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Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití 
ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla 
navrhnuta  samostatná  anténa.  Jako  simulátor  elektromagnetického  pole  byl  použit 
program IE3D. Pro zlepšení teoretických výsledků byla vytvořena optimalizace v programu 
MATLAB. Jako optimalizační metoda byly zvoleny genetické algoritmy. 

Klíčová slova

Automobilové antény, planární anténa, zapuštěná disková anténa, GSM, 
genetický algoritmus, optimalizace, MATLAB

Abstract

This thesis deals with design of flush–mounted planar disc antenna suitable for use 
in vehicles.  For  each  of  the  bands  GSM900  and  GSM1800,  which  are  used 
in Czech republic,  an  independent  antenna  has  been  created.  As  a  simulator  of  the 
electromagnetic field the program IE3D has been used. For the improvement of theoretical 
results an optimisation in the program MATLAB has been developed. As the optimisation 
method the genetic algorithms have been selected.

Keywords

Vehicles antennas, planar antenna, flush–mounted planar disc antenna, GSM, 
genetic algorithm, optimisation, MATLAB
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1 Úvod
Automobilový  průmysl  sleduje  trendy  v  informačních  technologiích  a  snaží  se 

uspokojit  požadavky svých zákazníků.  V dřívějších  dobách stačilo  do  automobilu  umístit 
anténu na příjem AM/FM vysílání. Situace se však mění a automobily jsou stále více spojeny 
se světem různými elektronickými systémy. 

Z důvodů dodržení přísných norem EMC pro elektronické systémy v automobilech 
jsou často okna automobilu vybaveny kovovou folií, která zajišťuje vhodné stínění. Potom je 
nutné pro komunikaci s vnějšími systémy umístit antény vně automobilu.

 Cílem  této  práce  je  navrhnout  anténu  umožňující  příjem  systému  GSM 
v automobilech. Jako možné vhodné řešení se jeví planární antény, nejlépe zapuštěné v zemní 
ploše,  čímž  nikterak  nenarušují  vzhled  či  aerodynamiku  automobilu.  Pro  tuto  práci  byla 
vybrána  disková  zapuštěná  anténa,  která  díky  své  všesměrovosti  není  závislá  na  poloze 
automobilu vzhledem k základnovým stanicím systému GSM.

Anténa byla navrhována a simulována v programu IE3D firmy Zeland. Následně byl 
vytvořen optimalizační proces v programu MATLAB, který v součinnosti s programem IE3D 
metodou genetických algoritmů hledal nejlepší řešení pro dané pásmo GSM.
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2 Antény a systémy v automobilizmu

2.1 Historie
Pravděpodobně  první  mobilní  telefon  v  automobilu  byl  zkonstruován  roku  1910 

Švédem  L.M.  Ericssonem.  Nejednalo  se  zatím  o  běžný  mobilní  telefon,  jak  si  ho 
představujeme, ale šlo o telefon, který mohl být připojený do telefonní sítě pomocí kovových 
tyčí.

Další krok vývoje byl v roce 1921. Detroitská policie zprovoznila první automobil 
s radiopřijímačem morseovky.  I  další  vývoj  pokračoval  především  pro  policii,  záchranné 
složky a  armádu,  když  roku  1924  společnost  Bell  Laboratories  vyvinula  mobilní  telefon 
umožňující přenos hlasu v obou směrech.

Veřejnost se mobilního telefonu v automobilu dočkala až po válce. 17. června 1946 
společnosti  AT&T a  Southwestern  Bell  montovaly  telefony  do  automobilů   používající  
6 kanálů v pásmu 150 MHz (později z důvodů rušení jen 3 kanály).

Nejstarší automobilové antény byly zabudované pod automobil, do nárazníků, střech 
automobilů nebo se jednalo o vysouvací  prutové antény.  Nejlepších vlastností  dosahovaly 
antény  zabudované  do  střech  pro  svou  velikost,  vzdálenost  od  motoru  a  výšky 
nad zemí.S příchodem kovových střech se výhody střešních antén vytratily a dominantní roli 
až do konce dvacátého století převzaly prutové antény. Tyto antény měly délku 1 – 1,5 m, což 
jim zaručovalo dostatečný zisk.

V dnešní  době  je  v  automobilu  spoustu  RF (Radio  Frequency)  zařízení  Obr.  2.1. 
Kromě typických AM/FM se v automobilu setkáváme například s anténami na příjem GSM či 
UMTS,  polohovacího  systému  GPS  a  mnoho  dalších.  Ani  odemykání  automobilu  není 
manuální záležitostí a stačí jen stisknout požadované tlačítko.

2.2 AM antény
Kmitočtové pásmo AM vysílání se nachází v rozmezí 0,5 – 1,7 MHz a příslušející 

vlnová délka je 533 – 175 m.

2.2.1 Prutová anténa (mast antenna)
Typickým představitelem antény pro  AM vysílání  je  prutová  anténa.  Velmi  krátká 

monopólová  anténa   připojená  k  dokonale  vodivé  nekonečné  zemní  ploše  má vyzařovací 
odpor daný následujícím vztahem (vlnová délka je delší než délka antény  l  <  λ/30 , délka 
antény je delší než její poloměr)
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Obr. 2.1 Komunikační systémy v automobilu (převzato z [1])



 (1)

 kde  l  je délka antény a  λ je vlnová délka. Vztah  (1) je použitelný až do vlnové délky λ/8. 
Reaktance velmi krátké monopólové antény má kapacitní charakter a je dán rovnicí

 (2)

a kapacita antény vychází 

 (3)

Průměrná  automobilová  prutová  anténa  má  délku přibližně  l  ≅  0,76  m  a  průměr 
2a ≅ 3,2 mm.

Při  připojení  takovéto  prutové  antény  k  dokonale  vodivé  nekonečné  zemní  ploše 
(pracující na frekvenci 1  MHz) bude mít vyzařovací impedance výraznou kapacitní složku. 
Na takovou anténu můžeme pohlížet jako na kapacitní sondu.
Účinnost malé monopólové antény můžeme popsat následující rovnicí

 (4)

Na  Obr.  2.2 je závislost účinnosti krátké monopólové antény na kmitočtu,  přičemž 
jsme nebrali v úvahu jakékoli ovlivnění antény prvky vozu(umístění antény, tvar karoserie,...). 
Uprostřed AM pásma na frekvenci 1 MHz má anténa účinnost jen 4,7 %.

Anténa bývá připojena koaxiálním vedením. S rostoucí délkou kabelu roste i kapacita 
připojeného vedení. Koaxiální vedení pro antény na zádi automobilu může přesáhnout i 6 m a 
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RA= 40  l



2

X A≈−60 [  l
a
−1] / [ 2  l


] []

C A≈ [ 2  l


] / 60[ ln l /−1] []

=
RA

RARztr
[− ]

Obr. 2.2 Účinnost krátké monopólové antény

0.1 1 10
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

f [Mhz]

η 
[−

]



v důsledku vetší kapacity tohoto vedení je efektivní zisk antény pro AM menší než u antén 
umístěných  na  přední  kapotě  automobilu.  Z  tohoto  důvodu  je  potřeba  antény  na  zádi 
automobilu realizovat pomocí kvalitního vedení (<30 pF/m) nebo použít předzesilovač.

Anténa na střeše má sice nejlepší vlastnosti (umístění ve výšce nad zemí, krátká délka 
kabelu ±3 m), ale z estetického hlediska není toto umístění nejlepší. Navíc tato anténa uměle 
zvyšuje  výšku  automobilu  a  může  činit  problémy  při  průjezdu  míst  s  nízkým  profilem 
(garáže,  větve  stromů,  myčky...).  Prutové  antény  na  přední  kapotě  nebo  zadní  části 
automobilu byly nejpoužívanější do konce dvacátého století.

2.3 AM/FM prutové antény (AM/FM mast antennas)
Kmitočtové pásmo FM vysílání je od 87,8 MHz do 107,9 MHz. Podle FCC (Federal 

Communications  Commission)  má  převážná  část  vysokofrekvenčního  městského  rušení 
vertikální polarizaci. Z důvodů lepšího příjmu signálu (S/N) byla ustanovena pro FM vysílání 
horizontální polarizace.

Většina  prutových  automobilových  antén  až  do  konce  dvacátého  století  používala 
vertikální polarizaci. Antény tak pracovaly s křížovou polarizací, což snižovalo zisk antény 
oproti horizontálním anténám až o 10 dB. FCC tak musela přistoupit na kompromis a povolit 
FM vysílání využívající obou polarizací.

2.3.1 Pasivní prutová anténa
AM/FM  prutové  antény  jsou  monopólové  antény  s  délkou  λ/4  pracující  okolo 

kmitočtu  100 MHz.  Nejlepšího  zisku  se  dosahuje  při  umístění  antény  uprostřed  střechy 
automobilu.  Je  zde  dosaženo  prakticky všesměrové  vyzařovací  charakteristiky.  Při  změně 
umístění antény (přední kapota, záď automobilu,...) se vyzařovací charakteristika stává více 
směrovou.

Zatím  jsme  hovořili  o  svislých  anténách.  Nahnutím  této  antény  vzroste  zisk 
pro horizontálně polarizovanou vlnu a sníží se zisk pro vertikálně polarizovanou vlnu. Nutné 
je tedy použít kompromis.

2.3.2 Aktivní prutová anténa
Tento typ antén obsahuje dva předzesilovače. Každý z nich se stará o úpravu signálu 

pro FM nebo AM pásmo. 
AM  předzesilovač  má  napěťové  zesílení  řádu  jednotek,  má  vysokou  vstupní 

impedanci  a  malou  výstupní.  Z  důvodu  úpravy  zatížení  antény  je  vstupní  impedance 
předzesilovače  o  hodně  větší  než  rezonanční  impedance  AM  antény.  Pro  snížení  ztrát 
způsobených koaxiálním kabelem by měla být výstupní impedance předzesilovače  menší než 
rezonanční  impedance  koaxiálního  kabelu.  FM předzesilovač  dosahuje  podobných hodnot 
jako případ pro AM.

2.3.3 AM/FM okenní antény (Window Glass Antennas)
Rozměry automobilu a jeho částí jsou elektricky malé v porovnání s vlnovou délkou 

AM vysílání (stovky metrů). AM signál je tak v těchto součástech výrazně utlumen. Přijímací 
charakteristika  antény umístěné  poblíž  těchto  částí  je  značně  zkreslená.  Umístění  antény
v nevodivém vnějším čelním skle automobilu může tento útlum výrazně snížit. Pro vlnové 
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délky FM vysílání je tento útlum ještě větší.  
Na  počátku  21.  století  začaly  být  populární  AM/FM  antény  umístěné  v  oknech 

automobilů. Charakteristiky těchto antén jsou značně závislé na rozměrech automobilu a musí 
být navrhovány pro konkrétní typ automobilu. 
Okenní AM/FM antény rozdělujeme na tři typy:

➢ Tenká drátová anténa  v předním skle – fine–wire in–glass antenna
➢ Anténa z vodivého vzorku na skle (mřížka) – frit on–glass antenna
➢ Průhledný vodivý film ve skle – transparent conductive film in-glass antenna

Tenká drátová anténa v přední skle
U  těchto  antén  je  čelní  sklo  složeno  ze  dvou  částí  spojené  speciálním  pojivem 

do něhož je vložen tenký drátek s malým poloměrem a tmavou matnou barvou, která ho činí 
méně viditelným.

První pasivní anténa umístěná ve skle se objevila v roce 1969 v automobilu Pontiac 
Grand Prix. Průměr vodiče byl 0,0762 mm jenž byl ve skle umístěn do tvaru L na Obr. 2.3 b). 
Šikmá vertikální část antény sloužila k příjmu AM signálu, horizontální část sloužila jako 
přizpůsobovací zátěž (kapacitní vazba s přední hranou střechy). Zisk antény byl o několik dB 
méně  než  při  příjmu  prutovou  anténou  0,76  m.  Tato  anténa  neměla  tak  dobré  směrové 
vlastnosti jako střešní prutová anténa.

