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1  ÚVOD 

S nástupem nových technologií vzrůstá potřeba komunikace. Tradiční způsoby 
komunikace pomocí metalického vedení již nesplňují požadavky na komfort zákazníka. 
Snahou výrobců je proto hledat nové způsoby komunikace, kódování a zabezpečení dat. 
Jedním ze způsobů řešení je rádiová komunikace. Problém, před který nás současná 
situace na trhu staví, je fakt, že máme konečný počet rádiových kanálů. Řešení se nabízí 
v přechodu k vyšším kmitočtům řádově jednotky až desítky GHz. To však znamená 
hledat nové postupy návrhů komunikačních zařízení na těchto vysokých kmitočtech. 
Jedním z důležitých prvků, které se v komunikačním řetězci nachází, a o kterých 
budeme mluvit, jsou planární antény. A na ty jsou kladeny stále větší nároky, zejména 
na jejich šířku pásma. V současné době je o tyto kompaktní antény poměrně velký 
zájem. Proto můžeme najít o tomto tématu mnoho publikací, které se zabývají jejich 
různým provedením. 

Nároky na planární antény se odvíjejí zejména od nových technologií a 
standardů, kterých postupem času stále přibývá. Velmi známá a rozšířená technologie je 
WiFi na frekvenci 2,4GHz, ta se používá jak pro komunikaci v lokálním místě na krátké 
vzdálenosti (do 100m), například v kanceláři, nebo v hotelu, ale také na poměrně dlouhé 
bezdrátové spojení mezi dvěma body, až do vzdálenosti jednotek km. V dnešní době je 
ovšem toto pásmo ve větších městech tak zarušené, že je prakticky pro vzdálenější 
spojení nepoužitelné. Proto je hlavně používáno pro spojení s mobilními zařízeními, 
například PDA, laptopy, tiskárny apod. Další, ne už tak známou technologií, o které se 
tu budeme zmiňovat, je WiMAX. Ta nabízí vyšší přenosové rychlosti než současná 
bezdrátová WiFi, data přenese také na větší vzdálenosti (až desítky km). 

Téma této bakalářské práce je „Vícepásmová anténa pro bezdrátovou 
počítačovou komunikaci“. V první části je úkolem seznámit se s planárními anténami, 
zejména typu invertované F (PIFA), vhodnými k zabudování do přenosných počítačů 
pro komunikaci ve standardech 802.11 (WiFi 2,4-2,48 GHz) a 802.16 (WiMAX 5,725-
5,825 GHz) [6]. Dalším úkolem je ve vhodném programu popsané antény namodelovat 
a optimalizovat. Na základě vytvořených modelů vybrat anténu vhodnou pro realizaci. 
V poslední části je potřeba zvolit a realizovat vhodný experiment, který srovná 
teoretické předpoklady s naměřenými výsledky. 

2 PLANÁRNÍ ANTÉNY 

2.1  OBECNĚ  
 

Počátky vývoje planárních antén spadají do roku 1953. Avšak až v 70. letech 
byly vyvinuty vhodné materiály (substráty) pro praktické využití. V současné době se 
jedná o velice rozšířený typ antén v řádu kmitočtů od 100 MHz výše. Spodní hranice 
kmitočtů je určena především rozměry antén.  
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Nejčastěji používaná konstrukce antény je nakreslena na Obr. 1, tzv. „patch 
antenna“ flíčková anténa. Anténu tvoří vodivý čtverec o rozměrech o něco menších než 
λ/2 x λ/2. Tento čtverec je nanesený na dielektrickém substrátu tloušťky h. Druhá strana 
substrátu je souvisle pokryta vodivým materiálem a tvoří zemnící desku. Zároveň tato 
spodní strana funguje jako reflektor, takže anténa září jedním směrem[1],[2],[12]. 
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Obr. 1 Flíčková anténa. 

 
 Planární antény mohou mít různé tvary, které záleží na požadavcích způsobu 
vyzařování. Nejčastější typy můžeme vidět na Obr. 2. Kromě klasického čtvercového 
pravidelného tvaru (a) zde vidíme i antény s postupnou vlnou (b), nebo štěrbinové (c).  
  

A) B)

C)  
Obr. 2 Typy antén. 
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Zářiče popsaného tvaru lze snadno seskupit do soustav a jednoduše je napájet a 
to buď pomocí mikropáskového vedení, nebo koaxiálním kabelem (viz Obr. 3), tím 
vytvoříme anténní řadu s požadovanými parametry. 

 
Obr. 3 Anténní soustava. 

