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anténax

A
anténa, zaøízení spojené s oblastí pøechodu mezi elmag. vlnìním íøícím se podél vedení
napájecího (napájeèe) a elmag. vlnìním ve volném prostoru nebo naopak, jde o urèitý
transformátor typu elmag. vlny. V pøípadì vysílacím a. vysílací pøejímá energii z napájecího vedení a vysílá ji prostoru, v pøípadì pøijímacím a. pøijímací sbírá energii z pøicházející vlny a pøedává ji dále podél vedení (obr. 1). V zásadì mùe kadá anténa vysílat nebo pøijímat  princip reciprocity. Byla vyvinuta celá øada rùzných druhù antén
poèínaje jednoduchou a. dipólovou nebo a. monopólovou (unipólovou) a k velmi
sloitým konstrukcím, jako jsou napø. øady anténní fázované. V technické praxi se pouívají rùzné druhy antén, které se navzájem lií a mùeme je tøídit a seskupovat podle
rùzných hledisek, napø. podle typù nebo metod návrhu (antény: a. smyèková, mikropásková, tìrbinová, trychtýøová, s unikající (vytékající) vlnou, s povrchovou vlnou, aj.),
podle druhu pouití (antény: a. pro VKV a UKV komunikaci, TV a FM vysílací), dùleitý je pøenos výkonu.
Pokud jde o samotné slovo anténa, lze jeho vznik hledat daleko v minulosti pøed vznikem rádiové komunikace a to ve staroøeckých dobách. Ve skuteènosti slovo anténa je
odvozeno od klasického latinského slova antemna, které údajnì pochází od øeckého slova teinw = rozpøáhnutí. V latinském svìtì bylo slovo anténa pùvodnì spojeno s èástí námoøní lodi, nìco jako pøíèné døevìné ráhno na vertikálním stoáru nebo pozdìji jako vertikální stoár samotný pozdìji i kovový. V prvých dobách historie radiokomunikace bylo
na místo slova anténa uíváno v anglosaském svìtì slovo aerial, (které najdeme i nyní
v nìkteré starí anglické literatuøe), které oznaèovalo systém vertikálních drátù, vodièù.
Zdá se, e poprvé byl termín anténa pouit G. Marconim v roce 1909 /1, 2/.
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anténa  obr. 1
Lit.: /1/ G. Marconi, The Most Recent Developments of Wireless telegraph, De Ingenieur,
22, kvìten 1909, str. 431439.
/2/ G. Pelosi aj. Antenae, IEEE Antennas and Propag. Magazin, sv. 42, è. 1, únor
2000.
Vl. Caha-M. Procházka, Antény, SNTL, Praha, 1956.
J. Prokop-J. Vokurka, íøení elektromagnetických vln a antény, SNTL-ALFA, Praha,
1980.
anténa adaptivní, anténní systém, který obsahuje obvodové prvky spojené s vyzaøujícími
prvky tak, e jedna nebo více vlastností antén jsou øízeny pøijímaným signálem. A. a. se
pouívají zejména pro pøíjem signálù ze ádaných zdrojù a potlaèují signály pøicházející
z neádoucích nebo ruivých zdrojù. Základní schéma uspoøádání je na obr. 1 a sestává
A
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z antén (té anténní øady) s N výstupy (N > 1, e1 ... eN), N komplexních vah (W1 ... WN),
které hodnotí signály pøijaté jednotlivými anténními prvky a urèují jejich smìrovou odezvu na pøicházející signály, dále souètový obvod signálù a váhový algoritmus. Komplexní
váha, obecnì, zeslabuje amplitudy a mìní fázi procházejících signálù. Pøedpokládá se,
e má kmitoètovì nezávislou pøenosovou funkci. Souètový obvod je èasto tvoøen stromovým uspoøádáním ètyøbranných T-èlenù. Váhový algoritmus uívá pøedem urèené nebo
zmìøené informace (nebo obou) a urèuje komplexní váhu. Existují dva základní algoritmy Applebaum-Howellùv a Widrowùv.
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anténa adaptivní  obr. 1
Lit.: S. P. Applebaum, Adaptive Arrays, Rep. SPL TR 66-1, Syracuse University R. Corp.
New York, záøí, 1966,
B. Widrow aj., Adaptive Antenna Systems, IEEE Proc., sv. 55, 1967, str. 21432159.
W. F. Gabriel, Adaptive Arrays an Introduction, IEEE Proc., sv. 64, únor 1976.
Tapan K. Sarkar, Michael C. Wicks, Magdalena SalazarPalma, Robert J. Bonneau,
