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Fresnelovy zóny, ovlivòující kvalitu smìrových spojù na dm a cm vlnách [1],
se uplatní také u Fresnelzónových ploných antén (FZPA) na mikrovlnných pásmech elmag. vln, a principiálnì i u plochých optických lup na nanovlnných pásmech elmag. vln, tzn. na vlnách svìtelných. Podrobnìjí informací o tìchto aplikacích doplòujeme èlánek o Fresnelových zónách v PE-AR 3/2014, i kdy je to
v jistém ohledu návrat do minulosti, protoe s FZP anténami se dnes prakticky
nesetkáváme.

Úvodní rekapitulace

Z pøedchozího èlánku o Fresnelových
zónách [1] víme, e u smìrových spojù na
UHF a SHF pásmech ovlivòuje kvalitu pøenáených informací (datových tokù) také
prostor mezi anténami, ohranièený rozhraním, od kterého se mohou elmag. vlny odráet s definovaným fázovým zpodìním oproti vlnám, které se mezi obìma anténami
smìrového spoje íøí nejkratí trasou, tedy
pøímo.
Lií-li se v místì pøíjmu fáze vlny odraené o 180 o, ale její amplituda je s amplitudou
vlny pøímé témìø shodná, pak pøijímaný signál mùe zeslábnout, popø. zcela vymizet,
pøestoe je mezi anténami pøímá viditelnost.
Naopak odraená vlna mùe být s pøímou vlnou ve fázi, je-li zpodìna o celých 360 o,
co znamená, e pøijímaný signál mùe být

teoreticky i silnìjí ne pøi pøíjmu vlny pøímé.
Tyto jevy jsou zpùsobeny rozdílnou délkou
pøímé a odraené vlny.
Pøi dané vzdálenosti mezi obìma anténami smìrového spoje lze pro kadý kmitoèet definovat rozhraní, ohranièující oblasti,
ze kterých je odraená vlna fázovì zpodìna
o jednu nebo více pùlvln. Tímto rozhraním je
elipsa, a dalí soustøedné elipsy, v jejich
spoleèných ohniscích se nacházejí obì antény smìrového spoje. Reálným rozhraním
jsou umìlé nebo pøírodní pøekáky, které
svým umístìním tato eliptická rozhraní kopírují nebo do nich zasahují.
Oblast ohranièená první (vnitøní)
elipsou se obecnì nazývá 1. Fresnelovou
zónou. Prostorový útvar, který vznikne rotací
této elipsy kolem osy spojující støedy obou
antén, je 1. Fresnelovým elipsoidem.
Oblast mezi první a druhou elipsou je 2.
Fresnelovou zónou atd.
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Obr. 1. Soustøedné krunice Z1 a Z5 ohranièují Fresnelovy zóny v rovinì kolmé k podélné trase smìrového spoje A1  A2. Je to
vlastnì øez Fresnelovými elipsoidy a základní tvar FZP antény

Obr. 2. ena v retro ortkách pøedvádí pokusnou FZP anténu pro pásmo 10,6 GHz
v roce 1982 [4] (D = 100 cm, f = 100 cm)

Zatímco fáze elmag. vln odraených od
rozhraní jednotlivých zón se periodicky mìní
vdy o ±180 o proti fázi vlny pøímé, tak jejich
amplituda postupnì klesá.
Obr. 1 znázoròuje eliptická rozhraní jednotlivých Fresnelových zón podél celé trasy
smìrového spoje. V rovinì kolmé k podélné
trase spoje se eliptická rozhraní zmìní v rozhraní kruhová, tedy v soustøedné krunice
ohranièující jednotlivé Fresnelovy zóny (Z1
a Z5 na obr. 1). Je to vlastnì kolmý øez
Fresnelovými elipsoidy. Mùeme jej povaovat za principiální obraz a nejjednoduí tvar
Fresnelzónové ploné antény  FZPA.

