


 
 



 
 



ABSTRAKT 
Diplomová práce se v první části zabývá návrhem jednoho anténního prvku anténního 
pole pro příjem signálu digitální televize. Rezonanční kmitočet antény je 4,7 GHz, 
anténa pracuje v kmitočtovém pásmu 4,4 až 5,0 GHz. Vlastnosti jednoho anténního 
prvku jsou ověřeny v programech CST Microwave Studio a Ansoft Designer. Výsledný 
prvek je experimentálně vyroben. 

Druhá část je věnována návrhu mikropáskového děliče, anténní řady 2x2 prvky  
a anténní řady 4x4 prvky. Anténní řada 4x4 byla vyrobena a byly změřeny její 
vlastnosti. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Planární anténa, anténní řada, mikropáskový dělič, Ansoft Designer, CST Microwave 
Studio. 

ABSTRACT 
The master’s thesis deals in first part with the design of a single antenna element of an 
antenna array for receiving the digital TV. The resonant frequency of the antenna is 
4.7 GHz, the antenna operates in the frequency band 4.4 to 5.0 GHz. Properties of the 
antenna are verified in programs CST Microwave Studio and Ansoft Designer. The final 
antenna element is experimentally produced. 

The second part is devoted to microstrip divider, 2x2 elements antenna array and 4x4 
elements antenna array. The antenna array 4x4 elements was produced and its properties 
were measured. 

KEYWORDS 
Planar antenna, antenna aray, microstrip divider, Ansoft Designer, CST Microwave 
Studio. 
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ÚVOD 
V roce 1864 skotský fyzik James Clerk Maxwell objevil, že optické  
a elektromagnetické vlnění jsou stejné povahy a jejich popis lze vyjádřit čtyřmi 
rovnicemi. Tyto rovnice vysvětlují všechny známé zákonitosti elektrických  
a magnetických polí [1]. 

V roce 1887 německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz využil teorii Maxwellových 
rovnic v praxi. Hertzova aparatura se skládala z induktoru s jiskřištěm v jednom rohu 
místnosti a oscilátoru (dvou kovových koulí vzájemně vzdálených jen pětinu milimetru 
s připojeným kusem drátu coby anténou) ve druhém rohu. Po spuštění induktoru se 
objevily jiskry i na druhé aparatuře. Tím byl poprvé dokázán přenos elektrické energie 
bez použití vodičů. Hertz dále dokázal, že se elektromagnetické vlny mohou odrážet  
a lámat, a že tedy mají stejný charakter jako světlo. 

Bezdrátová komunikace má v podstatě dva otce. Tím prvním je ruský fyzik 
Alexander Štěpanovič Popov, který byl požádán, aby pro petrohradskou 
meteorologickou stanici zkonstruoval registrátor bouřek. Ukázalo se však, že jeho 
„bleskojev“ reagoval nejen na blesky, ale i na umělé záblesky, krátké a dlouhé 
telegrafické tečky a čárky. Popovův přístroj (bleskosvod jako anténa, koherer, telegrafní 
relé a zvonek) byl první telegrafní stanicí, která fungovala bez „drátů“. V roce 1896 
veřejně předvedl spojení mezi budovami petrohradské univerzity na vzdálenost 250 
metrů pomocí symbolické depeše, vysílané v Morseově abecedě. A.Š. Popov si svůj 
vynález nepatentoval. 

Z tohoto důvodu je za otce bezdrátové komunikace považován Ital Guglielmo 
Marchese Marconi. V roce 1897 překonal bezdrátovou komunikací vzdálenost 5 km  
a byl mu vydán patent na bezdrátovou komunikaci. Popov dostal patent v roce 1900 za 
zdokonalení kohereru pro telegrafní signalizaci. V roce 1909 byla Marconimu udělena 
Nobelova cena, spolu s ním ji dostal němec Ferdinand Brown za zdokonalení 
bezdrátové komunikace [1]. 

Hlavním prvkem zařízení bezdrátové komunikace je anténa. Vlastnosti 
bezdrátového zařízení jsou výrazně ovlivněny vlastnostmi použité antény. Kromě 
technických parametrů antén (zisk, směrové vlastnosti, polarizace, šířka pásma, 
impedanční přizpůsobení, atd.) je třeba brát v úvahu rovněž velikost antén (nízký 
profil), cenu výroby a nízkou hmotnost. Vhodným řešením, které je kompromisem mezi 
výše uvedenými protichůdnými požadavky, může být v mnoha aplikacích planární 
(mikropásková) anténa. 

Cílem diplomové práce je navrhnout planární anténní řadu sestávající se z matice 
4×4 anténních prvků s rezonančním kmitočtem fr = 4,7 GHz, která bude mít 
v pracovním pásmu 4,4 – 5 GHz činitel odrazu s11 menší než –15 dB. 
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1 UWB TECHNOLOGIE 
Systémy Ultra Wide Band, neboli systémy s velmi velkou šířkou pásma patří  
k perspektivním systémům moderní rádiové komunikace. O UWB technologii je možné 
hovořit, pokud je šířka pásma alespoň 500 MHz, nebo pokud je splněna podmínka [4]: 

 

 
c

f

f

B
>0,2, (1.1) 

 
kde Bf je šířka pásma pro pokles o 10 dB a fc je střední kmitočet daného pásma. Při 
UWB komunikaci se nepoužívá k přenosu informace harmonická nosná, ale informace 
je zakódována přímo v krátkých pulsech (řádově ns). Využívají se především Gaussův 
puls, Gaussův monocykl a Gausův doublet, popřípadě tzv. ortogonální Hermiteovský 
puls. Jednotlivé pulsy nelze přenášet v komunikačním kanále, proto musí být nejprve 
vytvořen sled těchto pulsů, který je následně namodulován na signál, který je určen 
k přenosu [4]. 

Nejčastěji jsou použity modulace PPM (Pulse Position Modulation), modulace  
Bi-phase, modulace PAM (Pulse Amplitude Modulation), klíčování on-off.  
Při použití modulace PPM jsou jednotlivé pulsy vysílány v předstihu, nebo naopak 
zpožděny U modulace Bi-phase jsou jednotlivé pulsy vysílány nezměněny, nebo 
invertovány. Podobně modulace PAM využívá principu, kdy je jeden puls vysílán 
s větší amplitudou než jiný. Poslední způsob pracuje na principu poslání nebo neposlání 
pulsu. 

