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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je specifický druh širokopásmové antény. Cílem práce je 

popis, návrh a výroba modelu discone antény na zadaném kmitočtu. 

První částí je objasnění základních vlastností antén a jejich parametrů. Další části je 

discone anténa, které je věnována má bakalářská práce. Obsahuje teoretickou část, simulaci a 

praktickou realizaci antény na zadaném kmitočtu. Poslední část bakalářské práce je věnována 

měření parametrů na sestrojené anténě.   

Klíčová slova 

 
Anténa, discone, širokopásmovost, PSV, S11. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

The topic of my bachelor thesis is a specific type of wideband antenna and their 

parameters. The aim of this work is the description, design and production of the discone 

antenna on a given frequency. 

The first part is explaining basic properties of antennas and their parameters. Another 

part is discone antenna, which is dedicated to my thesis. It contains a theoretical part, simulation 

and practical implementation of antennas on a given frequency. The last part of the thesis is 

devoted to the measurement of parameters for the construction of the antenna. 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

B Hz Šířka pásma  

𝑪𝒎𝒂𝒙 mm Dolní průměr kužele 

𝑪𝒎𝒊𝒏 mm Horní průměr kužele 

D mm Velikost disku  

𝑬, 𝑬𝟏, 𝑬𝟎 V/m Intenzita 

elektromagnetického pole 

𝑬𝒎𝒂𝒙 V/m Maximální intenzita 

elektromagnetického pole 

𝒇 Hz Kmitočet 

𝒇𝒎𝒊𝒏 Hz Minimální kmitočet 

𝒇𝒎𝒂𝒙 Hz Maximální kmitočet 

G dBd Výkonový zisk 

𝑳𝒗 mm Celková velikost antény 

𝑳𝒔 mm Velikost kužele 

𝑷𝟏, 𝑷𝟎 W Výkon 

𝑹𝒗𝒔𝒕 Ω Vstupní odpor 

𝑹𝒛𝒕𝒓 Ω Ztrátový odpor 

S mm Rozpětí mezi diskem a 

kuželem 

𝑿𝒗𝒔𝒕 Ω Vstupní reaktance 

Z Ω Impedance 

𝒁𝒗𝒔𝒕 Ω Vstupní impedance 

λ m Vlnová délka 

 

 

 

 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

dB Decibel 

𝒅𝑩𝒅 Zisk v porovnání s půlvlnným dipólem 

𝒅𝑩𝒊 Zisk v porovnání z izotropickou anténou 

FM Frekvenční modulace 

GPS Globální polohovací systém 

GSM Globální systém pro mobilní komunikaci 

KV Krátké vlny 

LTE Long Term Evolution 

PSV Poměr stojatých vln  

TDR Time Domain Reflectometry 

UKV Ultra krátké vlny 

UMTS Univerzální Mobilní Telekomunikační Systém 

VF Vysokofrekvenční 

VKV Velmi krátké vlny 

VNWA Vector Network Analyzer 

Wi-Fi Komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 

Ω Ohm 
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Úvod 

Má bakalářská práce je věnována velmi specifické, všesměrové a širokopásmové 

discone anténě. V dnešní moderní době si mnoho lidí vůbec neuvědomuje, jak důležité antény 

jsou. Setkáváme se s nimi denně a přesto tento vynález není mnohými z nás doceněn tak, jak by 

si zasloužil. Bez antén bychom nebyli schopni využívat velmi oblíbené mobilní telefony, 

televizory nebo snad ani poslouchat rádio.  

Jak již samotný název napovídá, anténa je složena ze dvou částí a to z disku a kužele. 

V mém případě je vyrobena z měděného plechu a odpovídá pásmu UKV (ultra krátké vlny).  

Nejdříve objasním základní pojmy z teorie antén. Jsou to: anténa, historie antén, šířka 

pásma, zářič, izotropický zářič, směrový zářič, vyzařovací charakteristika, napájení, parametr 

S11, polarizace, zisk a vstupní impedance. Budu se jimi zabývat celou první kapitolu. 

Druhá kapitola se zabývá, samotnou discone anténou. Nejdříve se věnuji všesměrovým 

anténám a jejím bližším specifikacím. Blíže zde vysvětlím pojmy: všesměrová anténa, obecné 

využití, konstrukci a typy všesměrových antén. Dále kapitola obsahuje vznik a popis discone 

antény, možnosti využití a další typy discone antén. 

Třetí kapitola pojednává o praktické realizaci discone antény. Popisuje návrh samotné 

antény na zadaném kmitočtu, výpočty rozměrů, návrh a simulace v simulačním programu 

4NEC2. V konečné části kapitoly je provedena samotná realizace.  

