
 



 



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. 

Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných 

antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována vzájemná komunikace 

jednotlivých typů antén ve volném prostoru. Ve třetí etapě je zkoumána míra ovlivnění 

komunikace blízkými prvky karoserie pro jednotlivé typy antén. Poté jsou výsledky 

zhodnoceny a je vybrána nejvhodnější anténa k realizaci. Čtvrtá etapa se věnuje 

modifikaci antény pro SMA konektor, který je nezbytný pro její měření. V páté etapě jsou 

diskutovány naměřené výsledky a srovnány s předpoklady ze simulací. Výsledky práce 

jsou shrnuty v závěrečném zhodnocení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

UWB anténa, automobil, bezdrátová síť, CST Microwave Studio, planární monopól 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis is focused on the design of a wireless UWB network inside a car. 

The project is divided into three parts. In the first part, we describe the design of suitable 

antennas and feeding structures. The second part is focused on the simulation of 

a reciprocal communication for each type of the antenna in free space. In the third part, 

we investigate the effect of interference caused by near parts of the car for each type of 

the antenna. The results are then evaluated and the most suitable antenna is chosen for 

realization. The fourth part describes modifications of the antenna for SMA connector, 

which is necessary for measurement. In the fifth part we discuss measured results and 

compare them with assumptions from simulations. Results of the thesis are summarized 

in the conclusion. 
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 1 

ÚVOD 

Bezdrátové systémy s velkou šířkou pásma (ultra-wideband, UWB) začínají být 

v automobilovém průmyslu stále populárnější. Tyto systémy totiž umožňují dosahovat 

vysokých přenosových rychlostí (až 1,32 Gbps); viz. [2]. Bezdrátová technologie navíc 

představuje výraznou finanční úsporu ve srovnání s náklady na instalaci drátové sítě. 

Předkládaná práce je zaměřena na vytvoření konceptu bezdrátové sítě určené pro 

komunikaci uvnitř automobilu. V práci se soustřeďuji zejména na návrh, simulaci, 

realizaci a měření vhodných UWB antén. Antény byly navrženy, optimalizovány 

 a simulovány v programu CST Microwave Studio. Nejvhodnější anténa byla vybrána 

k realizaci, modifikována pro měření a změřena. 

Předkládaná zpráva je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola popisuje návrh 

 a simulaci samostatných antén. V druhé kapitole se věnuji simulaci komunikace 

v otevřeném prostranství. Ve třetí kapitole popisuji výsledky simulace bezdrátové UWB 

komunikace při uvážení blízkých částí karoserie automobilu. Čtvrtá kapitola je zaměřena 

na modifikaci antény pro připojení SMA konektoru, který umožní její měření. Pátá 

kapitola je věnována diskuzi naměřených výsledků a jejich srovnání s výsledky simulací. 

Na závěr jsou výsledky shrnuty. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR 

1.1 UWB antény 

Pro UWB komunikaci jsou alokována kmitočtová pásma od 3,168 do 10,560 GHz. 

 Pro komunikaci v těchto pásmech tedy musíme navrhnout vhodné antény. 

Mezi nejdůležitější parametry, které určují kvalitu UWB antén, patří impedanční 

šířka pásma, stabilní vyzařovací charakteristika a vysoká věrnost (fidelity); viz. [10] 

Od 90. let minulého století bylo vyvinuto mnoho typů planárních UWB antén, mezi 

něž patří i planární monopóly. Planární UWB monopóly můžeme rozdělit na celokovové 

monopóly a monopóly na dielektrickém substrátu. 

1.1.1 Celokovové monopóly 

Celokovový planární monopól byl poprvé navržen G. Dubostem v roce 1976. Jeho 

impedanční šířka pásma byla zvýšena optimalizací tvaru antény. Vznikly tak diskové, 

eliptické, lichoběžníkové a další monopóly. 

Podstatnou nevýhodou celokovového monopólu je potřeba kovové zemní desky, 

která je na monopól kolmá. To značně zvětšuje velikost antény. 

 

Obr. 1 Planární plechový monopól, převzato z [10] 

1.1.2 Planární monopóly na dielektrickém substrátu 

Planární monopól je tvořen kovovou fólií na jedné straně dielektrického substrátu; druhá 

strana substrátu je volná. Samotný monopól může být napájen buď mikropáskovým 

vedením nebo koplanárním vlnovodem. Šířku pásma zvětšíme především optimalizací 

tvaru monopólu. Rovněž lze vhodně měnit tvar napájecí struktury. 

Tento typ antény odstraňuje nevýhodu plechového monopólu, jelikož ke své činnosti 

nepotřebuje kolmou zemní desku. 
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Obr.  2 Planární monopól na dielektrickém substrátu, převzato z [10] 

1.2 Koncept sítě 

V bezdrátové síti uvnitř automobilu počítáme s jednou centrální anténou. Prostřednictvím 

centrální antény budou zařízení napojená na ostatní antény komunikovat s centrálním 

systémem automobilu. Jak je vidět z Obr.  3, centrální anténa je umístěna ve středu střechy 

automobilu. Tím bude zajištěn optimální příjem ve všech místech interiéru automobilu. 

 

Obr.  3 Znázornění konceptu sítě 

 

Pro samotnou bezdrátovou komunikaci uvnitř automobilu budeme využívat 

 6. skupinu kmitočtových pásem (band group 6). Tento rozsah kmitočtů byl dán 

zadavatelem projektu. 

