty jsou uvedeny v tab. 4 [8]. 

Tab. 6: Srovnání přenosových rychlostí pro rodinu standartů 802.11 [8]. 

Standard Frekvence Typická 

propustnost 

Maximální 

rychlost 
Dosah indoor Dosah 

outdoor 

802.11a 5 GHz 23 Mbps 54 Mbps ~ 35 m ~ 120 m 

802.11b 2,4 GHz 4,3 Mbps 11(22)Mbps ~ 38 m ~ 140 m 

802.11g 2,4 GHz 19 Mbps 54 Mbps ~ 38 m ~ 140 m 

802.11n 2,4/5 GHz 74 Mbps 248 Mbps ~ 70 m ~ 250 m 

802.11y 3,7 GHz 23 Mbps 54 Mbps ~ 50 m ~ 5000 m 

4.2 Modelování antény  

Základní tvar antény se inspiruje anténou popsanou v [7] zobrazenou na obr. 4.1. Jedná 

se o vícepásmovou planární anténu pokrývající pásma GSM 900, DCS-1800, WLAN    

a WiMAX. Pro substrát, na který je anténa nanesena, je zvolen: RT/Duroid 5880, 

tloušťka 0,787 mm, permitivita εr  = 2,2 a ztrátový tangent = 0,0009. Celkové rozměry 

substrátu jsou W x L = 50 mm x 90 mm. Anténu napájeli 50 Ω mikropáskovým vedením 

šířky W1 = 2,5 mm. Model antény bude modelován z PEC (Perfect Electric Conductor), 

kvůli zrychlení simulací, výsledná anténa bude simulována a vyrobena z mědi.  
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Obr. 4.1 Rozměry vzorové antény (a) přední, (b) zadní pohled. [7]   

Rozměry antény v mm z Obr 3.1 [7] jsou uvedeny v tab. 5. [7]  

Tab. 7: Parametry optimalizované antény. [7] 

Parametr L1 L2 L3 L4 L5 L6 W2 W3 LG 

Hodnota [mm] 37 33 19 42 12 48,5 5,75 5,75 34,5 

 

Pro vlastní modelaci byl zvolen jiný typ substrátu, konkrétně Arlon 25N o tloušťce 

h = 0,762mm, permitivitě εr  = 3,38 a ztrátovém tangentu = 0,0025 o velikosti                 

100 mm x 50 mm. Tento substrát se svými vlastnostmi blíţí sklům pouţívaným             

v automobilismu. Díky změně substrátu bude nutné přepočítat rozměry prvků při 

návrhu nové antény.  

4.2.1 Určení šířky úseků mikropáskového vedení 

 

Pro správné impedanční přizpůsobení antény je snahou, aby impedance reálné sloţky 

antény byla 50 Ω, tedy stejná jakou má konektor. Imaginární sloţka by měla být nulová. 

Proto je nutné zvolit optimálně vypočítanou šířku vedení, aby reálná sloţka impedance 

byla právě 50 Ω. Nejdříve potřebujeme vypočítat pomocné proměnné A a B: 

   
  

  
√
    

 
  

    

    
[     

    

  
]       [ ] [  ]   (3.1a) 

  
    

  √  
      [ ]     [  ] (3.1b) 
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kde εr má hodnotu 3,38 a za Z0 charakteristickou impedanci vedení dosadíme 50Ω. Na 

základě hodnot proměnných A a B můţeme určit šířku vedení. Pokud je A > 1,52 píšeme 

[  ]:      

 

 
 

    ( )

   (  )  
      [ ]  (3.2a) 

pokud je A    1,52 poté píšeme [  ]:  

 

 
  

 

 
 {      (    )  

    

   
[  (   )       

    

  
]}     [ ]  (3.2b) 

kde w označuje šířku počítaného mikropásku, h je tloušťka dielektrického substrátu 

(0,762 mm).  

Šířka mikropásku w je 1,71 mm pro impedance 50 Ω.  

4.2.2 Určení délky úseků mikropáskového vedení 

Délka jednotlivých úseků vedení ovlivňuje rezonanční (pracovní) kmitočet antény.       

S rostoucí délkou úseků se sniţuje rezonanční kmitočet a naopak. Při návrhu antény 

začneme s nejdelším úsekem, který bude pracovat jako anténa pro GSM 900. Tento 

úsek bude délky λ/4 tj. asi L1 = 84 mm. Vedení bude zakončeno mikropáskovým 

prouţkem, který bude v pravém úhlu připojen na vedení a bude zde tvořit kapacitní 

zakončení antény.  