2.2  PRINCIP 
 

Mezi nejčastěji používané tvary planárních antén patří: obdélník, čtverec, kruh a 
trojúhelník. Vyplývá to ze skutečnosti, že se s těmito tvary běžně setkáváme i v přírodě 
a jsou vhodnější pro matematickou analýzu. Na Obr. 4 vidíme čtvercovou anténu s 
délkou stran λ/2. Elektrické pole zářiče je převážně koncentrováno v materiálu podložky 
a jeho průběh je znázorněn šipkami (dole). Podstatné je, že v blízkosti bočních hran 
zářiče má tangenciální složku rovnoběžnou s povrchem podložky (ta je v obrázku 
zakreslena krátkými šipkami nahoře). Na povrchu vlastního zářiče je ovšem tečná 
složka intenzity E nulová. To znamená, že na povrchu podložky je stejné rozložení 
intenzity elektrického pole, jako kdyby tam ležely dvě štěrbinové antény (ve vzdálenosti 
λ/2 podél bočních hran zářiče). Vyzařování antény tedy odpovídá vyzařování synfázní 
dvojici štěrbinových antén. Tvar vyzařovacího diagramu závisí mimo jiné na velikosti 
zemnící desky, čím je deska větší, tím menší je vyzařování do oblasti za anténou (tzv. 
zadní laloky) [4], [10]. 
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Obr. 4 Planární anténa. 

2.3 NAPÁJENÍ 
 

 Existuje několik způsobů napájení planárních antén. Nejčastěji se používá 
napájení koaxiálním kabelem a mikropáskovým vedením.  
 Mikropáskové napájení může být naneseno přímo na substrátu antény. Skládá se 
stejně jako anténa z mikropásku, substrátu, případně vzduchu a zemnící desky, kde platí 
stejná pravidla jako při počítání antény. Šířka tohoto pásku je pak kritickým faktorem 
ovlivňujícím jeho impedanci a popřípadě přizpůsobení dalších připojených částí. Při 
napájení pomocí mikropásku musíme počítat s tím, že se nám část energie vyzáří do 
prostoru nad vedením.  
 Koaxiální kabel má několik částí. Střední vodič (drát, nebo lanko) je obklopen 
určitou vrstvou dielekrického materiálu, na této části je pak stínící vodivá vrstva 
(nejčastěji opletená měď). Poslední vrstva je izolující od vnějších neelektrických vlivů 
(počasí, mechanické vlivy). 
 

 
Obr. 5 Koaxiální kabel. 
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 Na Obr. 5 vidíme koaxiální kabel BEDEN RF240 PE, který je možné používat 
do frekvence 6 GHz při útlumu 0,65 dB/m [13]. V tomto kabelu je vedení vlnou TEM, 
tzn. vektory E a H jsou jak na sebe, tak na směr šíření vlny kolmé.  
 Koaxiální kabel je vhodný pro napájení antén díky jeho mechanické ohebnosti. 
Na konci je nejčastěji opatřen vhodným konektorem, přes který je spojen s anténou. 
Umístění konektoru na anténě hraje velkou roli ve vlastnostech antény, zejména 
v impedančním přizpůsobení. 

2.4  ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN 
 
 V této bakalářské práci budou antény zkoumány zejména v těchto parametrech: 
 

- vstupní činitel odrazu S11: Parametr vyjadřuje vstupní činitel odrazu, jenž se 
uvádí ve formě útlumu odrazu v dB nebo jako bezrozměrná veličina. Vstupní 
činitel odrazu popisuje, jak dobře je anténa přizpůsobena. V případě 
ideálního přizpůsobení by bylo ρ rovno nule a veškerá energie přenesená do 
antény by byla vyzářena nebo spotřebována na ztráty, a energie odražené 
vlny by tedy byla nulová. Vztah mezi S11 v dB a bezrozměrným činitelem 
odrazu ρ. 

20
11

10
S

=ρ .      (1) 

 

Pro úplnost lze dodat, že se impedanční přizpůsobení k napáječi je možné 
hodnotit podle velikosti poměru stojatých vln (PSV). Přičemž ideálně 
přizpůsobená anténa má hodnotu PSV rovnu jedné. Tato veličina je také 
známá pod anglickou zkratkou VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Pro 
činitel odrazu ρ a PSV pak platí vzájemný vztah: 

ρ
ρ

−

+
=

1
1

PSV  (2) 

 
- vstupní impedance antény ZVST : je vlastní impedance antény. Je vhodné, aby 

napájecí vedení mělo charakteristickou impedanci shodnou se vstupní 
impedancí antény. Pokud je anténa v rezonanci, má vstupní impedance pouze 
reálnou složku. 

 
- šířka pásma: je obvykle frekvenční rozmezí, které splňují minimální 

požadavky parametru S11. Řekneme-li, že S11 -10dB je hraniční hodnota, tak 
bereme jako šířku pásma všechny frekvence, které mají hraniční, nebo lepší 
činitel odrazu. 
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- zisk G:  je vlastnost antény přijatou elektromagnetickou energii vyzářit 
jistým směrem. 

G = ηDmax  (3) 

 kde η je účinnost vyzařování antény. Toto platí v případě klasického zisku. 
V literatuře se ještě používá absolutní zisk, který obsahuje i vliv 
impedančního přizpůsobení [13]. 

 

-  činitel směrovosti D: je závislý na funkci záření. Vyjadřuje schopnost antény 
vyzařovat v daném směru. Pokud má anténa zřetelný hlavní lalok, platí 
přibližný vztah: 

 
HE

D
Θ⋅Θ

=
22

35000
max ,    (4) 

 
kde 2ΘE a 2ΘH jsou úhlové šířky hlavního laloku (vertikální a horizontální, E 
a H) 

 
- směrová charakteristika: je graf vyjadřující funkci záření antény. 