Jak je patrné z Obr.  4, kmitočty 6. skupiny pásem jsou dostupné napříč všemi 

kontinenty. Bezdrátový komunikační UWB systém navržený pro 6. skupinu pásem tedy 

není nutné modifikovat pro různé trhy a postačí jediné řešení. 
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Obr.  4 Alokace UWB kanálů, převzato z [4] 

 

Jako vhodný typ antény pro bezdrátovou UWB komunikaci v 6. skupině kmitočtů byl 

vybrán mikropáskový čtvrtvlnný planární monopól. Tato anténa je prostorově nenáročná 

(není nutná kolmá zemní deska), tvarově stálá (je odolná vůči mechanickému poškození) 

a snadno vyrobitelná. Anténu lze snadno navrhnout. Její směrové charakteristiky jsou 

 pro dané umístění ideální. 

Proces návrhu antén byl rozdělen do tří etap. Druhá kapitola popisuje návrh 

 a simulaci samostatných antén. Ve třetí kapitole se věnuji simulaci komunikace 

v otevřeném prostranství. Ve čtvrté kapitole popisuji výsledky simulace bezdrátové UWB 

komunikace při uvážení blízkých částí karoserie automobilu. 

2 NÁVRH SAMOTNÉ ANTÉNY 

První fáze je zaměřena na návrh samotného monopólu a optimalizaci jeho rozměrů v CST 

Microwave Studiu. Důraz je kladen na impedanční přizpůsobení v daném kmitočtovém 

pásmu a stabilní směrové charakteristiky. 

Impedanční šířka pásma je dána absolutní hodnotou činitele odrazu. Jako hranice 

impedančního přizpůsobení je považována hodnota -10 dB. Rezonanční kmitočet byl 

zvolen na hodnotě 7,8 GHz, aby byla anténa impedančně přizpůsobená i pro spodní 

hranici pásma 6. skupiny kmitočtů. 

Směrové charakteristiky byly zkoumány na krajních frekvencích uvažovaného 

frekvenčního pásma, na rezonančním kmitočtu a na kmitočtu 8 GHz. Poté byly 

charakteristiky navzájem porovnány. Rovněž byla zkoumána závislost směrových 

charakteristik na různých způsobech napájení antény. 
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2.1 Monopól kruhového tvaru 

Monopól kruhového tvaru je nakreslen na Obr.  5. Kruhový tvar monopólu nám umožňuje 

dosáhnout požadované šířky kmitočtového pásma. Pracovní pásmo je dáno poklesem 

velikosti činitele odrazu pod -10 dB. 

 

 

Obr.  5 Monopól kruhového tvaru 

L [mm] 18 

W [mm] 16 

D [mm] 8,74 

H [mm] (výška substrátu) 1,54 

Wf [mm] 3,57 

S [mm] 0,31 

substrát Arlon 25N 

Tabulka 1 Rozměry monopólu kruhového 

tvaru 

 

Koncept antény kruhového monopólu mikropáskovým napájecím vedením byl 

popsán v [8]. Mikropáskové vedení jsem však nahradil koplanárním vlnovodem, se 

kterým anténa vykazuje mnohem lepší vyzařovací charakteristiky. Optimalizací byla 

anténa naladěna na rezonanční kmitočet 7,8 GHz. 

2.1.1 Impedanční přizpůsobení 

 

Obr.  6 Kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu S11 na vstupu antény 

  

w

L 

W 

D 

Wf 
S 
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Jak je patrné z Obr.  6, anténa je impedančně přizpůsobena přibližně od 6,2 GHz až 

k hornímu limitu simulovaného frekvenčního rozsahu (15 GHz). Tím pádem z hlediska 

impedančního přizpůsobení vyhovuje zadaným požadavkům. 

2.1.2 Vliv různých struktur napájení 

 

Obr.  7 Vyzařovací charakteristika s 

koplanárním vlnovodem 

 

Obr.  8 Vyzařovací charakteristika s 

mikropáskovým vedením 

 

Na Obr.  7 a Obr.  8 je možno srovnat vyzařovací charakteristiky při napájení koplanárním 

vlnovodem a mikropáskovým vedením. Je patrné, že v případě mikropáskového vedení 

je směrová charakteristika značně zdeformovaná. Mnohem lepší výsledky nabízí napájení 

koplanárním vlnovodem. K návrhu napájecích struktur bylo využito [5] a [6]. 

2.1.3 Směrové charakteristiky na rezonančním kmitočtu 

 

 

Obr.  9 Směrová charakteristika v rovině XY 

 

Obr.  10 Směrová charakteristika v rovině YZ 
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Obr.  11 Směrová charakteristika v rovině XZ 

 

Z vyzařovacích diagramů můžeme vidět, že anténa má ve všech rovinách vhodné 

směrové charakteristiky a dokáže tím pádem pokrýt celý prostor zamýšlený 

 pro komunikaci. 

2.1.4 Směrové charakteristiky na kmitočtech mimo rezonanci 

Z vyzařovacích diagramů na nerezonančních kmitočtech je vidět, že v případě rovin XY 

a YZ nedochází prakticky k žádné změně tvaru charakteristik. K mírným změnám 

dochází v případě roviny XZ, kde s rostoucím kmitočtem roste i směrovost antény, avšak 

zůstává pro celou šířku pásma vyhovující. 

 

 

Obr.  12 Směrové charakteristiky v rovině 

XY 

 

Obr.  13 Směrové charakteristiky v rovině YZ 
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Obr.  14 Směrové charakteristiky v rovině XZ 

2.2 Monopól trojúhelníkového tvaru 

Monopól trojúhelníkového tvaru je nakreslen na Obr.  15. Trojúhelníkový tvar umožňuje 

díky plynulému přechodu rozšířit šířku kmitočtového pásma. Pracovní pásmo je dáno 

poklesem velikosti činitele odrazu pod -10 dB. 

