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O autorovi
Narozen 1922 v Praze, v roce 1948 ukonèil studia na ÈVUT elektro v Praze, v letech 19491950 studijní
stá u CSF Thompson Paøí, pozdìji vedoucí výzkumného sektoru antén ve Výzkumném ústavu pro sdìlovací
techniku v Praze. Autor øady odborných èlánkù v tuzemské i zahranièní literatuøe a spoluautor první ès.
vysokokolské uèebnice Antény (SNTL Praha 1956). Spoluøeitel první ès. radiolokaèní antény
s elektronickým rozmítáním svazku. Dritel øady ès. i zahranièních patentù z anténní techniky. Po roce
1991 odborný poradce firmy Progres Consulting, sekce antény.

Pøedmluva
Anténní technika je podobor sdìlovací techniky a v minulosti byl její rozvoj pìstován na øadì pracovi v bývalé ÈSR. V oné dobì také vznikly dvì souborné publikace, vysokokolské uèebnice (Caha-Procházka a Prokop-Vokurka) a specializovaná publikace vìnovaná TV pøijímacím anténám (M. Èeský). Øada
odborných èlánkù a meních prací byla vìnována výsledkùm vývojové a výzkumné práce nìkolika desítek pracovníkù s cílem informovat odbornou veøejnost o výsledcích své práce a umonit realizovat nové
poznatky, zejména zahranièní, v tuzemské anténní technice. Od posledního vydání souborné publikace
uplynulo ji skoro 20 let a zásadnì se zmìnilo prùmyslové prostøedí v naí zemi; slaboproudá technika se
stala pøevánì doménou dovozu ze zahranièí a teprve v poslední dobì se zaèíná uplatòovat i tuzemská
podnikatelská èinnost v oboru. Mladí generace odborníkù, pokud se chtìla informovat o minulém i nejnovìjím stavu anténní techniky, musela si opatøovat informace v zahranièní lit. její specializované tituly se v tuzemských knihovnách objevují jen zøídka. Pøitom cena dovezených originálù pøedstavuje èasto
znaèné èástky. Na Internetu lze nalézti øadu informací ale ve znaènì roztøítìné formì a samozøejmì cizojazyènì.
Pøedloená práce je pokusem o moderní pøístup k technickým informacím formou encyklopedické pøíruèky, která dovoluje rychlou orientaci po oboru a souèasnì podává v dùleitìjích heslech i podrobnìjí
informace o problematice. Encyklopedické uspoøádání umoní, pokud bude zájem, vytvoøit modifikaci
pøíruèky na CD ROM. Dílo má tedy slouit jako základní zdroj informací nejen pro odborníky specializované v oboru antén, ale i pro irí technickou veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù, kteøí zde naleznou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV
a UKV. Radioamatéøi se celosvìtovì zaslouili o vznik celé øady modifikací základních typù antén. V pøíruèce nebylo moné uveøejnit vechny tyto modifikace protoe rozsah publikace by se neúmìrnì zvìtil.
Zájemci o tyto modifikace si jistì povimnou doporuèené literatury uvedené u pøísluných hesel.
Hlavním problémem pøi sestavování pøíruèky byla volba správné, pøesnìji øeèeno vhodné, odborné terminologie. Z minulé doby existují nìkteré podklady (napø. ÈSN 367210  televizní a VKV pøijímací antény), bohuel øada doporuèených termínù se nevila (napø. se stále pouívá termín pomìr stojatých vln
na místo doporuèeného termínu èinitel stojatých vln) a ujaly se pøeklady pøevánì anglo-amerických
termínù nebo se pouívají pøímo tyto termíny v originále. Pøesto autor pouil terminologii uívanou v minulé
dobì na odborném pracoviti bývalého Výzkumného ústavu pro sdìlovací techniku v Praze, zabývajícím
se pomìrnì irokou oblastí antén pro sdìlovací úèely, s nadìjí, e pouitá terminologie nalezne uplatnìní
v souèasné praxi i kdy vliv anglo-americké terminologie pøevauje.
Pokud jde o vlastní text pøíruèky je øazení hesel abecední. Hesla jsou uvedena v jednotném èísle, za
tuènì vytitìným názvem hesla následuje v závorce obvykle synonymum popø. angl. název, pak struèná, pokud mono vyèerpávající definice pojmu. V dalí èásti je u dùleitých hesel podrobnìjí výklad,
nevyhýbající se i matematické formulaci. Vìtina hesel je doplnìna obrázky, jejich poèet je znaènì vìtí
ne je bìné u encyklopedií. Tím se dílo blíí spíe odborné pøíruèce. Pro kadé heslo jsou obrázky
a tabulky vdy znovu èíslovány. Na konci hesel je citace pøísluné literatury (naí i cizí) v ní ètenáø
mùe najít podrobnìjí pouèení. Pokud se text odkazuje pøímo na urèitou publikaci, je to provedeno