Fresnelzónová anténa

Obr. 3. Schéma záøení FZP antény s oznaèením hlavních rozmìrù. Z propustných (èervených) kruhových zón FZP antény se v ohnisku Fo seètou jen vlnové paprsky se stejnou fází
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Obr. 4. Zámìnou propustných a nepropustných zón se záøení FZP antény obrátí
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Jako anténa se FZPA do historie antén
výraznìji nezapsala, take ji autoøi významných odborných anténáøských publikací
(Kraus, Jasik, Procházka a dalí) ani publikací radioamatérských (ARRL Antenna
Handbook, Rotthammel) vùbec nezmiòují.
Teoretické práce vztahující se k FZPA nicménì nacházíme na desítkách souèasných
webových stránek a pak i v ojedinìlé kniní
publikaci z roku 2002 [2], kde se odvozují
a popisují nová uspoøádaní Fresnelových
zón, pøibliující malou úèinnost prvních FZP
antén k úèinnosti reflektorù parabolických.
S praktickým vyuitím FZPA se poèítalo
v poèátcích satelitního vysílání, tzn. poèátkem 80. let jako s pøijímacími anténami pro
DBS  Direct Broadcasting Satellite service
[3], kdy se v komerèním sektoru, resp. ve
spotøební elektronice jevilo nereálným masové pouití velkých a pøesnì tvarovaných parabolických antén pro pøíjem tehdy jetì
málo výkonných satelitních TV a rozhlasových transpondérù a z dneního pohledu necitlivých pozemských pøijímaèù.
Tehdy se také objevily první èlánky [4]
s popisem pokusných konstrukcí FZP antén
pro radioamatérská zaøízení na pásmo
10,4 GHz, kdy se pøedpokládalo, e by svépomocnì zhotovená FZPA mohla nahradit
nákladnou a rozmìrnou parabolickou anténu, nezbytnou pro dálková spojení napø.
s populárním a na tehdejí dobu vynikajícím
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amatérským TRXem, tzv. Gunnplexerem [5],
nicménì s umovým èíslem jen kolem 16 dB
a výkonem od 15 do 40 mW. Vývoj vak pokraèoval rychleji [6]. umové parametry pøijímaèù a výkony koncových tranzistorù pøedbíhaly dobu. Nároky na rozmìry antén
klesaly. Parabolická anténa pro satelitní pøíjem i radioamatérskou komunikaci se stala
bìným spotøebním zboím, a tak pùvodní
FZPA zmizela v propadliti anténáøských
dìjin døíve, ne se rozíøila.
Fresnelova principu se vak stále vyuívá v optice [7], napø. u plochých Fresnelových lup, dostupných za nevelký peníz v kadém obchodì s optikou. I to je dùvod, proè
se s touto anténou blíe seznámit, popø. ji
i vyzkouet.