Závěrečná čtvrtá kapitola ověřuje správnost návrhu a konstrukce měřením. 
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1 Historie a základní pojmy z teorie antén  

1.1 Historie antén 

Anténa jako ničím nenahraditelný článek v řetězci všech přístrojů a zařízení, 

umožňujících radiové spojení, má svou existenci již od roku 1887. Heinrich Hertz uveřejnil 

zprávu o prvním rádiovém spojení, při němž bylo také cílevědomě a záměrně použito antén. 

Není podstatné, že při tehdejších pokusech nešlo o rádiové spojení v pravém slova smyslu. 

Podstatou je, že při nich byly v činnosti všechny základní části rádiového komunikačního 

systému, a že jim byla potvrzena platnost teoretických předpokladů, vyslovených asi o 20 let 

dříve J. C. Maxwelem. [10]  

Tehdy již dobře známé vlastnosti, typické pro světlo, jakými jsou odraz, lom a 

polarizace, se Hertzovi také skutečně podařilo prakticky prokázat i u elektromagnetických vln 

hned v následujících letech. Je opravdu podivuhodné, co všechno s velmi primitivními 

prostředky uskutečnil. Pomineme-li jeho vlastní invenci, nalézáme vysvětlení v tom, že 

pracoval s velmi krátkými vlnami, u nichž se rozměrově malá anténa mohla stát současně 

zářičem i laděným oscilátorem. Tak se stalo, že díky rozměrům vysílacího dipólu uskutečnil 

Hertz svoje první pokusy s vlnovou délkou asi 4 m a další pak dokonce na vlnách 

decimetrových. Byly to tedy vlnové délky, jež začaly být prakticky a soustavně využívány až o 

40 let později, zatímco první pokusy se skutečně rádiovým spojením probíhaly na vlnách 

dlouhých.  

Hertz použil hned na samotném začátku pokusů dva základní anténní typy - tenký 

symetrický elektrický dipól s koncovými zátěžemi a magnetický dipól ve formě pravoúhlé 

smyčky. Později pak použil i velice účinnou směrovou anténu - dipól s reflektorem ve tvaru 

parabolického válce, kterou i dnes považujeme za anténu moderní, využívanou na 

decimetrových spojích. Je pozoruhodné, že zatímco všechny ostatní části rádiového 

přenosového systému doznaly během stoletého vývoje podstatných změn, tak antény zůstaly ve 

své podstatě beze změny. [10] 

1.2 Základní pojmy z teorie antén 

Pro lepší pochopení dané problematiky si definujeme základní pojmy z teorie antén. 

1.2.1 Anténa 

Anténa je hraničním prvkem radiokomunikačního řetězce. Vzhledem k tomu ovlivňuje 

parametry kvality celého přenosu. Podle konkrétního směru přenosu energie dělíme antény na 

vysílací a přijímací. Tyto dva typy se liší požadavky, které jsou na ně kladeny a konstrukcí. 

Řada parametrů je však shodná. Anténa vysílací je určena k přeměně elektrické energie na 

energii elektromagnetických vln. Přijímací anténa naopak slouží k přeměně energie 

elektromagnetických vln na elektrickou energii. Ve svém principu může však každá anténa 

vysílat i přijímat. [1] 
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Antény můžeme dále rozdělit podle jejich parametrů do dvou základních skupin. První 

skupinou jsou parametry popisující anténu z hlediska jejího vnějšího chování, což znamená, jak 

se anténa jeví při měření ve volném prostoru kolem ní. Je zde také důležitá geometrie antény, 

jelikož hodnoty na geometrii závisí. Zde patří směrové charakteristiky, polarizační 

charakteristiky, směrovost.  Do druhé skupiny patří ty parametry, které lze naměřit přímo na 

anténě jako na části obvodu. Nejenže jsou zde hodnoty závislé na geometrii antény, ale i na 

materiálu ze kterého je anténa sestrojena. Patří zde impedanční vlastnosti. Další typy dělení 

antén jsou podle různých kritérií např. dle způsobu využití, charakteristiky vyzařování, typu 

konstrukce nebo podle pásma pracovních kmitočtů. Za pomocí těchto kritérií si můžeme 

odvodit parametry antén. [1] 

1.2.2 Šířka pásma 

Obecně lze říci, že se jedná o rozsah frekvencí, uvnitř kterého se anténa chová 

standardním způsobem. Šířku pásma, můžeme určit díky charakteristice úrovně 

elektromagnetického pole E. Úroveň, je dána funkcí kmitočtu. Maximální intenzita 

elektromagnetického pole 𝐸𝑚𝑎𝑥 , je nejčastěji určena při rezonančním kmitočtu. Následným 

krokem je odečtení hodnoty 3dB a určení minimálního kmitočtu a maximálního kmitočtu 𝑓𝑚𝑖𝑛 a 

𝑓𝑚𝑎𝑥 (obr. 1.1). Rozdílem kmitočtů 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 určujeme šířku pásma, kterou značíme B. 