Anténní  prvky  ve  skle  jsou  připojeny  pomocí  koaxiálního  kabele  k  malému 
půlkruhovému  otvoru  před  vnějším  sklem,  který  je  hermeticky  uzavřen  a  chrání  vodiče 
připojené  k  tenkému  měděnému  proužku  před  nepříznivými  povětrnostními  podmínkami. 
Živý vodič je připojen k vinutému kabelu a stínění je připojeno k zemnící plošce. Příjem AM 
signálu (SNR) je  významně nižší než u prutové antény umístěné na přední kapotě. Příjem lze 
zlepšit odstíněním kabelu od elektrických součástí a motoru.

Byly vyvíjeny i další typy založené na tomto principu, ale nenašly větší uplatnění. 
Zvětšení  AM  a  FM  zisku  bylo  později  dosahováno  přidáním  předzesilovače.  Na  tomto 
principu  byly  založeny  některé  evropské  automobilové  antény  vyráběné  od  roku  1980. 
Příklad typu s předzesilovačem tvaru “U“ je na Obr. 2.3a).

Anténa z vodivého vzorku na skle (mřížka)
První anténa typu vodivý pásek na skle se vyskytla v souvislosti s vyhřívací mřížkou 

(odmlžovačem) zadního skla. Geometrie antény je závislá na geometrii vyhřívací mřížky, kdy 
je koaxiální kabel a mřížka doplněn potřebnou elektronikou. Vodivé pásky tvoří dohromady 
jakousi mřížku. Tato mřížka se nejčastěji  skládá ze stejných rovnoběžných lamel na obou 
stranách  uchycených  ve  společné  sběrnici.  Materiál  je  ze  stříbra,  keramiky  a  skelného 
materiálu sítotiskem nanesen na vnitřní stranu zadního skla. Nízký odpor je dán šířkou drah 
mřížky, obvyklá hodnota je 0,8 mm s odporem 39,5  Ωm-1. Sběrnice je výrazně širší (okolo 
13,7 mm) a  slouží k napájení lamel.

Zkušenostmi se prokázalo že tyto dráhy vyhřívací mřížky mohou sloužit pro příjem 
AM/FM signálu. Nicméně první vyhřívací mřížky byly k tomuto účelu nevhodné pro malý 
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Obr. 2.3 Okenní drátové antény a) tvaru "U"  b) tvaru "L" (převzato z [1])



zisk AM/FM a pro impedanční nepřizpůsobení.
Dalšího rozvoje tohoto typu antén bylo dosaženo pomocí AM/FM předzesilovačů a 

impedančního přizpůsobení, které se začaly využívat na počátku 21. století.
Tento typ antén má vysokou impedanci v pásmu AM (rezonanční impedance 2 kΩ a 

kapacitance 75 pF na kmitočtu 1 MHz) v porovnání s nízkou impedancí napájení odmlžovací 
mřížky.  K izolaci  AM antény před napájením odmlžovací mřížky slouží  tlumivka.  Příjmu 
signálu několik dB lze dosáhnout impedančním přizpůsobením obvodu. 

Další krok ve vývoji aktivních mřížkových antén Obr. 2.4 spočíval v přídavné mřížce 
nad/pod vyhřívací mřížku, která dosahovala lepších výsledků než normální mřížková anténa 
v zadním skle. Nelze vytvořit univerzální mřížkovou anténu, která by mohla být s dobrými 
výsledky  použita v různých vozidlech, vždy je nutné brát v úvahu rozměry automobilu. Tyto 
antény jsou často používané ve vozech SUV.

Průhledný vodivý film ve skle
Poslední  typ  okenních  antén  je  průhledný  vodivý  vzorek  ve  skle.  Tato  anténa  je 

tvořena  průhledným  tvarovaným  vodivým  filmem  umístěným  mezi  vnější  a  vnitřní  část 
předního  skla.  Film se skládá z  antireflexní  vrstvy oxidu železa (např.  zinku nebo cínu), 
infračervené odrazové vrstvy (např. stříbra) a základní vrstvy (např. titan). Tyto vrstvy jsou 
naneseny na  vnitřní  straně  vnější  části  předního  skla  a  slouží  k  ochraně  před  slunečním 
zářením. Film se skládá z podlouhlé vodorovně položené plošky s čtvrtinovou délkou vlny 
na 100 MHz, která je umístěna u horního okraje předního skla. Větší část filmu pokrývá místa 
plochy řidičova pohledu skrze přední sklo, tato část není nijak zatemněna a obě části jsou 
elektricky propojeny. V okrajích spodního filmu je umístěno vedení s délkou několik polovin 
vlnových délek na 100 MHz. Toto vedení slouží k impedančnímu přizpůsobení a k zvětšení 
AM zisku. Napájení je umístěno nad horní vodorovnou částí. 

Zisk pro AM pásmo je větší nebo rovný pasivní prutové anténě a zisk pro FM pásmo 
je přibližně stejný jako u prutové antény.

2.3.4 AM/FM střešní antény - panel antennas
Tento  typ  antény  se  skládá  z  vodivého  filmu  umístěném  ve  střeše  automobilu. 

Výzkumem nekovové karoserie (plast, bakelit) se zabývaly mnohé automobilové společnosti. 
Nevodivým materiálem  bývají  nahrazeny  střecha,  kapota,  blatníky,  sloupky  a  další  části 
automobilu. 

Panelové antény mají obecně horší vlastnosti a jsou obtížně začlenitelné do výrobního 
procesu.  Práce  s  těmito  anténními  panely  je  obtížná  vzhledem  k  jejich  rozměrům  a 
začleněním do střechy, navíc cena těchto panelů je oproti ostatním anténám výrazně vyšší. 

-14-

Obr. 2.4 Anténa v odmlžovači zadního skla s  
přídavnou mřížkou



První  úspěšnou  implementací  antény  tohoto  typu  byl  obdařen  vůz  koncernu  GM 
Chevrolet  Lumina  APV.  Anténa  se  skládá  z  měděného  filmu  (1  µm  tenký)  naneseném 
na polyesterovém plátu asi 25 µm tenkém v němž je vyleptána drážka potřebného tvaru šest 
milimetrů široká a přibližně tři metry dlouhá. Zisk pro AM je o něco větší a zisk pro FM 
přibližně stejný než u prutové antény.

2.3.5 FM diversity antennas
S požadavkem na kvalitnější příjem FM vysílání se začalo více všímat prvků, které 

zhoršují příjem signálu. Mezi ně patří například vícecestné šíření FM vysílání nebo pohyb 
auta (projíždění terénními překážkami nebo oblastí se špatným  SNR).  Pomocí diverzitního 
příjmu je možné výrazně zlepšit příjem signálu. V dnešní době, kdy vzhled osobního vozu 
hraje významnou roli, není možné automobil osadit několika prutovými anténami. Proto je 
diverzitní příjem realizován jednou prutovou a jednou nebo několika okenními anténami. 

2.4 Antény pro mobilní sítě (Mobile telephone antennas)
Na  Obr. 2.5 jsou typické antény buňkové sítě. Krátká prutová anténa (≤  λ/4) bývá 

umístěna uprostřed střechy automobilu. Je tak zaručen dobrý zisk a všesměrové vyzařovací 
charakteristiky.  Vyzařovací  charakteristika  antény  značně  závisí  na  kovovém  materiálu 
střechy.  Budeme-li  anténu přibližovat  k  okraji  střechy automobilu,  bude její  zisk klesat  a 
vyzařovací charakteristiky se budou stávat více směrové. K vyhnutí se tomuto jevu lze použít 
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Tabulka 2.1 Srovnání typických automobilových antén pro příjem AM a FM vysílání

Drát ve skle Film ve skle

Mast Fixed Power mast Roof Slot Rear window

Zisk AM Dobrý Dobrý Obstojný Dobrý Dobrý Dobrý

Zisk FM Dobrý Dobrý Obstojný Dobrý Dobrý Obstojný Dobrý

FM všesměrovost Dobrý Dobrý Obstojný Obstojný Obstojný

Dobrý Dobrý Dobrý Obstojný Obstojný

Vzhled Špatný Obstojný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý
Spolehlivost Obstojný Špatný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Údržba Obstojný Špatný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Obstojný Špatný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Záruka Obstojný Špatný Dobrý Dobrý Dobrý Špatný Špatný

Špatný Obstojný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Špatný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Cena Dobrý Špatný Obstojný Obstojný Obstojný Dobrý Obstojný

Prutová 
anténa pasivní

Prutová 
anténa 
aktivní

Střešní slotová 
anténa

Anténa v zadním 
okně   – pasivní

Anténa v 
zadním okně 

– aktivní

Wire 
windshield

Film 
windshield

Active rear 
window

Obstojný/  
Špatný

Obstojný/ 
Špatný

Obstojný/ 
Špatný

Odolnost proti 
rušení

Obstojný/ 
Špatný

Dobrý/ 
Obstojný

Obstojný/ 
Špatný

Odolnost proti  
počasí

Odolnost proti  
vandalům

Odolnost proti 
poškození

Obstojný/  
Špatný



kolineární anténu s  λ/2 anténním prvkem připojeném pomocí vinutí k prutové anténě  λ/4. 
Kolineární  anténa  Obr.  2.5a)  je méně závislou na zemní ploše a  bývá často použita  jako 
anténa,  kde  je  spodní  část  zabudována  v  předním  skle  automobilu  a  horní  část  se  tyčí 
nad střechou.  Parametry  této  antény  jsou  srovnatelné  s  λ/4  prutovou  anténou  umístěnou 
uprostřed střechy automobilu.

Požadavkem některých automobilek bylo navrhnout jiný typ antén, který by byl více 
elegantnější  než  je  prutová  anténa.  Takovou  anténou  je  tzv.  „SHARK“  anténa.  Jedná  se 
o meandrovou anténu umístěnou na střeše automobilu jejíž kryt  mívá tvar žraločí  ploutve 
(odtud její  název).   K návrhu antény pomáhají  genetické algoritmy.  Díky nim lze anténu 
přesně  navrhnout  na  požadovaná  kmitočtová  pásma.  Tento  typ  antén  lze  použít 
pro komunikaci s GSM či GPS. Teoreticky je možný i příjem AM/FM vysílání, ale vzhledem 
ke svým rozměrům k tomu není tato anténa vhodná.

Další  možností  je  použít  planární  antény.  Ty  si  ale  větší  uplatnění  našly  spíše 
v mobilních telefonech a přenosných počítačích

2.5 RKE a TPMS systémy
Oba dva systémy pracují  na  stejném kmitočtu 315 MHz a používají  stejnou šířku 

pásma 1  MHz.  Z  důvodu úspory životnosti  baterií  používají  jen  nízké  výkonové  úrovně 
pro svůj provoz.

RKE (Remote Keyless Entry)
RKE je systém sloužící k dálkovému nastartování automobilu nebo odemknutí dveří či 

zavazadlového prostoru bez potřeby klíče. Většinou se používá simplex, méně half–duplex. 
Odemykání automobilu pracuje asi do vzdálenosti 15 m a dálkové nastartování může pracovat 
až do stovek metrů.

Řidič má u sebe malé zařízení  tzv. „klíčenku“, ve které je umístěna malá rámová 
anténa. Řidičova ruka a paže díky vazbě s anténou mají za následek rozšíření antény a je tak 
značně ovlivněn její dosah. Ztráty jsou dány vzdáleností od automobilu, umístěním nad zemí 
a odrazovými charakteristikami zemské plochy. Signál se do přijímací antény v automobilu 
dostává několika cestami a může interferovat.

Přijímací anténa v automobilu může být umístěna přímo v přijímacím zařízení RKE, 
pak jde o interní anténu nebo vně, které říkáme externí. Interní anténa RKE musí mít malé 
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Obr. 2.5 Prutové antény buňkových sítí (převzato z [4])



rozměry a bývá umístěna blízko elektrických obvodů, což snižuje její  citlivost.  Skládá se 
ze zkrouceného drátu nebo smyčky. Oproti tomu externí RKE anténa není omezena rozměry 
ani umístěním a má proto  větší dosah. Okolo automobilu bývá umístěno až pět těchto antén 
pro zachycení signálu od řidiče z různých směrů.