Vzhledem k velké šířce pásma budou UWB systémy zasahovat do kmitočtových 
pásem využívaných mnoha jinými systémy. Z tohoto důvodu je nutné definovat 
spektrální masku pro UWB, která minimalizuje interference s těmito systémy.  

2 PLANÁRNÍ ANTÉNY 
Mikropáskové antény se objevují již v roce 1953, jejich rozmach však nastal až v 70. 
letech, kdy byly vyrobeny vhodné substráty (materiály) pro praktické použití. V dnešní 
době jsou mikropáskové antény velice rozšířené. Planární antény se používají na 
kmitočtech od 100 MHz výše. Na nižších frekvencích by byly planární antény příliš 
rozměrné, neboť velikost anténního prvku typicky odpovídá polovině vlnové délky 
zpracovaného signálu. 

Díky nízkému profilu lze planární antény snadno umístit do mobilních telefonů, 
na trupy letadel či karoserie automobilů. Technologie výroby planárních antén je stejná 
jako u tištěných spojů, z čehož plyne její ekonomická nenáročnost. Nevýhodou je 
úzkopásmovost a menší zisk planárních antén. 
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2.1 Flíčková anténa 

Flíčková anténa (anglicky patch antenna) je nejrozšířenějším typem mikropáskových 
antén. Anténa je tvořena vodivým prvkem o rozměrech přibližně  
λ/2 × λ/2, kde λ je délka vlny na dielektrickém substrátu o výšce h a permitivitě εr. Na 
spodní straně substrátu je nanesena vodivá vrstva, která plní funkci zemní plochy 
(reflektoru).  

 

Obr. 2.1: Flíčková anténa napájena: a) mikropáskem b) koaxiální sondou. 

2.2 Napájení flíčkových antén 

Nejčastěji je flíčková anténa napájena koaxiální sondou, nebo mikropáskovým vedením 
viz Obr. 2.1 [2] [3]. Dále je možno použít napájení skrz napájecí štěrbinu. 

2.2.1 Napájení mikropáskovým vedením 
Buzení antény pomocí mikropásku je přirozenou a snadnou cestou, jelikož se motiv 
vedení vyrobí současně s anténním prvkem. Další výhodou je snadné spojování antén 
do anténních soustav. Nevýhodou použití této metody napájení může být deformace 
směrové charakteristiky vlivem parazitního vyzařování mikropásku. Šířka napájecího 
mikropásku musí být navržena tak, aby vedení mělo charakteristickou impedanci Zo. Ve 
většině případů je požadovaná charakteristická impedance o velikosti Zo=50 Ω [2]. 

2.2.2 Napájení pomocí koaxiální sondy 
Dalším hojně používaným druhem napájení je použití koaxiální sondy. Vnější vodič 
koaxiálního vedení je připojen k zemní desce. Vnitřní vodič je skrz otvor připevněn 
k anténnímu prvku. Z výše uvedeného postupu plyne jasná výhoda  
i nevýhoda. Napájení nevytváří parazitní vyzařování a tudíž neovlivňuje směrové 
charakteristiky. Na druhou stranu je výroba náročnější – musí se vrtat do substrátu. 
Další nevýhodou je, že se antény hůře spojují do soustav [2]. 

2.2.3 Napájení pomocí napájecí štěrbiny 
Flíčková anténa s aperturovým napájením se skládá ze tří vrstev. Anténní flíček je 
umístěn na nejvyšší vrstvě. Prostřední vrstvu tvoří zemní plocha, v níž se nachází 
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štěrbina. Štěrbina bývá obvykle umístěna pod středem flíčku. Poslední třetí vrstvu tvoří 
mikropáskové napájecí vedení, které používá stejnou zemní plochu jako flíček (Obr. 
2.2). 

 

Obr. 2.2: Struktura aperturově napájené antény. 

 

Při použití aperturové vazby může mít každá vrstva jiný optimální substrát, protože 
vrstvy jsou na sobě nezávislé a spojené pouze štěrbinou. Štěrbina může mít různý tvar, 
díky kterému lze dosáhnout různé šířky pásma. Nejčastěji používané jsou obdélníková 
štěrbina, kruhová štěrbina a štěrbina ve tvaru H nebo U [1]. 

 

2.2.4 Nejčastější tvary flí čkových antén 
Na Obr. 2.3 jsou zobrazeny možné tvary flíčkových antén. Nejčastěji jsou používány 
flíčky ve tvaru čtverce, obdélníka, disku a kruhu. 

 

 

Obr. 2.3: Různé tvary flíčkových antén. 
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3 NÁVRH FLÍ ČKOVÉ ANTÉNY 
Návrh flíčkové antény se skládá z několika kroků. Nejprve je nutné spočítat teoretické 
rozměry antény, dále pak přichází na řadu samotné modelování antény v určitém 
komerčně dostupném programu. 

3.1 Teoretický návrh flíčkové antény 

Prvním krokem návrhu je výpočet rozměrů anténní struktury na vybraném pracovním 
kmitočtu. Anténa je navržena pro kmitočet fr = 4,7 GHz. Geometrie a všechny hlavní 
parametry navrhované antény jsou znázorněny na Obr. 3.1. Tato anténa je vyleptána na 
nízko-ztrátovém dielektrickém substrátu Cuclad 217 s relativní permitivitou εr = 2,17 
s tloušťkou h = 1,524 mm a skládá se ze štěrbiny na okraji zemní plochy a napájecím 
mikropásku tvaru L. Celková velikost antény je dána šířkou flíčku Wground a délky flíčku 
Lground.  

 

 

Obr. 3.1: Struktura antény. 

Postup při teoretickém návrhu antény je následující [2]: 

• Vypočítat šířku W anténního prvku [2]: 

 ]1ln[ −= /h)(λhλW dd  , (3.1) 

kde h značí výšku substrátu a λd značí délku vlny v substrátu [2]: 
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rr

d
εf

c
λ =  . (3.2) 

Zde c značí rychlost světla, fr pracovní kmitočet antény a εr relativní permitivitu 
použitého substrátu. 