 

 

Obr.  15 Monopól trojúhelníkového tvaru 

L [mm] 17 

W [mm] 11,96 

F [mm] 6,527 

H [mm] (výška substrátu) 1,54 

Wf [mm] 2,5 

S [mm] 0,239 

substrát Arlon 25N 

Tabulka 2 Rozměry monopólu 

trojúhelníkového tvaru 

Koncept antény trojúhelníkového monopólu s koplanárním vlnovodem byl popsán 

 v [1]. Optimalizací rozměrů byla anténa naladěna na rezonanční kmitočet 7,8 GHz. 

L F 

W 

Wf S 
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2.2.1 Impedanční přizpůsobení 

 

Obr.  16 Kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu S11 na vstupu antény 

Jak je z Obr.  16 patrné, anténa je impedančně přizpůsobená přibližně od 6,6 GHz do 10,6 

GHz a tím pádem splňuje kritérium impedančního přizpůsobení pro pracovní frekvenční 

pásmo. Oproti monopólu kruhového tvaru má monopól trojúhelníkového tvaru výrazně 

užší pásmo impedančního přizpůsobení, měl by však vykazovat lepší přizpůsobení 

 na rezonančním kmitočtu. 

2.2.2 Směrové charakteristiky na rezonančním kmitočtu 

 

 

Obr.  17 Směrové charakteristiky v rovině XY 

 

Obr.  18 Směrové charakteristiky v rovině YZ 
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Obr.  19 Směrové charakteristiky v rovině XZ 

Z vyzařovacích diagramů můžeme vyčíst, že tato anténa má rovněž ve všech rovinách 

vhodné směrové charakteristiky a dokáže tím pádem pokrýt celý prostor zamýšlený 

 pro komunikaci. Oproti monopólu kruhového tvaru anténa vykazuje nižší zisk. 

2.2.3 Směrové charakteristiky na kmitočtech mimo rezonanci 

Z vyzařovacích diagramů na nerezonančních kmitočtech je vidět, že charakter jejich změn 

v uvažovaném frekvenčním pásmu je téměř totožný, jako u monopólu kruhového tvaru. 

Charakteristiky v rovinách XY a YZ se tedy téměř nemění. V rovině XZ s rostoucí 

frekvencí roste i směrovost antény, avšak tato změna by neměla ani v tomto případě 

komunikaci v zamýšleném prostoru narušovat. 

 

 

Obr.  20 Směrové charakteristiky v rovině XY 

 

Obr.  21 Směrové charakteristiky v rovině YZ 
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Obr.  22 Směrové charakteristiky v rovině XZ 

 

2.3 Monopól obdélníkového tvaru 

Monopól obdélníkového tvaru představuje zástupce nejjednoduššího možného řešení. 

Není zde použit žádný motiv zvětšující šířku pásma. Šířka monopólu je dána šířkou 

napájecího pásku koplanárního vlnovodu.  

 

Obr.  23 Monopól obdélníkového tvaru 

L [mm] 17 

W [mm] 12,79 

F [mm] 7 

H [mm] (výška substrátu) 1,54 

Wf [mm] 2,5 

S [mm] 0,239 

substrát Arlon 25N 

Tabulka 3 Rozměry monopólu 

obdélníkového tvaru 

Optimalizací rozměrů bylo opět dosaženo rezonančního kmitočtu 7,8 GHz. 

L 

W 

F 

Wf S 
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2.3.1 Impedanční přizpůsobení 

 

Obr.  24 Kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu S11 na vstupu antény 

 

Z Obr.  24 je patrné, že anténa je impedančně přizpůsobená od 6,7 do 9,8 GHz. 

Impedanční šířka pásma je tedy, dle očekávání, ze všech typů antén nejmenší, avšak stále 

dostačující pro použití v zamýšleném frekvenčním pásmu. 

2.3.2 Směrové charakteristiky na rezonančním kmitočtu 

 

 

Obr.  25 Směrové charakteristiky v rovině XY 

 

Obr.  26 Směrové charakteristiky v rovině YZ 
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Obr.  27 Směrové charakteristiky v rovině XZ 

 

Ze směrových charakteristik je patrné, že monopól obdélníkového tvaru má velmi 

podobné směrové charakteristiky, jako monopóly kruhového a trojúhelníkového tvaru. 

Charakteristiky jsou tím pádem vhodné pro dané umístění antény, jelikož pokrývají celý 

prostor zamýšlený pro komunikaci. Monopól obdélníkového tvaru vykazuje ze všech 

antén nejnižší zisk. 

2.3.3 Směrové charakteristiky na kmitočtech mimo rezonanci 

 

Obr.  28 Směrové charakteristiky v rovině XY 

 

Obr.  29 Směrové charakteristiky v rovině YZ 
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Obr.  30 Směrové charakteristiky v rovině XZ 

 

Ze směrových charakteristik na kmitočtech mimo rezonanci je vidět, že monopól 

obdélníkového tvaru sleduje stejný trend jako monopóly trojúhelníkového a kruhového 

tvaru. V rovinách XY a YZ se tedy charakteristiky s měnícím se kmitočtem prakticky 

nemění. V rovině XZ s rostoucí frekvencí roste i směrovost antény.  
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3 KOMUNIKACE VE VOLNÉM PROSTORU 

Druhá fáze je zaměřena na simulaci komunikace dvojice antén v otevřeném prostoru. 

Antény byly od sebe navzájem vzdáleny 0,5 metru. Zkoumána byla velikost činitele 

přenosu, změna fáze přenosové impedance a s ní související činitel věrnosti. Anténa by 

měla vykazovat lineární změnu fáze přenosové impedance, aby nedocházelo ke zkreslení 

přenášených pulzů. 