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Tento  systém  slouží  k  měření  tlaku  v  pneumatikách  nebo  jejich  teploty. 

V pneumatikách  je  umístěna  vysílací  anténa,  která  komunikuje  s  přijímacím  senzorem 
umístěným v automobilu. Princip spočívá v zaznamenávání impulzů. Díky tomu lze určit, 
zdali se kolo odvaluje pravidelně nebo mohlo dojít k defektu. Vysílací anténa je doplněna 
baterií, která zaručuje činnost tohoto systému až 10 let. Nachází se buď v středové části disku 
kola  nebo  je  připevněna  k  disku  v  oblasti  ventilku.  Velikost  antény je  jen  λ/100  což  je 
za daných podmínek dostačující.

2.6 GPS (Global Positioning System)
GPS je  navigační  systém sloužící  k  určení  polohy kdekoli  na  zemském povrchu. 

K tomuto účelu je použito 24 satelitů rotujících na oběžné dráze v šesti drahách. Každý satelit 
vysílá  navigační  zprávy,  které  jsou v přijímači  rozpoznány a  díky dálkoměrné  metodě  je 
určena poloha vůči satelitům s přesností asi 15 m. Pro určení polohy je zapotřebí viditelnost 
alespoň  na  4  GPS  satelity.  Tři  pro  určení  polohy  v  souřadném  systému  a  čtvrtý  satelit 
pro eliminaci chyby. Při příjmu z více satelitů roste přesnost určení polohy. Vysílání používá 
pravotočivou kruhovou polarizaci s nosnou na kmitočtu 1575,42 MHz.

Automobilová GPS přijímací anténa by měla být lehká, levná, spolehlivá a snadno 
začlenitelná do výrobního procesu. Je třeba, aby vyzařovací charakteristiky byly všesměrové 
a pokrývaly i oblasti nad horizontem. Jako nejvhodnější poloha umístění se jeví střecha. Je to 
nejvyšší bod automobilu,  místo nejméně náchylné k poškození, jde se k němu lehce dostat 
v případě  opravy.  Pro  nejlepší  úroveň  přijímaného  signálu  je  nejlepší  anténu  umístit 
doprostřed střešní plochy. 

Minimální  pasivní  zisk antény je  2  dBic pod elevačním úhlem  φ  = 0° (vzhůru)  a 
pro elevační úhel φ = 80°  zisk -10 dBic. LNA (Low–Noise Amplifier) bývá použit pro snížení 
ztrát přívodního kabelu. Pro GPS existují dva základní typy antén a to Quadrifilar Helical 
Antenna nebo planární anténa.

2.6.1 Quadrifilar Helical anténa
Quadrifilar Helical Antenna (QFH) je brána jako nejlepší možnost při výběru antény 
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Obr. 2.6 Systém RKE (převzato z [5])



pro příjem signálu ze satelitů. V případě GPS satelity obíhají kolem zemského povrchu a není 
možné  anténu  neustále  směrovat  správným  směrem.  QFH  anténa  je  určena  pro  příjem 
kruhově polarizované vlny jakou vysílají GSP satelity směrem k zemi (pravotočivá kruhová 
polarizace).

QFH anténa  se  skládá  ze  dvou vertikálních  smyček otočených  o  90°  rezonujících 
na různých  kmitočtech,  které  jsou  stočeny  do  spirály.  QFH  anténa  má  všesměrovou 
vyzařovací charakteristiku v horní polorovině.  V dolní polorovině anténa nezáří z důvodu 
omezení příjmu signálu od zemského povrchu.

3 Návrh Planární antény
Počátek  planárních  antén  sahá  do  roku  1953.  Ale  až  o  několik  let  později  byly 

vyvinuty vhodné materiály pro jejich praktické použití například v letectví. V současné době 
nacházejí stále větší uplatnění v zařízeních jako jsou mobilní telefony, notebooky atd. Jejich 
výhodou je jejich malá velikost a malá váha. Vhodnou úpravou planárních antén lze docílit 
činnost na více pracovních frekvencích. Používají se pro kmitočty od 100 MHz (λ  = 3 m) 
výše, kde jejich horní hranice je závislá na rozměrech antény.

3.1 Flíčková anténa
Nejběžnější konstrukce planární antény je flíčková “patch“ anténa na Obr. 3.1. Anténu 

tvoří  vodivý  čtverec  o  rozměrech  W  ×  L (obvykle  o  rozměrech  λ/2  × λ/2)  nanesený 
na substrátu tloušťky  h s permitivitou  εr  .  Jeho spodní strana je souvisle pokovena a tvoří 
reflektor antény. Planární antény tak vyzařují jen jedním směrem. 
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Obr. 2.7 Quadrifilar Helical  anténa



V praxi  se  používají  další  základní  tvary  Obr.  3.2 . Jejich  výhodou  je  snadnější 
matematická analýza. Obvykle jsou dále kombinovány a různě tvarovány.

3.1.1 Napájení planárních antén
Nejběžnější napájení planárních antén probíhá koaxiální sondou nebo mikropáskovým 

vedením. Další způsoby  napájení jsou vazební štěrbinou a kapacitní vazbou.

Napájení koaxiálním kabelem
Koaxiální kabel na  Obr. 3.3 se skládá z „živého“ vnitřního vodiče, kolem něhož je 

dielektrický materiál obalený vrstvou vnějšího vodiče. Tato soustava je kryta izolační vrstvou 
sloužící  k  zabránění  pronikání  vlhkosti.  Vnější  kabel  bývá  obvykle  používán  jako zemní 
s nulovým potenciálem, jedná se tak o nesymetrické vedení. Koaxiální kabel mívá nejčastěji 
vlnovou impedanci 50 Ω nebo 75 Ω, ve speciálních případech i 60 Ω nebo 150 Ω. Impedance 
50 Ω se používá v anténní technice zatímco 75 Ω v televizní a satelitní technice. Koaxiální 
kabely pracují s TEM vlnou, kdy jsou složky E a H na sebe kolmé a zároveň kolmé na směr 
šíření. Útlum mívají 0,03 – 0,3 dBm-1 na kmitočtu 100 MHz. Útlum lze přepočíst i na jiné 
kmitočty podle přibližného vztahu

 (5)

kde k je empirická konstanta (pro f > f0  platí k = 1 ÷ 1,2, pro f < f0  platí k = 1) a bk 0dB je měrný 
útlum pro f  = f0 .

Koaxiální  kabel  bývá  k  anténě  připojen  tak,  že  do  substrátu  a  vodivé  plochy  je 
vytvořen otvor pro živý vodič kabelu. Živý vodič je pak připájen k vodivé ploše. Umístěním 
napájení na  anténě ovlivňujeme rezonanční frekvenci, vyzařovací charakteristiky a zároveň 
musíme dbát na impedanční přizpůsobení antény a kabelu.
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bkdb f  = k⋅bk0db⋅ f
f 0

[ − ]

Obr. 3.1 Struktura planární antény

Obr. 3.2 Základní tvary planárních antén



Napájení mikropáskovým vedením
Planární  anténa  Obr.  3.1 bývá  v  častějších  případech  napájena  mikropáskovým 

vedením šířky w. Toto vedení bývá připojeno k anténě ve stejné vodivé vrstvě. Umístěním a 
změnou  šířky  mikropáskového  vedení  můžeme  značně  ovlivnit  přizpůsobení  antény 
k napájecímu obvodu. K tomuto účelu je vhodné použít návrhový program.

3.2 Disková anténa
Disková  anténa  je  typ  planární  antény,  jejíž  konstrukce  vychází  z  čtvrtvlnné 

monopólové  antény.  Zkracováním  čtvrtvlnné  monopólvé  antény  a  nahrazováním  jejího 
vrcholu planární diskovou anténou dojdeme k výsledné diskové anténě, která bývá mnohdy 
zapuštěna v zemní ploše. Disk tvoří kapacitní zátěž. Takto upravená anténa má nízký profil a 
může tak nalézt uplatnění v mnohých oblastech. Na Obr. 3.5 je zakreslena zapuštěná disková 
anténa z profilu.

Obdobně jako u monopólové antény ani disková anténa nevyzařuje ve svislém směru.
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Obr. 3.4 Přechod od monopólové antény k diskové anténě

Obr. 3.5 Zapuštěná disková anténa

Obr. 3.3 Koaxiální kabel



4 Základní parametry antén
Směrová charakteristika antény

Pro mobilní  komunikace  je  velmi  důležitá  zejména  směrová  charakteristika.  Je  to 
grafické  vyjádření  funkce  záření  antény.  Tato  charakteristika  udává,  v  jakém  směru  lze 
očekávat,  že  anténa bude zářit.  Pro pokrytí  prostoru touto charakteristikou ji  rozdělujeme 
do horizontální a vertikální roviny. V mobilních komunikacích by bylo vhodné, když anténa 
září  všesměrově.  Všesměrové  antény mají  směrovou charakteristiku  v horizontální  rovině 
(pohled shora) v podobě kružnice. Oproti tomu existují směrové antény, které vyzařují jen 
v určitém směru. Ty mívají větší zisk, nicméně nedovolí příjem signálu ze směru směrovou 
charakteristikou nepokrytou.

Vstupní napěťový činitel odrazu S11

Dalším důležitým parametrem je  vstupní  napěťový činitel  odrazu  S11.  Parametr  S11 

udává, jak moc je anténa přizpůsobená k napájecímu vedení a tedy jak moc září. Parametr S11 

je závislý na kmitočtu. Změnou rozměrů antény můžeme dosáhnout lepšího přizpůsobení a 
docílit tak záření na potřebném pracovním kmitočtu. V ideálním případě by platilo, že vstupní 
impedance  antény  ZAVST je  rovna  charakteristické  impedanci  vedení  ZO.  Parametr  S11 je 
definován rovnicí (6), podle činitele odrazu na konci  vedení

 (6)

V logaritmickém vyjádření je dán 

 (7)

Platí, že  S11  < 1 a v decibelovém vyjádření platí  SdB11 < 0 . Někdy se setkáváme i 
s parametrem PSV (angl.  VSWR Voltage Standing Wave Ratio ), který značí poměr stojatých 
vln v napáječi. Ten získáme pomocí vztahu  

 (8)

Pro ideální přizpůsobení antény se snažíme dosáhnout co nejmenšího parametru S11.

Činitel směrovosti DMAX

Činitel směrovosti udává kolikrát je hustota výkonu větší ve směru maxima záření než 
při všesměrovém zářiči napájeného ze stejného zdroje. Má-li anténa jeden hlavní lalok a malé 
postranní laloky, můžeme činitel směrovosti získat pomocí následujícího vztahu

 (9)

kde 2ΘE a 2ΘH jsou úhlové šířky hlavního laloku v rovině E a H.
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Úhlová šířka hlavního laloku 2Θ0.7

Je úhel mezi směry, kde záření antény klesá o 3 dB (0,707 násobek) vůči maximu.

Zisk antény G
Zisk  antény  udává,  kolikrát  silnější  signál  anténa  může  vyzářit  do  prostoru 

v porovnání  s  referenční  anténou – půlvlnným dipólem. Jednotka je  dBd. Jako referenční 
anténa se často uvažuje i izotropní zářič. Izotropní zářič je idealizovaná koule minimálních 
rozměrů zářící do všech směrů. V tomto případě je jednotkou dBi a pro jejich přepočet platí

 (10)

Absolutní zisk antény získáme

 (11)

a relativní zisk antény vztažený k půlvlnému dipólu

 (12)

kde konstanta 1,64 je maximální hodnota činitele směrovosti půlvlnného dipólu.