Popis FZPA

Aby byla funkce antény srozumitelnìjí,
pøipomínáme struènou formulaci tzv. Huygensova principu, podle kterého platí, e
kadý bod (napø. hrana kruhových prstencù), do nìho èelo elmag. vlny dorazí, se
stává zdrojem dalího vlnìní, které vytvoøí
novou vlnoplochu, její kadý bod se stává
zdánlivým (fiktivním) zdrojem nové  sekundární vlny.
Leí-li zdánlivé (fiktivní) zdroje sekundárních vln na hranici první zóny, nepøekraèuje
fázový posun mezi hlavním zdrojem a tímto
fiktivním zdrojem hodnotu 180 o. Fázový posuv mezi fiktivními zdroji druhé zóny a hlavním zdrojem se pohybuje v mezích od 180 o
do 360 o  atd. Na obr. 1 a 3 je to znázornìno znaménky + a -, která odpovídají sousedním zónám. Ve vlnové optice se dokazuje,
e pùsobení dvou Fresnelových zón se navzájem témìø úplnì ruí. Tato kompenzace
je tím zøetelnìjí, èím vyí je øádové èíslo
zóny. Výsledkem této kompenzace je, e
vzájemné pùsobení vech zón je rovnocenné záøení, které je vytvoøeno polovinou první
Fresnelovy zóny. Proto je úèinnost jednoduché FZP antény pomìrnì nízká, a proto je
úèinnost antény s lichým poètem zón vyí
ne s poètem sudým.
Popis a èinnost FZP antény budou lépe
vnímány u antény pøijímací, co je ostatnì ve
shodì s pùvodnì zamýleným pouitím 
pro pøíjem signálù z prvních TV satelitù poèátkem 80. let.
Základním uspoøádáním FZPA je ploná
apertura s kruhovými zónami z vodivých (kovových) a nevodivých (izolaèních) materiálù
 ve tvaru prstencových mezikruí (obr. 3).
V ose této kruhové apertury o prùmìru D je
na jedné stranì v koneèné (ohniskové) vzdálenosti (f ) její primární (vstupní nebo výstupní) ozaøovaè (F0). Na druhé stranì ploné
apertury je v nekoneèné (∞) vzdálenosti
anténa vysílaných nebo pøijímaných signálù.
l V této konfiguraci, kdy apertura antény propoutí a zesiluje elmag. záøení na
druhou stranu anténní apertury, ji mùeme
povaovat za spojnou èoèku. První (vnitøní)
kruhová zóna, ohranièená krunicí o polomìru r1, je v tomto pøípadì pro vf záøení propustná (nevodivá). Druhá a vechny dalí
sudé prstencové zóny jsou nepropustné (vodivé).
l Zámìnou propustných a nepropustných zón, poèínaje první (støední) kruhovou
zónou, ohranièenou krunicí o stejném polomìru r1, a vemi dalími lichými prstencovými zónami, se záøení antény obrátí. Z ploné
apertury se stane reflektor, protoe anténa
vysílaných (pøijímaných) signálù je spolu
s primárním ozaøovaèem na stejné stranì
apertury (obr. 4).
Pøi nekoneèné vzdálenosti (TV) vysílaèe je ploná apertura antény se soustavou
soustøedných vodivých a nevodivých prstencových mezikruí ozaøována rovinnými vlno-
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Obr. 5. Pøi ikmém dopadu elmag.
záøení na plochu FZ apertury musí
být kruhové zóny upraveny tak,
aby byly opìt splnìny podmínky
pro soufázový odraz. Výpoèet tvaru nekruhových zón je obtínìjí.
Úhel od kolmého dopadu: a) 0 o ,
b) 25 o , c) 50 o [2]

a)

b)

Pro polomìry Fresnelových zón r1 , r2 a
rn pak platí zjednoduený vzorec:
rn = √n f λ,
kde f je zvolená (ohnisková) vzdálenost
mezi anténou (ústím vlnovodu) TRXu a plochou antény a λ je provozní vlnová délka.
Oba rozmìry jsou ve stejných délkových jednotkách (mm).
Na pøijatelném rozmìru kuprextitové
desky asi 300 x 300 mm, resp. ∅ 300 mm,
se zvolenou ohniskovou vzdáleností f =
= 300 mm budou krunice o polomìrech r1
a r6 ohranièovat vodivé a nevodivé soustøedné prstence o íøce m (tab. 1). Pøi kratí ohniskové vzdálenosti f se na pùvodním
prùmìru antény poèet zón (prstencù) zvýí.
Vodivé prstence jsou vf neprùhledné.
Nevodivé (izolaèní) prstence jsou vf prùhledné.
Nejsnadnìji se ovìøí úèinek FZPA jako
spojné zesilovací èoèky, vloí-li se do trasy
24GHz spoje v pøibliné vzdálenosti f od ústí
vlnovodu.
Jak výe zmínìno, zámìnou vodivých
a nevodivých zón se FZPA stane klasickou
anténou reflektorovou, její úèinnost nepøíznivì ovlivòuje blokace apertury primárním
ozaøovaèem. Odstraòuje se vychýlením ozaøovaèe mimo osu, jako u ofsetových parabol
pro satelitní pøíjem TV.
Pøi pokusech s reflektorovým uspoøádáním FZPA se nabízí monost vyzkouet zvýení úèinnosti reflektoru pomocí pøídavné
reflektorové desky [2] umístìné ve vzdálenosti λ/4, tj. cca 3 mm za aperturou antény,
která ztracenou vf energii procházející nevodivými zónami odrazí zpìt a tím zvýí
úèinnost apertury FZP antény. Podobnì jako
u parabolických reflektorù ovlivòuje úèinnost
FZPA úhel ozáøení primárním ozaøovaèem.