Pro pásmo GSM 1800 byla podle [7] zvolená anténa ve tvaru L, jejíţ celková délka 

pro λ/4  bude 42 mm. Na rozdíl od antény v [7] zvolíme ne jednu L anténu, ale 2 antény 

symetricky kolem hlavního vodiče. Symetrie kolem osy y zajistí symetrickou 

vyzařovací charakteristiku. První model je zobrazen na obr 4.2. Z výsledků simulace 

této antény je patrné, ţe úseky L-antén jsou příliš dlouhé (rezonanční kmitočet se 

nachází na 1550 MHz), coţ neodpovídá pásmu GSM 1800. Pro GSM 900 je rezonanční 

kmitočet 950 MHz, bude dále upraven na niţší hodnotu, aby odpovídal středu pásma.  

 



 38 

  

Obr. 4.2 První model antény. 

Dalšími kontrolními simulacemi a zkrácením L antén o 7 mm na konečnou 

hodnotu 35 mm bylo dosaţeno rezonančního kmitočtu 1816,5 MHz, coţ odpovídá 

pásmu GSM 1800. Pro GSM 900 je rezonanční kmitočet 989 MHz, tato hodnota je 

vyšší neţ střed mobilního pásma, a proto bude dále optimalizována délka antény.         

Na obr. 4.3 je vyobrazen graf vstupní napěťový činitel odrazu S11. Z grafu lze dále 

vyčíst, ţe šířka pracovního pásma tj. kmitočty pod červenou čarou je pro GSM 900                  

B900 = 90 MHz, a pro GSM 1800 B1800 = 273 MHz. Dalším krokem bude zjištění ideální 

výšky pokovu z druhé strany substrátu. Pro začátek byla zvolena výška pokovu           

LV = 30 mm. Tuto výšku lze díky funkci Parameter Sweep měnit a sledovat změnu 

výšky na chování antény. Výška LV byla nastavena v rozsahu od 25 mm do 30 mm 

(vyšší zemnicí deska by zasahovala do výšky L antén a deformovala by jejich 

vyzařovací charakteristiku). Výsledky analýzy zemní desky jsou zobrazeny na obr. 4.4. 

Z grafu je patrné, ţe nejvhodnější výška zemního pokovu bude mezi 28,33 a 29 mm. 

Dále vidíme, ţe výška zemního pokovu má větší vliv na pásmo GSM 1800, kde výrazně 

mění rezonanční kmitočet a hodnotu napěťového činitele odrazu. V pásmu GSM 900 

došlo pouze k nepatrnému posunutí rezonančního kmitočtu. Výsledná výška byla 

zvolena LV = 28,85 mm. 
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Obr. 4.3 Činitel odrazu S11 prvního modelu antény. 

 

Obr. 4.4 Činitel odrazu S11 pro Parameter Sweep zemní desky. 

4.2.3 Přidání frekvenčního pásma WiFi 2,4 GHz 

Dalším krokem bude úprava antény a přidání dalších prvků k vytvoření dalšího 

pásma antény. WiFi 2,4 GHz (rodina standardů 802.11x) se nachází v pásmu 2412 aţ 

2484 MHz, střed pásma je tedy na 2448 MHz. Přidáním mikropásku kolmého 

k páteřnímu mikropásku a zároveň rovnoběţného vůči kapacitnímu zakončení páteřního 

mikropásku vznikne úsek vedení vhodný právě pro WiFi pásmo, jak je zobrazeno na 

obr. 4.5. Ideální umístění bude nalezeno pomocí Parameter Sweep, rozsahem od 65 mm 

do 75 mm od SMA konektoru, jeho délku znázorňuje parametr L5. 
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Obr. 4.5 Anténa s přidaným úsekem pro pásmo 2,4 GHz. 

Na obr. 4.6 je zobrazen graf napěťových činitelů odrazu pro umístění 

mikropáskového vedení v rozmezí od 65 do 75 mm od konektoru. Z grafu je patrné, ţe 

vzdáleností mikropásku od konektoru lze měnit vlastnosti pásma GSM 1800                   

a WiFi 2,4 GHz, pásmo GSM  900 zůstává téměř beze změn. S rostoucí vzdáleností       

p roste rezonanční kmitočet pásem GSM 1800 a WiFi, dále se zvyšuje jakost příjmu 

GSM 1800 a naopak sniţuje jakost WiFi. Z grafu lze vyčíst rezonanční kmitočty pro 

jednotlivá pásma a šířky pracovních pásem B, tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 6. 