Šířka pásma
Je to kmitočtový rozsah, kde je splněna některá podmínka a anténu tak lze správně 

používat. Tato podmínka bývá dostatečná hodnota činitele odrazu S11  nebo poměru stojatých 
vln PSV. V ideálním případě bychom chtěli, aby PSV bylo v požadované šířce pásma rovno 1. 
Toho však nikdy nedosáhneme a snažíme se, aby  PSV byl v potřebném pásmu co nejnižší 
(nejblíže 1).  V  mobilních  komunikacích  se  snažíme  dosáhnout  alespoň 
PSV < 1,5 (S11 < -14 dB). Kromě šířky pásma pro pokles hodnoty činitele odrazu na určitou 
hodnotu můžeme definovat relativní šířku pásma, která je vztažená k střednímu kmitočtu.

 (13)

Činitel jakosti
Činitel  jakosti  Q slouží  pro  popis  antény jako  rezonátoru.  Je  definován  poměrem 

energie oscilujícího rezonátoru k ztracené energii.

 Q ≈
E AKUMULOVANÁ

EZTRACENÁ
(14)

U antén je žádoucí,  aby vyzářená energie bylo co možná největší,  tedy aby činitel 
jakosti měl malou hodnotu. Mezi činitelem jakosti a maximální dosažitelnou šířkou pásma 
BREL existuje závislost 1 popsaná pány Chuem, Wheelerem a Harringtonem,

BREL ≈
1
Q  (15)

1 Viz. lit. [15]
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která jimi byla dále rozvinuta na vztah  2 mezi rozměry antény a šířky jejího pásma. 
Za rozměr antény je v tomto případě brán objem koule  V opisující anténu. Potom můžeme 
psát

V ≈ BREL  (16)

5 GSM – základní parametry a požadavky
GSM  je  systém pro  mobilní  komunikaci.  Vznikl  za  pomoci  francouzské  skupiny 

„Group  Special  Mobile“  založené  roku  1982,  později  byla  zkratka  zachována,  ale  název 
změněn na dnešní podobu „Global System for Mobile Communication“. Základy systému 
byly definovány v roce 1987. V roce 1989 převzal kontrolu nad systémem ETSI (European 
Telecommunications  Standards  Institute)  a asi  o  dva roky později  byla  vydána první část 
technického  doporučení.  V začátcích  sloužil  zejména  pro  hovorové  služby,  později  začal 
poskytovat i datové služby. Systém GSM je používán po celém světě ve více než 200 zemích, 
ale dominantní postavení má v Evropě. Jeho největším konkurentem je systém CDMA2000 
používaný zejména ve Spojených státech a Kanadě.

Primární systém GSM
Primární  systém  GSM  označovaný  P–GSM  (Primary  GSM)  nebo  GSM  900  má 

přidělené kmitočtové pásmo 890 MHz – 960 MHz rozdělené na dvě části. Horní část slouží 
k tzv. downlinku tedy přenosu hovoru ze základnové stanice BTS (Base Tranceiver Station) 
k MS mobilní  stanici.  Vyhrazené frekvenční  pásmo je  935 MHz – 960 MHz.  Pro přenos 
od MS k BTS je vyhrazeno pásmo 890 MHz – 915 MHz a jde o tzv. uplink. 

Pro  komunikaci  je  vyhrazeno  124  rádiových  kanálů.  Každý  má  vyhrazenou  šířku 
pásma 200 kHz v uplinku i  downlinku. 125.  část  slouží jako oddělovací úsek.  V každém 
rádiovém  kanálu  je  metodou  TDMA  vytvořeno  8  časových  intervalů  TS  (Time  Slot). 
Každému TS je  přidělen  jeden účastnický kanál.  Při  zdrojovém kódování  plnou rychlostí 
(Full Rate) je tak pro GSM 900 možno použít 124 ∗ 8 = 992 účastnických kanálů.

Rozšířený systém GSM
Systém je známý jako E–GSM (Extended GSM).  Jde o frekvenční rozšíření uplink 

i downlink  pásma  o  10  MHz  na  spodní  straně.  Je  tak  dosaženo  dalších  50–ti  kanálů. 
Pro využití  je  nutné,  aby  toto  rozšířené  pásmo  dokázaly  zpracovat  MS i  BTS  na  straně 
operátora. 

V současné době využívá toto pásmo hlavně T-Mobile,  O2  v omezené míře a Vodafone 
prakticky vůbec 3.

Systém GSM 1800
Používá  kmitočtová  pásma  pro  uplink  1710  MHz  až  1785  MHz  a  pro  downlink 

1805 MHz až 1880 MHz. Používá 374 rádiových kanálů.

2 Viz. lit. [14]
3 Zdroj  www.gsmweb.cz
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Systém GSM 1900
Používaný od roku 1995 v USA a Kanadě. Jeho spodní hranice uplink pásma zasahuje 

do horní hranice downlink pásma systému GSM 1800, proto z principu společně používat 
nejdou.

Cílem je tedy navrhnout anténu pokrývající systémy GSM 900 a GSM 1800. Na jejich 
kmitočtových pásmech by bylo vhodné, aby parametr  PSV dosahoval hodnoty 1,5 a menší. 
Planární antény jsou úzkopásmové a dosáhnout této hodnoty PSV v celém pásmu, může být 
problém.

6 Analýza a simulace diskové antény
V  [4] byla publikována anténa navržená pro integraci do karoserie automobilů. Jedná 

se o diskovou anténu, která je zapuštěná v zemní ploše Obr. 6.1. Díky svému nízkému profilu 
tak lze použít například pro upevnění uvnitř kapoty nebo střechy automobilu.

V programu IE3D byla provedena simulace antény z [4]. 

Základní  parametr  je  průměr  diskové  antény.  Na  tomto  parametru  hlavně  závisí 
rezonanční kmitočet. Disková anténa je zasazena v dutině (kovovém límci). Její vrchní část je 
volná a umožňuje disku zářit ven z konstrukce. Vzorová anténa popsaná v literatuře [4] má 
na Obr. 6.1 tyto parametry. Průměr disku  2a = 60 mm, výška disku t = 3,5 mm, výška dutiny 
H = 6 mm a průměr dutiny D = 160 mm. V horní vrstvě dutiny je na vnějším okraji po jejím 
obvodu krátký pásek. Ten by se nacházel v úrovni kapoty automobilu. Jeho teoretická velikost 
by se měla rovnat rozměrům kapoty, nicméně pro simulaci a následnou realizaci bude použit 
jen úzký pásek.

Napájení je umístěno uprostřed konstrukce. Kolem napájení se nacházejí symetricky 
umístěné čtyři zkraty vedení ve vzdálenosti z = 20 mm od středu. 

-24-

Obr. 6.1 Disková anténa



Na Obr. 6.3 je vidět, jak zkraty ovlivňují rezonanční kmitočet. Při uvažování samotné diskové 
antény bez zkratů (modrý průběh) by bylo potřeba značně zvětšit rozměry diskové antény, 
abychom dosáhli rezonance na kmitočtu v oblasti 1,8 GHz. Po přidání čtyřech zkratů vedení 
okolo  napájení  dojde  k  vytvoření  rezonance  na  nižším kmitočtu  (zelený průběh).  Polohu 
zkratů je  třeba přesně nalézt,  aby byla  disková anténa naladěna.  Tato vlastnost  umožňuje 
použít anténu i pro nižší kmitočty, například v pásmu GSM 900.

Na  Obr.  6.4 a  Obr.  6.5 jsou  průběhy  činitele  odrazu  na  vstupu  antény  a  směrové 
charakteristiky ve vertikální rovině pro anténu se vzorovými parametry. Rezonanční kmitočet 
je na 2,34 GHz.
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Obr. 6.3 Vliv použití zkratů vedení diskové antény

Obr. 6.2 Vyzařovací 3D charakteristika diskové antény (anténa pro GSM 1800)



Tato disková anténa rezonuje na jednom kmitočtu. Pokoušel jsem se ji modifikovat, 
aby bylo dosaženo dvou rezonančních kmitočtů v obou základních pásmech GSM. O zajištění 
druhé rezonance se měl starat přidaný prstenec okolo diskové antény ve výšce t. Ten druhou 
rezonanci  způsobil  a  experimentální  změnou  rozměrů  se  daly  rezonance  dobře  ladit,  ale 
především ve spodním pásmu GSM byla šířka pásma pro činitel odrazu  S11  –10 dB velmi 
malá β  = (10 ∼ 20) MHz. Změnou rozměrů se nepodařilo zvětšit šířky pásem, a  proto bylo 
od  dvoupásmové antény ustoupeno,  a  zaměřil  jsem se  raději  na kvalitní  pokrytí  každého 
pásma  jednou  diskovou  anténou.  Na  Obr.  6.6 je  zobrazen  činitel  odrazu  diskové  antény 
s prstencem.

Druhé rezonance jsem se pokoušel dosáhnout i úpravou disku na jiné tvary Obr. 6.7. 
Například  tvar  dvou spojených  půldisků  s  různými  rozměry a  napájením uprostřed.  Tato 
varianta  rezonovala  na  dvou  kmitočtech,  ale  ostrý  přechod  disků  způsoboval  parazitní 

-26-

Obr. 6.5 Průběh S11 vzorové antényObr. 6.4 Směrové charakteristiky 
vzorové antény

Obr. 6.6 Činitel odrazu diskové antény s prstencem (pro dvě pásma)



rezonance a anténa nerezonovala radiálním módem jako všesměrová monopólová (disková) 
anténa.

6.1 Vliv zemní plochy na vyzařovací charakteristiky
Směrové vyzařovací charakteristiky pro λ/4 prutovou anténu závisí na velikosti zemní 

plochy  okolo  antény  a  vlnové  délce.  Pro  pásma  GSM  se  vlnová  délka  pohybuje 
od λ1800 ≈ 16 cm  do  λ900 ≈ 33 cm.  Na  Obr.  6.8 je  zobrazeno,  jak  se  mění  směr  maxima 
vyzařování pro různé velikosti zemní plochy. Plná čára zobrazuje vyzařovací charakteristiky 
λ/4 monopólové  antény při nekonečné zemní ploše. Maximum je ve směru kolmém k ose 
antény.  Při velikosti zemní plochy několik vlnových délek se směr maxima vyzařování mění 
směrem  vzhůru  od  zemní  plochy.  Na  Obr.  6.8 je  tato  skutečnost  zobrazena  úhlem  α. 
Tečkovaná čára zobrazuje tvar vyzařovací charakteristiky pro velikost zemní plochy jedna 
vlnová délka v průměru. Směr maxima se dále zvětšuje. Při uvažování konečné zemní plochy 
přestávají být laloky symetrické vzhledem k rovině zemní plochy.

6.2 Modelování diskové antény
K  modelování  diskové  antény  jsem použil  nástroj  IE3D  firmy  Zeland  [6].  Tento 

program využívá tzv.  momentovou metodu, která je založena na výpočtu proudů a napětí 
na anténním  prvku.  Jiný  způsob  výpočtů  je  pomocí  diferenciální  metody,  která  spočívá 
ve vyjádření intenzit magnetického a elektrického pole v okolí antény. Výhodou momentové 
metody je vysoká přesnost a účinnost.

Po spuštění programu IE3D vybereme položku Mgrid, která slouží k návrhu anténní 
struktury. Po jejím spuštění jsme vyzváni k zadání základních parametrů  Basic Parameters 
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Obr. 6.7 Ukázka tvarů spojených půldisků

Obr. 6.8 Vyzařovací diagram ve vertikální rovině pro λ/4 prutovou anténu. Plnou 
čarou nekonečná zemní plocha, čárkovaně zemní plocha několik vlnových délek a 

tečkovaně 1 λ v průměru. Převzato z [2]



geometrie antény. Struktura vrstev je zobrazena na obrázkuObr. 6.9.

Vrstva No.0 je vrstva definující zemní plochu. Nad ní se nacházejí vrstvy s geometrií a 
nejvýše  je  definováno  volné  prostředí.  Anténa  bude  simulována  pro  použití  ve  volném 
prostředí, tedy do vrstvy No.0 musíme zadat pro vodivost σ = 0 Sm-1. Jako další definujeme 
vrstvy pro disk. 