 

Obr.  31 Simulace komunikace ve volném prostoru 

 

3.1 Monopól kruhového tvaru 

 

Obr.  32 Kmitočtový průběh velikosti činitele 

přenosu S21 pro různé velikosti 

simulované oblasti. 

 

Obr.  33 Kmitočtový průběh fáze přenosové 

impedance arg(Z21) pro různé 

velikosti simulované oblasti 

Z kmitočtového průběhu činitele přenosu S21 můžeme vyčíst, že úroveň přijímaného 

signálu bude zeslabena o cca 40 dB vůči vysílanému signálu. Fáze přenosové impedance 

Z21 se s frekvencí mění lineárně, což předurčuje velmi vysokou hodnotu činitele věrnosti. 
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Obr.  34 Korelační funkce pro různé velikosti 
simulované oblasti 

 

Obr.  35 Korelační funkce – výřez pro různé 

velikosti simulované oblasti 

Jak je z patrné průběhů korelační funkce, anténa vykazuje velmi dobrou hodnotu 

činitele věrnosti, který by neměl klesat pod hodnotu 0,99. Tím je zajištěno minimální 

zkreslení přijímaného signálu. 

3.2 Monopól trojúhelníkového tvaru 

 

Obr.  36 Kmitočtový průběh velikosti činitele 

přenosu S21 pro různé velikosti 

simulované oblasti. 

 

Obr.  37 Kmitočtový průběh fáze přenosové 

impedance arg(Z21) pro různé 

velikosti simulované oblasti 

 

Z kmitočtového průběhu činitele přenosu S21 můžeme vyčíst, že úroveň přijímaného 

signálu bude opět zeslabena o cca 40 dB vůči vysílanému signálu. Fáze přenosové 

impedance Z21 se s frekvencí mění lineárně, což předurčuje podobně vysokou hodnotu 

činitele věrnosti, jako u monopólu kruhového tvaru. 
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Obr.  38 Korelační funkce pro různé velikosti 
simulované oblasti 

 

Obr.  39 Korelační funkce – výřez pro různé 
velikosti simulované oblasti 

Jak je z patrné průběhů korelační funkce, anténa vykazuje velmi dobrou hodnotu 

činitele věrnosti, který by opět neměl klesat pod hodnotu 0,99. Tím je zajištěno minimální 

zkreslení přijímaného signálu. Z rozptylu hodnot je však patrné, že monopól 

trojúhelníkového tvaru bude vykazovat horší vlastnosti, než monopól kruhového tvaru. 

 

3.3 Monopól obdélníkového tvaru 

 

 

Obr.  40 Kmitočtový průběh velikosti činitele 

přenosu S21 pro různé velikosti 

simulované oblasti. 

 

Obr.  41 Kmitočtový průběh fáze přenosové 

impedance arg(Z21) pro různé 
velikosti simulované oblasti 

 

Z kmitočtového průběhu činitele přenosu je patrné, že přijímaný signál bude oproti 

signálu vysílanému utlumen o cca 40 dB i v tomto případě. Lineární změna fáze 

v kmitočtovém průběhu přenosové impedance Z21 naznačuje, stejně jako u monopólu 

kruhového a trojúhelníkového tvaru, vysokou hodnotu činitele věrnosti. 
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Obr.  42 Korelační funkce pro různé velikosti 
simulované oblasti 

 

Obr.  43 Korelační funkce – výřez pro různé 

velikosti simulované oblasti 

Průběh korelační funkce potvrzuje vysokou hodnotu činitele věrnosti. Rozptyl 

hodnot je však ze zkoumaných antén nejvyšší. V některých případech hodnota klesá 

 pod 0,98. Monopól obdélníkového tvaru bude tedy přenášený signál pravděpodobně 

zkreslovat nejvíce ze všech zkoumaných antén.  
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4 KOMUNIKACE UVNITŘ AUTOMOBILU 

Uspořádání simulace ve třetí fázi zůstává stejné, jako ve fázi druhé. Nejdříve bylo 

plánováno systém simulovat v objektu aproximujícím tvar karoserie automobilu, avšak 

vzhledem k obrovské časové náročnosti takovéto simulace byl model zredukován pouze 

na části anténám blízké, tedy část střechy a část zadního skla. Pro zjednodušení simulace 

je uvažováno, že je sklo pokovené. Ostatní části karoserie byly zanedbány. 

 

Obr.  44 Model karoserie automobilu 

 

Obr.  45 Redukovaný model karoserie 

automobilu 

 

Na závěr byly výsledky simulací srovnány a k realizaci byla vybrána anténa, 

vykazující nejlepší parametry. 
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4.1 Monopól kruhového tvaru 

 

Obr.  46 Časový průběh přijatého signálu o2,1 

 

Obr.  47 Kmitočtový průběh fáze přenosové 
impedance arg(Z21) 

  

 

Obr.  48 Korelační funkce vysílaného a 

přijímaného signálu 

 

Obr.  49 Korelační funkce - výřez 

  

Z výsledků simulace monopólu kruhového tvaru je patrné, že přítomnost prvků 

karoserie bude ovlivňovat vzájemnou komunikaci formou tlumených zákmitů. Rušení je 

však velmi malé, a tak nedochází k podstatnému narušení parametrů systému.  Změna 

fáze přenosové impedance je stále lineární a velikost činitele věrnosti zůstává 

 nad hodnotou 0,99. 
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4.2 Monopól trojúhelníkového tvaru 

 

Obr.  50 Časový průběh přijatého signálu o2,1 

 