Zvolena byla vzdálenost 67,5 mm (černá barva charakteristiky v grafu) z důvodů 

dostatečné šířky pásma B a vhodné frekvence rezonančních kmitočtů pro obě GSM        

i WiFi pásma. 

Tab. 8: Hodnoty rezonančních kmitočtů a šířek pásem rozdílných délek mikropásku od SMA 

konektoru. 

Vzdálenost 

pásku od 

SMA p [mm] 

GSM 900 GSM 1800 WiFi 2,4 GHZ 

f0 [MHz] B [MHz] f0 [MHz] B [MHz] f0 [MHz] B [MHz] 

65 907,5 66 1704 216 2332 248 

67,5 916,5 72 1774 250 2406 220 

70 914 78,5 1796 262 2509 200 

72,5 912 81 1803 268 2629 223 

75 909 80 1805 265 2752 283 
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Obr. 4.6 Činitel odrazu S11 Parameter Sweep pro rozsah od 65 do 75 mm. 

Dalším krokem bude zjištění vlivu délky kapacitního zakončení antény L7 zobrazeného 

na obr. 4.5. Rozsah délek je volen v rozmezí 4 aţ 16 mm. Výsledný graf napěťových 

činitelů odrazu pro 4 délky je zobrazen na obr. 4.7. Z grafu je patrné, ţe s rostoucí 

délkou zakončení klesají rezonanční kmitočty pro všechna pásma. Nejlepších vlastností 

co do polohy rezonančních kmitočtů i jakosti vykazuje délka 12 mm (znázorněná 

černou barvou). 

 

Obr. 4.7 Činitel odrazu S11 pro Parameter Sweep pro rozsah od 4 do 16 mm. 
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Výsledný graf napěťového činitele odrazu S11 je zobrazen na obr. 4.8. Funkční 

rozsah antény pro jednotlivá pásma je pro GSM 900 od 879 MHz do 951 MHz               

s rezonancí na 914 MHz. GSM 1800 je rozsah frekvencí od 1667 MHz do 1917 MHz      

při rezonanci na 1765 MHz. Na pásmu WiFi anténa pracuje v rozmezí od 2311 MHz      

do 2539 MHz na 2388 MHz. Funkční rozsah je na grafu zobrazen pod červenou čarou    

-10 dB odpovídající PSV = 2. Celkové rozměry antény jsou uvedeny v tab. 7, graficky 

jsou znázorněny na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.8 Činitel odrazu S11 výsledné antény z mědi. 

Tab. 9: Výsledné rozměry antény na substrátu Arlon 25N tloušťky 0,762 mm. 

Parametr L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 W LV 

Hodnota [mm] 85 31 4 30 15 16,7 12 1,71 28,85 

 

Výsledný průběh reálné a imaginární sloţky je zobrazen na obr. 4.9. Z grafu lze 

vyčíst, ţe reálná sloţka pro rezonanční kmitočty jednotlivých pásem se pohybuje od 50 

do 60 Ω, imaginární sloţka pro rezonanční kmitočty se nachází v blízkosti nuly. 
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Obr. 4.9 Reálná a imaginární sloţka impedance. 

4.3 Modelace antény při změně tloušťky 

substrátu 

 

Anténa z kapitoly 3.2 bude modifikována pro pouţití na substrátu Arlon 25N, nyní 

však pro tloušťku 1,524 mm (předchozí 0,762 mm). Permitivita zůstává stejná, ale bude 

nutné změnit šířku mikropásku a také ostatní rozměry antény.  

Na začátek bude nutné přepočítat šířku mikropásku antény. Pokud pouţijeme 

vzorce z předchozí kapitoly (3.1a), (3.1b), (3.2b) a za tloušťku substrátu h dosadíme 

1,524 mm, výsledná šířka mikropásku se bude rovnat 3,45 mm. Proto prvním krokem 

bude změna parametru šířka mikropásku w z 1,71 mm na 3,45 mm. Porovnání výsledků 

S11 parametrů antény pouze při změně šířky je zobrazeno na grafu obr. 4.10 
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Obr. 4.10 Porovnání činitel odrazu S11 při změně šířky antény a substrátu. 