Vlastnosti vyzařování planární antény závisí, kromě geometrie, na substrátu antény. 
S klesající  permitivitou  εr nebo rostoucí  tloušťkou substrátu roste  šířka pásma vyzařování 
antény. Disková anténa zvláště pro spodní pásmo GSM je značně rozměrná. Proto vzhledem 
k dostupnosti  a  ceně  jsem  se  rozhodl,  disk  vytvořit  z  materiálu  ARLON  25N 
s tloušťkou 0,03″  (0,762  mm).  V  Basic  Parameters  vytvoříme  novou  vrstvu  ve  výšce  t, 
do které vložíme za   εr = 3,38 Fm-1 a ztráty materiálu γt  = 0,0025. Šířka substrátu se definuje 
díky vrstvě ve výšce t – 0,762 mm.

7 Optimalizace

7.1 Evoluční algoritmy
Evoluční algoritmy jsou obecným vyjádřením matematických algoritmů umožňujících 

nalézt  řešení  složitých  úloh.  Opírají  se  o  evoluční  teorii  popsanou  Darwinem.  Bude-li 
v populaci mnoho jedinců, více než dokáže jejich nejbližší okolí uživit, bude docházet k tzv. 
přírodnímu výběru. Slabí jedinci se nedokáží udržet v populaci na úkor silných jedinců. Silní 
jedinci tak dále šíří svůj genetický kód a jejich genetická výhoda, kterou dokázali odstranit 
slabé  členy,  se  pro  následující  populaci  stává  nutnou  výhodou.  Na  tomto  principu  jsou 
založeny  genetické  algoritmy.  Další  velkou  odnoží  evolučních  algoritmů  jsou  umělé 
neuronové sítě, jejichž vzorem je chování biologických struktur. Typický příklad je mozek, 
který  se  umí  učit  a  vyhodnocovat  vstupní  podněty.  V praxi  se  používají  neuronové  sítě 
například  pro předpovídání  burzovních  indexů nebo při  rozpoznávání  komprese  obrazu  a 
zvuku. Dále se budeme zabývat jen oblastí genetických algoritmů.

Genetické  algoritmy  jsou  vhodné  pro  řešení  složitých  problémů  pomocí  učení  a 
adaptace.  Typickým  příkladem  je  „problém  obchodního  cestujícího“.  V  tomto  problému 
se hledá  nejkratší  cesta  mezi  mnoha body (městy).  Při  počtu  měst  n pak  počet  možných 
propojení  měst  ze  vstupního  bodu  činí  (n-1)!.  Pokud  bychom  hledali  nejkratší  cestu 
normálními metodami, museli bychom vzít v úvahu všechny možné kombinace. Při větším 
počtu bodů ale rostou výpočetní nároky a čas řešení takovéto úlohy může být velmi dlouhý. 
Genetické  algoritmy  v  tomto  případě  umožňují  nalézt  velmi  rychle  přibližné  a  hlavně 
použitelné řešení.

Definujme  si  základní  pojmy  používané  v  genetických  algoritmech.  Populace je 
soubor všech možných řešení tvořená jedinci populace. Každý jedinec je představitel jednoho 
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Obr. 6.9 Struktura vrstev programu IE3D pro diskovou anténu



řešení a je ohodnocen svou fitness hodnotou. Ta udává, jak je jedinec kvalitní v porovnání 
s ostatními jedinci. Chromozom vyjadřuje jedince. Chromozom udává hodnoty, z kterých se 
jedinec  skládá.  Změnou  chromozomu  dosáhneme  vytvoření  nového  jedince.  Chromozom 
může  být  tvořen  souborem  hodnot  (například  rozměrů)  jedince,  v  častých  případech  je 
vyjádřen pomocí bitové posloupnosti. Bitové vyjádření chromozomu je vhodnější pro mutaci 
(viz. dále), protože stačí jediná změna bitu chromozomu a je vytvořen nový jedinec. 

Matematický algoritmus, kterým jsou popsány genetické algoritmy je založen na
● křížení/mutaci
● výběru nejlepších jedinců

V prvním kroku genetického algoritmu se vygeneruje úvodní populace. Každý jedinec 
populace  je  ohodnocen  hodnotou  fitness  a  podle  této  hodnoty  se  setřídí.  Lepší  jedinci 
zůstanou a horší jsou odstraněni. Pomocí operátoru křížení se zamění několik (obvykle dva) 
členů populace, s úkolem vytvořit nového člena, který bude mít nějaké dobré vlastnosti svých 
rodičů.  Při  optimalizaci  antény a  hledání  nejlepších  rozměrů,  může  dobrou vlastností  být 
změna tvaru antény, která způsobí rezonanci na potřebném kmitočtu. Jelikož ostatní jedinci 
tuto vlastnost nemusí mít, tak jedinec s touto dobrou vlastností bude lépe ohodnocen. Křížení 
se  provádí  rozdělením  chromozomu  a  předáním  (přepsáním)  části  kódu  jiného  jedince. 
Mutace  zajišťuje, že se populace bude měnit. Je definována nějaká pravděpodobnost, s jakou 
dochází  ke  změně chromozomu některého náhodně vybraného nového jedince.  Pokud by 
v algoritmu  mutace  nebyla,  budou  se  křížit  stále  špatní  jedinci  vygenerovaní  v  úvodní 
populaci a   nikdy se nedosáhne kvalitního výsledku. Po zkřížení a  mutaci následuje opět 
rozdělení populace na kvalitní a nekvalitní členy. Noví jedinci mohou nést kvalitnější řešení 
než  jejich  původní  rodiče  a  tyto  informace  dále  poskytují  novým potomkům.  Nekvalitní 
členové jsou z populace odstraněni a cyklus se vrací na začátek, kde se tvoří nová populace 
pomocí křížení a mutace. Cyklus probíhá tak dlouho, než je pokořena vstupní podmínka.

7.2 Popis optimalizačního procesu
Úkolem  optimalizace  bylo  vylepšit  parametry  antén.  Byl  hledán  nejlepší  průběh 

napěťového činitele odrazu S11 a zisk antény na dvou pracovních kmitočtech pásem GSM 900 
a GSM 1800. 
Pro optimalizaci byl použit software

● MATLAB Version 7.1.0.246 (R14) service Pack 3
● ZELAND Version 12.0

V následujícím textu  bude  krátce  popsán  zdrojový  kód.  Na  Obr.  7.1 je  vývojový 
diagram optimalizačního procesu.  Hlavní smyčka je v souboru  main.m,  kterým se spouští 
samotná optimalizace. Každý blok vývojového diagramu Obr. 7.1 tvoří většinou jednu funkci.

Načtení geometrie
Soubor s geometrií antén je v souborech s příponou  *.geo . Ve složce s programem se 

nachází  soubory  disk_original.geo a  disk.geo.  Soubory jsou spustitelné  programem IE3D. 
Můžeme je rozdělit na dvě části. V první části jsou popsány parametry geometrie, jako jsou 
například definice vrstev (Layer), permitivita či ztráty vrstev, porty... V druhé části je popsána 
geometrie pomocí popisu vrcholů jednotlivých polygonů. Ve funkci  nacti_data.m je přečten 
soubor  disk_original.geo  a z něho jsou vyparsrovány první část jako proměnná  hlavicka a 
druhá část jako proměnná data. Dále v programu se již s originálním souborem s geometrií 
nepracuje.
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Generování úvodní populace
Ve  funkci  generuj_rodice.m je  vytvořena  první  populace.  Populace  je  popsána 

proměnou  rodina. V této proměnné (pole) jsou uvedeny rozměry antény, fitness hodnoty a 
chromozom. Populace je složena z 12ti členů. 

Rozměry antény jsou  vyjádřeny pomocí  chromozomu z  důvodů umožnit  křížení  a 
mutaci  na bitové  úrovni.  Převod  z  reálné  hodnoty  rozměru  na  chromozom  se  provádí 
rozprostřením do rozsahu 0–1000 (17)  a  následným převodem do binárního  čísla  pomocí 
Grayova kódu. 

 (17)

U Grayova kódu se vždy následná hodnota mění jen o jednu číslici. Tato vlastnost 
může v případě změny chromozomu o 1 bit zajistit, že se hodnota posune právě o jednotku. 
Z Tabulky 7.1 je patrné, že pokud chceme hodnotu posunout o jednotku, tedy třeba z 7 na 8, 
pak se nám to při použití přímého binárního kódu při jednom průchodu (změně jednoho bitu) 
nepovede. V tomto případě bychom potřebovali dokonce 4 průchody, aby se kód postupně 
změnil. 

Ve  verzi  MATLABu,  která  byla  pro  simulaci  použita,  není  funkce  pro  převod 
dekadického čísla na Grayův kód standardně implementována. Převod tedy provádí funkce 
dec2gc.m a gc2dec.m.

Smyčka simulace
Po vygenerování úvodní populace se u každého člena zjišťuje, zdali již byl změřen. To 

se  provádí  kontrolou  proměnné  fitness.  Každý  člen  má  své  fitness_s11,   fitness_gain a 
fitness.  Jak je  z  názvů patrné  první  udává  ohodnocení  jedince  podle napěťového činitele 
odrazu  S11, druhý podle maximálního zisku antény. Poslední je součtem dvou předchozích, 
přičemž  fitness_s11 a  fitness_gain jsou násobeny váhovým koeficientem.
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disk x 0−1000=
1000

diskmax − diskmin
⋅disk x−diskmin 

Tabulka 7.1 Porovnání binárního a Grayova kódu

Dekadické Binární Gray kód
7 0111 0100
8 1000 1100



Ve  smyčce  simulace  se  upravují  data,  která  tvoří  geometrii  antény  (funkce 
upravuj_geodata.m). Geometrie se spojí s proměnou  hlavicka a uloží (funkce  uloz_data.m) 
do souboru disk.geo. Ten slouží jako vstupní soubor pro simulaci antény programem  IE3D. 
Program IE3D pracuje též se soubory s příponou *.sim. V těchto souborech jsou nastaveny 
například  kmitočty,  na  kterých  se  má  anténa  simulovat,  způsoby  simulace,  co  se  má 
simulovat,... V operační systému se musí asociovat přípona souborů *.sim s aplikací IE3D a 
spouštění probíhá příkazem !disk.sim.

Ve  funkci  ohodnot.m probíhá  ohodnocení  jedince.  Optimalizace  antény  probíhá 
pro vstupní napěťový činitel odrazu  S11 a maximální zisk antény. Hodnoty  S11 jsou uloženy 
ve výstupním souboru disk.ipa a zisk v souboru disk.pat. 

 (18)
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fitness s11 =
N∏i=1

N
∣ s11 i ∣

Obr. 7.1 Vývojový diagram optimalizačního procesu (základní bloky)



Simulace  probíhá  na  třech  kmitočtech  v  každém GSM pásmu.  Na spodním okraji 
pásma, horním okraji pásma a středním kmitočtu. Podle vztahu (18) je vypočtena hodnota 
fitness_s11.   Tento vztah hledá největší  společný násobek. Tím by mělo být zaručeno, že 
největší hodnota bude uprostřed pásma a dvě menší hodnoty na okrajích. Zároveň je hledána 
co největší hodnota na okrajích  pásem GSM. Protože uprostřed GSM pásma je nevyužitý 
kmitočtový prostor (20 MHz), který při velkém vstupním činiteli odrazu  S11 v této oblasti 
nevyužijeme. Naopak na okrajích může každý decibel znamenat výhodu. V Tabulce  7.2 je 
porovnání fitness podle vztahu (18) pro různé parametry S11. 