Obr.  51 Kmitočtový průběh fáze přenosové 
impedance arg(Z21) 

 

 

Obr.  52 Korelační funkce vysílaného a 

přijímaného signálu 

 

Obr.  53 Korelační funkce - výřez 

 

Z výsledků simulace komunikace v automobilu můžeme vyvodit, že dojde ke vzniku 

dodatečných zákmitů i v případě monopólu trojúhelníkového tvaru. Rušení však opět 

zůstává na nízké úrovni, a tak nedochází k zásadnímu ovlivnění systému. Hodnota činitele 

věrnosti stále zůstává nad hodnotou 0,99, je však nepatrně nižší, než u monopólu 

kruhového tvaru. 
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4.3  Monopól obdélníkového tvaru 

 

Obr.  54 Časový průběh přijatého signálu o2,1 

 

Obr.  55 Kmitočtový průběh fáze přenosové 

impedance arg(Z21) 

 

 

Obr.  56 Korelační funkce vysílaného a 

přijímaného signálu 

 

Obr.  57 Korelační funkce - výřez 

Ke vzniku dodatečných zákmitů dochází i v případě monopólu obdélníkového tvaru. 

Jejich úroveň je i v tomto případě nízká a k rušení komunikace by nemělo docházet, avšak 

hodnota činitele věrnosti již klesla pod hranici 0,99. 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SIMULACÍ 

Z výsledků simulací je patrné, že všechny tři zkoumané antény teoreticky splňují 

všechna kladená kritéria, a jsou tedy vhodné k realizaci komunikační sítě uvnitř 

automobilu. K praktické části práce byl vybrán monopól kruhového tvaru, jelikož 

vykazuje téměř ve všech ohledech nejlepší vlastnosti, přičemž oproti ostatním řešením 

nepřináší žádná negativa.  Jako jediný rovněž splňuje kritérium  poměru impedanční šířky 

pásma pro UWB antény 3,4:1  (viz. A). 

Rovněž bylo přihlédnuto k tomu, že měřené výsledky nabývají obvykle horších 

hodnot, než výsledky simulací. Ostatní antény by se tedy mohly s vyšší pravděpodobností 

projevit jako nevhodné. 

 

6 OPTIMALIZACE STRUKTURY 

Protože je anténa určena k integraci do zařízení, musela být její struktura za účelem 

měření modifikována, aby ji bylo možno připojit k měřícím zařízením. Pro každou 

modifikaci modelu byl následně spuštěn optimizer, pomocí něhož byly odchýlené 

parametry nové struktury co nejvíce přiblíženy k původním hodnotám. 

6.1 Prodloužení koplanárního vlnovodu struktury 

Aby bylo možno ke struktuře připojit SMA konektor, musela být prodloužena délka 

koplanárního vlnovodu, jelikož jeho dosavadní délka byla nedostatečná. 

 

Obr.  58 Rozměry SMA konektoru 

 

Obr.  59 Struktura po prodloužení 

koplanárního vlnovodu 
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Obr.  60 Parametr S11 prodloužené struktury 

 

Obr.  61 Směrové charakteristiky 

prodloužené struktury na 

rezonančním kmitočtu 

Jak je patrno z Obr. 60, došlo ke zhoršení impedančního přizpůsobení v oblasti 

vyšších kmitočtů, v pásmu funkce antény však struktura nadále vykazuje dobré vlastnosti. 

Obr. 61 ukazuje, že směrové charakteristiky se znatelně nezměnily. 

6.2 Vliv SMA konektoru na strukturu 

 

 

Obr.  62 Struktura s SMA konektorem 

 

Obr.  63 Parametr S11 struktury s SMA 
konektorem 

 

Obr.  64 Směrové charakteristiky struktury s SMA konektorem 
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Jak je patrné z Obr. 63, došlo k dalšímu snížení šířky pásma v impedančním 

přizpůsobení, přičemž zhoršení postihlo hlavně nižší kmitočty. Pásmo impedančního 

přizpůsobení přesto i nadále zůstává dostatečné. Obr. 64 znázorňuje výrazný vliv SMA 

konektoru na tvar směrových charakteristik struktury. Tento jev je pravděpodobně 

způsoben nedostatečným odstíněním napájecí části struktury, která tak proudy tekoucími 

po povrchu konektoru způsobuje rušení antény. 

6.3 Možnosti potlačení vlivu napájecí struktury 

6.3.1 Feritové kroužky 
První myšlenkou, jak snížit vliv napájecí struktury na záření celku, bylo užití 

feritových kroužků, které díky svým výrazně ztrátovým vlastnostem mají způsobit útlum 

nechtěného vyzařování z oblasti konektoru a napájecího kabelu. Byl tedy vytvořen model 

v programu CST Microvawe Studio, který se však ukázal být příliš náročný na výpočet. 

Program vždy dosáhl časového limitu pro dokončení simulace a výpočet tedy nedokončil. 

Z toho důvodu byl průzkum vlivu feritových kroužků odložen až na měřící fázi práce. 

