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Po krátké rekapitulaci o závislosti smìrovosti a zisku na tvaru vyzaøovací cha-rakteristiky smìrových antén, uvedené v první èásti èlánku, se druhá èást zabýváobecnìj�ím zpùsobem výpoètu smìrovosti a zisku z tzv. apertury, èili efektivníplochy antény. U plo�ných antén (parabolických, trychtýøových, soufázových sou-stav) se apertura pøibli�uje jejich fyzikálním rozmìrùm. Uplatní se i u podélnýchtvarù Yagiho antén, i kdy� je obtí�nìji pøedstavitelná.
Zisk a úhel záøení

V první èásti èlánku jsme pøipomnìli, �esmìrovost antény je schopnost antényvysílat/pøijímat elmag. vlny s rùznou inten-zitou v závislosti na smìru. Je definovánaèinitelem smìrovosti (D) jako pomìremintenzity záøení ve smìru maxima k intenzi-tì záøení v�esmìrové izotropické anténydo celého sférického prostoru. Pøesnìj�ípojmenování je proto absolutní èinitelsmìrovosti (Di). Záøení ve smìru maximaje urèeno dvìma smìry, ve kterých klesáintenzita záøení z maxima na polovinu vy-záøeného výkonu, tedy o 3 dB. Úhel meziobìma smìry je úhlem záøení, vyzaøova-cím úhlem nebo �íøkou svazku.Zisk antény Gi (proti izotropickému zá-øièi) je logaritmickým vyjádøením absolutní-ho èinitele smìrovosti v dB. Zisk antény Gd(proti pùlvlnnému dipólu) je o 2,15 dB ni��í,proto�e dipól ji� nezáøí v�esmìrovì, ale sesmìrovostí 1,64 v rovinì kolmé k jeho po-délné ose.Pøi tomto postupu je tedy zisk antényodvozen ze smìrovosti antény, definova-né zmìøenou nebo vypoètenou �íøkou3dB svazku ve stupních. V praxi býváodeèítán z grafù (obr. 1 na této stráncea obr. 3 v PE-AR 9/2012, s. 32) nebo poèí-tán z jednoduchých vzorcù.Získané údaje jsou víceménì pøibli�né,proto�e 3dB svazek neznázoròuje pøesnìtvar celého smìrového diagramu.Pro lep�í pochopení jsme uva�ovali pa-rametry antén vysílacích, pøesto�e podleprincipu reciprocity jsou shodné s paramet-ry antén pøijímacích.
Zisk a efektivní plocha

antény
Je pochopitelné, �e plo�né smìrovéantény (parabolické, trychtýøové, plo�néanténní øady), orientované hlavním lalokemsmìrem ke zdroji elmag. záøení, budou pøi-jímat signály tím silnìji, èím vìt�í plochu�postaví do cesty� elmag. záøení. Pøi vý-poètu smìrovosti a zisku se zde vycházíz plochy ústí antény, z tzv. apertury A.Èinitel smìrovosti Di je pak dán vzta-hem
Di = 4pA/l2 = 12,56A/l2         (1),

kde A je plocha apertury a λ je vlnovádélka, vyjádøené ve stejných rozmìrovýchjednotkách.Tento výraz nám vlastnì udává, koli-krát se zvý�í intenzita elmag. záøení zesmìrové antény s plochou A/λ ve smìrumaxima proti záøení v�esmìrové antény4π/λ, kterou je opìt izotropický záøiè. Obìantény pøi tom vyzaøují stejný výkon.Logaritmicky vyjádøená smìrovost jeopìt ziskem v dBi:
Gi = 10log (4pA/l2) = 10log (12,56A/l2)                                                          (2).