Vnější smyčka
Pokud je celá populace změřena, tj. každý člen má svou fitness, je smyčka simulace 

ukončena a pokračuje se ve vnější smyčce, kde je vygenerována nová populace. Všech 12 
členů je seřazeno (serad_data.m) od nejvyšší hodnoty a horší polovina populace je smazána 
(odstran_zmetky.m).  Tím dosáhneme,  že  populace  bude  postupovat  k  hodnotám s  lepšími 
fitness. Špatní členové jsou smazáni a členové s dobrými vlastnostmi poslouží jako podklad 
pro křížení.

Křížení spočívá v dělení chromozomů. Jsou vybráni dva rodiče (lepší šestice), kteří si 
náhodně podle nějakého bitu zamění své chromozomy. V tomto místě se kontroluje jen jestli 
je  výsledná  geometrie  reálná.  Pokud  není,  dochází  ke  křížení,  dokud  se  tak  nestane. 
Zkřížením  šesti  rodičů  dostaneme  šest  nových  potomků.  Populace  je  naplněna  a  mohli 
bychom opět vstoupit do smyčky simulace. Nicméně jsme omezeni jen vstupním rozložením 
jedniček a nul, které byly vygenerovány jako vstupní populace. Pouhým křížením jedinců 
dochází ke ztrátě bitů na některých pozicích, které by v jiné kombinaci mohli zvýšit fitness 
jedince. Bez použití mutace, tak dochází ke stagnaci. Sice lze nalézt kvalitní vzorek, ale ne 
nejlepší z možných.

Mutace  (mutace.m)  zajišťuje,  že  populace  se  bude  měnit.  V  náhodném  bitu 
chromozomu nových potomků je přepsána hodnota 0→1 nebo 1→0. Mutace byla prováděna 
s pravděpodobností  30%  v  jednom  bitu  a  s  3%  pravděpodobností  ve  více  bitech.  Aby 
nedocházelo  k  vytváření  již  jednou  změřených  jedinců,  jsou  všichni  noví  členové 
porovnáváni a zapisováni do databáze. 

Během optimalizace jsou zobrazovány průběžné grafické výsledky.  Na  Obr.  7.2 je 
zobrazen  průběh  fitness  hodnot  nejlepšího  jedince  v  závislosti  na   počtu  průběhů 
optimalizace.  Na  stejném obrázku  vpravo  jsou  zobrazeny hodnoty činitele  odrazu  tohoto 
nejlepšího jedince.
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Tabulka 7.2 Hodnoty S11 a výsledná fitness

S11   [dB]
fitness_s11

Spodní Střední Horní
-10 -30 -10 14.4
-9 -34 -9 14.0
-8 -40 -8 13.7
-6 -70 -6 13.6



7.3 Výsledky optimalizace
Optimalizace  byla  provedena  zvlášť  pro  pásmo  GSM  900  a  pásmo  GSM  1800. 

Vznikly tak dvě antény. Nejprve byla optimalizována disková anténa při pevné výšce dutiny 
H. Poté byla optimalizována anténa s variabilní výškou dutiny H. Tím bylo dosaženo lepších 
výsledků  co  se  týče  vyzařování  antény,  ale  větší  výška  konstrukce  by  mohla  znemožnit 
montáž do střechy automobilu.

Optimalizace byla  prováděna na systému s procesorem AMD Athlon 64 Processor 
3200+ (2,01 GHz) a pamětí RAM 1 GB. Vzhledem k rozměrům antény a hlavně kovové 
konstrukce by optimalizace při generování sítě na velké detaily (Cell per wavelength >= 15) 
způsobila dlouhé časy optimalizace.  Při optimalizaci byly v IE3D některé části  nastaveny 
na generování  hrubší  sítě.  Například  doba  jednoho  průběhu  pro  anténu  GSM 1800 
s proměnnou výškou konstrukce a některými nastavenými detaily na 5 trvala od 20-ti do 30-ti 
minut. Jeden průběh je simulace šesti jedinců. Do chvíle než začala hodnota fitness stagnovat 
uběhlo 160 průběhů tedy zhruba 70 hodin.  V případě antény pro GSM 900 s proměnnou 
výškou konstrukce a nastavení některých detailů na 10 byla doba jednoho průběhu více než 2 
hodiny. Proto bylo velmi důležité pečlivě nastavit hraniční hodnoty, mezi kterými se mělo 
variovat. Samotná optimalizace byla obvykle spouštěna několikrát. Poprvé na malé detaily a 
zjištění základních hranic. Poté byly upraveny hodnoty hranic, kde se parametry mohou měnit 
a optimalizace spuštěna znovu. Jelikož optimalizované rozměry antény vykazovaly odchylky 
od antény kompletně změřené s velkými detaily, obvykle byla provedena třetí optimalizaci 
s velkými detaily, kde se rozměry měnily jen minimálně v oblasti okolo nejlepšího řešení. 
Bylo tak nalezeno řešení, které i po odsimulování v IE3D vykazovalo podobné průběhy.

7.3.1 Základní verze diskové antény
Vzorová anténa popsaná v [4]  má výšku H = 6 mm na Obr. 6.1 . Tuto výšku můžeme 

vzít jako minimální hodnotu, pokud chceme anténu použít ve střeše automobilu. Anténa musí 
být osazena ze spodní strany napájecím konektorem, který výšku  H dále zvětšuje  Obr. 7.3. 
Rozměry antény (v rovině) nemusí být podstatné. Samozřejmě se snažíme nalézt co možná 
nejmenší  rozměr,  ale  ne  na  účet  vyzařovacích  vlastností  antény.  Řešení  bylo  hledáno 
pro změnu rozměru disku 2a, změny polohy zkratů z, velikost válcové dutiny D a výšku disku 
v dutině  t.  Výška  disku  t byla  volena  maximálně  5  mm,  aby  se  nestalo,  že  by  anténa 
vystupovala nad úroveň střešní plochy nebo se mohlo použít vhodného krytu (anténa nesmí 
být ale zakryta kovovou střechou). 
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Obr. 7.2 Grafické výstupy z programu: vlevo nejlepší jedinec, vpravo jeho hodnoty S11



Výsledné rozměry optimalizované antény jsou v Tabulce 7.3 

Ve výšce  6 mm je  kolem dutiny úzký prstenec.  Ten simuluje  střechu automobilu. 
Teoreticky by bylo vhodné pro přesné výsledky použít rozměry střechy automobilu. Velikostí 
tohoto prstence (do několika centimetrů) se jen nepatrně ovlivňuje absolutní hodnota činitele 
odrazu. Změnou jeho šířky se rezonanční kmitočet nemění, neúměrně však narůstá potřebná 
doba simulace (především pro spodní pásmo GSM). Velikost zemní plochy ovlivňuje tvar a 
směr  vyzařovacích  charakteristik,  jak  bylo  popsáno  v  kapitole 6.1.  Byla  zvolena  šířka 
prstence 1 cm.

Vzhledem k značným rozměrům konstrukce byl potřebný velký čas simulací. Proto 
byly některé části pro simulaci v geosouboru nastaveny na méně detailů než ostatní (Cell per 
wavelength).  Zejména  části  kovové  konstrukce.  Tím  bylo  dosaženo  rychlejších  simulací 
i výsledné optimalizace. 
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Obr. 7.3 Absolutní výška antény s kovovou konstrukcí

Tabulka 7.3 Rozměry optimalizovaných antén pro pásma GSM 900 a GSM 1800

Obr. 7.4 Průběhy činitele odrazu S11 optimalizovaných antén pro GSM 900 (modře) a 
GSM 1800 (červeně)

2a z D t
mm mm mm mm

GSM 900 128.8 39.1 378 5
GSM 1800 70.6 26.5 196 5



Na Obr. 6.2 jsou zobrazeny vyzařovací charakteristiky v prostoru. Jak je vidět disková 
anténa podobně jako monopólová anténa nezáří ve směru své osy. Anténa je v horizontální 
rovině  všesměrová  a  symetrická.  Směrem dolů  je  vyzařování  potlačeno.  Pro  úplný  popis 
vyzařovacích charakteristik stačí uvést jen vyzařování ve vertikální rovině. Na Obr. 7.6 jsou 
zobrazeny  vyzařovací  charakteristiky  ve  vertikální  rovině  pro  anténu  pracující  v  pásmu 
GSM 900 a na  Obr.  7.7 pro GSM 1800.  E-total je dáno příspěvkem polarizací vertikální, 
horizontální, levotočivé a pravotočivé kruhové. E-Theta značí polarizaci ve vertikální rovině. 
Většina mobilních systémů vyzařuje právě touto polarizací. E-Phi je polarizace v horizontální 
rovině,  kterou  se  snažíme  minimalizovat  (pro  vertikálně  vyzařovací  systémy).  Jak  je 
z obrázků patrné, vyzařování v horizontální rovině je přibližně sto tisíckrát slabší.
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Obr. 7.5 Průběh činitele odrazu optimalizovaných antén pro obě pásma GSM
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Obr. 7.6 Vyzařovací charakteristiky pro pásmo GSM 900 (vertikální rovina)

Tabulka 7.4 Maximální zisk pro úhel Theta pro 
optimalizovanou anténu (GSM 900)

GSM 900
E-Total

Gain Theta
dBi °

890 MHz 3.57 39.6
925 MHz 4.05 40.0
960 MHz 2.78 40.0
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Obr. 7.7 Vyzařovací charakteristiky pro pásmo GSM 1800 (vertikální rovina)

Tabulka 7.5 Maximální zisk pro úhel Theta pro 
optimalizovanou anténu (GSM 1800)

GSM 1800
E-Total

Gain Theta
dBi °

1.71 GHz 3.69 39.9
1.795 GHz 4.60 35.0
1.88 GHz 4.57 35.0



7.3.2 Disková anténa se změněnou výškou
V kapitole 7.3.1 byly popsány výsledky optimalizované antény, kdy se neměnila výška 

kovové konstrukce. Taková úzká anténa by se mohla vložit do konstrukce střechy automobilu. 
Na základě vztahu  (16) by mělo být možné při zachování šířky pásma  BREL zmenšit plošné 
rozměry antény (konstrukce)  zvýšením její  výšky (zachování  objemu dutiny).  Proto  byly 
optimalizovány další dvě diskové antény s proměnnou výškou konstrukce H s cílem zmenšit 
plošné rozměry antén navrhnuté v předchozí kapitole.

V  Tabulce  7.6 jsou  výsledné  optimalizované  rozměry  pro  diskové  antény 
s proměnným  parametrem  výšky  H.  Pro  anténu  pracující  v  pásmu  GSM  900  došlo 
ke zmenšení průměru z původních 378 mm na 296 mm (na 78 % původního rozměru). Výška 
konstrukce  H se ale zvětšila na 41 mm. Pro anténu pracující v pásmu GSM 1800 již k tak 
výrazné úspoře nedošlo. Průměr antény se zmenšil na 87 % hodnoty původní antény a výška 
konstrukce vzrostla na 24 mm. 
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Tabulka 7.6 Rozměry optimalizovaných antén s proměnnou výškou H

2a z D t H
mm mm mm mm mm

GSM 900 120.0 55.3 296 10 41
GSM 1800 67.6 31.4 172 5 24

Tabulka 7.7 Maximální zisk pro úhel Theta pro 
optimalizovanou anténu s výškou H (GSM 900)

GSM 900
E-Total

Gain Theta
dBi °

890 MHz 2.80 45.0
925 MHz 3.29 45.0
960 MHz 3.33 45.0

Tabulka 7.8 Maximální zisk pro úhel Theta pro 
optimalizovanou anténu s výškou H (GSM 1800)

GSM 1800
E-Total

Gain Theta
dBi °

1.71 GHz 3.49 40.0
1.795 GHz 3.91 40.1
1.88 GHz 4.05 40.0



Zisk  pro obě  antény se  změněnou výškou je  asi  o  0,5  dBi  menší  v  porovnání  se 
simulovanými verzemi antén s pevnou výškou  H = 6mm, a  maximum vyzařování směřuje 
výše přibližně  o 5 °.  Na  Obr.  7.8 a  Obr.  7.9 jsou simulované  průběhy činitele  odrazu  S11 

pro optimalizované  antény  s proměnnými  výškami  konstrukce  H simulované  v  programu 
IE3D.