Smart Antennas IEEE Press, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2003.
anténa Adcockova, dvojice vertikálních antén vzdálených od sebe pùl vlny nebo ménì
a spojených v protifázi tak, aby byl vytvoøen diagram záøení mající tvar osmièky ve vech
rovinách obsahujících støed obou antén. Viz ANTÉNA ZAMÌØOVACÍ.
anténa aktivní, pøedstavuje integraci zesilujících elektronických stavebních prvkù s anténou.
Anténní prvek mùe být spojen buï s vysílaèem nebo pøijímaèem nebo obìma. A. a. se
vyskytuje zejména jako pøijímací, kdy anténní prvek je velmi zmenen (vùèi vlnové délce)
a úbytek indukovaného napìtí z vnìjího elmag. pole je nahrazen ziskem zaøazeného zesilovaèe. Kvalita pøíjmu takové antény se hodnotí hlavnì podle pomìru signál/um. Jde o um
vnìjí a um zesilovaèe, pokud je velikost antény velmi malá (napø. velmi zkrácený monopól) je odstup signálu k umu vnìjímu také malý a um celé soustavy Fs závisí pøevánì na umu zesilovaèe, antény a zesílení jednotlivých dílù.
Fs = FA + (FN  1) / Gv + (Fp  1) / Gv . GN,
kde FA ... umové èíslo antény, FN ... umové èíslo pøedzesilovaèe,
Fp ... umové èíslo pøijímaèe, Gv ... elektronický zisk, GN ... zisk pøedzesilovaèe.
Pozn.: umové èíslo je tøeba dosazovat jako umovou teplotu kTo, kde k je Bolzmanova
konstanta.
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Sníí-li se výka monopólu na hodnotu kolem l/10, klesá také odpor záøení monopólu
pøiblinì podle vzorce Rm = 10 l2, kde l je délka vodièe v radiánech. Reaktance (kapacitní) stoupá pøiblinì lineárnì se zkracováním vodièe. Zisk a. a. je dán souèinem elektronického zisku soustavy Gv a smìrovosti antény Si, neboli GA = G v . Si. Pro krátké antény je smìrovost Si = 1,5 (1,8 dB) prakticky kmitoètovì nezávislá. Elektronický zisk
Gv = P2/P1,
kde P2 ... výstupní výkon na zatìovacím odporu, P1 ... pøijímaný výkon pasivního anténního dílu. Elektronický zisk není vùbec závislý na diagramu záøení antény. A. a. se nyní
pouívají jako stacionární i mobilní v kmitoètovém pásmu 100 Hz a 1000 MHz, pøípadnì
jako antény zamìøovací. Je tøeba pøipomenout, e pro elektricky malé a. nemá èasto zaøazení /1/ zesilovaèe, mimo zlepení impedanèního pøizpùsobení, velký vliv na umové èíslo.
Význam má tehdy, je-li jeho vlastní umové èíslo (obvykle 15 dB) nií ne um antény
a zisk zesilovaèe je dosti vysoký (10 a 30 dB). Zaøazení zesilovaèe mùe mít také neblahé
dùsledky ve vzniku intermodulaèních jevù v prostøedí, kde jsou silné støedovlnné, KV nebo
VKV vysílaèe. Tehdy je nutné zaøazovat speciální filtry pøed zesilovaèe.
V poslední dobì se dostávají do popøedí aktivní integrované a. øady a to zejména
v oblasti radiolokaèních systémù pracujících na mm vlnách (Ka pásmo). Jejich vyuití
nacházejí zejména rùzné systémy s anténami rozmítanými elektronicky. Integraci anténního prvku s elektronickými obvody pøedstavuje napø. mikrovlnný modul realizovaný metodou MMIC (technologie mikrovlnných integrovaných obvodù) podle obr. 1, kde
je naznaèen jeden modul anténní fázované øady spolu s detailem modulu s a. mikropáskovou tìrbinovou /2/.
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anténa aktivní  obr. 1
Lit.: /1/ R. A. Sinaiti, Active Antenna Performance Limitation, IEEE Trans. Antennas
Propag., sv. AP-30, listopad 1982.
/2/ S. Sanzgiri a kol., A Hybrid Approach for Ka Band Subarray Modules, IEEE.
Trans. Antennas, Propag. sv. AP-43, 1995, è. 9. str. 953959.
M. Procházka, Integrovaná soustava anténa vysílaè, Sl. obzor sv. 35, è. 10, 1974.
M. Procházka, Miniaturizace smìrových pøijímacích antén integrací elektronických
obvodù, Sl. Obzor, è. 7, 1969, (viz té Periodic Receiving Broad Band Antenna
Arrays, IEEE Trans. Antennas Propag., sv. AP-17 è. 3. 1969.).
A

