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Po krátké rekapitulaci o závislosti smìrovosti a zisku na tvaru vyzaøovací charakteristiky smìrových antén, uvedené v první èásti èlánku, se druhá èást zabývá
obecnìjím zpùsobem výpoètu smìrovosti a zisku z tzv. apertury, èili efektivní
plochy antény. U ploných antén (parabolických, trychtýøových, soufázových soustav) se apertura pøibliuje jejich fyzikálním rozmìrùm. Uplatní se i u podélných
tvarù Yagiho antén, i kdy je obtínìji pøedstavitelná.

Zisk a úhel záøení

V první èásti èlánku jsme pøipomnìli, e
smìrovost antény je schopnost antény
vysílat/pøijímat elmag. vlny s rùznou intenzitou v závislosti na smìru. Je definována
èinitelem smìrovosti (D) jako pomìrem
intenzity záøení ve smìru maxima k intenzitì záøení vesmìrové izotropické antény
do celého sférického prostoru. Pøesnìjí
pojmenování je proto absolutní èinitel
smìrovosti (Di). Záøení ve smìru maxima
je urèeno dvìma smìry, ve kterých klesá
intenzita záøení z maxima na polovinu vyzáøeného výkonu, tedy o 3 dB. Úhel mezi
obìma smìry je úhlem záøení, vyzaøovacím úhlem nebo íøkou svazku.
Zisk antény Gi (proti izotropickému záøièi) je logaritmickým vyjádøením absolutního èinitele smìrovosti v dB. Zisk antény Gd
(proti pùlvlnnému dipólu) je o 2,15 dB nií,
protoe dipól ji nezáøí vesmìrovì, ale se
smìrovostí 1,64 v rovinì kolmé k jeho podélné ose.
Pøi tomto postupu je tedy zisk antény
odvozen ze smìrovosti antény, definované zmìøenou nebo vypoètenou íøkou
3dB svazku ve stupních. V praxi bývá
odeèítán z grafù (obr. 1 na této stránce
a obr. 3 v PE-AR 9/2012, s. 32) nebo poèítán z jednoduchých vzorcù.
Získané údaje jsou víceménì pøibliné,
protoe 3dB svazek neznázoròuje pøesnì
tvar celého smìrového diagramu.
Pro lepí pochopení jsme uvaovali parametry antén vysílacích, pøestoe podle
principu reciprocity jsou shodné s parametry antén pøijímacích.

Zisk a efektivní plocha
antény

Je pochopitelné, e ploné smìrové
antény (parabolické, trychtýøové, ploné
anténní øady), orientované hlavním lalokem
smìrem ke zdroji elmag. záøení, budou pøijímat signály tím silnìji, èím vìtí plochu
postaví do cesty elmag. záøení. Pøi výpoètu smìrovosti a zisku se zde vychází
z plochy ústí antény, z tzv. apertury A.
Èinitel smìrovosti Di je pak dán vztahem
Di = 4pA/l2 = 12,56A/l2
(1),
kde A je plocha apertury a λ je vlnová
délka, vyjádøené ve stejných rozmìrových
jednotkách.
Tento výraz nám vlastnì udává, kolikrát se zvýí intenzita elmag. záøení ze
smìrové antény s plochou A/λ ve smìru
maxima proti záøení vesmìrové antény
4π/λ, kterou je opìt izotropický záøiè. Obì
antény pøi tom vyzaøují stejný výkon.
Logaritmicky vyjádøená smìrovost je
opìt ziskem v dBi:
Gi = 10log (4pA/l2) = 10log (12,56A/l2)
(2).