Pokles maximální úrovně o -3 dB, značí pokles úrovně elektromagnetického pole o 
1

√2
. [1] 

 

Obrázek 1.1:  Šířka pásma  

1.2.3  Zářič 

Neboli jinými slovy radiátor je stavební prvek antény, který má schopnost vyzařovat 

elektromagnetické vlny. Jako nejjednodušší anténu lze využít syntetický zářič, takzvaný dipól. 
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Dipól je jeden z nejčastěji používaných zářičů. Jedná se o přímý vodič, který je přerušen v místě 

napájení. Zářič musí být tvořen z vodivého materiálu a je obvykle propojen s napájením. [4] 

1.2.4 Izotropický zářič 

Izotropická (všesměrová) anténa je definována jako anténa hypotetická, jejíž vyzařovací 

vlastnosti nezávisí na směru. Vzhledem k fyzickým a konstrukčním vlastnostem antény, není 

anténa fyzikálně realizovatelná. Pro řadu aplikací je však využívaná, jako reference k popisu 

vlastností reálných antén. Vyzařovací charakteristikou je kulová plocha (obr. 1.2). [4] 

 

Obrázek 1.2:  Vyzařovací charakteristika izotropického zářiče 

1.2.5 Směrový zářič 

Směrový zářič má závislost na směru vyzařovací charakteristiky do směru vysílání. 

Zvláštním případem reálné směrové antény je tzv. omnidirectional anténa, která má směrové 

vlastnosti jenom v jedné souřadnici a ve druhé má obecně všesměrové vlastnosti. Takovým 

případem je např. elementární dipól nebo elementární smyčka. Dalším příkladem může být také 

půlvlny dipól. [1] Avšak typickým představitelem je Yagiho anténa. 

1.2.6 Vyzařovací charakteristika 

Je to schopnost každé antény vyzářit do prostoru signál pod určitým úhlem. Každá 

anténa má svou vlastní charakteristiku vyzařování. Vyzařovací charakteristika má vertikální 

nebo horizontální řez a bývá zobrazena ve 3D (obr. 1.3).  

 

Obrázek 1.3:  Vyzařovací charakteristika discone antény  
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1.2.7 Napájení 

Napájení je velmi důležitou částí antény. Jeho vlastnosti ovlivňují kvalitu vysílání i 

příjmu. Využívá se kabel vedoucí z radiostanice k anténě nazývající se vysokofrekvenční 

zkráceně vf (vysokofrekvenční) napaječ. Nejčastěji využívaným kabelem pro napájení je 

koaxiální kabel s impedancí 50 Ω nebo 75 Ω. Napaječe můžeme rozdělit do dvou skupin a to na 

symetrické a nesymetrické.        

Do symetrického vedení patří dvojlinka (obr. 1.4) a koaxiální pár (obr. 1.5). Vedení 

musí mít impedanci 𝑍 = 300 Ω. Symetrické vedení je charakteristické tím, že má sudý počet 

rovnoběžných vodičů. 

  

Obrázek 1.4:  Dvojlinka [4] 

Nesymetrické vedení má tedy pouze jeden vodič a na rozdíl od symetrického vedení má 

druhý vodič zastoupen zemí nebo stíněním. Koaxiální kabel je typickým příkladem pro toto 

vedení. Hlavními výhodami je velká odolnost, malé vyzařování a odolnost vůči vnějšímu rušení. 

Nevýhodou je relativně vyšší pořizovací cena a spojování konektorem. 

  

Obrázek 1.5:  Koaxiální kabel  

1.2.8 Polarizace 

Polarizační vlastnosti antény v daném směru jsou definovány polarizací vyzařované 

vlny. Snažíme se o to, aby prostorová orientace příjímací antény byla vždy stejná jako 

polarizace přijímané vlny. Značný útlum až 20 dB přijímaného signálu může nastat, pokud není 

stejná orientace antény a polarizace přijímané vlny. Pro určení polarizace se používá průmět 

koncového bodu vektoru intenzity elektrického pole do roviny kolmé na směr šíření. [4] 
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1.2.9 Vstupní činitel odrazu S11 

Parametr S11 vyjadřuje přizpůsobení antény z hlediska odrazu. Vstupní činitel odrazu, 

je uváděn formou útlumu, jenž je vyjádřen v jednotkách  dB. Tento parametr je velmi důležitý 

pro kvalitní přizpůsobení antény a tedy pro její správnou funkčnost. V ideálním případě 

přizpůsobení by všechna energie přenesená do antény byla vyzářena nebo spotřebována na 

ztráty, a energie odražené vlny by tedy byla nulová [9].  Parametr S11 je jeden z hlavních 

parametrů pro ověřování správné funkčnosti mnou sestrojené antény.  