17

xanténa Alfordova

M. Procházka, Aktivní integrované antény, Sdìl. Tech. è. 3, 1973 str. 9798.
H. Meinke, Aktive Antennen, NTZ se. 12, 1966 str. 697705.
U. L. Rohde, Active Antennas, CQ, prosinec 1982, str. 1719.
anténa Alfordova, mnohaprvková anténa, kde proudy na jednotlivých prvcích na obvodì
smyèky mají stejnou amplitudu a stejnou fázi. Jak ukazuje obr. 1, sestává a. A. v zásadì ze
dvou pravoúhle zahnutých pùlvlnných dipólù vytváøejících ètverec v horizontální rovinì.
Soustava je centrálnì napájená soumìrným pøekøíeným vedením, co nastavuje na obvodì smyèky konstantní fázi a amplitudu. Aby se mohl nastavit co moná kruhový diagram
záøení v horizontální rovinì, jsou jednotlivé úseky l/4 ponìkud zkráceny fázovacím otevøeným vedením (nevyzaøujícím). Délka tìchto vedení je volena tak, aby maxima vyzaøujících, sinusovì tvarovaných proudù leela uprostøed dílèích vodièù. Takto získané rozloení proudù má tvar stojatých vln, které se èasovì pohybují kolem dokola /1/. Odpor záøení
a. A. obnáí kolem 25 W. Impedance na svorkách antény není èistì reálná a je tøeba zavést
nìkterý zpùsob impedanèního pøizpùsobení. Viz ANTÉNA SMYÈKOVÁ.
l 

;
l 

;