pomocí èísel v ikmých závorkách. Citace literatury s obecným vztahem k vysvìtlované problematice
nejsou èíslovány. Opakuje-li se heslo ve vysvìtlujícím textu, pak se celé nevypisuje, nýbr se pouívá
zkratek, tuènì vytitìných prvých písmen vech slov z nich se heslo skládá.
V díle jsou dva druhy odkazù; jednak na konci hesel titìné kapitálkami, jednak pøímo v textu tzv. ipkovými odkazy (pøed pojmem na který se vztahují, v tìchto pøípadech nemusí pojem zaèínat podstatným
jménem).
Encyklopedická hesla byla zpracována z øady rùzných podkladù, take znaky pouitých velièin nejsou
zcela dùslednì sjednoceny, ale u kadého hesla je uveden jejich význam. Rozmìry velièin pro délkové
míry i pro elektrické parametry jsou standardní; urèitou výjimku tvoøí pouití rozmìru pro úroveò signálu
v dB. V anténní praxi je bìné pouívat oznaèení dBi pro smìrovosti a zisky poèítané vùèi izotropickému
záøièi a dBd vùèi pùlvlnnému dipólu.
Autor vìøí, e pøedloená práce zaplní alespoò z èásti dlouholetou mezeru v èeské odborné literatuøe
vìnující se anténám. Je samozøejmé, e rozsah publikace nemohl pøekrýt celé spektrum existujících antén, zejména v radioamatérské oblasti. Autor bude vdìèen za pøipomínky a doplòky, které je mono zasílat na e-mailovou adresu: prochazkamir@volny.cz.
Dìkuji panu J. Macounovi, OK1VR za cenné pøipomínky, zejména k oblasti antén pro amatérská kmitoètová pásma.
Ing. M. Procházka, Csc.

Pøedmluva k 3. vydání
Od prvního vydání a dotisku v roce 2001 uplynuly ji ètyøi roky, resp. tøi roky, a celé náklady byly rozebrány. Autor sám byl pøekvapen tak velikým zájmem, aèkoliv podle konsolidace elektronického prùmyslu u nás se dalo pøedpokládat, e zájem o uvádìnou problematiku patrnì poroste.
V pravdì obrovský rùst popularity mobilních telefonù, nìkteré úspìchy elektronického prùmyslu (mikrovlnné spoje, pasivní radiolokace atd.), vèetnì mimoøádného pokroku v pedagogickém prostøedí vysokých kol, to ve naznaèilo, e by bylo dobré doplnit stávají, ji vyprodanou, encyklopedickou pøíruèku
o dalí hesla pøekrývající zmínìný rozvoj mobilní komunikace, popø. o èásti z mikrovlnné techniky pro
specializované radioamatéry.
Øada pùvodních hesel byla tedy doplnìna (> 20), upravena (13), novì zaøazena (7) vèetnì 46 nových
grafù a vyobrazení. Ohlasy ètenáøù potvrdily, e byl zejména ocenìn rozsáhlý fond literárních odkazù.
Redakce se proto rozhodla doplnit knihu zaøazením CD-ROM, který by obsahoval celé roèníky Amatérského Radia pro konstruktéry, které byly v minulých letech vìnovány problematice antén a vf technice.
Øada pøipomínek ètenáøù se také týkala vnìjího provedení knihy, a proto se redakce rozhodla tøetí vydání vytisknout do pevné vazby. Znamená to sice urèité zvýení ceny, ale vznikne tak vyí trvanlivost
knihy, jak se ukázalo, èasto pouívané.
Ve spolupráci s ÈVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole byla problematika elektromagnetického pole doplnìna programy (na pøiloeném CD-ROM) dynamicky znázoròujícími chování elektromagnetického pole v blízkosti dipólu. Souèasnì jsou tam uvedeny i autorovy výpoèetní programy pro mikrovlnné antény ANT-PC.
Ing. M. Procházka, Csc.