 

2.5  VÝHODY A NEVÝHODY PLANÁRNÍCH ANTÉN 
 
 Planární antény mají jak výhody, tak jisté nevýhody, nejvíce však záleží na tom, 
pro jaký účel chceme anténu použít. Protože pro jisté účely je použití těchto antén 
nevhodné, pro jiné však dostačující, je tudíž nutné posuzovat vlastnosti relativně. 
 Mikropáskové antény jsou oproti běžným (např. drátovým) rozměrově menší 
(nízký profil) a jsou i lehčí. Při výrobě je možné použít již velmi známou technolgii na 
vytváření plošných spojů, proto je výroba poměrně levná. Vyleptání antény je možné 
přímo na plošný spoj společně s vysokofrekvenčním obvodem, což je ekonomicky 
výhodné. Díky těmto vlastnostem je můžeme instalovat do trupu letadel, mobilních 
zařízení i na odvrácené strany mobilních telefonů či notebooků. Používají se v řádu 
stovek megahertzů až desítek gigahertzů. Další výhodou je fakt, že po úpravách 
struktury některých částí antény můžeme dosáhnout vícepásmovosti. 
 Nevýhodou těchto typů antén je nízký zisk, výkonová zatížitelnost. Nízký zisk je 
dán faktem, že ve většině případů září do prostoru jedné poloroviny. 

2.6 DVOUPÁSMOVÉ ANTÉNY 
  
  PIFA antény, nebo také invertované F antény jsou velmi jednoduché při návrhu 
na jednu frekvenci (jednopásmové), kde stačí spočítat podle požadované rezonanční 
frekvence délku vyzařovacího segmentu (jedna “noha” se uzemní a na druhou se připojí 
napáječ), a tak se dá v některých případech vyleptat přímo jako plošný spoj.  
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Dvoupásmové PIFA antény, jejichž návrh je již o něco složitější, se nejčastěji 
používají pro mobilní zařízení, která využívají více komunikačních technologií na dvou 
různých frekvencích. Jako přílad zde máme dvoupásmovou PIFA anténu na Obr. 6. [2] 
Ta je napájena pomocí koaxiálního kabelu. Mezi zemnící deskou a mikropáskem je 
použito vzduchu jako substrátu výšky h.  Pro dosažení rezonance na dvou frekvencích je 
ve vyzařovacím pásku vyříznuta štěrbina ve tvaru L (šířky s), která nám jej dělí na dvě 
části. Rozměry pásku1 nám ladí nižší rezonanční kmitočet, zatím co pásek2 vyšší. Na 
opačné straně, než je situováno napájení, je umístěn zkratovací pásek, který nám dělá z 
antény ¼ vlnný rezonátor, díky němuž může být anténa poměrně malá. 
 
 
 
 

pásek2 napájení

pásek1

zkratovací pásek
zamnící deska

L

W

L1

W1

h

s

 
Obr. 6 Obecná dvoupásmová PIFA. 

3 DVOUPÁSMOVÉ PIFA ANTÉNY 
 

V této části bude zaměřena pozornost na dvě vylepšené vícepásmové varianty 
předchozí PIFA antény (Obr. 6), pracujících v pásmu WiFi a WiMAX, jejichž pracovní 
kmitočty budou v rozmezí 2400 – 2484 MHz a 5,725 – 5,825 GHz.  

3.1  PRVNÍ PIFA ANTÉNA 
  

Vylepšení vícepásmové PIFA antény je zejména ve vhodných řezech vyzařovací 
části, díky tomu dokáže rezonovat na dvou různých frekvencích. Největší výhodou je 
její technické provedení, díky kterému je možné anténu zabudovat téměř kamkoliv. 

Provedení PIFA [5] antény je na Obr. 7. Anténa je napájena přes lichoběžníkový 
pásek a konektor koaxiálním kabelem. Samotný motiv antény může být realizován jako 
monoblok z jednoho kusu tvarovaného plechu. Štěrbina ve tvaru L je naladěna na 
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požadované dva pracovní kmitočty. Úsek z bodu O do bodu B rezonuje v nižším 
frekvenčním pásmu. Kratší část, spojující bod O a A rezonuje ve vyšším frekvenčním 
pásmu. Změnou délky parametrů l6 a h3 je možné anténu impedančně přizpůsobit jak pro 
vyšší, tak pro nižší pracovní kmitočet. Motiv antény je pomocí zkratovacího pásku 
galvanicky spojen se zemní deskou. 
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I6I3 I4

I2
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H3

H2

I5

W5
W1

H1

A
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Úzký pásek Úzký pásek

( A)

( B)

( C)

( D)

Úzký pásek

 
Obr. 7 Nákres první PIFA antény. 

3.2 DRUHÁ PIFA ANTÉNA 
 
U této antény [6], podobně jako u předchozí, jsou rozměry tak malé, že se anténa 

bez větších problému vejde do profilu monitoru v laptopu. Velikost vyzařovacího 
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elementu je (VxŠxD) 8x6x18,5mm. Podle dostupné dokumentace by se měla nechat 
snadno naladit na naše požadovaně rezonanční kmitočty. 