Zvolíme-li napø. A = 1 λ 2, pak D i =
= 12,56 a Gi = 11 dBi; bude-li A = 2 λ2, pak
Di = 25,13 a Gi = 14 dBi.
Dvojnásobná plocha zvýí zisk o 3 dB,
take vysílaná/pøijímaná vf energie se zvìtí dvakrát.
Výpoèet zisku podle vzorce (2) vak
platí jen za pøedpokladu, e vekerá vf
energie prochází aperturou antény, podél
které by mìla být také rovnomìrnì rozloena, ale zároveò by ji nemìla na okrajích
pøezaøovat. Protoe tomu tak v praxi není,
povauje se za plochu ústí tzv. efektivní
plocha apertury Ae. Ta je vdy mení ne
její fyzikální rozmìr. Proto jsou reálné smìrovosti a zisky, odvozené z fyzikálních rozmìrù apertur, mení. Souvisí to se zpùsobem, jakým je vysílaná (ale i pøijímaná) vf
energie podél této apertury rozloena,
s tzv. ozáøením apertury.
Typickým pøedstavitelem ploných antén jsou reflektory parabolických antén,
ozaøované primárním záøièem z ohniska
paraboly. Ozáøení jejich apertury závisí na
vyzaøovacích vlastnostech primárního záøièe. Zpùsob a parametry ozáøení parabolického reflektoru pak ovlivòují diagram záøení a tím smìrovost a zisk parabolické
antény. Rovnomìrné, okraje (hrany) reflektoru nepøezaøující ozáøení apertury by pøineslo maximální zisk odpovídající fyzikální
ploe antény. Takové ozáøení je nereálné.
Obvykle se reflektory ploných antén
ozaøují s 10dB sníením úrovnì ozáøení
okrajù, tak aby vlastní vyzaøovací diagram
ploné antény nebyl znehodnocen neádoucími postranními laloky, které vznikají
interferencí na hranách ploných reflektorù. V praxi se úèinnost ozáøení pohybuje
jen kolem 50 a 60 %, take skuteèné zisky jsou o 2 a 3 dB mení. (Podrobnìjí informace k ozáøení a zisku parabolických
antén napø. v lit. [1].) Ani u jiných ploných
antén nelze poèítat s rovnomìrným ozáøením jejich apertury. K úèinnìjímu ozáøení
dochází u fázovì i amplitudovì optimálnì
uspoøádaných ploných sestav dipólù nad
spoleèným reflektorem.
Napø. populární TV anténa (tzv. matrace), soufázovì napájená ètveøice celovlnných dipólù nad ploným reflektorem (0,6 x
0,9 m) by podle uvedených vzorcù (1) a (2)
mìla na kmitoètu 750 MHz (λ = 0,4 m) vykazovat smìrovost Di = 42,4 a zisk Gi =
= 16,3 dBi, resp. 14,15 dBd, pokládá-li se
pøi tomto výpoètu plocha reflektoru 1,5 λ x
2,25 λ = 3,375 λ2 za rovnomìrnì ozáøenou
aperturu antény. Reálnì namìøený zisk
podle (2) èiní 12,5 dBd, resp. 14,65 dBi.
Z toho pak zpìtnì smìrovost D = 28,6
a efektivní plocha Ae = 28,6/12,56 = 2,28 λ2.
Fyzikální rozmìr reflektoru je tedy vìtí ne
úèinná plocha antény. Pokud by anténa teoreticky nevykazovala ádné dalí ztráty,
pak by její efektivní plocha vypoètená
z aktuálního zisku 12,5 dBd byla o 33 %
mení ne uvaovaný fyzikální rozmìr re-
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flektoru 3,375 λ2. Úèinnost ozáøení tak èiní
67,5 %. Ozáøení apertury vak není jediným faktorem, který ovlivòuje úèinnost
antény a tím i koneèný zisk antény.
Do celkové úèinnosti antény je nutné
zapoèítat jednak ohmické ztráty v dùsledku
koneèné vodivosti pouitých kovových materiálù, ale i dielektrické ztráty izolaèních
materiálù. Celkovou úèinnost ovlivòují jetì
objekty, které se nacházejí v blízkém poli
antény.
Zahrnuje-li celková úèinnost jetì ztráty nepøizpùsobením, uplatòující se obvykle
na okrajových kmitoètech provozního pásma, dostáváme reálný (provozní) zisk
antény.

Zisk a efektivní plocha
Yagiho antén

Yagiho antény jsou pomìrnì rozíøeným typem s èasto diskutovaným a zároveò nadhodnocovaným ziskem. Historické
názory o významném vlivu poètu direktorù
na zisk Yagiho antény se nepotvrdily. I pøi
rùzném poètu direktorù na ráhnech shodné
délky se pøi jejich optimálním uspoøádání
nakonec dosáhne stejného zisku.
Rozhodujícím rozmìrem, ovlivòujícím
maximální zisk, je celkové délka Yagiho antény.
Obr. 2. je grafickým a praxí ovìøeným
vyjádøením závislosti zisku na délce antény. Horní køivka ohranièuje dosaitelné maximum, obvykle na nejvyím kmitoètu provozního pásma. Pùvodnì byla stanovena
experimentálnì z èetných mìøení rùzných
typù, pozdìji potvrzena modelováním.
V praxi se velikost ziskù pohybuje v oblasti
omezené obìma køivkami.
Skuteèný zisk lze urèit jen mìøením.
Principiálnì je to mìøení jednoduché, jeho
správné provedení je vak z mnoha pøíèin
obtíné. Je tím obtínìjí, èím delí, resp.
rozmìrnìjí anténa je mìøena. Pokud je to
moné, mìøí se zisk na pøesnì zmenených modelech, popø. v bezodrazových ko-

