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Mezi autory anténních dotazù a pøipomínek patøí i tací, kteøí si chtìjí ujasnit
základní vlastnosti, aby pak lépe porozumìli praktickým anténním aplikacím
a dokázali je odbornìji posoudit. Vìtinou nemají v úmyslu s anténami experimentovat, ale jde jim spíe o podrobnìjí, popø. názornìjí výklad nìkterých otázek, které se pøi obvyklých konstrukèních popisech antén ji nezmiòují. Èetné
dotazy tohoto druhu se týkají zejména zisku a smìrovosti antén. Jsou poplatné
rozíøenému názoru, e nejlepím zesilovaèem je anténa, její zisk nakonec
odstraní vechny potíe pøi pøíjmu nebo radiokomunikaci na rùzných kmitoètových pásmech. Proto se smìrovostí a ziskem zabývá tento èlánek.

U antén nás pøedevím zajímají jejich
záøivé (zisk, smìrovost, diagramy záøení)
a napájecí (impedance, pøizpùsobení 
ÈSV) vlastnosti, bez ohledu na to, zda
jde o antény pøijímací nebo vysílací.
Obecnì se snadnìji popisují a vysvìtlují
jako vlastnosti antén vysílacích.
Následný výklad o smìrovosti a zisku antén probereme v nìkolika kapitolách. Vdy se uvauje zisk vlastní antény,
který nezahrnuje zisk eventuálních integrovaných elektronických obvodù (zesilovaèù). Katalogové údaje antén toti nìkdy
oba zisky sèítají. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvaované antény ve volném
prostoru, take uvádìné vlastnosti nejsou
ovlivòovány blízkým okolím a zemí.

Smìrovost antény

Zabýváme-li se ziskem antény, uvaujeme zpravidla anténu smìrovou. Smìrovost je záøivá vlastnost antény vysílat
nebo pøijímat elmag. vlny s rùznou intenzitou v závislosti na smìru. Vìtinou jde
o smìrovost antény jednosmìrné, vyzaøující pøevánou èást vf energie hlavním lalokem diagramu záøení (nebo
také vyzaøovacího diagramu). Hlavní lalok také nazýváme hlavním svazkem.
Jeho osa je orientována smìrem k maximu intenzity záøení.
Èíselným vyjádøením smìrovosti je
èinitel smìrovosti  D (z angl. Directivity) jako pomìr intenzit záøení, tzn. vyzáøeného (pøijatého) vf výkonu do (z) jednoho smìru, k intenzitì vyzáøené (pøijaté)
do (z) celého sférického prostoru.

Èinitel smìrovosti je tedy prosté èíslo,
které odpovídá pomìru velikostí sférických ploch, ozáøených vesmìrovou
a smìrovou anténou. Èím mení plochu
bude tedy daná (smìrová) anténa ozaøovat, tím vìtí bude pomìr obou ozáøených ploch a tím vìtí bude èinitel smìrovosti D. Obì antény pøi tom vyzaøují
stejný vf výkon. Smìrová anténa prostì
koncentruje vf výkon do jediného smìru
na úkor smìrù ostatních.
Vesmìrovou anténou, záøící rovnomìrnì do celého sférického prostoru, je
tzv. izotropický záøiè, co je anténa
vztaná (referenèní), ale zároveò hypotetická, nereálná. Smìrovost pak definuje
pøesnìji výraz absolutní èinitel smìrovosti  Di.
Pro výpoèet, èi spíe odhad smìrovosti se pøedpokládá, e sférickou plochu, ozáøenou uvaovanou smìrovou anténou, definuje a vymezuje prostorový
úhel záøení, ve kterém intenzita záøení
klesá z maxima na polovinu vyzáøeného
(pøijatého) výkonu, tzn. o 3 dB. Obsah
(i tvar) této sférické plochy pøiblinì urèují
úhly záøení (nazývané také úhly polovièního výkonu, popø. vyzaøovací úhly)
ve dvou navzájem kolmých rovinách.
Známe je z anténní praxe jako parametry,
struènì charakterizující diagramy záøení
(vyzaøovací diagramy) ve dvou rovinách.
Obsah obou sférických ploch mùeme vyjádøit ve ètvereèných stupních
[(°)2] nebo v obloukové míøe, ve steradiánech [sr]. Steradián je jednotka prostorového úhlu. Je definována jako prostorový