• Vypočítat délku L anténního prvku [2]: 

 
fr εf

c
L

2
=  , (3.3) 

kde c značí rychlost světla, fr pracovní kmitočet antény a εf značí efektivní 
permitivitu, kterou vypočteme podle vztahu [2]: 
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Zde je εr relativní permitivita substrátu, h je jeho výška a W je šířka anténního 
flíčku. 

• Určit šířku napájecího mikropásku tak, aby vedení mělo charakteristickou 
impedanci Z0 = 50 Ω: 

Pomocné proměnné a, b [2]: 
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π
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260= .  (3.6) 

Šířka mikropásku w potom bude [2]: 
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hw ,  pro  a > 1,52,  (3.7a) 
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Jelikož motiv antény vychází z [6], můžeme počítání rozměrů vynechat. Musíme 
však vypočítat šířku napájecího 50-ti a 100 ohmového mikropásku. Jak je popsáno výše, 
nejprve se určí pomocné proměnné a, b podle vztahů (3.5) a (3.6), následně se určí šířka 
mikropásku w (3.7).  
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Šířka mikropásku pro w potom bude: 
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Podobně pro 100Ω-ový mikropásek: 
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Šířka mikropásku pro w potom bude: 
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Všechny rozměry antény jsou zobrazeny v tabulce Tab.3.1. 

Tab. 3.1 Tabulka rozměrů flíčku. 

Tabulka rozměrů antény 

Rozměr  Hodnota [mm] 
šířka antény Wground 18,00 
délka antény Lground 41,00 
délka štěrbiny Lslot 17,00 
šířka štěrbiny Wslot 7,00 
délka posunu Loffset 8,00 
Délka pahýlu Lstub 2,00 
Šířka w100 1,39 
Šířka w50 4,78 

3.2 Modelování antén v programu CST STUDIO SUITE 

CST STUDIO SUITE je specializovaný nástroj pro rychlou a přesnou simulaci 
vysokofrekvenčních struktur jako jsou antény, filtry, planární a vícevrstvé struktury. 
Simulaci lze spustit v časové i kmitočtové oblasti. 

Jakmile je program CST STUDIO SUITE spuštěn, je nutné zvolit typ programu, ve 
kterém se bude daný komponent vytvářet. Výběr se provede zvolením programu CST 
MICROWAVE STUDIO, viz Obr. 3.2. Dále je nutné zvolit, jaký projekt budeme 
vytvářet. Vybereme položku Antenna (Planar), čímž se nám určí jednotky, ve kterých 
budeme danou anténu zadávat (mm, GHz, otevřené prostředí a okrajové podmínky), viz 
Obr 3.3. Všechny tyto parametry můžeme upravovat pomocí ikon zobrazených na Obr 
3.4. Pomocí třetí ikony zleva se určí frekvenční rozsah, na kterém chceme danou anténu 
počítat. 



 8 

 

Obr. 3.2: Hlavní okno programu CST STUDIO Suite. 

 

Obr. 3.3: Okno výběru typu projektu. 

 
Obr. 3.4: Ikony pro změnu nastavení projektu a „kreslení“ motivu. 
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Jakmile jsou zvoleny jednotlivé parametry modelu, je třeba vytvořit motiv antény, 
pomocí šedých ikon geometrických tvarů (Obr 3.4). Vybereme Create Brick, stiskneme 
Esc a objeví se okno pro zadání souřadnic daného prvku, viz Obr 3.5. Zde zadáme 
název motivu, jeho x-ové, y-ové a z-ové souřadnice, materiál, z kterého je komponenta 
vyrobena (PEC – perfektní elektrický vodič, vakuum, určitý substrát), popřípadě název 
komponenty. 

 
Obr. 3.5: Okno zadávání souřadnic. 

Po vykreslení motivu antény se pomocí ikony  vybere hrana, na niž bude umístěn 

napájecí port; ten je umístěn pomocí ikony . 

Nyní lze přistoupit k samotné analýze antény. Parametry analýzy se nastaví pomocí 

ikony . Výsledky analýzy se objeví v levé části programu CST MWS v menu 1D 
Results. Směrové charakteristiky se zobrazí pomocí menu Solve → Field Monitors. 

3.2.1 Výsledky analýzy flíčkové antény v programu CST MWS 
Anténa byla namodelována podle postupů uvedených v kapitolách 3.1 a 3.2. Motiv 
antény je zobrazen na Obr. 3.6. Tento obrázek je v podstatě shodný s obrázkem 3.1, liší 
se pouze tím, že Obr. 3.6 ukazuje model simulovaný v CST MWS (byla spojena délka 
100-ohmového mikropásku s délkou pahýlu Lstub). Model antény byl optimalizován  
a všechny rozměry antény po optimalizaci jsou zobrazeny v tabulce Tab. 3.2. 

Na Obr. 3.7 je znázorněna frekvenční závislost činitele odrazu s11. Z grafu je 
patrné, že se posunula pracovní frekvence fr  z hodnoty 4,7 GHz na hodnotu 4,693 GHz. 
Pro pracovní kmitočet fr = 4,693 GHz, byla dosažena hodnota činitele odrazu  
s11 = –39,75 dB. Obr. 3.8 popisuje průběh vstupní impedance antény. Dále jsou 
zobrazeny směrové charakteristiky na pracovní frekvenci, viz Obr. 3.9. 
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Obr. 3.6: Motiv antény. 

Tab. 3.2 Tabulka optimalizovaných rozměrů flíčku. 

Tabulka rozměrů antény 

Rozměr  Hodnota[mm] 
šířka antény Wground 19,21 
délka antény Lground 40,85 
délka štěrbiny Lslot 17,00 
šířka štěrbiny Wslot 7,00 
délka posunu Loffset 9,00 
Šířka w100 1,53 
Šířka w50 4,60 

 

 

Obr. 3.7: Kmitočtová závislost činitele odrazu s11; CST MWS. 
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a) 

 

 

b) 

 

Obr. 3.8:   Průběh vstupní impedance a) reálná část b) imaginární část; CST MWS 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 3.9: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; CST MWS. 
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3.3 Modelování antén v programu Ansoft Designer 

Ansoft Designer je univerzální program, který umožňuje modelovat komponenty 
komunikačního řetězce, skládat modely komponentů dohromady a ověřit tak funkčnost 
celého komunikačního systému. Ansoft Designer obsahuje modul pro numerickou 
analýzu planárních struktur momentovou metodou, modul pro simulaci 
vysokofrekvenčních obvodů, modul pro systémovou analýzu a další. 