Obr. 1. Spojnicový nomogram pro urèení
zisku Gi [dB] z íøky svazku (úhlu záøení)
v rovinách E a H (Θ3E a Θ3H [°])
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Obr. 2. Maximální zisk Yagiho antény (Gd
 proti pùlvlnnému dipólu) v závislosti na
celkové délce antény Lc [λ]

v rovinì E a 45 ° v rovinì H (obr. 3), má
tato kruhová apertura s plochou A = 2 λ2
prùmìr d = √4A/π = 1,6 λ (odvozeno ze
vzorce pro kruhovou plochu apertury A =
= πd2/4). Tento údaj je pouitelný napø. pøi
volbì rozmìrù anténních soustav. Udává
minimální vzdálenost mezi ráhny sestavovaných antén, aby se jejich apertury nepøekrývaly, a zvìtil se tak zisk. Skuteèná
vzdálenost (rozteè) Yagiho antén pro maximální pøírùstek zisku je zpravidla vìtí, závislá na úrovni prvních postranních lalokù
výsledného diagramu záøení. Optimální
úroveò prvních postranních lalokù èiní asi
-10 dB pro 3dB zvýení zisku pøi kadém
zdvojení antény.
Znalost uvedených zjednoduených
postupù je pøi úvahách o smìrových parametrech antén uiteèná. Patøí do oblasti základních informací, usnadòujících vyuití
poèítaèových programù a jejich aplikací pøi
praktické realizaci antén v souèasné dobì.

Poznámky k názvosloví

ñ

Obr. 3. Vztah mezi úhly pøíjmu/záøení (íøkou svazku) v rovinách E a H a celkovou
délkou Yagiho antény Lc [λ] v oblasti maximálního zisku, obvykle na nejvyím kmitoètu provozního pásma
morách. Proto se zisk obvykle odvozuje ze
smìrového diagramu, resp. z úhlù záøení
ve dvou rovinách. Jde o zpùsob jednoduchý, v praxi postaèující. Nemusíme mìøit
celý smìrový diagram, postaèí stanovit
úhly záøení z poklesu signálu o 3 dB.
Z nich pak pomocí grafù (obr. 1 zde nebo
obr. 3 v 1. èásti èlánku) urèíme pøibliný zisk.
V souvislosti s pøedchozí kapitolou se
nabízí otázka efektivní plochy Yagiho
antény. Jak je moné si ji pøedstavit, popø.
je-li tento parametr u této antény aktuální?
Známe-li její zisk, mùeme efektivní
plochu vypoèítat odlogaritmováním výrazu
(2) pro zisk Gi.
Napø. ze zisku Gi = 14 dB dostaneme smìrovost D = 25,13 a z ní aperturu A = 2 λ2.
Za zjednodueného pøedpokladu, e prostorový (3D) vyzaøovací diagram Yagiho
antény se ziskem 14 dBi je rotaènì symetrický, tzn. e oba vyzaøovací úhly jsou
shodné (ve skuteènosti èiní pøiblinì 38 °

Srozumitelnost textù, zabývajících se
anténní problematikou, závisí znaènou mìrou na veobecném pouití shodnì definovaných standardních výrazù. V roce 1960
byla vydána publikace IEEE Standard Definitions of Term for Antennas, pøedstavující jednotný a vyèerpávající slovník, který
má usnadòovat výklad anténní teorie
a usnadnit diskuse o anténní problematice
pøedevím v odborném tisku. Obecné pouívání standardních definic odstranilo pùvodnì iroký nesoulad ve formulacích základních parametrù  zisku, íøky svazku,
polarizace, úèinnosti a dalích.
Nìkteøí autoøi anténních publikací vak
pøináejí ke stejným parametrùm definice
víceménì jinak formulované, popø. zdánlivì úplnì jiné. Èasto tím sledují zámìr, aby
byly srozumitelné odborné úrovni zájemcù
o danou publikaci nebo èlánek. I kdy jsou
èasto urèeny rùznì vzdìlaným ètenáøùm,
nemìly by být z odborného hlediska vzájemnì v rozporu.
Zda tomu tak je, mohou ètenáøi posoudit na definicích zisku vybraných z nìkolika
publikací:
Zisk antény je dán pomìrem vysílaného výkonu (výkon na výstupní ploe antény transformovaný do vzdálené zóny) k výkonu dodávanému na vstup antény. Èasto
se definuje jako 4π krát pomìr intenzity vyzaøování v daném smìru k výkonu pøivádìnému na vstup antény. (Mazánek, M.; Pechaè, P.; Vokurka, J.: Antény a íøení vln.
ÈVUT 1999  vysokokolská uèebnice.)
Zisk antény lze definovat jako souèin
smìrovosti a úèinnosti, nebo jako pomìr
druhých mocnin intenzit elmag. pole vybuzeného ve stejné vzdálenosti od uvaované a referenèní antény za pøedpokladu, e
obì antény jsou napájeny stejným pøíko-