Obr. 1. a) Výkonový tok, resp. ozáøení èásti sférické (kulové) plochy smìrovou anténou; b) ozáøení jednoho ètvereèného stupnì sférické plochy nereálným jednostupòovým jehlancovým svazkem; c) ozáøení kruhové sférické plochy, vepsané do jednoho
ètvereèného stupnì, jednostupòovým kuelovým svazkem smìrové antény.
Obecnì je ozáøená plocha vymezena prostorovým tvarem (3D) diagramu záøení, který
je struènì definován úhly záøení ve dvou navzájem kolmých rovinách
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Obr. 2. Znázoròuje jeden ètvereèný sférický stupeò, tzn. 1/41 253. èást celé sférické plochy. Vepsané (èervené) krunice ohranièují úroveò ozáøení sférické
plochy jednostupòovým symetrickým kuelovým svazkem. Kruhová sférická plocha není ve skuteènosti ozáøena rovnomìrnì, protoe v rozsahu úhlu záøení,
který ozaøované plochy vymezuje, se
úroveò ozáøení sniuje z maxima na polovinu, resp. o 3 dB, a pak tuto plochu
s nií úrovní dále pøezaøuje. Skuteèný
zisk je proto mení ne vypoètený podle
vzorcù (5) nebo (6)
úhel, který vymezí ze støedu na jednotkové kouli jednotkovou plochu, resp. na
kouli o polomìru r plochu r2. Jeden radián
(rad) odpovídá støedovému úhlu kruhového oblouku, jeho délka se shoduje s polomìrem tohoto oblouku. Tento støedový
úhel èiní 57,3 °.
Pro výpoèet povrchu, resp. obsahu V
(z angl. Volumen) ozáøené plochy vycházíme z obloukové délky krunice na sférické ploe.
Délka celé krunice:
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 sférických
ètvereèných stupòù
(1).
Výe definovaný èinitel smìrovosti Di
jako pomìr ploch ozáøených vesmìrovou a smìrovou anténou pak vyèíslíme ze
vzorce
Di = 41 253/Q3E Q3H
(2),
kde Θ3E a Θ3H jsou úhly záøení (úhly polovièního výkonu) uvaované smìrové antény ve dvou vzájemnì kolmých rovinách.
Jejich souèin je vlastnì rozmìrem plochy
ozáøené smìrovou anténou.
Pokud by tato smìrová anténa ozaøovala celým svým výkonem rovnomìrnì jen
jeden ètvereèný stupeò (Θ3E = Θ3H = 1 °),
pak by její èinitel smìrovosti byl právì
Di = 41 253/1 = 41 253.
Obsah celé sférické plochy lze vypoèíst jednodueji ze vzorce
V = 4π (57,3 °)2 = 41 253 (3).
Pozn.: Èíslo 41 253 nám pomáhá odhadnout smìrovost antén, ale jinak se
s ním v anténní praxi nesetkáváme.
Populárnìjí je v astronomii, kde se
sférických stupòù pouívá pøi orientaci
na nebeské sféøe. Definují napø. plochu
souhvìzdí nebo jiných astronomických
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objektù. Napø. zdánlivý prùmìr Slunce
nebo Mìsíce èiní pøi pohledu ze Zemì
pøiblinì 0,5 °. Ètyøi úplòky tak pokryjí jeden sférický stupeò, take pro pokrytí
celé nebeské sféry bychom jich potøebovali 4 x 41 253 = 165 012. Kdo by to øekl?