anténa Alfordova  obr. 1
Lit.: /1/ W. Krank, Untersuchung einer Rundstrahlantenne mit horizontaler Polarisation,
Rundfunktechnische Mitteilungen, 1, 1957, str. 196.
anténa antifadingová (správnì protiúniková), viz ANTÉNA STØEDOVLNNÁ
anténa aperiodická, v irokém kmitoètovém pásmu nevykazuje cyklické zmìny vstupní
impedance a. ani diagramu záøení v závislosti na zmìnì kmitoètu. Viz ANTÉNA IROKOPÁSMOVÁ
anténa automobilová, viz ANTÉNA MOBILNÍ.
anténa Bellini-Tossiho, viz ANTÉNA ZAMÌØOVACÍ.
anténa Beverageova, sestává, ve své nejjednoduí formì, z jednodrátového vedení nataeného ve smìru oèekávaného pøíchodu vlny a zakonèeného vlnovým odporem na jedné stranì a pøijímaèem na druhé stranì. Jde tedy o jednoduchou smìrovou a. pro pøíjem nízkých a velmi nízkých kmitoètù. Pøíjem vlnìní závisí na náklonu èela vlny
vertikálnì polarizovaného elmag. vlnìní v závislosti na ztrátách v povrchu zemì. El.
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vektor soufázové plochy, dopøedu naklonìné, vyvolává sloku elektrické intenzity, paralelní k vodièi indukující v nìm proud. Tento proud smìøuje do pøijímaèe a je ovlivnìn
délkou antény. Naklonìní èela vlny se zvìtuje s rùstem kmitoètu a rostoucím ztrátovým
odporem v zemském povrchu. Vodiè antény s minimální délkou 1l bývá napjat nízko
nad zemí asi 3 a 6 m. Délka antény závisí na konkrétním zemském povrchu, limitní délka
je urèena podmínkou, kdy indukované proudy se dostanou do protifáze s postupující vlnou. Obr. 1 ukazuje pøíklad uspoøádání jednoduché jednosmìrné a. B. Pokud jde
o diagram záøení jsou vertikální diagramy záøení uí ne diagramy horizontální. Tak
napø. anténa délky 100 m, s výkou nad zemí 1 m mìla namìøen úhel polovièního výkonu ve vertikální rovinì 60° s elevací maxima kolem 42° a v horizontální rovinì 77°.
Vypadá to, e a. B. má velkou smìrovost, ale mìøení ukázala e úèinnost této antény
je velmi malá pro ztráty v zemi a v zakonèovacím odporu, take zisk je vdy nií ne
jedna, tedy v podstatì záporný (3 a 6 dBi) /1, 2/.
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anténa Beverageova  obr. è. 1
Lit.: /1/ H. H. Beverage, D. DeMaw, The Classic Beverage Antenna QST, Newington,
Conn. 66, leden 1982, str. 1117.
/2/ Belrose, aj., Beverage Antennas for Amateur Communications QST, Newington
Conn. 67, leden, 1983, str. 2227.
anténa bièová, viz ANTÉNA MOBILNÍ.
anténa bikónická (nesprávnì), viz DIPÓL KUELOVÝ.
anténa boèníková, anténa pøipojená na napájecí vedení tzv. boèníkem (obr. 1a, b). Boèník, kterým tekou jak proudy transmisní (nezáøivé proudy na vedení), tak i proud záøivý
(podílející se na vyzaøování antény), slouí jako transformaèní èlen, pøizpùsobující impedanci antény k vlnovému odporu napájecího vedení. Viz NAPÁJEÈ BOÈNÍKOVÝ.
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anténa boèníková  obr. 1a, b
anténa box-horn, viz ANTÉNA TRYCHTÝØOVÁ KRABICOVÁ.
anténa cosekantová, s tvarovaným diagramem záøení jeho tvar v jedné rovinì je urèen funkcí cosec2 q pøi souèasném omezení poètu i intenzitì postranních lalokù
a v druhé, kolmé rovinì, je pomìrnì úzký s daným poètem a intenzitou postranních
A
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lalokù, obr. 1. Nejèastìjí pouití a. c. je v radiolokaèní technice (pozemní mapování,
zjiování cílù v letecké technice). Dùvodem je skuteènost e diagram záøení (výkonový) tvaru cosec2 zajiuje konstantní odezvu signálu pro cíle v rùzných vzdálenostech, ale ve stejné výce.
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anténa cosekantová  obr. 1
anténa Cubical-Quad, smìrová anténa sestavená ze záøièe ve tvaru celovlnné smyèky (a.
smyèková celovlnná  Quad-anténa) a reflektoru stejného tvaru, který je opatøen dolaïovacím pahýlovým vedením (obr. 1), které umoòuje naladìní reflektoru a nastavení
vhodného èinitele zpìtného záøení. Pro KV pásmo lze, pro urèení rozmìrù anténních
prvkù, pouít následující vzorce
záøiè napájený
o = 304/f, ls = 76/f,
reflektor
o = 320/f, lr = 80/f,
kde o ... obvod, ls,r ... délka strany ètverce, f ... kmitoèet; [m, MHz].
Maximální zisk kolem 6 dBd lze dosáhnout pøi vzdálenosti reflektoru dr = 0,12l. Vhodná vzdálenost reflektoru je také dr = 0,13l, pøi které sice poklesne zisk antény (5,5 dBd),
ale vstupní odpor se pøiblíí hodnotì vlnového odporu koaxiálního kabelu Zo = 70 W.
A. C. Q. je èasto pouívána na KV amatérských pásmech, ale lze ji konstruovat i pro pásmo VKV nebo UKV. Ve srovnání s dvouprvkovou a. Yagi-Uda je zisk a. C. Q. asi o 1,5 dB
vyí a asi o 0,6 a 0,8 dB nií ne u optimálnì nastavené antény Yagi-Uda tøíprvkové.
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anténa Cubical-Quad  obr. 1
Lit.: J. Matuszczyk, Antény prakticky, BEN  technická literatura, 2003, str. 7678.
F. Raswall, The Gain of the Quad, Radio Communication, Londýn, srpen 1980,
str. 784789.
K. Rothammel, Antennenbuch, Franckh-Kosmos, 1991.
anténa èoèková, (elektromagnetická èoèka) anténa skládající se z ozaøovaèe (obv. a.
trychtýøová), který vytváøí kulovou nebo válcovou vlnu. Toto vlnìní pøevádí èoèka ve
vlnìní rovinné (ve zvlátních pøípadech i ve vlnìní s obecnou vlnoplochou). A. è. se
pouívá pøevánì pro dm, cm, a mm vlny, kde lze uplatnit zásady geometrické optiky a to
buï podle zákona shody optických drah mezi dvìma vlnoplochami, nebo pomocí Snel-
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lova zákona lomu. Prostøedí v nìm dochází k lomu elmag. vln mùe mít index lomu
n > 1, co vede ke konvexnímu tvaru èoèky (obr. 1a, 2a) nebo index lomu n < 1, co
vede ke konkávnímu tvaru (obr. 1b, 2b).