Jakmile je program Ansoft Designer spuštěn, je nutné zvolit typ projektu  
a dielektrický substrát, na kterém se bude daný komponent vytvářet. Výběr se provede 
zvolením Project → Insert Planar EM Design, čímž je otevřena nabídka substrátů pro 
mikropásková vedení (MS), substrátů pro stíněná pásková vedení (SL) a substrátů pro 
jednostranné (PBC – Single Sided) a oboustranné (PCB – Double Sided) plošné spoje. 
Ansoft Designer umožňuje zvolit si parametry substrátu samostatně v nabídce Choose 
Layout Technology, možnost None (viz Obr. 3.10). 

  

Obr. 3.10: Hlavní okno programu Ansoft Designer. 

Definovat vlastní parametry umožňuje v menu volba Layout → Layers → Stack 
up. Dále je nutné zvolit položku Add Layer a zadat spodní vrstvu (reflektor): jméno 
reflektor a typ vrstvy metalizedsignal (Obr. 3.11). Stejný postup je i při vkládání 
ostatních vrstev; jejich nastavení je zobrazeno na Obr. 3.12. 
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Obr. 3.11: Menu pro zadávání jednotlivých vrstev. 

 

Obr. 3.12: Rozložení vrstev antény. 

Z Obr. 3.12 je patrné, že spodní vodivá vrstva je označována jako reflektor. Na ním 
je v našem případě umístěn ve vzdálenosti 8 mm napájecí mikropásek, který je tvořen 
měděnou fólií (copper) o tloušťce (thickness) 0 mm. Nad mikropáskem je nanesen 
dielektrický substrát ARLON Cuclad 217 s relativní permitivitou εr = 2,17 o výšce 
1,54 mm. Poslední vrstvu tvoří flíček (patch), který je vytvořen vrstvou mědi (signal) 
o tloušťce 0 mm. Přednastavené materiály lze upravovat stiskem tlačítka Material 
v příslušném řádku. 

Jakmile jsou zadány jednotlivé parametry substrátu, je třeba vytvořit motiv antény 
pomocí Draw → Primitive → Rectangle. K nakreslení motivu lze použít buď určení 
pozic pravého horního a levého dolního rohu obdélníkového anténního prvku pomocí 
myši nebo zadáním souřadnic (položky X, Y a rozměry Delta X, Delta Y v dolní liště). 
Stejný postup jako pro nakreslení anténního prvku je použit i pro vykreslení 
mikropáskového napájení a budicí štěrbiny. Každý anténní prvek musí být vykreslen 
v dané vrstvě. 

Po vykreslení motivu antény se pomocí ikony Select Edges vybere hrana, na níž 
bude umístěn napájecí port; ten je umístěn pomocí ikony Add Port. 

Nyní lze přistoupit k samotné analýze antény. Parametry analýzy se nastaví v levé 
části okna programu Ansoft Designer → Analysis → Add Solution Setup; zde se nastaví 
pracovní kmitočet antény (v tomto případě 4,7 GHz). Dále je nutné kliknout pravým 
tlačítkem na položku Setup1 (objeví se po nastavení pracovního kmitočtu) a nastavit 
kmitočtový rozsah analýzy: Add Frequency Sweep → Linear Step a určením dolního  
a horního kmitočtu analýzy a kmitočtového kroku, který udává přesnost a jemnost při 
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výpočtu výsledku. Čím mají být výsledky přesnější, tím menší krok se musí zadat. Na 
druhou stranu – čím je zadán menší krok, tím vyšší výpočetní nároky bude analýza mít 
(viz Obr. 3.13). 

 

Obr. 3.13: Menu pro nastavení parametrů analýzy. 

Tímto krokem je nastavena analýza. Pomocí položky Validation Check v menu 
Planar EM zkontroluje Ansoft Designer správnost nastavení. Posledním krokem je 
spuštění analýzy tlačítkem Analyze. 

Po vykonání analýzy se vypočtené výsledky zobrazí do grafu, pomocí Result → 
Create Report. V posledním kroku je potřeba zvolit typ grafu (kartézský, Smithův, 
apod.) a zadat veličiny, které se mají umístit na jednotlivé osy [1]. 

3.3.1 Výsledky analýzy flíčkové antény v programu Ansoft Designer 
Anténa byla namodelována podle postupů uvedených v předchozí kapitole. Rozměry 
antény a motiv je shodný s anténou uvedenou v kapitole 3.2.1. 

Na Obr. 3.14 je znázorněna frekvenční závislost činitele odrazu s11. Z grafu je 
patrné, že se posunula pracovní frekvence fr  z hodnoty 4,7 GHz na hodnotu 4,66 GHz. 
Pro tuto hodnotu bylo dosaženo činitele odrazu s11 = –14,9 dB. Obr. 3.15 popisuje 
průběh vstupní impedance antény. 
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Obr. 3.14: Kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu; Ansoft Designer. 

a) 

 

b)

 

Obr. 3.15: Průběh vstupní impedance a) reálná část b) imaginární část; Ansoft Designer. 



 17 

a) 

 

b) 

 

Obr. 3.16: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; Ansoft Designer. 
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3.4 Porovnání simulovaných výsledků 

V této podkapitole jsou porovnány výsledky simulací jednotlivých programů. U obou 
modelů se posunula rezonanční frekvence fr. U modelu simulovaného v programu CST 
MWS byla fr = 4, 693 GHz a činitel odrazu s11 na této frekvenci měl hodnotu –39 dB.  
U modelu simulovaného v programu Ansoft Designer byla rezonanční frekvence  
fr = 4,66 GHz a činitel odrazu měl hodnotu –15 dB. Porovnání kmitočtové závislosti 
činitele odrazu s11 pro jednotlivé programy je zobrazeno na Obr. 3.17. 
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Obr. 3.17: Porovnání kmitočtové závislosti s11 pro jednotlivé programy. 

Na Obr. 3.18. je zobrazeno porovnání kmitočtové závislosti reálné části impedance. Jak 
je patrné z grafu, pro pracovní pásmo 4,4 – 5 GHz se hodnoty reálné části impedance 
pro oba programy téměř rovnají (cca 70 Ω). 