Vyzařovací segment je tvořen několika zářezy (Obr. 8), které vytváří rezonanci 
na dvou kmitočtech. Anténa je napájena koaxiálním kabelem v bodě O. Část z bodu B 
do bodu C určuje impedanční přizpůsobení antény. Za to, že je anténa naladitelná na 
dvou frekvencích, vděčíme rozměrům okolo třičtvrtě vlnové délky dvou našich 
frekvencí. Část z bodu O do bodu C pracuje v nižším frekvenčním pásmu (2.400 –2.480 
GHz). Kratší část jdoucí z bodu O do bodu D koresponduje s vyšším frekvenčním 
pásmem (5,725 – 5,825 GHz).  
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y
z
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l4
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Obr. 8 Nákres druhé PIFA antény. 

4 MODELOVÁNÍ ANTÉN 

4.1 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ 

 
Díky velkému zájmu o antény představené v předcházející kapitole vzniklo a 

stále vzniká velké množství jejich variant, které se od sebe odlišují. Numerické modely 
mají různé obory platnosti, některé modely jsou dostatečně přesné pouze pro „nižší“ 
mikrovlnné kmitočty, jiné platí jen v omezeném intervalu rozměrů. Velké rozdíly mezi 
numerickými modely jsou rovněž v jejich výpočetním typu. Některé modely je možno 
popsat vztahy v uzavřeném tvaru, takže jejich výpočetní nároky jsou minimální. Jiné 
modely jsou založeny na numerických metodách. Největší odlišnosti jsou v dosažené 
přesnosti výsledků. 
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Existuje velké množství návrhových programů. Výhodou použití PC je, že ve 
finále obdržíme celou řadu výsledků (např. rozložení proudu na anténě, směrové 
charakteristiky, činitel odrazu, zisk antény atd.), ze kterých je na první pohled patrné, 
zda anténa vyhovuje našim požadavkům. Další výhodou počítačového návrhu je 
parametrické zadávání jednotlivých rozměrů. Při špatném výsledku stačí změnit některý 
z parametrů a analýzu spustit znovu. Tuto výhodu nelze u matematického návrhu 
využít. Parametrické zadávání oceníme zejména při optimalizaci antény. 

Poměrně oblíbeným programem je IE3D od firmy ZÉLAND [8]. Také ANSOFT 
ENSEMBLE [9] je jeden z programů vhodný k návrhu planárních antén. SERENADE 
DESIGN ENVIRONMENT [9] je program, s jehož pomocí lze navrhnout vf obvod. 
CST MICROWAVE STUDIO [10] je soubor programů pro elektromagnetickou analýzu 
a návrh ve velkém kmitočtovém rozsahu.  

Pro modelování byl vybrán program IE3D od společnosti ZELAND [8]. Tento 
program je založen na řešení Maxwellových rovnic v integrálním tvaru metodou 
momentů ve frekvenční oblasti a je vhodný pro modelování planárních struktur. 

4.2 MODELOVÁNÍ PRVNÍ ANTÉNY 
 

Původní rozměry antény PIFA (kap. 3.1) byly převzaty z [5] a v programu IE3D 
byl vytvořen model antény. Ten byl dále modifikován s cílem prozkoumat detailněji 
vlastnosti antény, aby ji bylo možno naladit na požadovaná frekvenční pásma. Pro 
finální naladění byly použity optimalizační algoritmy z programu IE3D.  

 

 
Obr. 9 Modelovaná první antény. 

 
Po namodelování antény a následné simulace rezonovala anténa na frekvencích 

2,4 GHz a na 5,2 GHz, proto byla nutná optimalizace některých rozměrů a to zejména 
umístěním napájecího lichoběžníku a změnou rozměru l4 (Obr. 7), který koresponduje 
s vyšší frekvencí. Výsledný model antény má následující parametry (Obr. 7): l1 = 40, l2 
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= 16,3,   l3 = 1, l4 =5,37; l5 = 13,5; l6 = 4,8; l7 = 7,1; l8 = 0,8; w1 = 8; w2 = 5; w3 = 2; w4 
= 2,5; w5 = 1; h1 = 8; h2 = 6,9; h3 = 3 

Po úspěšném dokončení optimalizace vyšel parametr S[1;1] (činitel odrazu) 
takto (Obr. 10)  

 
Obr. 10 Parametr S11  první antény (kap. 3.1). 

 
Z grafu můžeme vyčíst, že anténa na daných frekvencích poměrně dobře 

rezonuje, činitel odrazu je na frekvenci 5,77 GHz až -22,5 dB, což je velmi dobré. 
Modul parametru S11  na nižším kmitočtu není už tak dobrý, ale obsahuje celou šířku 
potřebného pásma. 

Z vyzařovacích diagramů (Obr. 13 a 14) můžeme na nižší frekvenci 
vypozorovat, že anténa má hlavní vyzařovací lalok se ziskem okolo 2dBi. Zatímco na 
horním kmitočtu není hlavní lalok situován v přímém směru, ale vyzařuje v úhlu od osy 
z, zisk v tomto směru je 2,5 dBi. 
 