URWDþQtþRþNDQ!

URWDþQtþRþNDQ

D

E

anténa èoèková  obr. 1a, b
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anténa èoèková  obr. 2a, b
Prostøedí s indexem lomu n > 1 lze vytvoøit buï z klasického dielektrika (a. è. dielektrická) nebo z umìlého dielektrika (a. è. s umìlým dielektrikem) /1/. Praktické dielektrikum s relativní permitivitou er má index lomu n = Öer (napø. polyethylen: er = 2,2; n = 1,5).
V prvém pøípadì (n > 1) jde o èoèku zpomalující, ve druhém (n < 1) pøípadì o èoèku
urychlující. Tvar nejjednoduího pøípadu zpomalující èoèky lze urèit podle vztahù na
obr. 3a. Vstupní plocha (pupila) èoèky je tvoøena hyperbolou a ozaøovaè je umístìn ve
vzdálenìjím ohnisku. Tento typ èoèky má potíe s impedanèním pøizpùsobením ozaøovaèe, protoe se èást energie odraené od vnìjí rovinné pupily vrací zpìt do ozaøovaèe. To je moné odstranit zaøazením napø. feritového izolátoru do napájecího vedení
nebo slabým naklonìním èoèky z osy ozaøovaèe. Urèitá ztráta zisku a zvýení úrovnì
postr. lalokù diagramu se vak neodstraní. Tyto nedostatky lze odstranit tzv. zónováním
povrchu èoèky (obr. 3b). Zóny jsou navreny tak, aby dráhy paprskù ve dvou sousedních zónách se liily od sebe o 360° (nebo o celistvý násobek tého), pro pracovní vlnovou délku. Na výstupní pupile vznikne opìt rovinná vlna. Základní návrhový vzorec viz
obr. 3b, l ... vlnová délka ve vzduchu. Zónování vstupní pupily má své nevýhody vzhledem ke stínùm, které vznikají na podélných plochách zón. Ukázalo se výhodnìjí zónovat radìji rovinnou výstupní pupilu èoèky napø. podle obr. 3c.
A