8 Realizace a měření optimalizovaných antén
Byly  realizovány  celkem  tři  antény.  Dvě  antény  s  pevnou  výškou  konstrukce  H 

pro pásma  GSM  900  a  GSM  1800  a  jedna  anténa  se  změněnou  výškou  konstrukce 
pro GSM 900. Všechny byly realizovány na materiálu ARLON 25N. Kovová konstrukce se 
skládá ze tří částí. Dno dutiny, boky a prstenec ve vrchní části. Části jsou vodivě spojeny. 
Do takto vytvořené dutiny se vložily diskové antény připravené ve školní dílně. Pokud je 
výška dutiny  H relativně malá vzhledem k síle plechu je nutné konstrukcí zajistit dodržení 
výšky dutiny H podle Obr. 7.3. 
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Obr. 7.9 Činitel odrazu pro GSM 1800 s proměnnou výškou H (simulováno)

Obr. 7.8 Činitel odrazu pro GSM 900 s proměnnou výškou H (simulováno)



Na spodní straně dutiny je připájen SMA konektor  Obr. 7.3, jehož středový vodič je 
vyveden  jako  napájení  uprostřed  diskové  antény.  Ve  spodní  straně  dutiny  jsou  umístěny 
4 kovové propoje, které slouží jako zkraty vedení antény. Tyto zároveň drží konstrukci disku 
v potřebné výšce t. Při realizaci bylo jedním z problémů přesné dodržení tohoto rozměru.

8.1 Měření činitele odrazu diskové antény s pevnou výškou 
konstrukce

Byly  vytvořeny  dvě  antény  s  pevnou  výškou,  jedna  pro  každé  z  GSM  pásem. 
Především anténa pro pásmo GSM 900 má značné plošné rozměry. Pro tyto dvě antény byla 
zvolena šířka plechu 1 mm, především z důvodů udržení rovné zemní plochy. Přestože byl 
zvolen relativně masivní plech, u antény pro spodní pásmo, jejíž kovová konstrukce měla 
necelých  38  centimetrů  v  průměru,  došlo  k  mírnému  prohnutí.  Menší  anténa  pro pásmo 
GSM 1800 prohnutí nevykazovala. Největším problémem při realizaci bylo dodržet přesně 
výšku diskové antény. Pro obě pásma byla výška t = 5 mm.

Měření činitele odrazu vyrobené antény proběhlo na vektorovém analyzátoru firmy 
Agilent E8364B  v  učebně  směrových  a  družicových  spojů  na  ústavu  radioelektroniky 
(PA-818).  Výsledné změřené průběhy jsou na Obr. 8.2 a Obr. 8.3.
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Obr. 8.1 Detail spoje kovové konstrukce antény

Obr. 8.2 Činitel odrazu antény s konstantní výškou pro GSM 900 (změřeno)
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Parametry změřených hodnot jsou v Tabulkách 8.1 a 8.2 .

Na  Obr. 8.4 a  Obr. 8.5 jsou změřené průběhy porovnány s průběhy simulovanými. 
Pro GSM 900 oba průběhy odpovídají.  Změřený průběh činitele odrazu je o trochu menší 
ve středu  pásma,  ale  na  okrajích  kmitočtového  pásma  GSM  900  odpovídá  simulovaným 
hodnotám. Pro diskovou anténu v pásmu GSM 1800 došlo k podstatné změně rezonančního 
kmitočtu. Výsledný tvar činitele odrazu S11 je pro simulovanou i vyrobenou anténu podobný. 
Nebyl  zjištěn důvod tak rapidní změny rezonančního kmitočtu.  Rozměry kovové dutiny i 
disku odpovídají výsledkům optimalizace. I přes změnu rezonančního kmitočtu bylo pro tuto 
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Obr. 8.3 Činitel odrazu antény s konstantní výškou pro GSM 1800 (změřeno)
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Tabulka 8.1 Změřené hodnoty antény s pevnou výškou (šířka pásma)

Tabulka 8.2 Změřené hodnoty antény s pevnou výškou (činitel odrazu)

GHz % MHz
GSM 900 0.914 4.81 44
GSM 1800 1.761 9.02 159

f
O

B
REL

B
-10dB

S11
dB

 f  [GHz]
0.88 0.89 0.96 1.71 1.88

GSM 900 -6.51 -9.18 -5.7 -
GSM 1800 - -13.3 -7.3



anténu dosaženo obstojné šířky pásma 9 %  pro pokles průběhu činitele odrazu na -10 dB.

8.2 Měření činitele odrazu diskové antény s proměnnou výškou 
konstrukce

Pro  diskovou  anténu  s  proměnnou  výškou  konstrukce  byla  realizována  jen  jedna 
varianta pracující v pásmu GSM 900. U této antény došlo ke zmenšení plošných rozměrů 
konstrukce o 22 % oproti anténě s pevnou výškou  H. Zmenšením jejího plošného rozměru 
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Obr. 8.4 Porovnání diskové antény simulované(červená) a změřené(černá) (GSM 900)

Obr. 8.5 Porovnání diskové antény simulované(červená) a změřené(černá) (GSM 1800)



bylo  dosaženo na  úkor  zvětšení  výšky na  41  mm.  Konstrukce  s  touto  výškou by nebyla 
vhodná pro zabudování do střechy. Šířka plechu pro tuto verzi byla 0,4 mm.

Na Obr. 8.6 jsou porovnány průběhy činitele odrazu simulované (červeně) a změřené 
(černě) diskové antény se změněnou výškou konstrukce H. 

V Tabulce  8.3 jsou výsledné hodnoty činitele odrazu pro obě pásma. Činitel odrazu 
pro anténu pro pásmo GSM 900 byl změřen ve školní laboratoři na vektorovém analyzátoru 
firmy Agilent E8364B.  Verze  antény pro  pásmo GSM 1800  s  proměnnou  výškou nebyla 
vyrobena a její výsledky jsou brány jen ze simulace v programu IE3D. Z průběhu činitele 
odrazu  Obr.  8.6 změřené antény není  patrná žádná výrazná rezonance.  Její  relativní  šířka 
pásma dosahuje hodnoty 21 %.

8.3 Měření vyzařovacích charakteristik antény s pevnou výškou
Směrové vyzařovací charakteristiky byly změřeny na Katedře radiolokace Univerzity 

obrany ČR pod vedením Ing. Miroslava Zemana. Výsledné změřené průběhy se nacházejí 
v příloze 3 (Kapitola  14.3)  na  konci  dokumentu.  Pro  obě  diskové  antény  byly  změřeny 
směrové  vyzařovací  charakteristiky  v  rovině  E a  H.  Pro  měření  roviny  E byla  anténa 
uchycena ve svislém směru podle Obr. 8.7. Pro měření roviny H byla anténa otočena o 90 °. 
Tímto měřením získáme jen normované hodnoty. Pro získání zisku  G antény by bylo třeba 
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Obr. 8.6 Porovnání antény simulované(červená) a změřené(černá) se změněnou 
výškou (GSM 900)

Tabulka 8.3 Změřené hodnoty antény s proměnnou výškou (šířka pásma)

GHz % MHz
GSM 900 0.93 21.6 199 MĚŘENO
GSM 1800 1.84 26.8 291 SIMULACE

f0 BREL B-10dB



měřit vůči referenční anténě (např. izotropní anténě). Z výsledných průběhů je patrné  Obr.
14.5 a  Obr. 14.7, že v horizontální rovině jsou (podle očekávání) obě antény všesměrové. 
Pro vyzařování ve vertikální rovině jsou patrné dva hlavní laloky v horní polorovině. Také 
můžeme pozorovat, že disková anténa nezáří ve směru své osy.
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Obr. 8.7 Měření směrových charakteristik v bezodrazové komoře



9 Závěr

V první části práce jsou porovnávány typické automobilové antény. Jsou zde popsána 
různá hlediska a požadavky, které od automobilových antén můžeme očekávat. Cílem práce 
bylo  navrhnout  automobilovou  anténu  umožňující  komunikaci  v  systému  GSM. 
V České republice  jsou  používány  tři  pásma  GSM  900/1800/Extended,  přičemž  poslední 
jmenovaný je jen rozšířené pásmo GSM 900.

K tomuto účelu byla vybrána planární disková anténa zapuštěná v zemní ploše. Její 
konstrukce vychází z monopólové antény, disková anténa tak nese podobné rysy jako jsou 
například všesměrové vyzařovací charakteristiky. Díky tomu, že je disková anténa zapuštěná 
v zemní ploše, může být umístěna pod střechou automobilu a nenarušovat vzhled automobilu, 
jako je tomu u monopólové antény.

Byla snaha o vytvoření jedné antény umožňující pokrytí obou GSM pásem. Toho bylo 
dosaženo přidáním prstence k diskové anténě. Takové uspořádání, ale neumožňovalo kvalitní 
pokrytí hlavně spodního GSM pásma, proto bylo od dvoupásmové antény upuštěno a dále 
v práci se navrhovala jen jednopásmová verze antény.

Pro nalezení nejlepších vlastností antény byla použita optimalizace. Optimalizace byla 
naprogramována  v  MATLABu,  který  získával  vstupní  data  ze simulátoru 
elektromagnetického pole IE3D firmy Zeland. Byla zvolena metoda genetických algoritmů, 
která umí velmi rychle najít hledané řešení. Cílem optimalizace  bylo nalézt nejlepší průběh 
činitele odrazu S11 a největší zisk antény.

Byly  optimalizovány dvě  verze  antény.  První  verze  měla  malou  a  pevnou  výšku, 
aby mohla být umístěna do konstrukce střechy automobilu. Tato optimalizovaná anténa měla 
velké  plošné  rozměry.  Proto  v  druhé  verzi  byla  anténa  optimalizována  i  s  proměnným 
parametrem výšky konstrukce. Tím bylo dosaženo zmenšení plošných rozměrů. Nevýhodou 
této  verze  je  zvětšení  výšky  konstrukce.  V  případě  antény  pro  spodní  pásmo  GSM 
s proměnnou výškou byla výška konstrukce přibližně čtyři centimetry. To je rozměr, který by 
byl problematický při umístění do střechy automobilu.

Byly realizovány tři antény. Dvě antény s pevnou výškou konstrukce a jedna anténa 
s proměnnou  výškou  konstrukce  pro  pásmo  GSM  900.  Měřením  byly  ověřeny  jejich 
parametry.  Průběhy  činitele  odrazu  byly  měřeny  ve  školní  laboratoři  a  vyzařovací 
charakteristiky na Katedře radiolokace Univerzity obrany ČR.

Diskové  antény  s  pevnou  výškou  konstrukce  mají  šířku  pásma  přibližně  5 % 
pro GSM 900 a 10 % pro GSM 1800. Anténa pro spodní GSM pásmo má značné rozměry. 
Redukce rozměrů bylo dosaženo optimalizací antén s proměnnou výškou. Pro GSM 900 došlo 
k redukci plošných rozměrů o 22 %, ale výška se změnila z původních 6 mm na 41 mm. Její 
relativní šířka pásma je zhruba 20 %.

Jako  největší  nedostatek  hodnotím  rozměry  antény.  Zapuštěná  disková  anténa 
s pevnou  výškou  konstrukce  pro  GSM  900  má  v  průměru  přibližně  čtyřicet  centimetrů. 
Značné rozměry konstrukce činily velké problémy při  simulacích.  Optimalizace antén tak 
byla velmi zdlouhavá

-45-



10 Literatura:

[1] VOLAKIS, J.L.: Antenna  Engineering  Handbook,  Fourth  Edition.  2007.  
ISBN 978-0071475747 

[2] KRAUS, J.D., MARHEFKA, R.J.: Antennas for all Applications. McGrawHill, New 
York 2002.  ISBN 0-07-232103-2 

[3] HANUS, S.: Bezdrátové  a  mobilní  komunikace.  Skripta  VUT  v  Brně,  2003.  
ISBN 80-214-1833-8

[4] KANETA,  K.  KONDO, T.  ANDO, M.  GOTO,  N.:  A flush-mounted  antenna  for  
mobile communications. Antennas and Propagation Society International Symposium, 
610 Jun 1988 New York.