Na Obr. 3.19 je zobrazeno porovnání kmitočtové závislosti imaginární části 
impedance. Pro oba programy platí, že na rezonanční frekvenci fr je imaginární část 
impedance v podstatě nulová. 
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Obr. 3.18: Porovnání kmitočtové závislosti reálné části impedance pro jednotlivé programy. 
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Porovnání kmito čtové závislosti imaginární části impedance

-600

-400

-200

0

200

400

600

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4

f [GHz]

Im
 Z

 [
Ω

]

CST

Ansoft Designer

 

Obr. 3.19: Porovnání kmitočtové závislosti imaginární části impedance 
pro jednotlivé programy. 

3.5 Experimentální ověření 

Anténa byla vyrobena ve školní laboratoři UREL a byl změřen kmitočtový průběh 
činitele odrazu s11 v laboratoři antén a elektromagnetického pole č. 724. Měření bylo 
provedeno pomocí vektorového analyzátoru ROHDE&SCHWARZ ZVL 6, který má 
frekvenční rozsah od 9 kHz do 6 GHz. Analyzátor byl před měřením zkalibrován 
pomocí kalibrační sady podle přiloženého návodu. 
  Na Obr 3.20 jsou zobrazeny výsledky měření, které ukázalo značné rozdíly mezi 
naměřenými a simulovanými, a i mezi simulovanými průběhy.  
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Obr. 3.20: Kmitočtová závislost činitele odrazu s11. 

Rozdílný průběh byl nejspíše způsoben „nezaškrtnutím“ volby Normalized to fixed 
impedance 50Ω. Anténa byla tudíž buzena 70-ti Ω místo požadovanými 50-ti Ω. Dalším 
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nedostatkem navrženého modelu bylo, že anténa byla buzena pouze diskrétním portem  
(Waweguide port) a nikoli použitím konektoru. Pokud se má anténa co nejpřesněji 
chovat jako reálná, musí být již v simulaci uvažován vliv konektoru. Tudíž musí být 
modelována i s použitým konektorem. Tato podmínka v tomto případě nebyla splněna. 
Proto byly tyto nedostatky odstraněny a  model antény optimalizován. Další příčinou 
byl zřejmě technologický postup výroby a její nepřesnost. 

3.6 Upravený model jednoho anténního prvku 

Upravený motiv antény je zobrazen na Obr. 3.21. Celková velikost antény je dána 
rozměry: Wground = 19 mm, Lground = 40 mm, Lslot = 17 mm, Wslot 6,87 mm . Na Obr 3.22 
je zobrazeno porovnání kmitočtové závislosti velikosti činitele odrazu s11 na vstupu 
antény. Z obrázku je patrné, že rezonanční kmitočet antény je fr = 4,7 GHz a že se 
simulované průběhy pro jednotlivé programy téměř rovnají. Velikost činitele odrazu s11 
v rezonanci je lepší než –35 dB. 

 

Obr. 3.21: Upravený motiv antény 
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Obr. 3.22: Porovnání kmitočtové závislosti s11 pro jednotlivé programy – upravený model. 
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Rozdílné šířky pásma v kmitočtové závislosti činitele odrazu s11 byly nejspíše způsobeny 
rozdílným postupem výpočtu jednotlivých programů – Ansoft Designer považuje jednotlivé 
prvky jako nekonečné, na rozdíl od programu CST MWS.  

Na Obr. 3.23 je zobrazeno porovnání frekvenční závislosti reálné části impedance. Jak je 
patrné z obrázku, pro pracovní pásmo 4,4 až 5,0 GHz se hodnoty reálné části impedance pro oba 
programy téměř rovnají (cca 50 Ω). Obdobně obr 4 zobrazuje kmitočtovou závislost imaginární 
části impedance – v okolí rezonančního kmitočtu je hodnota imaginární části impedance nulová.  

Kmito čtová závislost reálné části impedance 

0

50

100

150

200

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4

f [GHz]

Re Z [Ω]

Ansoft Designer

CST

 
Obr. 3.23: Porovnání kmitočtové závislosti imaginární části impedance 

pro jednotlivé programy – upravený model. 
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 Obr. 3.24: Porovnání kmitočtové závislosti imaginární části impedance 
pro jednotlivé programy – upravený model. 

Na Obr. 3.25 jsou zobrazeny směrové charakteristiky z programu CST Microwave 
Studio. Obr. 3.26 zobrazuje směrové charakteristiky z programu Ansoft Designer. 
Z obrázků vyplývá, že se směrové charakteristiky z obou programu v podstatě shodují. 
Směrové charakteristiky z programu CST MWS ukazují mírný posun hlavního laloku  
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v rovině E od roviny kolmé k rovině antény, oproti charakteristikám modelovaných 
v programu Ansoft Designer. Potlačení postranních laloků je v rovině E -16 dB  
a v rovině H téměř -13 dB. Ansoft Designer považuje jednotlivé prvky za nekonečné, 
narozdíl od programu CST MWS. Z tohoto důvodu směrové charakteristiky nevyzařují pod 
reflektor. 

 

 

Obr. 3.25: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; CST MWS. 

 

Obr. 3.26: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; Ansoft Designer. 
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4 ANTENNÍ ŘADA 
Návrh anténní řady lze rozdělit na dvě etapy. První je návrh děliče výkonu, druhou 
spojení anténních prvku do pole a optimalizace celé struktury. 

4.1 Návrh děliče výkonu 

Mikropáskový dělič výkonu má za úkol rozdělit vstupní výkon na dvě stejné části. 
Všechny brány děliče musí být impedančně přizpůsobeny. 

4.1.1 Návrh T děliče na struktuře typu microstrip line 
Vzhledem ke struktuře antény byl nejprve navrhnut dělič na struktuře microstrip line, 
pro ověření vlastností děliče. Struktura děliče je zobrazena na obr. 4.1. Dělič se skládá 
z 50-ti ohmového vedení s šířkou pásku w50 = 4,6 mm , 100 ohmového vedení s šířkou 
w100 = 1,36 mm a čtvrtvlnného transformátoru s šířkou w70,7 = 2,6 mm a délkou  
l = 16 mm. Každá brána děliče je napájena pomocí SMA konektoru. Na obr. 4.2 jsou 
zobrazeny kmitočtové vlastnosti navrženého děliče. Na obr 4.3 je pak znázorněna 
struktura děliče v programu CST MWS.  