Tab. 1. Zisky antén v dBi stanovené nìkolika zpùsoby (viz 1. èást v PE-AR 9/2012)
1
Anténa

2
Zisk
[dBi]

Yagi 2,4 λ (TV III) 13,7
Yagi 5,3 λ (WiFi) 17,1
TVa
14,8
Parab. ∅ 10 λ
28

3
Θ3E
[°]

38,8
22,4
25,8
6,5

4
Θ3H
[°]
43
23
41
6,5

5
Zisk dle
PE 09
13
18,2
15
28

6
Zisk dle
PE 10
12,2
18
14,2
28

7
Zisk
41 253/Θ32
13,9
19
15,9
30

8
Zisk
52 525/Θ32
15,0
20,1
16,9
31

Sloupec 1  název antény; sl. 2, 3, 4  údaje vypoètené v programu EZNEC; 5  odeèteno z nomogramu na obr. 3 v PE-AR 9; 6  odeèteno z nomogramu na obr. 1; 7, 8  vypoèteno podle
vzorcù pro smìrovost, resp. zisk v 1. èásti èlánku
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Obr. 4. Pøibliný zisk Yagiho antény (Gd 
proti pùlvlnnému dipólu) v závislosti na úhlu
pøíjmu/záøení (íøce svazku) Θ3. Uvauje se
jeho prùmìrná velikost z rovin E a H
nem. (imíèek, B.: Antény pro TV a rozhlasové vysílání na VKV. NADAS 1990.)
Zisk anténní  souèinitel urèující praktickou hodnotu smìrovosti antény, tj. zahrnuje i úèinnost (η) antény. Lze jej vyjádøit
èinitelem zisku (absolutním nebo relativním), který je dán vztahem G = 10 log (ηD)
[dB]. Zahrneme-li do výpoètu zisku antény
i impedanèní nepøizpùsobení antény na napájeè, dostaneme provozní zisk antény.
(Sdìlovací technika  oborová encyklopedie. SNTL 1970.)
Zisk antény  relatívnym výkonovým
ziskom nejakej smerovej antény rozumieme vzrast výkonu v hlavnom smere vyarovania tejto smerovky v porovnaní s normovaným dipólom. (Ikrényi, I.: Amatérske
krátkovlnové antény. Bratislava, ALFA
1972, 2. vyd.)
Zisk  nárùst efektivnì vyzáøeného výkonu v poadovaném smìru hlavního laloku v porovnání s referencí  dipólem nebo
izotropickým zdrojem. (ARRL Antenna
Book. 19th Edition, 2002.)
Smìrový zisk (antény)  v daném
smìru je 4π násobek pomìru radiaèní intenzity v uvaovaném smìru k celkovému
výkonu vyzaøovanému anténou.
Relativní zisk antény  pomìr výkonového zisku v uvaovaném smìru k výkonovému zisku (referenèní) antény v jejím
referenèním smìru. Pozn.: Obvykle bývá
referenèní anténou pùlvlnný dipól, elektrický dipól, magnetický dipól, unipól a kalibrovaný trychtýøový záøiè. (IEEE Test Procedure for Antennas, AP-13. No 3, May
1965 [2].)
Zisk, dBi  zisk vyjádøený v decibelech
vzhledem k izotropickému záøièi, lineárnì
polarizovanému.
Izotropický záøiè  hypotetická anténa, vyzaøující stejnou intenzitou do vech
smìrù. Pozn.: Izotropický radiátor pøedstavuje obvyklou referenci pro vyjádøení smìrových vlastností aktuální antény. (ARA 
Antenna Research Associates Inc.: Standard Antenna Terms and related Formulas.)
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