[5] Datasheet produktu Microchip AN 238 (Tire Pressure Monitoring systém)
[6] Firemní literatura Zeland Software, dostupné na url www.zeland.com
[7] Datasheet produktů CuClad a Arlon, dostupné  na url www.arlon-med.com
[8] RAMBOUSEK,  A.:  Historie  mobilní  komunikace. Studentská  esej  Fakulty  

informatiky Masarykovy univerzity, 2003. dostupné  na  URL:  
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xrambous_index.htm

[9] ČERNOHORSKÝ,  D.  NOVÁČEK,  Z.:  Antény  a  šíření  rádiových  vln.  Brno,  
nakladatelství VUTIUM, 2003.

[10] STRAW, D.: The ARRL Antenna Book, 20th Edition. USA, 2003. ISBN 0-87259-904-3
[11] DEB, K.:  Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms.  New York  

John Wiley & Sons Publishing, 2001.
[12] KONAK, A. COIT, D.W. SMITH, A.E.:  Multi-objective optimization using genetic  

algorithms: A tutorial. 2006., dostupné na url www.sciencedirect.com
[13] BÄCK, T.:  Evolutionary Algorithms in Theory and Practice: Evolution Strategies,  

Evolutionary  Programming,  Genetic  Algorithms.  1996.  Oxford  University  Press,  
USA , ISBN 0-19-509971-0 

[14] POLÍVKA,  M.:  Elektricky  malé  antény.  2009.  dostupné  na  URL:
http://www.elmag.org/lib/exe/fetch.php/k317:nka:
08pr_x17nka_el_male_anteny_polivka.pdf

[15] WEINER, M. MELVIN.: Monopole Antennas. 2003. ISBN 978-0824704964  

-46-



11 Seznam obrázků
Obr. 2.1 Komunikační systémy v automobilu (převzato z [1]).................................................10
Obr. 2.2 Účinnost krátké monopólové antény...........................................................................11
Obr. 2.3 Okenní drátové antény a) tvaru "U"  b) tvaru "L" (převzato z [1])............................13
Obr. 2.4 Anténa v odmlžovači zadního skla s přídavnou mřížkou...........................................14
Obr. 2.5 Prutové antény buňkových sítí (převzato z [4])..........................................................16
Obr. 2.6 Systém RKE (převzato z [5])......................................................................................17
Obr. 2.7 Quadrifilar Helical  anténa..........................................................................................18
Obr. 3.1 Struktura planární antény............................................................................................19
Obr. 3.2 Základní tvary planárních antén..................................................................................19
Obr. 3.3 Koaxiální kabel...........................................................................................................20
Obr. 3.4 Přechod od monopólové antény k diskové anténě......................................................20
Obr. 3.5 Zapuštěná disková anténa...........................................................................................20
Obr. 6.1 Disková anténa............................................................................................................24
Obr. 6.2 Vyzařovací 3D charakteristika diskové antény (anténa pro GSM 1800)....................25
Obr. 6.3 Vliv použití zkratů vedení diskové antény..................................................................25
Obr. 6.4 Směrové charakteristiky vzorové antény....................................................................26
Obr. 6.5 Průběh S11 vzorové antény.........................................................................................26
Obr. 6.6 Činitel odrazu diskové antény s prstencem (pro dvě pásma)......................................26
Obr. 6.7 Ukázka tvarů spojených půldisků...............................................................................27
Obr. 6.8 Vyzařovací diagram ve vertikální rovině pro λ/4 prutovou anténu. Plnou čarou 
nekonečná zemní plocha, čárkovaně zemní plocha několik vlnových délek a  tečkovaně 1 λ 
v průměru. Převzato z [2]..........................................................................................................27
Obr. 6.9 Struktura vrstev programu IE3D pro diskovou anténu...............................................28
Obr. 7.1 Vývojový diagram optimalizačního procesu (základní bloky)...................................31
Obr. 7.2 Grafické výstupy z programu: vlevo nejlepší jedinec, vpravo jeho hodnoty S11......33
Obr. 7.3 Absolutní výška antény s kovovou konstrukcí............................................................34
Obr. 7.4 Průběhy činitele odrazu S11 optimalizovaných antén pro GSM 900 (modře) a 
GSM 1800 (červeně).................................................................................................................34
Obr. 7.5 Průběh činitele odrazu optimalizovaných antén pro obě pásma GSM.......................35
Obr. 7.6 Vyzařovací charakteristiky pro pásmo GSM 900 (vertikální rovina).........................36
Obr. 7.7 Vyzařovací charakteristiky pro pásmo GSM 1800 (vertikální rovina).......................37
Obr. 7.8 Činitel odrazu pro GSM 900 s proměnnou výškou H (simulováno)..........................39
Obr. 7.9 Činitel odrazu pro GSM 1800 s proměnnou výškou H (simulováno)........................39
Obr. 8.1 Detail spoje kovové konstrukce antény......................................................................40
Obr. 8.2 Činitel odrazu antény s konstantní výškou pro GSM 900 (změřeno).........................40
Obr. 8.3 Činitel odrazu antény s konstantní výškou pro GSM 1800 (změřeno).......................41
Obr. 8.4 Porovnání diskové antény simulované(červená) a změřené(černá) (GSM 900)........42
Obr. 8.5 Porovnání diskové antény simulované(červená) a změřené(černá) (GSM 1800)......42
Obr. 8.6 Porovnání antény simulované(červená) a změřené(černá) se změněnou 
výškou (GSM 900)....................................................................................................................43
Obr. 8.7 Měření směrových charakteristik v bezodrazové komoře..........................................44
Obr. 14.1 Podklad pro vyleptání diskové antény (GSM 900) – zmenšeno M 1:2....................52
Obr. 14.2 Podklad pro vyleptání diskové antény (GSM 1800) – zmenšeno M 1:2..................52
Obr. 14.3 Kovová dutina s napájenými propoji GSM 1800.....................................................53
Obr. 14.4 Disková anténa GSM 1800.......................................................................................53

-47-



Obr. 14.5 GSM 900 (914 MHz) změřeno - Horizontalní rovina [dBm]...................................54
Obr. 14.6 GSM 900 (914 MHz) změřeno - Vertikální rovina [dBm].......................................54
Obr. 14.7 GSM 1800 (1,795 GHz) změřeno - Horizontalní rovina [dBm]...............................55
Obr. 14.8 GSM 1800 (1,795 GHz) změřeno - Vertikální rovina [dBm]...................................55

-48-



12 Seznam tabulek
Tabulka 2.1 Srovnání typických automobilových antén pro příjem AM a FM vysílání...........15
Tabulka 7.1 Porovnání binárního a Grayova kódu...................................................................30
Tabulka 7.2 Hodnoty S11 a výsledná fitness............................................................................32
Tabulka 7.3 Rozměry optimalizovaných antén pro pásma GSM 900 a GSM 1800.................34
Tabulka 7.4 Maximální zisk pro úhel Theta pro optimalizovanou anténu (GSM 900)............36
Tabulka 7.5 Maximální zisk pro úhel Theta pro optimalizovanou anténu (GSM 1800)..........37
Tabulka 7.6 Rozměry optimalizovaných antén s proměnnou výškou H..................................38
Tabulka 7.7 Maximální zisk pro úhel Theta pro optimalizovanou anténu s výškou H 
(GSM 900)................................................................................................................................38
Tabulka 7.8 Maximální zisk pro úhel Theta pro optimalizovanou anténu s výškou H 
(GSM 1800)..............................................................................................................................38
Tabulka 8.1 Změřené hodnoty antény s pevnou výškou (šířka pásma)....................................41
Tabulka 8.2 Změřené hodnoty antény s pevnou výškou (činitel odrazu).................................41
Tabulka 8.3 Změřené hodnoty antény s proměnnou výškou (šířka pásma)..............................43

-49-



13 Seznam použitých zkratek a symbolů

EMC - Electromagnetic compatibility, Elektromagnetická kompatibilita
AM - Amplitudová modulace, Vysílání s amlitudovou modulací
FM - Frekvenční modulace, Vysílání s frekvenční modulací
GSM - Global System for Mobile Communications
E-GSM - Rozšířené GSM
RF - Radio Frequency
UMTS - Universal Mobile Telecommunication System 
GPS - Global Positioning System 
RKE - Remote Keyless Entry
TMPS - Tire Pressure Monitoring systém
LNA - Low Noise Amplifier
FCC - Federal Communications Commission
l - Délka antény
λ - Vlnová délka
RA - Vyzařovací odpor antény
XA - Reaktance antény
CA - Kapacita antény
RZTR - Ztrátový odpor
bkdB - Útlum koaxiálního kabelu
η - Účinnost
SNR - Signal to Noise Ratio
h - Tloušťka substrátu
εr - Permitivita
S11 - Vstupní napětový činitel odrazu
ZO - Charakteristická impedance vedení
PSV - Poměr stojatých vln
VSWR - Voltage Standing Wave Ratio
DMAX - Činitel směrovosti
G - Zisk antény
H - Výška konstrukce
t - Výška disku
D - Průměr konstukce
2a - Průměr disku
z - Poloha zkratu na disku
γt - Ztrátový činitel
σ - Vodivost
PSO - Particle swarm optimization 
BREL - Relativní šířka pásma
E-Total - Celkové vyzařovací pole (příspěvky od vertikální, horizontální, 

levotočivé a pravotočité kruhové polarizace)
E-Theta - Vertikální polarizace
E-Phi - Horizontální polarizace

-50-



14 Seznam příloh

Příloha 1 – Podklad pro tvorbu desky (zmenšeno)...................................................................52
Příloha 2 – Fotografie realizované antény ...............................................................................53
Příloha 3 – Změřené vyzařovací charakteristiky......................................................................54

-51-



14.1 Příloha 1 – Podklad pro tvorbu desky (zmenšeno)

-52-

Obr. 14.1 Podklad pro vyleptání diskové 
antény (GSM 900) – zmenšeno M 1:2

Obr. 14.2 Podklad pro vyleptání diskové 
antény (GSM 1800) – zmenšeno M 1:2



14.2 Příloha 2 – Fotografie realizované antény 

-53-

Obr. 14.3 Kovová dutina s napájenými propoji GSM 1800

Obr. 14.4 Disková anténa GSM 1800



14.3 Příloha 3 – Změřené vyzařovací charakteristiky

-54-

Obr. 14.5 GSM 900 (914 MHz) změřeno - Horizontalní rovina [dBm]

Obr. 14.6 GSM 900 (914 MHz) změřeno - Vertikální rovina [dBm]



-55-

Obr. 14.7 GSM 1800 (1,795 GHz) změřeno - Horizontalní rovina [dBm]

Obr. 14.8 GSM 1800 (1,795 GHz) změřeno - Vertikální rovina [dBm]



15 Obsah přiloženého CD

Autocad soubory
– Kovova konstrukce.dwg
– Kovova konstrukce.dxf

Gerber soubory – předloha
– GSM1800.gbr
– GSM1800.pdf
– GSM900.gbr
– GSM900.pdf
– GSM900 hloubka.gbr
– GSM900 hloubka.pdf

Program  (program v MATLABu pro každé GSM pásmo)
– dec2gc.m
– disk.geo
– disk.sim
– disk_original.geo
– disk_original_popisky.geo
– gc2dec.m
– generuj_rodice.m
– geometrie_je_realna.m
– chromozom2geometrie.m
– krizeni.m
– main.m
– mutace.m
– nacti_data.m
– odstran_zmetky.m
– ohodnot.m
– serad_data.m
– uloz_data.m
– upravuj_geodata.m
– zobraz.m

Diplomová práce.pdf
Diplomová práce.odt
Semestrálni projekt 2.pdf
Readme.pdf

-56-