Vìnováno nestoru èeských anténáøù ing. Vl. Cahovi in memoriam.

rejstøík hesel

Rejstøík
A
anténa 15
anténa adaptivní 15
anténa Adcockova 16
anténa aktivní 16
anténa Alfordova 18
anténa antifadingová 18
anténa aperiodická 18
anténa automobilová 18
anténa Bellini-Tossiho 18
anténa Beverageova 18
anténa bièová 19
anténa bikónická 19
anténa boèníková 19
anténa box-horn 19
anténa cosekantová 19
anténa Cubical-Quad 20
anténa èoèková 20
anténa èoèková s drátovou møíí 24
anténa èoèková  Luneburgova 24
anténa detníková 24
anténa dielektrická 24
anténa dielektrická rezonátorová 24
anténa dielektrická roubíková 26
anténa dipólová 28
anténa diskonová 31
anténa dlouhodrátová 33
anténa dlouhovlnná 35
anténa doutníková 38
anténa dvojité V 40
anténa dvoukuelová 40
anténa elektronická 40
anténa elipsoidální 41
anténa F  obrácené 41
anténa feritová 41
anténa Fractal-ová 41
anténa Franklinova 44
anténa Fuchsova 45
anténa groud plane 45
anténa GPS 47
anténa hog-horn 48
anténa horn-reflektor 48
anténa horn-reflektor kuelový 48
anténa høebenová 48
anténa Hula-hoop 48
anténa cheese 48
anténa Chireix-Mesny-ho 48
anténa integrovaná 49
anténa interferometrická 49
anténa izotropická 49

A

anténa-J 49
anténa klecová 49
anténa kmitoètovì nezávislá 49
anténa koaxiální 50
anténa kolineární 50
anténa koncovì zatíená 50
anténa konformní 50
anténa kosoètvercová (rombická) 51
anténa krátká elektricky 53
anténa krátkovlnná 54
anténa Kraus-ova (W8JK-Beam) 58
anténa-L 59
anténa letadlová 59
anténa leaté H 64
anténa lineární (pøímá) 65
anténa logaritmická spirálová kuelová 65
anténa logaritmická spirálová plochá 67
anténa logaritmicko-periodická 69
anténa logaritmicko-periodická dipólová 71
anténa logaritmicko-periodická plochá
(titìná) 72
anténa majáková 74
anténa malá 74
anténa Marconi-ho 76
anténa mikropásková 76
anténa mikropásková dipólová 79
anténa mnohakanálová 79
anténa mobilní (vozidlová) 79
anténa mobilních telefonù 82
anténa monopólová (unipólová) 87
anténa okenní 88
anténa periskopická 88
anténa pillbox 89
anténa plochá 90
anténa pro pagery 90
anténa pro VKV a UKV
(metrové a decimetrové vlny 94
anténa pruinová 96
anténa pøijímací 97
anténa pøijímací pro TV a FM rozhlas 97
anténa radiolokaèní 98
anténa radiometrická 100
anténa radioreléová 102
anténa radioteleskopická 103
anténa rámová 106
anténa reflektorová 106
anténa reflektorová detníková 107
anténa reflektorová parabolická 107
anténa reflektorová  stínìné ústí 110
anténa reflektorová  systém Cassegrain 111
anténa reflektorová  válcová 113
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anténa rozmítaná elektronicky 114
anténa s podélným vyzaøováním 121
anténa s postupnou vlnou 121, 123
anténa s povrchovou vlnou 121
anténa s pøíèným vyzaøováním 125
anténa s tvarovaným svazkem 125
anténa s úhlovým reflektorem 125
anténa s unikající (vytékající) vlnou 125
anténa satelitní pøijímací 131
anténa satelitní (druicová) 129
anténa se svazkovým vlnovodem 133
anténa se zpìtným záøením 134
anténa sektorová 136
anténa sinusová (s dvojí polarizací) 136
anténa síová 138
anténa skrytá 138
anténa slooper 138
anténa smìrová 139
anténa smyèková 139
anténa smyèková celovlnná 140
anténa smyèková stínìná 142
anténa spirálová Archimedova 143
anténa spoleèná 146
anténa Sterbova 146
anténa støedovlnná rozhlasová 147
anténa irokopásmová 150
anténa roubovicová 151
anténa roubovicová ètyøchodá 153
anténa tìrbinová 155
anténa T 159
anténa T2FD 159
anténa teleskopická 159
anténa televizní vysílací 159
anténa trapovaná 159
anténa trychtýøová 159
anténa trychtýøová diagonální 164
anténa trychtýøová dielektrická 165
anténa trychtýøová drákovaná 165
anténa trychtýøová dvoukuelová 165
anténa trychtýøová høebenová 166
anténa trychtýøová krabicová 167
anténa trychtýøová Potterova 168
anténa trychtýøová s hybridním videm 168
anténa turniketová 168
anténa umìlá 168
anténa unipólová 169
anténa úzkopásmová 169
anténa V 169
anténa V obrácené 170
anténa vìjíøová 170
anténa vícepásmová 170
anténa Vivaldi 170
anténa vrubová 171
anténa vesmìrová 171
anténa vysílací 171
anténa vysílací støedovlnná 171
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anténa vysílací (pro TV a FM rozhlas) 171
anténa výsuvná 178
anténa Windom 179
anténa Wullenweberova 179
anténa Yagi-Uda 179
anténa zamìøovací 185
anténa zatíená 188
anténa zatíená kapacitnì 189
anténa závìsná 190
anténa Zeppelin 190
anténa ZL-speciál 191
anténa zónovaná 191
atmosféra Zemì 191
atmosféra Zemì standardní 191
atmosférik 190