Zvolíme-li napø. A = 1 λ2, pak D i == 12,56 a Gi = 11 dBi; bude-li A = 2 λ2, pakDi = 25,13 a Gi = 14 dBi.Dvojnásobná plocha zvý�í zisk o 3 dB,tak�e vysílaná/pøijímaná vf energie se zvìt-�í dvakrát.Výpoèet zisku podle vzorce (2) v�akplatí jen za pøedpokladu, �e ve�kerá vfenergie prochází aperturou antény, podélkteré by mìla být také rovnomìrnì rozlo�e-na, ale zároveò by ji nemìla na okrajíchpøezaøovat. Proto�e tomu tak v praxi není,pova�uje se za plochu ústí tzv. efektivníplocha apertury Ae. Ta je v�dy men�í ne�její fyzikální rozmìr. Proto jsou reálné smì-rovosti a zisky, odvozené z fyzikálních roz-mìrù apertur, men�í. Souvisí to se zpùso-bem, jakým je vysílaná (ale i pøijímaná) vfenergie podél této apertury rozlo�ena,s tzv. ozáøením apertury.Typickým pøedstavitelem plo�ných an-tén jsou reflektory parabolických antén,ozaøované primárním záøièem z ohniskaparaboly. Ozáøení jejich apertury závisí navyzaøovacích vlastnostech primárního záøi-èe. Zpùsob a parametry ozáøení parabolic-kého reflektoru pak ovlivòují diagram záøe-ní a tím smìrovost a zisk parabolickéantény. Rovnomìrné, okraje (hrany) reflek-toru nepøezaøující ozáøení apertury by pøi-neslo maximální zisk odpovídající fyzikálníplo�e antény. Takové ozáøení je nereálné.Obvykle se reflektory plo�ných anténozaøují s 10dB sní�ením úrovnì ozáøeníokrajù, tak aby vlastní vyzaøovací diagramplo�né antény nebyl znehodnocen ne�á-doucími postranními laloky, které vznikajíinterferencí na hranách plo�ných reflekto-rù. V praxi se úèinnost ozáøení pohybujejen kolem 50 a� 60 %, tak�e skuteèné zis-ky jsou o 2 a� 3 dB men�í. (Podrobnìj�í in-formace k ozáøení a zisku parabolickýchantén napø. v lit. [1].) Ani u jiných plo�nýchantén nelze poèítat s rovnomìrným ozáøe-ním jejich apertury. K úèinnìj�ímu ozáøenídochází u fázovì i amplitudovì optimálnìuspoøádaných plo�ných sestav dipólù nadspoleèným reflektorem.Napø. populární TV anténa (tzv. �matra-ce�), soufázovì napájená ètveøice celovln-ných dipólù nad plo�ným reflektorem (0,6 x0,9 m) by podle uvedených vzorcù (1) a (2)mìla na kmitoètu 750 MHz (λ = 0,4 m) vy-kazovat smìrovost Di = 42,4 a zisk Gi == 16,3 dBi, resp. 14,15 dBd, pokládá-li sepøi tomto výpoètu plocha reflektoru 1,5 λ x2,25 λ = 3,375 λ2 za rovnomìrnì ozáøenouaperturu antény. Reálnì namìøený ziskpodle (2) èiní 12,5 dBd, resp. 14,65 dBi.Z toho pak zpìtnì smìrovost D = 28,6a efektivní plocha Ae = 28,6/12,56 = 2,28 λ2.Fyzikální rozmìr reflektoru je tedy vìt�í ne�úèinná plocha antény. Pokud by anténa te-oreticky nevykazovala �ádné dal�í ztráty,pak by její efektivní plocha vypoètenáz aktuálního zisku 12,5 dBd byla o 33 %men�í ne� uva�ovaný fyzikální rozmìr re-

flektoru 3,375 λ2. Úèinnost ozáøení tak èiní67,5 %. Ozáøení apertury v�ak není jedi-ným faktorem, který ovlivòuje úèinnostantény a tím i koneèný zisk antény.Do celkové úèinnosti antény je nutnézapoèítat jednak ohmické ztráty v dùsledkukoneèné vodivosti pou�itých kovových ma-teriálù, ale i dielektrické ztráty izolaèníchmateriálù. Celkovou úèinnost ovlivòují je�tìobjekty, které se nacházejí v blízkém poliantény.Zahrnuje-li celková úèinnost je�tì ztrá-ty nepøizpùsobením, uplatòující se obvyklena okrajových kmitoètech provozního pás-ma, dostáváme reálný (provozní) ziskantény.
Zisk a efektivní plocha

Yagiho antén
Yagiho antény jsou pomìrnì roz�íøe-ným typem s èasto diskutovaným a záro-veò nadhodnocovaným ziskem. Historickénázory o významném vlivu poètu direktorùna zisk Yagiho antény se nepotvrdily. I pøirùzném poètu direktorù na ráhnech shodnédélky se pøi jejich optimálním uspoøádánínakonec dosáhne stejného zisku.Rozhodujícím rozmìrem, ovlivòujícímmaximální zisk, je celkové délka Yagiho an-tény. Obr. 2. je grafickým a praxí ovìøenýmvyjádøením závislosti zisku na délce anté-ny. Horní køivka ohranièuje dosa�itelné ma-ximum, obvykle na nejvy��ím kmitoètu pro-vozního pásma. Pùvodnì byla stanovenaexperimentálnì z èetných mìøení rùznýchtypù, pozdìji potvrzena modelováním.V praxi se velikost ziskù pohybuje v oblastiomezené obìma køivkami.Skuteèný zisk lze urèit jen mìøením.Principiálnì je to mìøení jednoduché, jehosprávné provedení je v�ak z mnoha pøíèinobtí�né. Je tím obtí�nìj�í, èím del�í, resp.rozmìrnìj�í anténa je mìøena. Pokud je tomo�né, mìøí se zisk na pøesnì zmen�e-ných modelech, popø. v bezodrazových ko-