 12



z

x

y

  

 
Obr. 11 :Vyzařovací diagram pro f = 2,45GHz 

fialová křivka je pro rovinu z-y, černá pak pro rovinu z-x 
 

 
Obr. 12 Vyzařovací diagram pro f = 5,77GHz 

fialová křivka je pro rovinu z-y, černá pak pro rovinu z-x 
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4.3 MODELOVÁNÍ DRUHÉ ANTÉNY 
 

Výsledek, okamžitě po namodelování druhé antény (kap. 3.2), byl velice 
neuspokojivý, rezonoval pouze na jedné frekvenci a to okolo 3,5 GHz a v grafu S-
parametru byl jistý náznak druhé rezonance někde nad 6 GHz, proto bylo nutné ladit 
anténu. 

 

 
Obr. 13 Modelovaná druhá anténa. 

 
  Nejprve jsem se pokusil ladit umístěním napájecího konektoru, tím se podařilo 
dosáhnout rezonance na 5,7 GHz. Poté jsem měnil šířku a umístění úzkého pásku, který 
spojuje zem a vyzařovací část. To však rozladilo také vyšší rezonanci, a přesto byl na 
kmitočtu 2,4 GHz S11-parametr jen okolo -2 dB, což je dost málo. V další části 
optimalizace jsem změnil rozměry ploch D a C viz Obr. 8, ale nepodařilo se na nižším 
kmitočtu naladit, zato na vyšším rezonovala velice dobře. Navíc se začala objevovat 
parazitní rezonance. Při dalším ladění se měnily všechny rozměry, které mají mít vliv na 
rezonanci. Nakonec se objevila rezonance, jak na námi požadované frekvenci 2,45 GHz, 
tak i na 5,775 GHz, ale parazitní rezonance na 3,75 GHz  (viz Obr. 16) se nepodařila 
odladit. S11-parametr na 2,45GHz je poměrně nízký (pouze -7 dB) a průběh této 
závislosti je dost strmý, proto neobsáhne cele pásmo WiFi 2,4 GHz. Konečné rozměry 
vyšly takto (Obr. 8) : l1 =13,25; l2 = 2,2; l3 = 9,8; l4 = 4; l5 = 2,5; l6 = 13,25; l7 = 45;  w1 = 
2,5; w2 = 6; w3 = 8; w4 = 3; w5 = 1,5;  h1 = 3; h2 = 5 (všechny rozměry jsou v mm). 
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Obr. 14 Parametr S11  druhé antény (kap. 3.2). 

 
Podle vyzařovacích charakteristik můžeme pozorovat, že anténa vyzařuje velmi 

dobře na frekvenci 5,775 GHz, hlavní lalok, který září rovnoběžně s osou z, má relativní 
zisk 6 dBi. Na kmitočtu 2,45 GHz je směr hlavního vyzařování trochu vyosen, nicméně 
zisk je 2,5 dBi. V grafech je vidět, že vždy jeden bod má velmi nízkou hodnotu, to je 
dáno zřejmě chybou výpočtu 
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Obr. 15 Vyzařovací diagram pro f = 2,45 GHz 

fialová křivka je pro rovinu z-y, černá pak pro rovinu z-x 

 
Obr. 16 :Vyzařovací diagram pro f = 5,77 GHz 

fialová křivka je pro rovinu z-y, černá pak pro rovinu z-x 
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4.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SIMULACÍ 
   
 Hlavní výhodou první antény je její poměrně jednoduchá přeladitelnost, pomocí 
dvou rozměrů jednoduše měníme frekvenční pásma. I činitel odrazu S11 je u této antény 
velmi dobrý a zahrnuje obě pásma, dokonce šířka pásma na vyšším kmitočtu je tak 
velká, že by zřejmě dokázala pojmout i normu 802.11a (5150 – 5725 MHz). Vyzařovací 
charakteristiky jsou trochu horší, jednak nám nevyzařuje na vyšší frekvenci před sebe a 
také její zisk je jen okolo 2 dBi. Její hlavní výhodou jsou malé rozměry, které ji dovolují 
zabudovat bez obtíží téměř kamkoli. 
 Druhá anténa má několik dobrých výsledků, zejména co se týče zisku na vyšším 
pásmu. Zde se vyzařovací lalok nachází přímo v ose z a jeho zisk je 6 dBi. V nižším 
pásmu je převážná část energie vyzařována kolmo k ose z, což není úplně žádoucí, 
nicméně zisk je menší než 2dBi. Bohužel tato anténa není dobře impedančně 
přizpůsobena. Zejména v pásmu 2,4 GHz je přizpůsobení velice špatné. Dále se zde 
objevuje další parazitní rezonance v pásmu 3,75 GHz, což je nežádoucí. Přizpůsobení 
na nižším kmitočtu je dobré, S11 parametr je až -18dB. Celkové rozměry antény jsou 
téměř srovnatelné s první anténou. 
 S ohledem na výsledky musím říci, že pro realizaci bude nejvhodnější první 
modelovaná anténa. Její výsledky jsou v porovnání s druhou anténou uspokojivější, 
zejména co se týče přizpůsobení. U antény č. 2 se vyskytuje parazitní rezonance okolo 
3,75 GHz a navíc přizpůsobení ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz je velmi špatné. Naopak 
zisk je v tomto případě lepší, to ale nevyváží její špatný průběh S11 parametru. Také 
složitost výroby bude u první antény menší, zde stačí vyříznout požadovaný profil, na 
vhodných místech jej ohnout a připájet konektor. 
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4.5  PARAMETRICKÁ ANALÝZA 
 