 

 

Obr.  65 Model struktury s feritovými kroužky 

 

6.3.2 Užití stíněného kabelu 
Myšlenka užití stíněného kabelu byla převzata z [9], kde stíněný kabel vykazuje 

výborné výsledky v odstínění napájecí struktury. Aby byla simulace co nejvíce podobná, 

prodloužil jsem napájecí kabel. 
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Obr.  66 Prodloužený napájecí kabel bez 

stínění 

 

Obr.  67 Parametr S11 struktury s 

prodlouženým kabelem bez stínění 

 

Obr.  68 Směrové charakteristiky struktury s prodlouženým kabelem bez stínění 

Podle Obr. 67 dojde prodloužením kabelu k výraznému zhoršení impedančního 

přizpůsobení na kmitočtu 7.8 Ghz oproti modelu pouze s SMA konektorem. Šířka pásma 

je však rozšířena o nižší kmitočty. Delší kabel rovněž zvyšuje vliv napájecí struktury na 

směrové charakteristiky systému, jak znázorňuje Obr. 68. 
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Obr.  69 Struktura s prodlouženým napájecím 
kabelem se stíněním 

 

Obr.  70 Parametr S11 struktury s 

prodlouženým napájecím 

kabelem se stíněním 

 

Obr.  71 Směrové charakteristiky struktury s prodlouženým kabelem se stíněním 

Z Obr. 70 je patrné, že stínění kabelu dále zhoršuje impedanční přizpůsobení 

struktury na kmitočtu okolo 7.8 Ghz, rovněž však rozšiřuje šířku pásma na vyšších 

kmitočtech. Šířka pásma dosahuje hodnot podobných monopólu bez SMA konektoru. 

Nejvíce markantní vliv má však stínění kabelu na tvar směrových charakteristik, které 

jsou rovněž velmi podobné monopólu bez SMA konektoru. Užití stíněného kabelu tedy 

vysoce snižuje vliv napájecí struktury na směrové charakteristiky celého systému. 

6.3.3 Napájení skrz substrát 

Myšlenka napájení struktury skrz substrát je převzata z [8] a spočívá v odstranění 

koplanárního vlnovodu, vytvoření zemní plochy z druhé strany substrátu pod monopólem 

a napájení koaxiálním kabelem, umístěným kolmo k anténě. 
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Obr.  72 Napájení skrz substrát - pohled 

zepředu 

 

Obr.  73 Napájení skrz substrát - pohled 

zezadu 

 

Obr.  74 Napájení skrz substrát - parametr S11 

 

Obr.  75 Napájení skrz substrát – směrové 
charakteristiky 

Z Obr. 74 je patrné, že monopól napájený skrz substrát si zachovává jak úroveň 

impedančního přizpůsobení, tak impedanční šířku pásma monopólu napájeného 

koplanárním vlnovodem. Vliv napájecí struktury na směrové charakteristiky zde není 

potlačen tak dobře, jako u stíněného kabelu, je však dostačující. 
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7 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

7.1 Monopól napájený koplanárním vlnovodem 

7.1.1 Impedanční přizpůsobení 

 

Obr.  76 Kmitočtový průběh parametru S11, monopól s koplanárním vlnovodem 

Z Obr. 76 je patrné, že se simulované a naměřené charakteristiky velmi liší. Každé měření 

bylo provedeno pro znovu připájený SMA konektor. Jeho správné umístění se tedy jeví 

být kritické pro správnou funkci antény. Střední vodič koplanárního vlnovodu je totiž jen 

o málo užší, než šířka dielektrika SMA konektoru, a tak se střední vodič koplanárního 

vlnovodu nachází v těsné blízkosti zemní části konektoru. Může zde tedy vznikat vazba. 

Pro příští návrh je tedy vhodné volit menší šířku středního vodiče koplanárního vlnovodu. 

Všechny charakteristiky však vyhovují kritériu impedančního přizpůsobení v daném 

frekvenčním pásmu. 

7.1.2 Směrové charakteristiky 

Oproti simulační části práce došlo v měřící části antén ke změně orientace antén vzhledem 

k souřadnému systému. Nyní rovina XY odpovídá rovině H a rovina XZ odpovídá rovině 

E. Vzhledem k uspořádání a možnostem měřícího pracoviště je možno brát v potaz pouze 

spodní hemisféru naměřených výsledků. Horní hemisféra je zatížena chybou, způsobenou 

přítomností uchycovací konstrukce s absorbéry, která způsobuje útlum a odrazy. Měřící 

proces byl rovněž v době měření ještě ve fázi ladění, měření může tedy být ovlivněno 

 i touto skutečností. V případě srovnání výsledků byla data znormována. 
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Obr.  77 Naměřené směrové charakteristiky v rovině XY - monopól s koplanárním vlnovodem, 

kopolarizace 

 

 

Obr.  78 Naměřené směrové charakteristiky v rovině XY - monopól s CPW, křížová polarizace 
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Obr.  79 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XY, 7.4 

GHz, kopolarizace 

 

Obr.  80  Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 
monopól s CPW, rovina XY, 8.2 

GHz, kopolarizace 

 

Obr.  81 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XY, 9 
GHz, kopolarizace 

 

Obr.  82 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XY, 7.4 
GHz, křížová polarizace 

 

 

Obr.  83 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XY, 8.2 
GHz, křížová polarizace 

 

Obr.  84 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XY, 9 
GHz, křížová polarizace 
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 Z grafů směrových charakteristik v rovině XY je patrné, že se výsledky simulace 

 a měření shodují v případě křížové polarizace. V případě kopolarizace dochází 

v naměřených výsledcích k propadům charakteristik. Tento jev může být způsoben 

odrazy, způsobenými nedokonalostí bezodrazového prostředí a následným sčítáním vln 

v protifázi. 