21

xanténa èoèková
\

\
[\

U

U=

(Q - ) I
Q FRV Q - 

\=

(Q - )[




U

D

Q [\
2
G
I

[

U=
+ (Q - ) I[

D

E

2
]DN LYHQê
SRYUFK
VWHMQêMDNRD

D

I

. =
Q
2

. =
G

[

Q FRV Q - 

{(

\

I

(Q - ) I - (. - )lR

. =

)

\ = Q -  [  + (Q - ) I [ +  (. - ) l Q [

. =    
+  I (. - )l + (. - ) l  


}

D

D=

l
Q -

[

F

anténa èoèková  obr. 3a, b, c
Dielektrický materiál má urèité ztráty vyjádøené parametrem tgd. Pro vìtinu praktických materiálù je maximální ztráta v dielektriku nìkolik desetin dB /2/. Dalí ztráty nastávají na obou povrích èoèky rozptylem dopadající energie. Zmenení tìchto ztrát se
dosahuje tzv. pøizpùsobením povrchu èoèky /3/. Urychlující èoèky (n < 1), na rozdíl od
èoèek zpomalujících (dielektrických), mají strukturu tvoøenou soustavou rovnobìných
kovových desek (kovová èoèka), na kterou dopadá elmag. vlnìní, jeho sloka E je rovnobìná s deskami (obr. 4).
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anténa èoèková  obr. 4
Fázová rychlost elmag. vlnìní v takové struktuøe je vyí ne je rychlost svìtla
v = vo/Ö [1  (l/2b)2],
vo ... rychlost ve volném prostoru, l ... vlnová délka ve volném prostoru, b ... vzájemná
vzdálenost desek.
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Mezní hodnota rozmìru b = l/2 (b £ l/2). Delí vlny se touto strukturou neíøí. Ekvivalentní index lomu je
n = Ö [1  (l/2b)2],
a je vdy mení ne jedna. Praktickým pøíkladem urychlující èoèky je struktura podle
obr. 5a, b, kde rozmìr T je takový, e struktura transformuje kulovou vlnu z ozaøovaèe
na rovinnou vlnu na výstupní pupile èoèky.
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anténa èoèková  obr. 5a, b
Tvar vstupní pupily se øídí rovnicí
r = (1  n) L / (1  n cosq),
co pøestavuje elipsu. Podobnì jako u dielektrických èoèek je moné zónovat kovové
èoèky s cílem sníit jejich váhu. Poadavky na výrobní tolerance u obou typù èoèek jsou
v podstatì stejné. Odchylka v tlouce t materiálu (struktury) nemá pøesáhnout hodnotu
Dt = ±0,03l / (n  1). U èoèky kovové se nemá liit vzdálenost desek od pomìru
Db/b = ±3 n / (1  n2) tl [%],
kde tl je tlouka èoèky ve vlnové délce ve volném prostoru. Mezi kovové èoèky mùeme zaøadit i èoèky s prodluovacím vedením (angl. path length lenses) (obr. 6), kde pøísluné prodluovací vedení zpomalí prùchod vln mezi vstupní a výstupní pupilou tak,
e opìt docílíme transformaci kulové vlny na vlnu rovinnou. Pro èoèku podle obr. 6 platí
r = (n  1)L / (n cosq  1),
kde n = 1/cosx, je ef. index lomu v prostøedí ikmých desek. Této monosti vyuívá tzv.
Luneburgova a. è., co je napø. koule vyrobená z dielektrika, jeho index lomu se mìní
v závislosti na polomìru R (viz obr. 7)
n2 = (2  R2).
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anténa èoèková  obr. 6
A

anténa èoèková  obr. 7

23