 V této části budu zjišťovat, s jak velkou přesností bude muset být vybraná anténa 
vyrobena. K tomu mi poslouží znovu program IE3D a jeho moduly. 
 Na Obr. 17 je znázorněno, kterých částí se analýza týká. Velikost změn 
geometrických částí od původních hodnot jsem volil tak, aby byly zřejmé alespoň 
minimální rozdíly, nebo pokud to dovolovaly geometrické rozměry. 
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Obr. 17 Části parametrické analýzy (hodnoty změn jsou v mm). 
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Z prvního výsledného grafu (Obr. 18) můžeme říci, že při změně vzdálenosti 
ohnutého pásku (část A) od části B se nám anténa na spodním kmitočtu nerozladila 
vůbec, zato na horním kmitočtu je zde rozladění již patné. Tato část nám ovlivňuje také 
kvalitu přizpůsobení v pásmu 2,4 GHz.  
 Velikost části B nám „hýbe“ s rezonancí ve vyšším pásmu, což odpovídá 
předpokladům (Obr. 19). 
 Část C velice mění kvalitu přizpůsobení na obou rezonančních frekvencích 
(Obr. 20). 

  
Obr. 18 Změna parametru A Obr. 19 Změna parametru B 

zelený graf o -1 mm zelený graf o -1 mm 
 červený graf o +1 mm  červený graf o +1 mm 

  

 
Obr. 20 Změna parametru C Obr. 21 Změna parametru D 

zelený graf o -1 mm zelený graf o -0,5 mm 
 červený graf o +1 mm  červený graf o +0,5 mm 
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Další změna antény, jež stojí za řeč, je v části E. Zde je patrné ladění vyššího 
rezonančního kmitočtu (Obr. 22). 
 Změna části G opět ladí vyšší kmitočet (Obr. 24).  
 Pokud se zemnící plocha zmenší podle naznačení v bodě H, začne být velmi 
špatně přizpůsobená, a to na obou kmitočtech. V opačném případě se již přizpůsobení 
tolik nemění. Rezonanční kmitočty se mění jen minimálně, pokud vezmeme v potaz, že 
je tato část širší o 2 mm (Obr. 25). 

Obr. 22 Změna parametru E 

 č  

Obr. 23 Změna parametru F 

  
zelený graf o -0,5 mm zelený graf o -0,5 mm 
ervený graf o +0,5 mm červený graf o +0,5 mm

  

Obr. 24 Změna parametru G 

 č  

Obr. 25 Změna parametru H 

  
zelený graf o -0,5 mm zelený graf o -2 mm 
ervený graf o +0,5 mm

 
červený graf o +2 mm
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Na Obr. 26 vidíme, jak nám délka zemnící plochy (část I) výrazně mění 
přizpůsobení na nižším kmitočtovém pásmu, toho by se dalo využít při případných 
úpravách antény po výrobě prototypu. 
 Část J mění výrazněji spíše kvalitu než frekvenci rezonance na vyšším kmitočtu 
(Obr. 27). 
 Zato šířka menšího pásku (část K) ovlivňuje značně frekvenci, na které je anténa 
přizpůsobena (Obr. 28). 

 
Obr. 26 Změna parametru I 

zelený graf o -2 mm 
 červený graf o +2 mm 

 

Obr. 27 Změna parametru J 
zelený graf o -2 mm 

 červený graf o +2 mm 
 

Obr. 28 Změna parametru K Obr. 29 Změna parametru L 
zelený graf o -0,5 mm 

 červený graf o +0,5 mm 
 

zelený graf o -0,5 mm 
 červený graf o +0,5 mm 
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 Z těchto (Obr. 30 a 31) výsledků lze říct, že změny částí M a N nemají na 
rozladění antény žádný vliv. Jedná se o naklonění ohnutého pásku (Obr. 17), jeho 
výroba díky tomuto poznatku bude méně náchylná na přesnost ohybu.  
 Dokonce ani vyosení vyzařovacího segmentu nám příliš parametry antény 
nemění (Obr. 32 a 33). 