Impedanční přizpůsobení k napáječi je také možné hodnotit podle velikosti poměru 

stojatých vln (PSV). PSV je velmi důležitým prvkem pro správnou funkčnost a správné 

vyladění antény. Přičemž ideálně přizpůsobená anténa má hodnotu PSV rovnu jedné, ale 

dostačující hodnoty PSV jsou přípustné do 3.  

1.2.10 Zisk 

Účinnost antény je charakterizována určitými základními parametry. Mezi ně patří 

výkonový zisk G. Zisk je vyjádřen logaritmem podílu intenzity indukovaného pole 𝐸1 nebo 

výkonem 𝑃1 zkoumané antény a referenční antény 𝐸0,  𝑃0. základní vztah (1.1) zní následovně: 

 𝐺 = 20 log
𝐸1

𝐸0
= 10 log

𝑃1

 𝑃0
  [𝑑𝐵] (1.1) 

Výkonový zisk nám určuje, kolikrát je třeba zvýšit výkon referenční antény vzhledem 

ke zkoumané anténě. Tím dosáhneme stejné intenzity pole v měřeném bodě. Referenční anténou 

rozumíme použití izotropické antény nebo půlvlnného dipólu.  

 𝑑𝐵𝑖 = 2,16 + 𝑑𝐵𝑑 (1.2) 

Jednotkou výkonu u izotropické antény je 𝑑𝐵𝑖  a u půlvlnného dipólu je to jednotka 

𝑑𝐵𝑑. Častěji se však využívá jednotka s označením dB. [1] 

1.2.11 Vstupní impedance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anténa při připojení k přijímači nebo vysílači představuje určitou impedanci. O vstupní 

impedanci antén se jedná při připojení na napaječ. Obecně lze říci, že impedance je poměr 

napěti a proudu na svorkách antény. Pro přizpůsobení antény k napaječi a přijímači je velikost 

vstupní impedance velmi důležitá. 

Odpor 𝑅𝑣𝑠𝑡, což je reálná část, je obsažen ve vstupní impedance 𝑍𝑣𝑠𝑡, jelikož má 

komplexní charakter a vstupní reaktanci 𝑋𝑣𝑠𝑡, která je imaginární částí. Vysokofrekvenční 

energii je změna za pomocí ztrátového odporu 𝑅𝑧𝑡𝑟, který jí mění na teplo (1.3). [1]  

 𝑍𝑣𝑠𝑡 =  (𝑅𝑧𝑡𝑟 + 𝑅𝑣𝑠𝑡) + 𝑗 ∙  𝑋𝑣𝑠𝑡  [Ω] (1.3) 
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2 Discone anténa 

2.1 Všesměrové antény 

Mezi jedno z nejdůležitějších rozdělení antén patří rozdělení právě podle charakteristiky 

vyzařování. Všesměrové antény mají všesměrový charakter vyzařovací charakteristiky. Což 

znamená, že charakteristika má tvar mírné elipsy či kruhu a vyzařuje tak v území 360 v jedné 

rovině. Například, oproti již dříve zmíněné izotropické anténě (kapitola 1.2.4), která má 

kruhovou vyzařovací charakteristiku ve všech směrech. Všesměrové antény jsou typicky 

v horizontální rovině všesměrové a ve vertikální směrové. Jak již jsem zmínil, všesměrové 

antény mohou mít jak vertikální, tak horizontální polarizaci. Avšak zkonstruovat anténu s 

horizontální polarizací je o mnohem dražší a složitější, než zkonstruovat všesměrovou anténu s 

vertikální polarizací. Proto je tato polarizace méně rozšířena, zato je ale vetší šance najít touto 

polarizací nezarušený kanál. 

2.1.1 Konstrukce a využití 

V případě levnějších typů všesměrových antén jsou nejčastěji vytvořeny za pomocí 

leptaných plošných spojů uvnitř plastových trubek. U dražších typů jsou vytvořeny pomocí 

důmyslných soustav navzájem sfázovaných zářičů. 