 

Obr. 4.1: Struktura děliče. 

 

Obr. 4.2: Kmitočtové vlastnosti T děliče; CST MWS. 
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Z kmitočtových vlastností děliče vyplývá, že je dělič navržen správně. Hodnoty 
přenosu s21 a s31 se rovnají a jejich hodnota odpovídá polovině výkonu na každé bráně; 
s21 = s31 = 3,28 dB. Tento model sloužil pouze pro ověření návrhu děliče, kde byla 
hlavní pozornost věnována rozdělení poloviny výkonu do každé větve. Tento požadavek 
navržený model splnil. Proto nebyl model optimalizován pro činitel odrazu s11. 

 

Obr. 4.3: Struktura děliče;CST MWS. 

4.1.2 Návrh T děliče na struktuře typu strip line 
Na obr 4.4 je zobrazena struktura antény. Tato struktura se nazývá stripline. Skládá se 
z horního flíčku, na kterém je vyleptán motiv antény, dielektrika Cuclad s relativní 
permitivitou εr = 2,17, flíčku na kterém je vyneseno mikropáskové napájení spolu 
s mikropáskovým děličem, dále následuje další dielektrikum, v tomto případě vzduch 
s relativní permitivitou εr = 1 a nakonec zemní deska. Proto bylo nutné přepočítat šířky 
mikropásků pro požadované impedance: w50 = 7,4 mm, w70,7 = 4,1 mm a w100 = 1,9 mm.  

Každá brána děliče je napájena pomocí SMA konektoru. Motiv děliče je stejný 
jako na obr. 4.1.  Na obr. 4.5 jsou zobrazeny kmitočtové vlastnosti navrženého děliče. 
Na obr 4.6 je pak znázorněna struktura děliče v programu CST MWS.  

 

 

Obr. 4.4: Struktura anténního prvku. 
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Obr. 4.5: Kmitočtové vlastnosti T děliče; CST MWS. 

 

 

Obr. 4.6: Struktura děliče;CST MWS. 

Z kmitočtových vlastností děliče je patrné, že výkon je opět rozdělen na dvě stejné 
poloviny (s21 = s31 = 3,58 dB). Vlastnosti děliče nejvíce ovlivňovala vzdálenost napájecí sítě 
(struktury děliče) od reflektoru. Proto byla provedena parametrická analýza, jejíž výsledky jsou 
zobrazeny na obr 4.7. Z této analýzy vyplývá, že nejlepšího impedančního přizpůsobení je 
dosaženo pro vzdálenost napájecí sítě od reflektoru tair = 1,5 mm. 

 

Obr. 4.7: Struktura děliče;CST MWS. 
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4.2 Návrh anténní řady 2x2 prvky 

Návrh anténní řady, skládající se z matice 2x2 prvků, vychází z návrhu jednoho 
anténního prvku a návrhu mikropáskového děliče. Anténní prvky jsou spojeny v řadu 
pomocí děliče, navrhnutého v kapitole 4.1.2. Obr 4.8 zobrazuje strukturu antény a její 
napájecí síť. Rozměry anténní řady jsou zobrazeny v tabulce Tab 4.1. 

 

 

Obr. 4.8: Struktura anténní řady 2x2: a) top, b) napájecí síť. 

Tab. 4.1 Tabulka rozměrů anténní řady 2x2. 

Tabulka rozměrů anténní řady 2x2 
Dantx [mm] 74,5 
Danty [mm] 47,5 
W100 [mm] 2,1 
W70 [mm] 3,9 
W50 [mm] 6,1 
Lfeed [mm] 71,3 
L100y [mm] 68,6 
L100x [mm] 22,1 
L50 [mm] 3,25 

L100 [mm] 6,8 
L4 [mm] 11,6 

 

Kmitočtová závislost činitele odrazu s11 je zobrazena na obr. 4.9. V pracovním pásmu 
4,4 – 5 GHz má anténní řada činitel odrazu s11 lepší než -17 dB. Na obr. 4.10 je 
znázorněna kmitočtová závislost impedance. Z obrázku je patrné, že anténní řada 2x2 
prvky, má reálnou část impedance 52,5 Ω a imaginární část 2,1 Ω. Směrové 
charakteristiky v rovině E a H jsou popsány na obr 4.10. Motiv antény v programu CST 
MWS je zobrazen na obr 4.11. Zisk anténní řady v pracovním pásmu je popsán 
tabulkou Tab. 4.2. 
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Obr. 4.9: Kmitočtová závislost činitele odrazu s11; CST MWS. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 4.10: Průběh vstupní impedance a) reálná část b) imaginární část; CST MWS. 
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Obr. 4.11: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; CST MWS. 

 

Obr. 4.12: Struktura anténní řady 2x2;CST MWS. 

Tab. 4.2 Tabulka zisku v pracovním pásmu,CST MWS. 

Frekvence [GHz] 4,4 4,7 5 
Zisk [dBi] 13 11,7 9,4 

4.3 Návrh anténní řady 4x4 

Návrh anténní řady, skládající se z matice 4x4 prvků, vychází z návrhu anténní řady 2x2 
prvky popsaném v předchozí kapitole. Anténní řada 4x4 prvky, je tvořena čtyřmi prvky 
anténní řady 2x2. Tyto prvky jsou spojeny v řadu pomocí mikropáskového děliče. 
Struktura anténní řady 4x4 prvky včetně napájecí sítě je ukázána na obr 4.13. Rozměry 
anténní řady jsou zobrazeny v tabulce Tab 4.3. 

Na obr 4.14 je uvedena kmitočtová závislost činitele odrazu s11. Z průběhu je 
patrné, že v pracovním pásmu 4,4 – 5 GHz je hodnota činitele odrazu lepší než -10 dB. 
V pásmu 4,4 – 4,9 GHz lepším jak – 15 dB. 
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a)       b) 

 

Obr. 4.13: Struktura anténní řady 2x2: a) top, b) napájecí síť. 

Tab. 4.3 Tabulka rozměrů anténní řady 4x4. 