B
balun 191
Beverage 191
boèník anténní 191
bouøe ionosférická 191
Box-horn 191

È
èinitel ozáøení ústí antény 191
èinitel pøíèné polarizace 191
èinitel stojatých vln (ÈSV, PSV) 191
èinitel zkrácení 191
èinitel zpìtného záøení 191
èoèka elektromagnetická 192

D
délka antény elektrická 192
délka antény skuteèná 192
délka efektivní 192
délka vlny 192
depolarizace 192
deska vrcholová (antény reflektorové
parabolické) 192
diagram fázový 193
diagram kruhový Smithùv 193
diagram osového pomìru 194
diagram polarizaèní 194
diagram primární 195
diagram rozdílový 195
diagram rozmítaný 195
diagram souètový 195
diagram záøení 195
diagram záøení cosec2 196
diagram záøení sekundární 196
diagram záøení tukový 196
diagram záøení tvarovaný 197
diagram záøení vìjíøový 197
diagram záøení vesmìrový 197
diagram záøení  viditelný rozsah 197

A
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dielektrikum umìlé 197
difrakce vln (ohyb vln) 197
dipól elementární 197
dipól Hertzùv magnetický 197
dipól Hertzùv, elektrický 197
dipól koaxiální 197
dipól kruhový (Halo-anténa) 198
dipól kuelový
(angl. conical, biconical dipole) 199
dipól plochý, trojúhelníkový
(angl. fan dipol) 202
dipól rukávový 206
dipól skládaný 207
dipól vìjíøový (drátový) 208
direktor anténní 210
Discon 210
Dvojité V 210

E
exosféra 210
E-vrstva 210

F
faktor anténní øady (funkce øady) 210
Franklin 210
Fuchs 210

G
goniometr zamìøovaèe 210
GPS 210
ground-plane 211

intenzita záøení antény 212
ionosféra 212
izotropická anténa 213

J
J-anténa 213

K
klobouk kapacitní 214
kmitoèet kritický vrstvy ionosféry 214
kmitoèet mezní íøení rádiových vln 214
kmitoèet pouitelný nejnií 214
kmitoèet pouitelný nejvyí 214
kmitoèet pracovní nejlepí fn 214
koeficient odrazu 215
koeficient pøenosu 215
komora absorpèní 215
Krausova anténa 215
kryt antény dielektrický 215

L
lalok hlavní 217
lalok møíový (difrakèní) 217
lalok postranní 217
lalok postranní køíovì polarizovaný 217
lalok zadní 217
lom rádiových vln 217
lom rádiových vln atmosférický 218
lom rádiových vln bøehový 218

