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U antén nás pøedev�ím zajímají jejichzáøivé (zisk, smìrovost, diagramy záøení)a napájecí (impedance, pøizpùsobení �ÈSV) vlastnosti, bez ohledu na to, zdajde o antény pøijímací nebo vysílací.Obecnì se snadnìji popisují a vysvìtlujíjako vlastnosti antén vysílacích.Následný výklad o smìrovosti a zis-ku antén probereme v nìkolika kapito-lách. V�dy se uva�uje zisk vlastní antény,který nezahrnuje zisk eventuálních inte-grovaných elektronických obvodù (zesilo-vaèù). Katalogové údaje antén toti� nìkdyoba zisky sèítají. Pokud není uvedeno ji-nak, jsou uva�ované antény ve volnémprostoru, tak�e uvádìné vlastnosti nejsouovlivòovány blízkým okolím a zemí.
Smìrovost antény

Zabýváme-li se ziskem antény, uva-�ujeme zpravidla anténu smìrovou. Smì-rovost je záøivá vlastnost antény vysílatnebo pøijímat elmag. vlny s rùznou inten-zitou v závislosti na smìru. Vìt�inou jdeo smìrovost antény jednosmìrné, vy-zaøující pøevá�nou èást vf energie hlav-ním lalokem diagramu záøení (nebotaké vyzaøovacího diagramu). Hlavní la-lok také nazýváme hlavním svazkem.Jeho osa je orientována smìrem k maxi-mu intenzity záøení.Èíselným vyjádøením smìrovosti jeèinitel smìrovosti � D (z angl. Directivi-ty) jako pomìr intenzit záøení, tzn. vyzá-øeného (pøijatého) vf výkonu do (z) jedno-ho smìru, k intenzitì vyzáøené (pøijaté)do (z) celého sférického  prostoru.

Smìrovost
a zisk antén (1)

 Jindra Macoun, OK1VR
Mezi autory �anténních� dotazù a pøipomínek patøí i tací, kteøí si chtìjí ujasnitzákladní vlastnosti, aby pak lépe porozumìli praktickým anténním aplikacíma dokázali je odbornìji posoudit. Vìt�inou nemají v úmyslu s anténami experi-mentovat, ale jde jim spí�e o podrobnìj�í, popø. názornìj�í výklad nìkterých otá-zek, které se pøi obvyklých konstrukèních popisech antén ji� nezmiòují. Èetnédotazy tohoto druhu se týkají zejména zisku a smìrovosti antén. Jsou poplatnéroz�íøenému názoru, �e �nejlep�ím zesilovaèem je anténa�, její� zisk nakonecodstraní v�echny potí�e pøi pøíjmu nebo radiokomunikaci na rùzných kmitoèto-vých pásmech. Proto se smìrovostí a ziskem zabývá tento èlánek.

Èinitel smìrovosti je tedy prosté èíslo,které odpovídá pomìru velikostí sféric-kých ploch, ozáøených v�esmìrovoua smìrovou anténou. Èím men�í plochubude tedy daná (smìrová) anténa ozaøo-vat, tím vìt�í bude pomìr obou ozáøe-ných ploch a tím vìt�í bude èinitel smìro-vosti D. Obì antény pøi tom vyzaøujístejný vf výkon. Smìrová anténa prostìkoncentruje vf výkon do jediného smìruna úkor smìrù ostatních.V�esmìrovou anténou, záøící rovno-mìrnì do celého sférického prostoru, jetzv. izotropický záøiè, co� je anténavzta�ná (referenèní), ale zároveò hypote-tická, nereálná. Smìrovost pak definujepøesnìji výraz absolutní èinitel smìro-vosti � Di.Pro výpoèet, èi spí�e odhad smìro-vosti se pøedpokládá, �e sférickou plo-chu, ozáøenou uva�ovanou smìrovou an-ténou, definuje a vymezuje prostorovýúhel záøení, ve kterém intenzita záøeníklesá z maxima na polovinu vyzáøeného(pøijatého) výkonu, tzn. o 3 dB. Obsah(i tvar) této sférické plochy pøibli�nì urèujíúhly záøení (nazývané také úhly polo-vièního výkonu, popø. vyzaøovací úhly)ve dvou navzájem kolmých rovinách.Známe je z anténní praxe jako parametry,struènì charakterizující diagramy záøení(vyzaøovací diagramy) ve dvou rovi-nách.Obsah obou sférických ploch mù�e-me vyjádøit ve ètvereèných stupních[(°)2] nebo v obloukové míøe, ve steradiá-nech [sr]. Steradián je jednotka prostoro-vého úhlu. Je definována jako prostorový

úhel, který vymezí ze støedu na jednotko-vé kouli jednotkovou plochu, resp. nakouli o polomìru r plochu r2. Jeden radián(rad) odpovídá støedovému úhlu kruhové-ho oblouku, jeho� délka se shoduje s po-lomìrem tohoto oblouku. Tento støedovýúhel èiní 57,3 °.Pro výpoèet povrchu, resp. obsahu V(z angl. Volumen) ozáøené plochy vychá-zíme z obloukové délky kru�nice na sfé-rické plo�e.
Délka celé kru�nice:                    2π rad = 360 °.Jeden obloukový stupeò:          2π/360 ° rad = π/180 ° rad.Jeden sférický (ètvereèný) stupeò:                       (π/180 °)2.
Obsah V celé sférické plochy:
V = 4p/(p/180 °)2 = 41 253 sférickýchètvereèných stupòù                        (1).