Jak je vidět na obr. 4.10 změnou tloušťky substrátu a šířky mikropásku se mírně 

posunuly rezonanční kmitočty jednotlivých pásem. Proto bude nutné doladit rozměry 

jednotlivých částí antény.  

Jako první budou změněny rozměry, které se přímo týkají prvního pásma antény tj. 

GSM 900. Zde má hlavní vliv rozměr L1 (celková výška antény). Podle grafu obr. 4.10 

je nutné zvětšit rozměr L1, aby se rezonanční kmitočet vrátil doprostřed pásma GSM 

900. Nejjednodušší doladění tohoto rozměru je pomocí parametrického rozmítání 

rozměru L1, při kterém byla nalezena optimální hodnota. Rozměr L1 a tedy celkovou 

velikost antény bylo nutné zvětšit o 5 mm na výsledných 90 mm, coţ sníţí rezonanční 

kmitočet z hodnoty 960 MHz na hodnotu 916 MHz. První rezonanční kmitočet se nyní 

nachází přibliţně v polovině pásma GSM 900, oba okrajové kmitočty jsou pod 

hodnotou -10 dB vstupního napěťového činitele odrazu S11  (PSV = 2). Tudíţ je splněna 

podmínka návrhu a následuje úprava dalších pásem. 

V pásmu GSM 1800 se změny dočkají rozměry L2, L3 a L4, které spolu tvoří 

symetrickou dvojici ramen napojených na hlavní vedení antény. Z grafu na obr. 4.10 je 

patrné, ţe je nutné zvýšení rezonančního kmitočtu z 1726,5 MHz na hodnotu přibliţně 

1770 MHz, ve které uţ anténa pokryje celé pásmo. Změny rozměrů jsou porovnávány 

pomocí série simulací. Jako nejvhodnější se jeví změna L2 z 31 mm na 33 mm, L3 ze 4 

na 2 mm a L4 z původních 31 mm na konečných 30 mm. Rezonanční kmitočet pro 

pásmo GSM 1800 se nyní nachází na 1776 MHz. 

Poslední úpravy čekají pásmo WiFi 2,4 GHz, které závisí na rozměru L6. Ten byl 

zmenšen o 5 mm na hodnotu 11,7 mm. Je nutné si uvědomit, ţe změnou rozměrů antény 

se mění rezonanční kmitočty a také jakost, s jakou pracuje na daném pásmu. Proto 

změna jednoho parametru mění vlastnosti antény ve všech pásmech. Konečné rozměry 

antény jsou kompromisem mezi polohou rezonančních kmitočtů a jakostí v daném 

pásmu.  
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Pro ověření vlastností byla do výroby zadána anténa na silnějším substrátu Arlon 

25N (tloušťka 1,524 mm), tedy širší anténa.  

4.4 Výsledky vyrobené antény 

Vyrobená anténa byla proměřena na vektorovém analyzátoru ROHDE & SCHWARZ 

ZVL. Změřeny byly činitel odrazu S11, reálná a imaginární sloţka impedance.  

Porovnání činitele odrazu S11 simulace a měření je zobrazeno na obr. 4.11. 

Změřený průběh činitele odrazu pro pásmo GSM 900 vykazuje niţší jakost příjmu vůči 

simulaci, rezonanční kmitočet je mírně niţší neţ simulovaný. Šířka pásma dosahuje 

solidní hodnoty 10,4 %. Jedním z důvodů odchylky můţou být rozdílné hodnoty reálné 

a imaginární sloţky impedance, jak je vidět na obr. 4.12.  

V pásmu GSM 1800 došlo k výraznému posuvu rezonančního kmitočtu. Celkový 

tvar charakteristiky však zůstal zachován, jakost příjmu je však niţší neţ simulovaný 

průběh. Šířka pásma má velmi dobrou hodnotu 12,9 %.  Důvod posuvu rezonančního 

kmitočtu nebyl zjištěn.  

V pásmu WiFi 2,4 GHz se průběh činitele odrazu tvarově shoduje, přibliţně stejný 

je i rezonanční kmitočet. Rozdíl je však v hodnotě činitele odrazu, kde dosahuje horších 

hodnot. Šířka pásma dosahuje poměrně nízké hodnoty 4,3 %. Důleţité hodnoty 

funkčnosti jako rezonanční kmitočet f0, pracovní rozsah, šířka pásma B jsou uvedeny 

v tabulce 8.  