M

Heinrich líný 211
hog horn 211
horn reflektor 211
Hula-hoop 211
H-anténa 211

magnetosféra 218
matice Butlerova 219
mìøení elektrických parametrù antén 219
model antény 228
monopól 229
monopól skládaný zatíený 229
møí polarizaèní 229

Ch

N

Cheese 211
Chireix-Mesny 211
chyba noèní 211
chyba oktantová 211
chyba polarizaèní 211

napájeè anténní 235
napájeè boèníkový 235
normál anténní 238

I

odpor vlnový 238
odpor záøení, vyzaøovací odpor antény 238
odraz rádiových vln 238
odraz zrcadlový 239
odráeè koutový 239
ohyb rádiových vln 239
ozaøovaè 239
ozaøovaè zpìtný 239
ozvìna rádiových vln 242

H

impedance antény 211
impedance vlastní (prvku anténní øady) 212
impedance vlnová 212
impedance volného prostoru 212
impedance vzájemná 212
intenzita elektrického pole 212
intenzita magnetického pole 212

A

O

9

rejstøík hesel

P
panel absorpèní 242
pásma Fresnelova 244
pata antény 244
periskopická anténa 244
Pill-box 244
plochá anténa 244
plocha antény úèinná
(efektivní plocha antény) 244
polarizace antény 244
polarizace eliptická 245
polarizace horizontální 245
polarizace kruhová 245
polarizace køíová 245
polarizace levotoèivá 245
polarizace lineární 245
polarizace pravotoèivá 245
polarizace vertikální 245
polarizace vlny 245
polarizátor 245
polarizátor vlnovodový 245
pole antény 247
pole antény blízké (vyzaøující) 249
pole antény reaktivní 249
pole antény vzdálené vyzaøující,
Fraunhoferovo 249
pole elektromagnetické 249
pomìr osový 259
pomìr pøedozadní 259
princip Babinet-Bookerùv 259
princip Hansen-Woodyardùv 259
princip Huygensùv 259
princip reciprocity 259
protiváha anténní (angl. ground-pane) 259
prvek anténní 260
prvek anténní mnohavodièový 260
prvek antény direktorový 260
prvek antény napájený 260
prvek antény pasivní 260
prvek antény reflektorový 260
pøenos výkonu (mezi anténami) 260
pøezáøení 260
pøizpùsobení impedanèní 260
pøizpùsobení impedanèní antény 262
pøizpùsobení polarizaèní 262

Q
Quad-anténa 262
Quagi-anténa 262
Q-Match 262

R
radom 262
reflektor 262
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reflektor anténní ploný 263
reflektor dichroický 263
reflektor hourglass 263
reflektor kulový 263
reflektor parabolický 263
reflektor parabolický torusový 263
reflektor pasivní periskopický 264
reflektor toroidální 265
reflektor úhlový 265
rovina dopadu 268
rovina polarizace 268
rovnice Friis-ova 268
rozptyl rádiových vln
(difuze rádiových vln) 268
rychlost fázová 269
rychlost skupinová 269

Ø
øada anténní 269
øada anténní aktivní 274
øada anténní fázovaná 276
øada anténní mikropásková 276
øada anténní reflektivní
(reflektor reaktivní) 276
øada anténní zøedìná 277

S
sestava anténní 277
skok rádiových vln 277
Slooper 275
smìrovost antény 275
smìrovost antény standardní 278
smysl polarizace 278
soustava anténní 278
støed fázový antény 278
stub anténa 279
subreflektor 279
supersmìrovost 279
svazek anténní 281
svazek anténní rozmítaný 281
svazek tukový
(nìkdy té svazek nitkový) 281
symetrizace napájeèe (antény) 281
systém zemní (antény) 281


ilhání antény 281
íøení rádiových vln 281
íøení rádiových vln
v kosmickém prostoru 282
íøení rádiových vln v tunelech 283
íøení VKV a UKV podél povrchu Zemì 283
íøka pásma antény 289
tíhlost antény 289

A
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T
Taylorovo rozloení pole
na ploném ústí 289
Taylorovo rozloení pole
na pøímkovém ústí 289
teplota umová antény 289
troposféra 290
tvarování reflektoru a subreflektoru 290