Vý�e definovaný èinitel smìrovosti Dijako pomìr ploch ozáøených v�esmìro-vou a smìrovou anténou pak vyèíslíme zevzorce
                Di = 41 253/Q3E Q3H         (2),
kde Θ3E a Θ3H jsou úhly záøení (úhly polo-vièního výkonu) uva�ované smìrové an-tény ve dvou vzájemnì kolmých rovinách.Jejich souèin je vlastnì rozmìrem plochyozáøené smìrovou anténou.Pokud by tato smìrová anténa ozaøo-vala celým svým výkonem rovnomìrnì jenjeden ètvereèný stupeò (Θ3E = Θ3H = 1 °),pak by její èinitel smìrovosti byl právì

        Di = 41 253/1 = 41 253.
Obsah celé sférické plochy lze vypo-èíst jednodu�eji ze vzorce

             V = 4π (57,3 °)2 = 41 253    (3).
Pozn.: Èíslo 41 253 nám pomáhá od-hadnout smìrovost antén, ale jinak ses ním v anténní praxi nesetkáváme.Populárnìj�í je v astronomii, kde sesférických stupòù pou�ívá pøi orientacina nebeské sféøe. Definují napø. plochusouhvìzdí nebo jiných astronomických

Obr. 1. a) Výkonový tok, resp. ozáøení èásti sférické (kulové) plochy smìrovou anté-nou; b) ozáøení jednoho ètvereèného stupnì sférické plochy nereálným jednostupòo-vým  �jehlancovým� svazkem; c) ozáøení kruhové sférické plochy, vepsané do jednohoètvereèného stupnì, jednostupòovým ku�elovým svazkem smìrové antény.Obecnì je ozáøená plocha vymezena prostorovým tvarem (3D) diagramu záøení, kterýje struènì definován úhly záøení ve dvou navzájem kolmých rovinách

Obr. 2. Znázoròuje jeden ètvereèný sfé-rický stupeò, tzn. 1/41 253. èást celé sfé-rické plochy. Vepsané (èervené) kru�ni-ce ohranièují úroveò ozáøení sféricképlochy jednostupòovým symetrickým ku-�elovým svazkem. Kruhová sférická plo-cha není ve skuteènosti ozáøena rovno-mìrnì, proto�e v rozsahu úhlu záøení,který ozaøované plochy vymezuje, seúroveò ozáøení sni�uje z maxima na po-lovinu, resp. o 3 dB, a pak tuto plochus ni��í úrovní dále pøezaøuje. Skuteènýzisk je proto men�í ne� vypoètený podlevzorcù (5) nebo (6)
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objektù. Napø. zdánlivý prùmìr Sluncenebo Mìsíce èiní pøi pohledu ze Zemìpøibli�nì 0,5 °. Ètyøi úplòky tak pokryjí je-den sférický stupeò, tak�e pro pokrytícelé nebeské sféry bychom jich potøebo-vali 4 x 41 253 = 165 012. Kdo by to øekl?
Zisk antény

Èíselnì vyjádøená smìrovost D sejako anténní parametr v praxi neu�ívá.Obecnì se pomìr výkonù obvykle vyja-døuje logaritmicky, tzn. v dB. Ostatnìv na�em pøípadì se také jedná o pomìrvýkonù dopadajících na ozaøované plo-chy. V anténní praxi se proto smìrovostvyjadøuje logaritmicky jako zisk G (Gain)v dB. Ten ov�em nezahrnuje �ádné dal�íztráty (nepøizpùsobením, materiálemapod.), se kterými je tøeba u ka�dé anté-ny poèítat. Pøibli�uje se v�ak zisku anténypøizpùsobené.Vzorec pro pøibli�ný zisk Gi bezeztrá-tové smìrové antény proti izotropickémuzáøièi lze tedy vyjádøit tímto výrazem:
     Gi = 10 log 41 253/Q3E Q3H             (4).

Napø. smìrovost D = 41 253 vý�euvedené antény s jednostupòovým úhlemzáøení vyjádøená v dB se tak stává zis-kem
     Gi =10 log 41 253/12 = 46 dBi        (5).