 

 

Obr.  85 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s CPW, rovina XZ, kopolarizace 

 

Obr.  86 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s CPW, rovina XZ, křížová polarizace 
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Obr.  87 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XZ, 7.4 

GHz, kopolarizace 

 

Obr.  88 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XZ, 8.2 
GHz, kopolarizace 

 

Obr.  89 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 

s CPW, rovina XZ, 9 GHz, 
kopolarizace 

 

Obr.  90 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XZ, 7.4 

GHz, křížová polarizace 

 

Obr.  91 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 
s CPW, rovina XZ, 8.2 GHz, 

křížová polarizace 

 

Obr.  92 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s CPW, rovina XZ, 9 

GHz, křížová polarizace 

Z grafů směrových charakteristik v rovině XZ je patrné, že se naměřené výsledky tvarově 

shodují s výsledky simulace. Anténa v této rovině vykazuje typické směrové 

charakteristiky monopólu. 
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7.2 Monopól napájený skrz substrát 

7.2.1 Impedanční přizpůsobení 

 

Obr.  93 Kmitočtový průběh parametru S11, monopól s napájením skrz substrát 

Z Obr. 93. je patrné, že naměřené a simulované průběhy parametru S11 jsou prakticky 

totožné. Reálný monopól vykazuje na frekvenci 7.8 GHz ještě lepší impedanční 

přizpůsobení, než simulovaný. 
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7.2.2 Směrové charakteristiky 

 

Obr.  94 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s napájením skrz substrát, rovina XY, 
kopolarizace 

 

Obr.  95 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s napájením skrz substrát, rovina XY, 

křížová polarizace 
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Obr.  96 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 
substrát, rovina XY, 7.4 GHz, 

kopolarizace 

 

Obr.  97 Srovnání naměřených a simulovaných 

výsledků - monopól s napájením 

skrz substrát, rovina XY, 8.2 GHz, 
kopolarizace 

 

Obr.  98 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 
substrát, rovina XY, 9 GHz, 

kopolarizace 

 

Obr.  99 Srovnání naměřených a simulovaných 
výsledků - monopól s napájením 

skrz substrát, rovina XY, 7.4 GHz, 

křížová polarizace 

 

Obr.  100 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 

substrát, rovina XY, 8.2 GHz, 

křížová polarizace 

 

Obr.  101 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 

s napájením skrz substrát, rovina 
XY, 9 GHz, křížová polarizace 
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Z naměřených směrových charakteristik v rovině XY je patrný všesměrový charakter 

monopólu s napájením skrz substrát. Dochází i ke shodě se simulovanými 

charakteristikami. Naopak, shoda nenastává v případě měření složky křížové polarizace, 

což je pravděpodobně způsobeno vyčnívajícím středním vodičem konektoru nad úroveň 

substrátu u reálné antény, který může fungovat jako parazitní anténa s horizontální 

polarizací. Je tedy důležité, aby střední vodič měl délku, která odpovídá tloušťce 

substrátu. 

 

Obr.  102 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s napájením skrz substrát, rovina XZ, 

kopolarizace 

 

Obr.  103 Naměřené směrové charakteristiky, monopól s napájením skrz substrát, rovina XZ, 
křížová polarizace 
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Obr.  104 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 
substrát, rovina XZ, 7.4 GHz, 

kopolarizace 

 

Obr.  105 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 
s napájením skrz substrát, rovina 

XZ, 8.2 GHz, kopolarizace 

 

Obr.  106 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 

substrát, rovina XZ, 9 GHz, 

kopolarizace 

 

Obr.  107 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 
s napájením skrz substrát, rovina 

XZ, 7.4 GHz, křížová polarizace 

 

Obr.  108 Srovnání naměřených a 
simulovaných výsledků - 

monopól s napájením skrz 

substrát, rovina XZ, 8.2 GHz, 
křížová polarizace 

 

Obr.  109 Srovnání naměřených a 

simulovaných výsledků - monopól 

s napájením skrz substrát, rovina 
XZ, 9 GHz, křížová polarizace 
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V grafech změřených směrových charakteristik v rovině XZ můžeme vidět typický 

směrový charakter monopólu, jelikož nezáří ve směru své osy. I v tomto případě nastává 

shoda naměřených a simulovaných výsledků v kopolarizaci. Křížová polarizace se opět 

liší, avšak lze zde zaznamenat jistou tvarovou podobnost. 
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7.3 Komunikace v automobilu 

7.3.1 Monopól s koplanárním vlnovodem 

 

Obr.  110 kmitočtový průběh absolutní hodnoty parametru S21, anténa s CPW 

 

Obr.  111 kmitočtový průběh fáze parametru S21, anténa s CPW 
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7.3.2 Monopól s napájením skrz substrát 

 

Obr.  112 kmitočtový průběh absolutní hodnoty parametru S21, anténa s napájením skrz 
substrát 

 

Obr.  113 kmitočtový průběh fáze parametru S21, anténa s napájením skrz substrát 
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Z kmitočtových průběhů absolutních hodnot parametru S21 je patrné, že oba monopóly 

korespondují se simulovanými výsledky, přičemž lepší vlastnosti vykazuje monopól 

s napájením skrz substrát. V obou průbězích můžeme pozorovat znatelné propady 

přenosu na určitých frekvencích, což je pravděpodobně způsobeno odrazy signálu 

 od karoserie a jejich následnému sečtení v protifázi. Simulovaný model byl omezen 

pouze na střechu a část zadního okna, a tudíž se v něm tento jev nemůže projevit v takové 

míře. 

Z kmitočtových průběhů fáze parametru S21 je patrný značně nelineární průběh 

v případě monopólu s koplanárním vlnovodem. V případě monopólu s napájením skrz 

substrát je situace značně lepší, charakterově odpovídající simulaci, tudíž lze usoudit, že 

hlavní podíl na degradaci vlastností u monopólu s koplanárním vlnovodem, má opět 

přítomnost SMA konektoru. 

8 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Ze tří zkoumaných monopólů byl vybrán monopól kruhového tvaru, jelikož dle simulací 

vykazoval ve všech směrech nejlepší vlastnosti (impedanční přizpůsobení, směrové 

charakteristiky, vysoká hodnota činitele věrnosti). 