Tabulka rozměrů anténní řady 4x4 
Rozměr Hodnota [mm] 

Dantx 99,6 
Dantx1 61,3 
Danty 138,7 
Danty1 45,1 

Wg 22,5 
Ws 5,4 

W100 1,8 
W70 4,2 
W50 7,2 
Lfeed 100 
L100x 66,1 
L100x2 9,9 
L50 4,5 
L100 7,7 
L100y 60 
L100y2 36,9 

L4 14,2 
Lg 35,9 
Ls 19,3 
Ls2 17,4 
Loff 13,3 
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Obr. 4.14: Kmitočtová závislost činitele odrazu s11; CST MWS. 

Na obr 4.15a, b je znázorněna kmitočtová závislost vstupní impedance. Na obr. 
4.16 jsou uvedeny směrové charakteristiky anténní řady na frekvenci f = 4,7 GHz 
v programu CST MWS. Z uvedených charakteristik je zřejmé, že směr hlavního laloku 
nezáří kolmo k anténě, ale je poměrně hodně posunut do strany. Obr. 4.17 zobrazuje 
strukturu anténní řady v témže programu. Zisk anténní řady je popsán tabulkou Tab. 
4.4. 

a) 

 

b) 

 



 31 

Obr. 4.15: Průběh vstupní impedance a) reálná část b) imaginární část; CST MWS. 

 

Obr. 4.16: Směrová charakteristika v rovině: a) E, b) H; f=4,7GHz; CST MWS. 

 

 

Obr. 4.17: Struktura anténní řady 4x4;CST MWS. 

Tab. 4.4 Tabulka zisku v pracovním pásmu, CST MWS. 

Frekvence [GHz] 4,4 4,7 5 
Zisk [dBi] 15,7 14,3 12,3 

 

5 EXPERIMENTÁLNÍ OV ĚŘENÍ 
Modely anténní řady 4x4 prvky byl vyroben ve školní laboratoři UREL. Pro výrobu 
antény byl použit export z programu CST Microwave Studio – menu File → Export → 
Gerber do formátu *.ger. Tento formát byl posléze upraven po potřeby školní dílny  
v programu Gerber Magic (http://www.bronzware.com/GerbMagic) a převeden do 
formátu *.pdf.  

Motivy anténních prvků a napájecí síť anténní řady jsou naneseny na protilehlých 
vrstvách téhož substrátu. Byl použit substrát Cuclad 217, o výšce h = 1,524 mm,  
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relativní permitivitě εr = 2,17  a ztrátovém činiteli tg δ = 0,009 při 10 GHz. Fotografie 
vyrobeného modelu ukazuje obr 5.1. Celkový rozměr anténního pole skládající se 
z matice 4x4 prvky je 193x200 mm. 

 

Obr. 5.1: Fotografie vyrobeného modelu. 

5.1 Měření činitele odrazu s11 

Místo měření: VUT Brno, laboratoř antén a elektromagnetického pole č. 724. Měření 
provedl Bc. Michal Havelka. 
Měření modulu činitele odrazu bylo provedeno pomocí vektorového analyzátoru 
ROHDE&SCHWARZ ZVL 6, s frekvenčním rozsahem od 9 kHz do 6 GHz. Analyzátor 
má USB výstup a umožňuje export dat v textovém souboru, který lze převést do MS 
Excel. 

Naměřené výsledky jsou zobrazeny na obr. 5.2. Ze změřené kmitočtové závislosti 
činitele odrazu s11 je patrné, že se nepatrně posunul pracovní kmitočet fr, z hodnoty  
fr = 4,7 GHz na hodnotu fr = 4,67 GHz. Na tomto pracovním kmitočtu bylo dosaženo 
impedančního přizpůsobení – 45 dB. 
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Obr. 5.2: Změřený činitel odrazu s11; ROHDE&SCHWARZ ZVL 6. 

5.2 Měření směrových charakteristik 

Měření směrových charakteristik proběhlo na katedře radiolokace Univerzity Obrany 
ČR pod vedením Ing. Miroslava Zemana, Ing. Petera Kovácse, Ph.D. a Bc. Radka 
Zlatníčka v bezodrazové komoře. 

Měření proběhlo tak, že se měřená anténa umístila na točnu T, která s anténou otáčí 
v rozmezí 0° až 360°. Měřená anténa je buzena vf generátorem G. Na druhé straně 
komory je ve vzdálenosti r (v našem případě r = 4 m) umístěna pomocná anténa, která 
přijímá signál z měřené antény, který je zpracován měřícím přístrojem M. Pomocná 
anténa je vf. kabelem spojena s počítačem, který zapisuje naměřená data. Zapojení 
měřícího pracoviště je ukázáno na obr. 5.3. Měření lze provádět i obráceně, kdy září 
pomocná anténa a měřící anténa přijímá signál. Změřené směrové charakteristiky pro 
jsou zobrazeny na obr. 5.4 a 5.5.  

 

Obr. 5.3: Schéma pracoviště pro měření směrových charakteristik. 
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Obr. 5.4: Změřená směrová charakteristika v rovině E;  f=4,7GH. 

Směrová charakteristika rovina H

-40

-30

-20

-10

0

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

úhel [deg]

no
rm

ov
an

á 
úr

ov
e
ň

 [d
B

]

 

Obr. 5.5: Změřená směrová charakteristika v rovině H;  f=4,7GH. 

6 POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů 
V této kapitole jsou porovnány naměřené a simulované výsledky. 

6.1 Činitel odrazu s11 

Na obr. 6.1 jsou zobrazeny průběhy změřené a simulované kmitočtové závislosti 
činitele odrazu s11. 

Simulované a naměřené hodnoty se podobají – naměřený průběh v podstatě téměř 
kopíruje průběh simulovaný. V pracovním pásmu anténní řady 4,4 – 5 GHz bylo 
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dosaženo hodnoty činitele odrazu s11 lepší než – 11 dB. V pásmu 4,4 – 4,92 GHz byla 
dosažena hodnota dokonce lepší než – 15 dB.  

Rozdíly mezi změřeným a simulovaným průběhem jsou nejspíše způsobeny 
technologickým postupem výroby a její nepřesností. Nepřesnost je způsobena úpravou 
layoutu v programu Gerber Magic a jeho následným exportem do formátu *.pdf.  A dále 
samotnou metodou výroby – metodou plošných spojů. 