Obr. 1. Spojnicový nomogram pro urèenízisku Gi [dB] z �íøky svazku (úhlu záøení)v rovinách E a H (Θ3E a Θ3H [°])
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Obr. 4. Pøibli�ný zisk Yagiho antény (Gd �proti pùlvlnnému dipólu) v závislosti na úhlupøíjmu/záøení (�íøce svazku) Θ3. Uva�uje sejeho prùmìrná velikost z rovin E a H

morách. Proto se zisk obvykle odvozuje zesmìrového diagramu, resp. z úhlù záøeníve dvou rovinách. Jde o zpùsob jednodu-chý, v praxi postaèující. Nemusíme mìøitcelý smìrový diagram, postaèí stanovitúhly záøení z poklesu signálu o 3 dB.Z nich pak pomocí grafù (obr. 1 zde neboobr. 3 v 1. èásti èlánku) urèíme pøibli�ný zisk.V souvislosti s pøedchozí kapitolou senabízí otázka efektivní plochy Yagihoantény. Jak je mo�né si ji pøedstavit, popø.je-li tento parametr u této antény aktuální?Známe-li její zisk, mù�eme efektivníplochu vypoèítat odlogaritmováním výrazu(2) pro zisk Gi.Napø. ze zisku Gi = 14 dB dostaneme smì-rovost D = 25,13 a z ní aperturu A = 2 λ2.Za zjednodu�eného pøedpokladu, �e pro-storový (3D) vyzaøovací diagram Yagihoantény se ziskem 14 dBi je rotaènì symet-rický, tzn. �e oba vyzaøovací úhly jsoushodné (ve skuteènosti èiní pøibli�nì 38 °

v rovinì E a 45 ° v rovinì H (obr. 3), mátato kruhová apertura s plochou A = 2 λ2prùmìr d = √4A/π = 1,6 λ (odvozeno zevzorce pro kruhovou plochu apertury A == πd2/4). Tento údaj je pou�itelný napø. pøivolbì rozmìrù anténních soustav. Udáváminimální vzdálenost mezi ráhny sestavo-vaných antén, aby se jejich apertury nepøe-krývaly, a zvìt�il se tak zisk. Skuteènávzdálenost (rozteè) Yagiho antén pro maxi-mální pøírùstek zisku je zpravidla vìt�í, zá-vislá na úrovni prvních postranních lalokùvýsledného diagramu záøení. Optimálníúroveò prvních postranních lalokù èiní asi-10 dB pro 3dB zvý�ení zisku pøi ka�démzdvojení antény.Znalost uvedených zjednodu�enýchpostupù je pøi úvahách o smìrových para-metrech antén u�iteèná. Patøí do oblasti zá-kladních informací, usnadòujících vyu�itípoèítaèových programù a jejich aplikací pøipraktické realizaci antén v souèasné dobì.
Poznámky k názvosloví
Srozumitelnost textù, zabývajících seanténní problematikou, závisí znaènou mì-rou na v�eobecném pou�ití shodnì defino-vaných standardních výrazù. V roce 1960byla vydána publikace �IEEE Standard De-finitions of Term for Antennas�, pøedstavu-jící jednotný a vyèerpávající slovník, kterýmá usnadòovat výklad anténní teoriea usnadnit diskuse o anténní problematicepøedev�ím v odborném tisku. Obecné pou-�ívání standardních definic odstranilo pù-vodnì �iroký nesoulad ve formulacích zá-kladních parametrù � zisku, �íøky svazku,polarizace, úèinnosti a dal�ích.Nìkteøí autoøi anténních publikací v�akpøiná�ejí ke stejným parametrùm definicevíceménì jinak formulované, popø. zdánli-vì úplnì jiné. Èasto tím sledují zámìr, abybyly srozumitelné odborné úrovni zájemcùo danou publikaci nebo èlánek. I kdy� jsouèasto urèeny rùznì vzdìlaným ètenáøùm,nemìly by být z odborného hlediska vzá-jemnì v rozporu.Zda tomu tak je, mohou ètenáøi posou-dit na definicích zisku vybraných z nìkolikapublikací:
Zisk antény je dán pomìrem vysílané-ho výkonu (výkon na výstupní plo�e anté-ny transformovaný do vzdálené zóny) k vý-konu dodávanému na vstup antény. Èastose definuje jako 4π krát pomìr intenzity vy-zaøování v daném smìru k výkonu pøivádì-nému na vstup antény. (Mazánek, M.; Pe-chaè, P.; Vokurka, J.: Antény a �íøení vln.ÈVUT 1999 � vysoko�kolská uèebnice.)
Zisk antény lze definovat jako souèinsmìrovosti a úèinnosti, nebo jako pomìrdruhých mocnin intenzit elmag. pole vybu-zeného ve stejné vzdálenosti od uva�ova-né a referenèní antény za pøedpokladu, �eobì antény jsou napájeny stejným pøíko-