 

Obr. 4.11 Srovnání změřeného a simulovaného činitel odrazu S11. 
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Obr. 4.12 Srovnání změřené a simulované impedance (reálná a imaginární sloţka). 

Tab. 10 Porovnání výsledků měření a simulace antény, f0 značí rezonanční kmitočet, B označuje 

šířku pásma. 

Pásma Měření Simulace 

f0 

[MHz] 

Rozsah 

[MHz] 

B 

[MHz] 

B     

[%]  

f0 

[MHz] 

Rozsah 

[MHz] 

 

B 

[MHz] 

B     

[%] 

GSM 900 873 835-932 97 10,4 916 869-968 99 10,2 

GSM 1800 1832 1747-2006 259 12,9 1766 1682-1911 229 12,0 

WiFi 2,4 GHz 2455 2395-2502 107 4,3 2448 2352-2605 253 9,7 

  

Rozdíly mezi simulací a naměřenými hodnotami S11  mohly být způsobeny vybuzením 

asymetrických proudů vznikající v konektoru SMA. Další vliv mohlo způsobit odchylky 

vyrobené antény od modelu simulace.    

Výsledkem simulací jsou i povrchové proudy, které přímo ukazují funkci antény 

v jednotlivých pásmech. Tyto proudy jsou zobrazeny na obr. 4.13 pro frekvence 916, 

1766 a 2448 MHz. Funkční oblasti antény jsou v obrázku vyznačeny černou elipsou. 

Z obrázku je patrné, ţe delší úseky antény pracují na niţších frekvencích a krátké úseky 

pracují na vyšších frekvencích. 
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Obr. 4.13 Povrchové proudy frekvencí a) 916 MHz, b) 1766 MHz, c) 2448 MHz. 

Důleţitý parametr kaţdé antény je její směrová charakteristika. Měření probíhalo 

v bezodrazové komoře ústavu UREL pod vedením Ing. Tomášem Mikuláškem, Ph.D. 

Anténa byla pro úplnost proměřena ve všech 3 rovinách (2 roviny E a H rovina). Při 

zkoumání směrových charakteristik je dobré si nejprve ujasnit roviny. Na obr. 4.5 je 

zobrazen model antény. Výsledky měření budou zobrazeny jako řezy vyzařovacích 

charakteristik v polárních souřadnicích. Tyto řezy byly vykresleny v programu 

MATLAB 2013.  Rovina v osách XY je E sloţka, rovina YZ odpovídá taktéţ E sloţce. 

Rovina XZ je rovinou H. V grafech je zelenou barvou vyznačena ideální co-polarizace 

simulované antény v CST. Černou barvou je znázorněno měření co-polarizace, 

červenou potom měření cross-polarizace antény. Na obr. 4.14 je zobrazeno pásmo GSM 

900 řezů os XY a YZ (rovina E), z polárních grafů je patrné, ţe vyzařování 

v horizontální rovině je téměř všesměrové. Viditelný rozdíl je mezi co-polarizací           

a potlačenou cross-polarizací. Změřené hodnoty realizovaného zisku pro všechny 

směrové charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 11. Vyzařování v rovině E dominují dva 

hlavní laloky (téměř všesměrová vyzařovací charakteristika). Pro rovinu H                     

a co-polarizaci je vyzařovací charakteristika simulace kruhová, v reálném měření lehce 

deformovaný kruh. Cross-polarizace H roviny je potlačena přibliţně o 20 dB. 
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Obr. 4.14 Směrové charakteristiky E – roviny os XY a YZ pásma GSM 900. 

 

Obr. 4.15 Směrové charakteristiky E – roviny os XY a YZ pásma GSM 1800. 
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Obr. 4.16 Směrové charakteristiky H – roviny os XZ pásem GSM 900 a GSM 1800. 

 

 

 

Obr. 4.17 Směrové charakteristiky E – roviny os  XY a YZ pásma WiFi 2,4 GHz. 
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Obr. 4.18 Směrová charakteristika H – roviny os XZ pásma WiFi 2,4 GHz. 

Tab. 11 Výsledky měření směrových charakteristik co-polarizace a simulace v CST. 