U
úèinnost ozáøení ústí antény 291
úèinnost polarizaèní 291
úèinnost vyzaøování antény 291
úhel Brewsterùv 291
úhel elevaèní (pøi íøení elmag. vln) 291
úhel polarizaèní 291
úhel polovièního výkonu 291
únik (angl. fading) 291
ústí antény 292
ústí antény blokované 295
ústí antény stínìné 295

V
variometr 295
vazba anténní 295
vedení Goubau-ovo 295
vedení koaxiální (souosé) 296
vedení napájecí 296
vedení pahýlové 297
vedení páskové 296
vedení vysokofrekvenèní 297
vektor Poyntingùv 297
vid íøení vln ve vlnovodu 297
vid TEM 298
viditelnost rádiová  optická 298
vlna denní 299
vlna elektromagnetická 300
vlna elektromagnetická pøíèná 300
vlna E, H 299
vlna ionosférická 300
vlna noèní 300
vlna povrchová elektromagnetická 300
vlna povrchová pozemní (sloená) 300
vlna prostorová 300
vlna pøízemní 301
vlna rovinná 301
vlna stojatá 301
vlna TE, TEM, TM 301
vlnoplocha 301
vlnovod (v nejobecnìjím slova smyslu) 301
vlnovod dálkový 302
vlnovod dielektrický 302
vlnovod ionosférický 303
vlnovod kruhový 303

A

vlnovod magnetosférický 303
vlnovod obdélníkový 303
vlnovod ohebný 304
vlnovod oválný 304
vlnovod páskový 304
vlnovod troposférický 304
vlnovod tvarovaný 304
vlnovod v íøení rádiových vln 305
vlny centimetrové 305
vlny decimetrové 305
vlny decimilimetrové 305
vlny dekametrové (krátké) 305
vlny dlouhé 306
vlny hektometrové 306
vlny kilometrové 306
vlny krátké 306
vlny metrové 306
vlny milimetrové 306
vlny myriametrové 306
vlny rádiové 306
vlny støední (zkratka SV) 307
vlny submilimetrové 307
vodiè anténní 307
vrstva Appletonova 307
vrstva E mimoøádná (sporadická) 307
vrstva Heavisideova 307
vrstva ionosférická 307
vrstva Kennelyova-Heavisideova 307
výka antény efektivní 308
vyzaøovací odpor 308

W
Windom 308
W8JK anténa 308

Y
Yagina 308

Z
záøiè izotropický 308
záøiè primární 308
záøiè vlnovodový  otevøený
(angl. open waveguide) 308
Zeppelin 312
zisk antény 312
ZL special 313
zrcadlo anténní 313
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Pøíloha Nomogramy
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 5
obr. 6

Radiová a optická viditelnost na dohled
Útlum na trase mezi dvìma izotropními anténami ve volném prostoru
Urèení volné první Fresnelovy zóny
Útlum na trase radiového spojení
Charakteristická impedance souosého vedení s pevným dielektrikem
Charakteristická impedance dvoudrátového a souosého vedení se
vzduchovým dielektrikem
obr. 7
Charakteristická impedance vedení  ètvercový vnìjí plný nebo drátový
obr. 8
Elektrická délka vedení
obr. 9
Vstupní reaktance vedení naprázdno a nakrátko
obr. 10
Ètvrtvlnný transformátor
obr. 11
irokopásmový kompenzovaný balun
obr. 12
Ztráty na vedení
obr. 13/14 K urèení èinitele stojatých vln u vedení s vlastními ztrátami
obr. 15
Pøevodní køivky ÈSV, r, dB
obr. 16
Vlnová délka v obdélníkovém vlnovodu, vlna TE01
obr. 17
Vlnová délka v kruhovitém vlnovodu
obr. 18
Mezní vlnová délka v kruhovitém vlnovodu
obr. 19
Zisk antény a íøka diagramu
obr. 20
Dipól pøed odraznou stìnou
obr. 21
Úhlový reflektor s dipólem l/2
obr. 22
Skládaný dipól s nestejnì tlustými vodièi
obr. 23
Anténa Yagi-Uda
obr. 24
Logaritmicko-periodická anténa
obr. 25
roubovicovitá anténa
obr. 26
Ústí antény a íøka diagramu
obr. 27
Diagram ústí vlnovodu obdélníkovitého a kruhovitého tvaru
obr. 28
Diagram trychtýøovité antény
obr. 29/31 Parabolický reflektor
obr. 32
Výrobní tolerance reflektoru a jeho elektrické parametry
obr. 33
Pøevodní graf íøek anténních diagramù
obr. 34
Grafické urèení zisku antény
obr. 35
Reaktanèní nomogram