Zisk antény

Èíselnì vyjádøená smìrovost D se
jako anténní parametr v praxi neuívá.
Obecnì se pomìr výkonù obvykle vyjadøuje logaritmicky, tzn. v dB. Ostatnì
v naem pøípadì se také jedná o pomìr
výkonù dopadajících na ozaøované plochy. V anténní praxi se proto smìrovost
vyjadøuje logaritmicky jako zisk G (Gain)
v dB. Ten ovem nezahrnuje ádné dalí
ztráty (nepøizpùsobením, materiálem
apod.), se kterými je tøeba u kadé antény poèítat. Pøibliuje se vak zisku antény
pøizpùsobené.
Vzorec pro pøibliný zisk Gi bezeztrátové smìrové antény proti izotropickému
záøièi lze tedy vyjádøit tímto výrazem:
Gi = 10 log 41 253/Q3E Q3H
(4).
Napø. smìrovost D = 41 253 výe
uvedené antény s jednostupòovým úhlem
záøení vyjádøená v dB se tak stává ziskem
Gi =10 log 41 253/12 = 46 dBi
(5).
Reálná platnost èísla 41 253 pøedpokládá rovnomìrné ozáøení jednoho ètvereèného stupnì prakticky nerealizovatelným prostorovým jehlancovým svazkem
záøení (obr. 1b). Prostorový (3D) diagram
záøení jednosmìrných antén má obvykle
kuelový tvar. V ideálním pøípadì ozaøuje
kruhovou nebo elipsovitou plochu, vepsanou do ètvercového nebo obdélníkového tvaru, definovaného obìma úhly záøení.
Pøesnìjí údaj o smìrovém zisku odvozený z jednostupòového diagramu záøení vychází z pøedpokladu, e vyzáøený
výkon prochází touto kruhovou plochou
vepsanou do ètvercové plochy, která je
pøiblinì o 21 % mení (obr. 1c). Pøibliný
smìrový zisk by pak mìl být ponìkud
vyí a mìl by èinit
Gi = 10 log 52 525/Θ3E Θ3H
(6)
za pøedpokladu, e vechen vyzáøený výkon prochází uvedenou kruhovou sférickou plochou.
Pøi ideálním jednostupòovém svazku
by to mohlo být a 47,2 dB.
V praktických anténních aplikacích
vak nemají diagramy záøení ideální tvar
(nehledì na postranní laloky), který sniuje záøení v hlavním laloku prùmìrnì o 40
a 55 %. Vìtinou jsou také rotaènì asymetrické, s neshodným úhlem záøení
v obou polarizaèních rovinách.
Proto se pro odhad zisku poèítá spíe
s výrazy
G = 10 log 29 000/Θ3E Θ3H
a 10 log 25 000/Θ3E Θ3H
(7).
Úhly Θ3E a Θ3H v tomto pøípadì platí
také pro malou a velkou poloosu asymetrického (elipsovitého) kuelového svazku.
Jak bylo ji uvedeno, nejsou vypoètené zisky zcela pøesné, pøestoe se nepøedpokládá významnìjí úroveò záøení
mimo hlavní lalok (mimo vyzaøovací úhly).
S pøihlédnutím k obtíím pøi vlastním
mìøení zisku vak podávají uiteèné informace i v souèasné dobì, kdy lze urèit
zisk antén velmi pøesnì pøi jejich modelování.
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Obr. 3. Nomogram pro pøibliné urèení zisku antény z úhlù záøení (pøíjmu) 0,2 ° a
50 ° ve dvou navzájem kolmých rovinách. Zpravidla jsou to roviny E a H, rovnobìné
s elektrickými a magnetickými slokami elmag. pole antény. Skuteèný zisk je proti
odeètenému spíe mení. Reálnost odeètených ziskù stoupá u uích svazkù

Odhad zisku
smìrové antény

Protoe je výhodné mít jednoduchou
praktickou pomùcku k rychlému urèení
smìrovosti, resp. zisku antén, jsou výe
zmínìné vztahy podkladem pro rùzné
grafy, vyjadøující závislost smìrovosti
nebo zisku na tvaru vyzaøovací charakteristiky. I kdy neposkytují zcela pøesné
údaje, jsou èasto vìrohodnìjí ne pøímá
mìøení zisku.
Èasto publikovaný graf zisku z úhlù
záøení (obr. 3) je dobrou pomùckou pøi
vzájemném porovnávání rùzných antén
s vìtím ziskem [1].
Dokládá to i tab. 1 (bude v 2. èásti),
kde jsou porovnávány zisky nìkolika typických smìrových antén, stanovené modelováním, s údaji odeètenými z grafu,
popø. vypoètenými podle výe uvedených
vzorcù (6, 7).

smìrovost, resp. zisk, a to opìt jako funkci úhlu Θ, udávajícího íøku svazku v jedné, obvykle svislé rovinì. Pøi vertikálnì
polarizované anténì je to rovina H. Lze
tedy poèítat, e
GdBi = 10 log (191 √0,818 + 1/Θ - 172,4) (8).
Pro prakticky zajímavý interval úhlù
záøení ve svislé rovinì dává tento vztah
výsledky, které jsou ve velmi dobré shodì
s teoreticky vypoètenou køivkou na obr. 4
[2].
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Odhad zisku
vesmìrové antény

Jde o antény, jejich (smìrové) záøení
je soustøedìno jen do jedné, obvykle vertikální roviny, zatímco v horizontální rovinì záøí vesmìrovì. Jsou to napø. televizní vysílací antény, základnové antény
mobilních operátorù, antény pøístupových
WiFi bodù apod.
Zatímco u smìrových, pøesnìji jednosmìrných antén mùeme pouít pro odhad smìrovosti, resp. zisku výe uvedené jednoduché vztahy, popø. grafu na obr.
3, tak pro vesmìrovou anténu podobné
jednoduché vztahy bìnì dostupné nejsou.
Diagram záøení ve vertikální rovinì,
který je urèujícím pro jejich zisk, lze nicménì aproximovat jednoduchou funkcí,
její integrací pak lze získat odpovídající
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Obr. 4. Zisk vesmìrové antény v závislosti na úhlu záøení ve svislé rovinì. Platí
v podmínkách volného prostoru, tzn. bez
vlivu zemì