Co-polarizace 

Pásmo GSM 900 GSM 1800 WiFi 2,4 GHz 

Rovina XY (E) YZ (E) XZ (H) XY (E) YZ (E) XZ (H) XY (E) YZ (E) XZ (H) 

Měření [dBi] -4,4 -4,9 -5,2 -2,4 -0,4 -2,2 2 2,4 -3,7 

Simulace [dBi] 1,5 1,6 1,6 2,1 2,7 2,7 0,1 3,94 0,1 

 

Z polárních grafů a tabulky 9 je patrný rozdíl v hodnotách realizovaného zisku. 

Důvodem rozdílných hodnot můţe být vznik asymetrických proudů mezi napáječem      

a anténou (na konektoru), dalším faktorem při měření směrových charakteristik můţe 

být vliv drţáku a napájecího kabelu při měření.  
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5 ZÁVĚR 

Zadáním bakalářské práce byl návrh a realizace antén implementovaných do 

zadního skla automobilu. První kapitola popisuje historii pouţívání antén 

v automobilovém průmyslu a nejpouţívanější typy antén. Následuje kapitola popisující 

základní parametry antén jako vstupní impedanci, impedanční šířku pásma, nebo 

směrovost antény.  

Pro návrh antén v automobilu byly vybrány pásma FM, DAB, GSM 900,         

GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz. Tato pásma byla rozdělena mezi dvě antény z důvodu 

velkého rozdílu velikostí obou antén.  

První anténa pokrývá FM a DAB pásma, návrh antény je popsán v kapitole číslo 3. 

Jako první se návrh zabývá pásmem DAB, které má poměrně velkou šířku pásma       

(24 %). Díky tomu anténa obsahuje větší mnoţství podobně dlouhých pásků (lamel), 

které mají větší šířku pásma, neţ kdyby byla pouţita pouze jedna lamela. Dalším 

krokem bylo přidání lamel pro FM část. FM část antény byla příliš rozměrná, proto 

následuje podkapitola zabývající se zmenšením antény pomocí ohýbání lamel. 

Výsledkem ohybu je zmenšení původního rozměru 710 mm na 588 mm. FM pásmo se 

bohuţel nepodařilo pokrýt celé pod činitelem odrazu -10 dB, ale jen 16,4 MHz. 

Podobně je na tom šířka pásma pro DAB, která činí 31,1 MHz. Anténa nebyla vyrobena 

a proměřena z důvodů její velikosti a s tím spojené problémy s výrobou v dílně na 

ústavu UREL. Dalším problémem by bylo měření směrových charakteristik při          

100 MHz na ústavu UREL. Z výše zmíněných důvodů zůstane pouze u návrhu řešení.   

Čtvrtá kapitola se věnuje návrhu a realizaci třípásmové antény pro technologie 

GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz, které jsou běţně pouţívány v České republice. 

Konstrukce antény vychází z monopólové antény, tudíţ navrhnutá anténa nese společné 

rysy, např. všesměrová vyzařovací charakteristika. Díky moţnosti zabudování antény na 

vnitřní stranu zadního skla automobilu a jejím rozměrům 95 mm x 50 mm anténa 

nenarušuje výhled z vozu, vzhled ani aerodynamiku vozidla.  

Návrh a simulace probíhaly v programu CST Microwave Studio 2013. Na počátku 

byl navrhnut model antény pouze pro obě pásma GSM, v pozdější fázi návrhu přibylo 

třetí pásmo WiFi. Rozměry prvků antény byly voleny na základě výsledků 

parametrických simulací. Celkově byly navrţeny dva modely lišící se tloušťkou 

substrátu. Vyroben byl pouze model na substrátu o tloušťce 1,524 mm. Měření 

vlastností antény ukázalo, ţe pásmo GSM 900 není pokryto celé z důvodu posunutí 

rezonančního kmitočtu na niţší frekvence. Šířka pásma dosahuje 10,4 % a realizovaný 

zisk -4,4 dBi. Pásmo GSM 1800 anténa pokrývá celé, šířka pásma dosahuje 12,9 %        

a realizovaný zisk hodnoty -0,4 dBi. Pásmo WiFi je taktéţ pokryto celé s šířkou pásma 

4,3 % a realizovaným ziskem 2,4 dBi.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

B  impedanční šířka pásma [Hz] 

D  směrovost (Directivity) 

dff  poloměr vzdálené zóny [m] 