Obr. 30 Změna parametru M 

 č  

Obr. 31 Změna parametru N 

  
zelený graf o -0,5 mm 
ervený graf o +0,5 mm

 

zelený graf o -0,5 mm 
červený graf o +0,5 mm

 

 
Obr. 32 Změna parametru O 

 č  

Obr. 33 Změna parametru P 

  
zelený graf o -0,5 mm zelený graf o -1 mm 
ervený graf o +0,5 mm červený graf o +1 mm
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 Při posouvání lichoběžníkového napájecího pásku, jak je vidět na obrázku níže, 

u antény nad zemní plochou a to o 
vidíme vliv na kvalitu rezonance vyššího pásma. 
 V poslední části je měněna výška motiv
±1mm.  Z Obr. 35 a 36 je patrné, jak se výrazně mění rezonance v obou pásmech. 
Pokud snižujeme výšku motivu, obě pracovní frekvence se přelaďují směrem k vyšším 
kmitočtům a naopak. Tuto skutečnost musíme při výrobě brát v potaz, popřípadě jí 
můžeme využít pro doladění prototypu.  

 
Obr. 34 Změna parametru Q 

 č  
 

zelený graf o -1 mm 
ervený graf o +1 mm

Obr. 35 Změna parametru R o -1 mm Obr. 36 Změna parametru R o +1 mm 
(výška substrátu) (výška substrátu) 
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 Z výsledků analýzy můžeme konstatovat, že minimální náchylnost na rozladění 

 

 

antény je v částech A, C, D, F, L, M, N, O, P, Q. To se jednak týká umístění celého 
motivu rezonančních částí nad zemní plochou, ale také nepřesnosti ohnutí a 
rovnoběžnosti delšího pásku (Obr. 7, část B). V těchto případech může výroba méně 
přesná. Zato v částech které mají na anténu velký vliv, je potřeba dbát na přesnost 
provedení; to se týká zejména velikosti zemnící plochy. Dále také všechny geometrické 
rozměry menšího pásku. Zejména je však nutné dodržet vzdálenost zemnící plochy od 
motivu antény, zde se mění přizpůsobení znatelněji, než tomu bylo v předchozích 
případech. Na závěr parametrické analýzy můžeme říci, že pokud bude přesnost všech 
rozměrů na desetiny milimetru, měly by se vlastnosti antény dostatečně přibližovat 
teoretickým předpokladům. 
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5 REALIZACE ANTÉNY 
 

celkové realizaci antény. A to od technologie 
ýroby profilu, až po připájení konektoru. 

ě jednoduchá, zvláště 
ěry jsou moc malé na pilování či stříhání. Bylo 

 V této části se bude hovořit o 
v

5.1 POPIS VÝROBY 
 

 Z výsledných rozměrů bylo jasné, že výroba nebude úpln
realizace výřezu ve tvaru L. Jeho rozm
proto nutné na výrobu profilu použít některou z dokonalejších technologií pro obrábění 
plechů. Jedna z možností, která se nabízí, je řezání výkonným laserem. Nakreslil jsem 
proto výkres a poslal ho spolu s instrukcemi a plechem přímo pracovníkovi, který na 
tomto stroji pracuje. První problém, který se naskytl, byl fakt, že laserem se nedají řezat 
lesklé materiály, bohužel měď do této skupiny patřila. Proto jsem po další konzultaci 
zvolil jako výrobní materiál zinek 0,5 mm. Řezání takto slabého plechu muselo být 
velmi pomalé a výkon laseru byl nastaven na minimum. Pokud by se takto anténa začala 
vyrábět hromadně, její cena by byla příliš vysoká. Nejlepší variantou by bylo vyrobit 
formu do lisu a profily lisovat sériově.  Na Obr. 37 vidíme již hotový profil antény. Jak 
je vidět, profil v sobě nese všechny plochy antény, na Obr. 38 jsou již jednotlivé části 
ohnuty a na lichoběžníkový pásek připájen konektor. To však nebylo úplně jednoduché, 
vzhledem k tomu, jak je plech silný (0,5mm), nebyly některé ohyby tak prudce zahnuty 
jak bych si představoval. 
   

 
Obr. 37 Vyrobený profil antény. 
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Obr. 38 Realizovaná anténa. 

 

5.2 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ – S11  PARAMETRU 
  
 Nyní je na řadě ověřit zda se anténa chová podle dřívějších teoretických 
předpokladů. První měření bylo provedeno v laboratoři Vysokého učení technického v 
Brně na analyzátoru Agilent E8364B (Obr. 39), který je schopen měření ve frekvenčním 
rozsahu 10MHz – 50GHz. Pro potřeby měření v pásmech WiFi (2,4-2,48 GHz) a 
WiMAX (5,725-5,825 GHz) je tedy vhodný. Jedná se o moderní přístroj s vlastním 
operačním systémem a širokou škálou rozhraní pro připojení vnějších zařízení (paralelní 
rozhraní, USB, LAN). Při měření parametrů antény byl analyzátor propojen přímo do 
PC a data byla importována do programu MS Excel. Výstupem pak byla tabulka 
aktuálně měřených hodnot S11 v daném frekvenčním pásmu a graf závislosti S11 na 
frekvenci. Měřené rozmezí bylo v pásmu od 2 – 7,5 GHz. 
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Obr. 39 Analyzátor Agilent E8364B. 

Graf závislosti S11 parametrů na frekvenci, získaný výše popsaným způsobem, je 
zobrazen na Obr. 40. Obě rezonanční frekvence jsou zřetelné.  
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Obr. 40 Závislost S11 parametru na frekvenci. 