Tento monopól byl následně upraven do podoby vhodné pro měření, přičemž již 

 při simulaci se projevily problémy v podobě degradace parametrů antény vlivem SMA 

konektoru a kabelu, po kterých tečou povrchové proudy. Byly navrženy možnosti řešení. 

Jako optimální metoda měření těchto druhů antén se na základě simulací jeví užití 

stíněného kabelu, který značně omezuje vliv povrchových proudů na výsledky. Ty jsou 

pak porovnatelné s parametry struktury bez konektoru a kabelu. Vliv feritových kroužků 

jsem se rozhodl do práce nezahrnout, jelikož dostupné kroužky nebyly určeny 

 pro požadovaný frekvenční rozsah a při zkoumání jejich vlivu nedošlo k žádným 

pozorovatelným změnám parametrů antén. 

Naměřené výsledky ve většině případů korespondují s výsledky simulací, lze tedy 

předpokládat, že by k podobné shodě došlo i v případě základní struktury bez konektoru. 

Monopól s koplanárním vlnovodem je vhodný k integraci na desku plošných spojů 

zařízení, jelikož v případě použití konektoru dojde k výrazné degradaci jeho parametrů. 

Jeho modifikace, monopól s napájením skrz substrát, do značné míry odstraňuje tuto 

nevýhodu, není zase však vhodný k integraci, vzhledem ke způsobu jeho napájení. 

  



 43 

LITERATURA 

[1] MIKULÁŠEK, Tomáš. UWB Antenna Concepts. Brno, 2011. Prezentace. VUT, FEKT, 

UREL. 

[2] SCHACK, Moritz, Robert HEISE, Ingo SCHMIDT, Radoslaw PIESIEWICZ a Thomas 
KÜRNER. UWB Channel Measurements Inside Different Car Types. Antennas and 

Propagation, 2009. EuCAP 2009. 3rd European Conference on [online]. Berlin, 2009 [cit. 

2013-12-16]. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5067704 

[3] HANSEN, Thomas, Frank HOFMANN a Robert BOSCH GMBH. Automotive Multi- and 

Broadband Monopole Antenna for GSM, WLAN and UWB Applications. Ultra-Wideband, 

2008. ICUWB 2008. IEEE International Conference on [online]. Hannover, 2008 [cit. 2013-
12-16]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4653390 

[4] List of UWB channels. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UWB_channels 

[5] WANG, Shuxia. Coplanar Waveguide Gapsize Calculator. Coplanar Waveguide Gapsize 

Calculator [online]. 2006 [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: 

http://www.bama.ua.edu/~tmewes/Java/CPW/CPWCalculator.shtml 

[6] ICHIKAWA. Microstrip Line Calculator. Microstrip Line Calculator [online]. 2004 [cit. 

2013-12-16]. Dostupné z: http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/ms_line_e.htm 

[7] GEISE, R., I. SCHMIDT, M. SCHACK, J. SCHÜÜR a T. KÜRNER. Influence of UWB-

Antennas on UWB-Channel-Measurements in a City-Liner Coach. Antennas and 
Propagation, 2009. EuCAP 2009. 3rd European Conference on [online]. Berlin, 2009 [cit. 

2013-12-16]. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5068383 

[8] ZHANG, Zhaocheng, Chenjiang GUO, Jun DING a Yi SU. A novel printed UWB monopole 
antenna fed by coaxial cable. 2010 International Conference on Microwave and Millimeter 
Wave Technology. IEEE, 2010, s. 25-27. DOI: 10.1109/ICMMT.2010.5525299. Dostupné 
z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5525299 

[9] LIU, L., S.W. CHEUNG, Y.F. WENG a T.I. YUK. Cable Effects on Measuring Small Planar 
UWB Monopole Antennas. Ultra Wideband - Current Status and Future Trends. InTech, 
2012-10-03, s. 25-27. DOI: 10.5772/46080. Dostupné 
z: http://www.intechopen.com/books/ultra-wideband-current-status-and-future-trends/cable-
effects-on-measuring-small-planar-uwb-monopole-antennas 

[10] ZHONG, Shun-Shi. UWB and SWB Planar Antenna Technology. Microwave and 

Millimeter Wave Technologies Modern UWB antennas and equipment [online]. Shanghai: 
InTech, 2010-03-01 [cit. 2013-12-16]. DOI: 10.5772/9008. Dostupné z: 

http://www.intechopen.com/books/microwave-and-millimeter-wave-technologies-modern-

uwb-antennas-and-equipment/uwb-and-swb-planar-antenna-technology 

 

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5525299
http://www.intechopen.com/books/ultra-wideband-current-status-and-future-trends/cable-effects-on-measuring-small-planar-uwb-monopole-antennas
http://www.intechopen.com/books/ultra-wideband-current-status-and-future-trends/cable-effects-on-measuring-small-planar-uwb-monopole-antennas


 44 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Impedanční přizpůsobení monopólu kruhového tvaru ................................... 45 

Příloha 2 Monopól s koplanárním vlnovodem.............................................................. 46 

Příloha 3 Monopól s napájením skrz substrát - přední strana ........................................ 46 

Příloha 4 Monopól s napájením skrz substrát – zadní strana......................................... 46 

Příloha 5 Uspořádání měřené soustavy v automobilu ................................................... 47 

  



 45 

A 1 IMPEDANČNÍ PŘIZPŮSOBENÍ 

MONOPÓLU KRUHOVÉHO TVARU 

 

Příloha 1 Impedanční přizpůsobení monopólu kruhového tvaru 
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