Kmito čtová závislost činitele odrazu s11
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Obr. 6.1: Kmitočtová závislost činitele odrazu s11. 

6.2 Směrové charakteristiky 

Měření směrových charakteristik bylo provedeno pro kmitočet f = 4,7 GHz. Na obr. 6.2, 
resp. 6.3 je zobrazeno porovnání měřených a simulovaných směrových charakteristik 
v rovině E a H. Naměřené a simulované výsledky se shodují. Z naměřených  
i simulovaných charakteristik je patrné, že anténní řada nemá jeden hlavní lalok, ale 
bohužel dva postranní laloky. To je způsobeno špatně zvoleným napájením – anténní 
prvky jsou napájeny soufázově a proto má výsledná anténní řada dva laloky, místo 
jednoho hlavního laloku.  

Bohužel měření probíhala v bezodrazové komoře, jejíž provedení nebylo na 
takové úrovni, která by vyhovovala požadavkům daného měření. 

Přijímací anténa byla s točnou spojena s datovými kabely, které nebyly dostatečně 
odstíněny, a tudíž způsobovaly poměrně velké rušení. Pokud byl vypnut generátor  
i točna, přijímací anténa přesto přijímala poměrně velký signál. Změřit se daly dobře 
přizpůsobené antény umožňující přenášet velký výkon (signál antény potom vysoce 
převyšuje všudypřítomný všesměrový šum).  Další nevýhodou byly zdeformované 
absorbéry. 
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Obr. 6.2: Porovnání naměřené a simulované směrové charakteristiky; rovina E, f = 4,7 GHz. 
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Obr. 6.3:  Porovnání naměřené a simulované směrové charakteristiky; rovina H, f = 4,7 GHz. 
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7 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout planární anténní řadu sestávající se z matice 4×4 
anténních prvků s rezonančním kmitočtem fr = 4,7 GHz, která bude mít v pracovním 
pásmu 4,4 – 5 GHz činitel odrazu s11 menší než –15 dB.  

První část diplomové práce se zabývá modelováním a návrhem jednoho anténního 
prvku. Tento jeden anténní prvek byl modelován v programech v programech CST 
MWS a Ansoft Designer. Z porovnání simulovaných výsledků vyplývá shoda (kromě 
hodnoty činitele odrazu s11). Tento jeden anténní prvek byl experimentálně vyroben ve 
školní dílně UREL a změřen ve školní laboratoři antén a elektromagnetického pole  
č. 724. Byla proměřena kmitočtová závislost činitele odrazu s11. Měření bylo provedeno 
pomocí vektorového analyzátoru ROHDE&SCHWARZ ZVL 6, který má frekvenční 
rozsah od 9 kHz do 6 GHz. Analyzátor byl před měřením zkalibrován pomocí 
kalibrační sady podle přiloženého návodu. Naměřený průběh se od simulovaných 
průběhů značně lišil – pracovní pásmo změřeného modelu se posunulo na 5,2 – 6 GHz. 

Hlavním nedostatkem navrženého anténního prvku bylo, že při návrhu daného 
prvku nebylo uvažováno buzení použitím SMA konektoru – anténa byla buzena pouze 
diskrétním portem. Pokud se má anténa co nejpřesněji přibližovat reálné, musí být již 
v simulaci uvažován vliv konektoru. Tato podmínka v tomto případě nebyla splněna. 
Proto byl tento model optimalizován. U tohoto optimalizovaného prvku bylo dosaženo 
potlačení postranních laloků v rovině E -16 dB a v rovině H téměř -13 dB. 

Druhá část práce se zabývá návrhem mikropáskového děliče výkonu a návrhem 
anténní řady. Byla navrhnuta anténní řada skládající se z matice 4x4 prvky. Tento 
model byl opět vyroben ve školní dílně UREL. Motivy anténních prvků a napájecí síť 
anténní řady jsou naneseny na protilehlých vrstvách téhož substrátu. Byl použit substrát 
Cuclad 217, o výšce h = 1,524 mm,  relativní permitivitě εr = 2,17  a ztrátovém činiteli 
tg δ = 0,009 definovaném při 10 GHz. Celkový rozměr anténního pole skládající se 
z matice 4x4 prvky je 193x200 mm. 

Měření modulu činitele odrazu anténní řady bylo provedeno ve stejné laboratoři  
a za stejných podmínek jako při měření jednoho anténního prvku. Naměřené  
a simulované výsledky se podobají – naměřený průběh v podstatě téměř kopíruje 
průběh simulovaný. Ze změřené kmitočtové závislosti činitele odrazu s11 je patrné, že se 
nepatrně posunul pracovní kmitočet fr, z hodnoty fr = 4,7 GHz na hodnotu  
fr = 4,67 GHz. Na tomto pracovním kmitočtu bylo dosaženo impedančního přizpůsobení 
– 45 dB. V pracovním pásmu anténní řady 4,4 – 5 GHz bylo dosaženo hodnoty činitele 
odrazu s11 lepší než – 11 dB. V pásmu 4,4 – 4,92 GHz byla dosažena hodnota dokonce 
lepší než – 15 dB. Čímž bylo v podstatě splněno zadání.  

Rozdíly mezi změřeným a simulovaným průběhem jsou nejspíše způsobeny 
technologickým postupem výroby a její nepřesností.  

Měření směrových charakteristik proběhlo na katedře radiolokace 
Univerzity Obrany ČR v bezodrazové komoře. Měření bylo provedeno pro kmitočet  
f = 4,7 GHz. Naměřené a simulované výsledky se shodují. Z naměřených  
i simulovaných charakteristik je patrné, že anténní řada nemá jeden hlavní lalok, ale 
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bohužel dva postranní laloky.  
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
 

λ  délka vlny 

λd  délka vlny na substrátu 

W  šířka flíčku 

L  délka flíčku 

w  šířka mikropásku 

εf  efektivní permitivita 

εr  relativní permitivita 

fr  pracovní kmitočet 

h  výška substrátu 

λd  délka vlny v substrátu 

c  rychlost světla ve vakuu 

Z0  charakteristická impedance 

a, b pomocné proměnné 

s11 činitel odrazu 

s21 činitel přenosu 

 