Dmax činitel směrovosti v hlavním směru záření antény  

E  intenzita elektrického pole [V/m] 

f  frekvence [Hz] 

f0  rezonanční frekvence 

fdl  frekvence nosné pro downlink 

fup  frekvence nosné pro uplink 

H  intenzita magnetického pole [A/m] 

PSV poměr stojatých vln (anglická zkratka VSWR) 

R∑ odpor záření  

S11 vstupní napěťový činitel odrazu [dB] 

t  tloušťka měděného pokovu (0,035 mm) 

U(φ,ϑ) intenzita vyzařování do daného azimutu a elevace 

U0 intenzita vyzařování referenčního zářiče 

Umax napěťové maximum stojatého vlnění [V] 

Umin napěťové minimum stojatého vlnění [V] 

w  šířka antény 

X∑ reaktance záření 

Z  impedance prostředí pro vakuum (konstanta 120π) 

ZA  impedance antény [Ω] 

δ  hloubka vniku [m] 

εr  relativní permitivita [F/m] 

ϑ  elevace (-90º aţ 90º) 

θ  úhel ve směru, kde klesá intenzita záření antény o 3 dB 

θE  úhlová šířka hlavního laloku v rovině E 

θH  úhlová šířka hlavního laloku v rovině H 

λ  vlnová délka  

μ0  konstanta permeabilita vakua (4π 10
-7

 H/m) 
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μr  relativní permeabilita [H/m] 

ρ  odpor vodiče [Ω/m] 

ρcu odpor mědi (1,72 10
-8 

Ω/m) 

ζcu vodivost mědi  (58 10
6
 S/m) 

φ  azimuth (0º – 360º) 

 

AM amplitudově modulovaný signal 

ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) číselné označení 

rádiových kanálů systému GSM 

BTS vysílač a přijímač rádiových signálů 

CCIR-B  mezinárodní standart  

CD (Compact Disc) kompaktní disk 

DAB (Digital Audio Broadcasting) digitální rozhlasové vysílání 

DSR (Digital Satellite Radio) digitální satelitní rádio  

EGSM (Extended GSM), rozšířený systém GSM 

FCC federální komunikační komise v Severní Americe 

FDD (Frequency Division Duplex) frekvenční duplex přenosu 

FDMA (Frequency Division Multiple Access) systém vícenásobného 

přístupu 

FM označení pro frekvenční modulaci, v práci znamená FM rádiové 

pásmo (87,5 – 108 MHz) 

FNBW (FNBW – First Null Beam Width) šířka laloku pro pokles 

vyzařování na první nulový výkon  

GPRS (General Packet Radio Service) sluţba mobilních telefonů 

GSM  (Groupe Spécial Mobile) Globální Systém Mobilní komunikace  

HPBW (HPBW – Half Power Beam Width) šířka laloku pro pokles 

vyzařování na ½ výkonu  

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) sluţba komutovaných 

datových okruhů 

IRT (Institut für Rundfunktechnik) výzkumný ústav veřejnoprávních 

stanic  

ISM (Industrial, Scientifiv and Medicine) bezlicenční pásmo 

LAN (Local Area Network) počítačová síť pokrývající malé území 

LTE (Long Term Evolution) vysokorychlostní mobilní internet 4G 

PCS osobní komunikační systém  v Severní Americe 

PEC  (Perfect Electric Conductor) dokonalý elektrický vodič  

http://en.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Rundfunktechnik
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PGSM (Primary GSM) neboli GSM 900 

PVB polyvinyl butyral 

SFN monofrekvenční pozemní sítě (Single Frequency Network) 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 3G systém 

VHF (Very High Frequency) velmi krátké vlny f = 30 – 300 MHz 

VKV velmi krátké vlny téţ VHF  

WCDMA širokopásmový vícenásobný přístup s kódovým dělením 

WiFi bezdrátová komunikace definovaná standarty IEEE 802.11x 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) bezdrátová 

technologie definovaná standardem IEEE 802.16 

WLAN (Wireless LAN) bezdrátová komunikace počítačových sítí 
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6 PŘÍLOHA 

 

Obr. 6.1 Třípásmová anténa GSM 900, GSM 1800, WiFi 2,4 GHz a) přední strana, b) zadní 

strana. 

 

Obr. 6.2 Měření třípásmové antény v bezodrazové komoře. 
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Obr. 6.3 Podklad pro výrobu GSM a WiFi antény a) přední strana, b) zadní strana. 
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