Na Obr. 41 můžeme porovnat teoretické předpoklady parametru S11 se skutečně 
naměřenými. Na první pohled lze vidět, že rezonanční kmitočty jsou téměř shodné. Zato 
přizpůsobení na vyšším kmitočtu je přibližně o 10 dB horší než bylo předpokládáno. 
Pokud ovšem vezmeme jako hraniční hodnotu činitele odrazu S11 -10dB, anténa bude 
bez problémů schopna pracovat na požadovaných kmitočtech (2,4-2,48 a 5,725-5,825 
GHz). 
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POROVNÁNÍ S11 PARAMETRU
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Obr. 41 Porovnání S11 parametru v závislosti na frekvenci. 

5.3 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ – SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY 
  
 Měření bylo provedeno v bezodrazové komoře na Katedře radiolokace 
Univerzity obrany ČR pod vedením Ing. Miroslava Zemana. Bohužel toto měření, 
vzhledem k provedení kabeláže (bez optického oddělení) a charakteru točny (pulsy ze  
snímačů), musíme brát pouze orientačně! Další příčinou nepřesného měření byl způsob 
uchycení antény (Obr. 42), zde vidíme, jak je zemnící plocha antény sevřena mezi 
dvěma polystyreny, které mohou mít na anténu nepředvídatelný vliv. 
 

 
Obr. 42 Měření v bezodrazové komoře – detail. 
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Obr. 43 Měření v bezodrazové komoře – celek. 

 

 Níže jsou naměřené směrové charakteristiky, které byly změřeny ve dvou 
rovinách. První měření proběhlo tak, že anténa byla umístěna do bezodrazové komory 
svisle, SMA konektorem vodorovně. Byly tak proměřeny směrové charakteristiky 
v rovině kolmé k anténě v jednotlivých pásmech. Tyto charakteristiky jsou zobrazeny 
na Obr. 44 a 45. 

Při druhém měření byly proměřeny směrové charakteristiky v rovině plochy 
antény, kdy anténa byla umístěna v bezodrazové komoře horizontálně. Směrové 
charakteristiky pro jednotlivé frekvence jsou zobrazeny na Obr. 46 a 47. 
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Obr. 44 Směrová charakteristika pro rovinu kolmou k anténě, pro f = 2,45 GHz. 

 
 

Obr. 45 Směrová charakteristika pro rovinu kolmou k anténě, pro f = 5,77 GHz. 
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Obr. 46 Směrová charakteristika pro rovinu rovnoběžnou s anténou, pro f = 2,45 GHz. 

 
Obr. 47 Směrová charakteristika pro rovinu rovnoběžnou s anténou, pro f = 5,77 GHz. 
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Výše uvedené směrové charakteristiky nenesou informaci o zisku antény. 
Hodnoty jsou relativní, neboť není ocejchována přenosová cesta. Zisk by šlo určit např. 
tak, že by anténa byla měřena vůči referenční anténě, nebo dané hodnotě. 

Z naměřených výsledku je zřejmý přibližný charakter záření. Lze usoudit, že 
anténa je spíše všesměrová a to na obou pracovních pásmech. V rovině kolmé na anténu 
není zřejmý žádný hlavní lalok vyzařování. Při porovnání měřených výsledků 
s teoretickými se na první pohled příliš neshodují. 

6 ZÁVĚR 
V této bakalářské práci byla zaměřena pozornost na planární antény s cílem 

podrobně prostudovat dvě PIFA antény pro dvoupásmový provoz. Simulací v programu 
IE3D™ bylo zjištěno, že první ze studovaných antén je pro praktické využití použitelná. 
Simulované vlastnosti druhé antény se jevily velice slibně, ale nakonec se ji nepodařilo 
dostatečně přizpůsobit a výskyt parazitní rezonance byl natolik nepříznivý, že pro 
realizaci vybrána nebyla. Velmi dobře ovšem odpovídaly teoretické a naměřené 
hodnoty parametru S11 první antény. Střední hodnoty rezonance na obou pracovních 
frekvencích byly až na minimální rozdíly srovnatelné, pouze modul S11 ve vyšším 
pracovním pásmu byl přibližně o 10 dB horší, než v teoretických předpokladech.  
Rozdílné hodnoty simulací a měření již realizované antény byly zřejmě způsobeny buď 
nepřesnou výrobou, nebo použitím příliš silného plechu v poměru velikosti antény. Na 
přesnost výroby jsou vzhledem k malým rozměrům kladeny nemalé nároky. Špičkové 
hodnoty S11 parametru jsou -15 dB pro pásmo WiFi (2,45GHz) a -11,1 dB pro WiMAX 
(5,775 GHz). Pro jednotlivá pásma v celé jejich šířce pak platí následující. V pásmu 
WiFi (2,4-2,48 GHz) S11 = – 9,95 dB a pro WiMAX (5,725-5,825 GHz) S11 = –11,1 dB. 

Závěrem lze říci, že byla vyrobena funkční anténa pracující na všech 
požadovaných pásmech, tj. WiFi (2,45GHz)  a WiMAX (5,775 GHz). 
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