314
315
317
319
319
320
321
323
325
326
327
327
329
331
332
332
334
336
338
338
339
340
342
343
344
347
347
348
352
354
355
355

Pøíloha Popis programù na CD
DIADAT ............. kreslení diagramu záøení antény podle souøadnic z vnìjího souboru dat
ZISKDIA ............ výpoèet smìrovosti (zisku) podle namìøeného diagramu záøení
ZISKAPAR ......... výpoèet smìrovosti (zisku) parabolického reflektoru
TRYCHTYR ....... výpoèet rozmìrù optimální antény trychtýøové
CORNER ............ výpoèet a kreslení diagramu záøení antény úhlové 90°
HELIX ................ výpoèet a kreslení diagramu záøení antény roubovicové
PARABOLA ...... výpoèet a kreslení diagramu záøení parabolického reflektoru
PLRADA ............ výpoèet a kreslení diagramu záøení ploné anténní øady
MIKROPASEK .... výpoèet a kreslení diagramu záøení ploné mikropáskové antény obdélníkové
PRIMARADA .... výpoèet a kreslení diagramu pøímé (lineární) anténní øady
PERISCOPIC ..... výpoèet parametrù a diagramu záøení periskopické anténní soustavy
YAGIANT .......... výpoèet parametrù antény Yagi pro zisky od 6 do 15 dBd

358
358
360
361
362
363
364
365
366
367
368
370
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Pøíloha Komentáø simulací na CD
Komentáø k simulacím, které jsou na CD v podobì animovaných GIFù (adresáø SIMULACE)

371

Co najdete na CD
Doprovodný CD-ROM vhodnì doplòuje obsah knihy. Tyto datové informace lze rozdìlit do logických celkù, které se nacházejí v oddìlených adresáøích:
n adresáø BEN obsahuje off-line verzi www stránek nakladatelství BEN  technická
literatura (aktualizováno ke konci èervna 2005), jejich souèástí je poèítaèová verze
titìného katalogu  Edièního plánu jaro/léto 2005,
n adresáø CASOPISY obsahuje výbìr z modrých konstruèních AR, které jsou monotematicky zamìøené na problematiku antén a vf techniku.
Pøehled jednotlivých èísel je na str. 374.
Na základì laskavého souhlasu redakce AR je zde jejich elektronická podoba ve formátu PDF. Prohlíecí program pro PDF: Adobe Acrobat Reader  viz adresáø READER,
n adresáø FIRMY obsahuje zajímavé programy a také katalogy firem: KATHREIN
(èeské zastoupení AEC Elektrotechnika), DCom, Rohde&Schwarz,
n adresáø PROGRAMY obsahuje unikátní programy pro výpoèet antén, jejich autorem je rovnì Ing. Miroslav Procházka. Programy mají slouit pøedevím pro urychlení a zjednoduení návrhu a analýzy bìných antén uívaných v pásmech metrových
a kratích vln.
Podrobný popis programù najdete na str. 357.
n adresáø READER  zde je samorozbalitelný archiv programu Adobe Acrobat Reader
v nìkolika verzích (vèetnì nejnovìjí èeské verze 7), který slouí k prohlíení PDF
souborù.
n adresáø SIMULACE obsahuje animované GIFy, které jsou výsledkem práce se simulátory elektromagnetického pole  zde speciálnì pro anténní techniku. Dávají tak
jistì podstatnì názornìjí a pøístupnìjí informace ne analytická øeení Maxwellových rovnic.
Blií komentáø k simulacím najdete na str. 371.
n adresáø SKRIPTY, jak sám název napovídá, obsahuje programy vyuívající javaskripty. Programy byly staeny z Internetu, pochopitelnì se svolením pøísluných osob.

Copyright
Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, tj. obsah adresáøù CASOPISY,
PROGRAMY, SIMULACE a SKRIPTY, nejsou volnì iøitelné, nebo se jedná
o autorsky chránìný materiál. Dalí íøení, napø. umísování na jiné webové stránky
nebo na jiná CD-ROM, je zakázáno.
A
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