Reálná platnost èísla 41 253 pøedpo-kládá rovnomìrné ozáøení jednoho ètve-reèného stupnì prakticky nerealizovatel-ným prostorovým �jehlancovým� svazkemzáøení (obr. 1b). Prostorový (3D) diagramzáøení jednosmìrných antén má obvykleku�elový tvar. V ideálním pøípadì ozaøujekruhovou nebo elipsovitou plochu, �ve-psanou� do ètvercového nebo obdélníko-vého tvaru, definovaného obìma úhly zá-øení.Pøesnìj�í údaj o smìrovém zisku od-vozený z jednostupòového diagramu zá-øení vychází z pøedpokladu, �e vyzáøenývýkon prochází touto kruhovou plochouvepsanou do ètvercové plochy, která jepøibli�nì o 21 % men�í (obr. 1c). Pøibli�nýsmìrový zisk by pak mìl být ponìkudvy��í a mìl by èinit
Gi = 10 log 52 525/Θ3E Θ3H               (6)

za pøedpokladu, �e v�echen vyzáøený vý-kon prochází uvedenou kruhovou sféric-kou plochou.Pøi ideálním jednostupòovém svazkuby to mohlo být a� 47,2 dB.V praktických anténních aplikacíchv�ak nemají diagramy záøení ideální tvar(nehledì na postranní laloky), který sni�u-je záøení v hlavním laloku prùmìrnì o 40a� 55 %. Vìt�inou jsou také rotaènì asy-metrické, s neshodným úhlem záøenív obou polarizaèních rovinách.Proto se pro odhad zisku poèítá spí�es výrazy
G = 10 log 29 000/Θ3E Θ3H  a� 10 log 25 000/Θ3E Θ3H             (7).
Úhly Θ3E a Θ3H v tomto pøípadì platítaké pro malou a velkou poloosu asymet-rického (elipsovitého) ku�elového svazku.Jak bylo ji� uvedeno, nejsou vypoète-né zisky zcela pøesné, pøesto�e se ne-pøedpokládá významnìj�í úroveò záøenímimo hlavní lalok (mimo vyzaøovací úhly).S pøihlédnutím k obtí�ím pøi vlastnímmìøení zisku v�ak podávají u�iteèné in-formace i v souèasné dobì, kdy lze urèitzisk antén velmi pøesnì pøi jejich modelo-vání.

Obr. 3. Nomogram pro pøibli�né urèení zisku antény z úhlù záøení (pøíjmu) 0,2 ° a�50 ° ve dvou navzájem kolmých rovinách. Zpravidla jsou to roviny E a H, rovnobì�nés elektrickými a magnetickými slo�kami elmag. pole antény. Skuteèný zisk je protiodeètenému spí�e men�í. Reálnost odeètených ziskù stoupá u u��ích svazkù
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Obr. 4. Zisk v�esmìrové antény v závis-losti na úhlu záøení ve svislé rovinì. Platív podmínkách volného prostoru, tzn. bezvlivu zemì

Odhad zisku
smìrové antény

Proto�e je výhodné mít jednoduchoupraktickou pomùcku k rychlému urèenísmìrovosti, resp. zisku antén, jsou vý�ezmínìné vztahy podkladem pro rùznégrafy, vyjadøující závislost smìrovostinebo zisku na tvaru vyzaøovací charakte-ristiky. I kdy� neposkytují zcela pøesnéúdaje, jsou èasto vìrohodnìj�í ne� pøímámìøení zisku.Èasto publikovaný graf zisku z úhlùzáøení (obr. 3) je dobrou pomùckou pøivzájemném porovnávání rùzných anténs vìt�ím ziskem [1].Dokládá to i tab. 1 (bude v 2. èásti),kde jsou porovnávány zisky nìkolika ty-pických smìrových antén, stanovené mo-delováním, s údaji odeètenými z grafu,popø. vypoètenými podle vý�e uvedenýchvzorcù (6, 7).
 Odhad zisku

v�esmìrové antény
Jde o antény, jejich� (smìrové) záøeníje soustøedìno jen do jedné, obvykle ver-tikální roviny, zatímco v horizontální rovi-nì záøí v�esmìrovì. Jsou to napø. televiz-ní vysílací antény, základnové anténymobilních operátorù, antény pøístupovýchWiFi bodù apod.Zatímco u smìrových, pøesnìji jedno-smìrných antén mù�eme pou�ít pro od-had smìrovosti, resp. zisku vý�e uvede-né jednoduché vztahy, popø. grafu na obr.3, tak pro v�esmìrovou anténu podobnéjednoduché vztahy bì�nì dostupné ne-jsou.Diagram záøení ve vertikální rovinì,který je urèujícím pro jejich zisk, lze nic-ménì aproximovat jednoduchou funkcí,její� integrací pak lze získat odpovídající

smìrovost, resp. zisk, a to opìt jako funk-ci úhlu Θ, udávajícího �íøku svazku v jed-né, obvykle svislé rovinì. Pøi vertikálnìpolarizované anténì je to rovina H. Lzetedy poèítat, �e
GdBi = 10 log (191 √0,818 + 1/Θ - 172,4) (8).

Pro prakticky zajímavý interval úhlùzáøení ve svislé rovinì dává tento vztahvýsledky, které jsou ve velmi dobré shodìs teoreticky vypoètenou køivkou na obr. 4[2].
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