plochami. Rozmìry (prùmìry) prstencù jsou
urèeny jen vlnovou délkou (kmitoètem)
a zvolenou ohniskovou vzdáleností tak, aby
se vzdálenost mezi ozaøovaèem a prvním
a kadým dalím vodivým mezikruím (Fresnelovou zónou) skokovì zvyovala o polovinu vlnové délky, viz obr. 3.
U smìrových spojù se pøi výpoètu Fresnelových zón poèítá se vzdáleností ke kadé
anténì smìrového spoje, protoe obì vzdálenosti se podílejí na definované fázové zmìnì.
Pøi výpoètu rozmìrù FZPA se uvauje
pouze ohnisková vzdálenost f, protoe druhá
anténa je prakticky v nekoneènu, a její soufázové vlnoplochy dopadají na plonou aperturu rovnobìnì a kolmo.
Zdánlivá tvarová jednoduchost této
FZPA proti dnes bìným parabolickým anténám je degradována nevýhodami, pro které
pøestala být zajímavou a sledovanou.
l Kovové zóny, blokující protifázové vlnìní, sniují úèinnou plochu a úèinnost antény
a tím i úroveò signálù v ohnisku F0 (obr. 3).
l Bez dalích úprav [2] mají diagramy
záøení pomìrnì výrazné postranní laloky.
U reflektorových antén parabolických
ovlivòuje diagram záøení pøedevím tvar reflektoru. Dodrením pøísných mechanických
tolerancí lze u nich dosáhnout velmi dobré
úèinnosti i velmi malých postranních lalokù.
Tehdy se vak akcentovala výhodnost
rovinné a rozmìrovì ménì kritické FZPA
s kruhovými zónami proti vyím nákladùm
na výrobu a instalaci nutnì rozmìrných
a nevzhledných parabolických reflektorù.
Titìná low profile FZP anténa instalovaná
jako pøijímací anténa napø. ve stìnì (oknì)
místnosti s vlastním pøijímaèem se jevila
jako výhodnìjí.
Jednoduchý kruhový tvar Fresnelových
zón je vak optimální, jen pokud vlnové paprsky dopadají na plonou aperturu antény
(z obou stran) kolmo, resp. je-li spojnice
obou antén pøímá. Není-li tomu tak, pak se
jejich jednoduchý kruhový tvar mìní v elipsovitý s promìnnou íøkou mezikruí (obr. 5),
závislý na úhlové odchylce od kolmého smìru, resp. na úhlové výce satelitu nad obzorem.
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FZPA pro 24 GHz

Pro experimentování s plonou Fresnelzónovou anténou pøijatelných rozmìrù lze
vyuít mikrovlnného pásma 24 GHz, kde ji
nebude obtíné zhotovit na kruhové kuprextitové desce s pøiblinì stejným prùmìrem
dneních antén parabolických.
Zjednoduený, ale vyhovující vzorec pro
výpoèet polomìrù Fresnelových zón lze odvodit z obr. 3, pøi nekoneèné vzdálenosti jedné z antén. Rozdíl mezi pøímou a fázovì zpodìnou vlnou pak ovlivní jen dráhy
vlnových paprskù mezi TRXem a hranami
kruhových zón natitìných na ploné (kuprextitové) apertuøe.

Polomìry zón
støední kruh. zóna
vodivé prstence
nevodivé prstence

r1
61,2

m
25,4

r2
86,6

m

c)

r3
106,0

19,4

m
16,4

r4
122,4

m
14,5

r5
136,9

m
13,1

Tab. 1. Rozmìry pokusné Fresnelzónové antény na 24 GHz s ohniskovou vzdáleností
300 mm a prùmìrem 300 mm. (Rozmìry v mm jsou zaokrouhleny na desetiny.)
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