nem. (�imíèek, B.: Antény pro TV a roz-hlasové vysílání na VKV. NADAS 1990.)
Zisk anténní � souèinitel urèující prak-tickou hodnotu smìrovosti antény, tj. zahr-nuje i úèinnost (η) antény. Lze jej vyjádøitèinitelem zisku (absolutním nebo relativ-ním), který je dán vztahem G = 10 log (ηD)[dB]. Zahrneme-li do výpoètu zisku antényi impedanèní nepøizpùsobení antény na na-pájeè, dostaneme provozní zisk antény.(Sdìlovací technika � oborová encyklope-die. SNTL 1970.)
Zisk antény � relatívnym výkonovýmziskom nejakej smerovej antény rozumie-me vzrast výkonu v hlavnom smere vy�a-rovania tejto smerovky v porovnaní s nor-movaným dipólom. (Ikrényi, I.: Amatérskekrátkovlnové antény. Bratislava, ALFA1972, 2. vyd.)
Zisk � nárùst efektivnì vyzáøeného vý-konu v po�adovaném smìru hlavního lalo-ku v porovnání s referencí � dipólem neboizotropickým zdrojem. (ARRL AntennaBook. 19th Edition, 2002.)
Smìrový zisk (antény) � v danémsmìru je 4π násobek pomìru radiaèní in-tenzity v uva�ovaném smìru k celkovémuvýkonu vyzaøovanému anténou.Relativní zisk antény � pomìr výko-nového zisku v uva�ovaném smìru k výko-novému zisku (referenèní) antény v jejímreferenèním smìru. Pozn.: Obvykle býváreferenèní anténou pùlvlnný dipól, elektric-ký dipól, magnetický dipól, unipól a kalibro-vaný trychtýøový záøiè. (IEEE Test Proce-dure for Antennas, AP-13. No 3, May1965 [2].)
Zisk, dBi � zisk vyjádøený v decibelechvzhledem k izotropickému záøièi, lineárnìpolarizovanému.Izotropický záøiè � hypotetická anté-na, vyzaøující stejnou intenzitou do v�echsmìrù. Pozn.: Izotropický radiátor pøedsta-vuje obvyklou referenci pro vyjádøení smì-rových vlastností aktuální antény. (ARA �Antenna Research Associates Inc.: Stan-dard Antenna Terms and related Formu-las.)

Obr. 3. Vztah mezi úhly pøíjmu/záøení (�íø-kou svazku) v rovinách E a H a celkovoudélkou Yagiho antény Lc [λ] v oblasti maxi-málního zisku, obvykle na nejvy��ím kmi-toètu provozního pásma

Sloupec 1 � název antény; sl. 2, 3, 4 � údaje vypoètené v programu EZNEC; 5 � odeèteno z no-mogramu na obr. 3 v PE-AR 9; 6 � odeèteno z nomogramu na obr. 1;  7, 8 � vypoèteno podlevzorcù pro smìrovost, resp. zisk v 1. èásti èlánku

Tab. 1. Zisky antén v dBi stanovené nìkolika zpùsoby (viz 1. èást v PE-AR 9/2012)
         1         2 3 4 5 6 7 8
        Anténa Zisk Θ3E Θ3H Zisk dle Zisk dle Zisk Zisk[dBi] [°] [°]  PE 09 PE 10 41 253/Θ32 52 525/Θ32
Yagi 2,4 λ (TV III) 13,7 38,8 43 13 12,2 13,9 15,0
Yagi 5,3 λ (WiFi) 17,1 22,4 23 18,2 18 19 20,1
TVa 14,8 25,8 41 15 14,2 15,9 16,9
Parab. ∅  10 λ 28 6,5 6,5 28 28 30 31

Obr. 2. Maximální zisk Yagiho antény (Gd� proti pùlvlnnému dipólu) v závislosti nacelkové délce antény Lc [λ]
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