Všesměrové antény jsou v dnešní době využívány ve velkém množství a to především, 

jako přístupové body pro Wi-Fi (komunikační standard pro bezdrátový přenos dat), či jiná 

zařízení. Jsou široce používány i v mobilních zařízeních využívajících rádio, jako jsou telefony, 

FM (frekvenční modulace) rádio, vysílačky, bezdrátové počítačové sítě, GPS (globální 

polohovací systém). Můžou být využívány i pro rozhlasové vysílání. Všesměrové antény 

nalezneme i v základnových stanicích, které komunikují s mobilním rádiem, jako jsou taxi 

dispečinky, policie nebo komunikace s letadlem. 

2.1.2 Typické všesměrové antény 

Typickým představitelem všesměrové antény s nízkým ziskem je prutová anténa, 

ground plane anténa, horizontální smyčková anténa a discone anténa. Discone anténě věnuji 

další kapitolu. 

Všesměrové antény s vyšším ziskem lze také zkonstruovat. Řadí se zde například anténa 

mikropásková. 

2.2 Historie discone antény 

Počátky discone antény, sahají k roku 1945, kdy 6. února občan New Yorku Armig G. 

Kandoian podal žádost, na patentový úřad s návrhy discone antény. Návrh obsahoval mnoho 

zaoblených a aerodynamických tvarů antén pro snížení odporu vzduchu. Základní myšlenkou 

antény byl disk a kuželovitý tvar. Discone anténa, měla širokopásmový design mnoho let a byla 

účinná hlavně v provedení tenkého drátu.  
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Dvojice Keith A. Snyder a Gary Peisley, získali roku 1991 patent na všesměrovou 

discone anténu. Tedy přibližně před dvaceti pěti lety dvojice inženýrů navrhla a zdokonalila tvar 

antény na dnešní, již klasický design (obr 2.1). 

 

Obrázek 2.1:  Typický design discone antény zkonstruované za pomocí radiálních tyčí 

2.3 Specifikace antény  

Discone anténa je verze biconické antény, v němž jeden z kuželů je nahrazen diskem. 

Ten je obvykle ve svislé poloze s diskem nahoře a kuželem pod ním. Je to jedna z nejstarších 

širokopásmových antén. Má vertikální polarizaci a je všesměrová. Její zisk se podobá dipólu. 

Mezi hlavní výhody patří její mimořádná širokopásmovost. Vyzařovací diagram v horizontální 

rovině je poměrně úzký, takže její citlivost je největší v horizontálním směru a naopak poměrně 

malá citlivost je na signály pocházející z relativně malých vzdáleností. Discone anténa má 

užitečný frekvenční rozsah nejméně 10:1 [5] [6]. Je-li použita jako vysílací anténa je často méně 

účinná než antény určené pro omezenější rozsah frekvencí. PSV je typicky 1,5:1 nebo méně. 

Tento druh antény se využívá při potřebě velké šířky pásma a potřebě kompletního 

(360) pokrytí v horizontální rovině. Anténa by mohla být jako monopol připevněný nad 

umělou zemí. Především díky své jednoduché mechanické konstrukci, snadné instalaci a velmi 

atraktivní širokopásmové charakteristice má široké uplatnění ve VKV (velmi krátké vlny, 30 - 

300 MHz) a UKV (ultra krátké vlny, 300 MHz - 3 GHz) pásmech pro vysílání televize a 

komunikačních aplikací. Dále zejména v obchodním a vojenském průmyslu a využití nalezne i 

pro radioamatérské účely. [3] 

2.4 Konstrukce antény 

Anténa je vyrobena ze tří hlavních částí (obr. 2.2), z disku, kužele a izolátoru. Disk by 

měl mít celkový průměr 0,7 násobek čtvrtiny vlnové délky antény podle nejnižší frekvence. Ve 

středu disku je obvykle bod pro upevnění antény.  Je napájena 50 Ω koaxiálním kabelem, který 

je připojen ke střednímu vodiči koaxiálního napájecího vedení a je umístěn kolmo k jeho ose.  
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Délka kužele by měla být jedna čtvrtina vlnové délky antény podle nejnižší provozní 

frekvence [5]. Úhel kužele je obecně 25 až 40 stupňů. Připojen je na vrcholu pomocí stíněného 

koaxiálního kabelu.   

Disk a kužel musí být odděleny izolátorem. Jehož rozměry určuje některá z vlastností 

anténního systému. Zejména pokud se snažíme dosáhnout vysokému limitu frekvencí je izolátor 

velmi důležitý.  

Existuje více možností konstrukce této antény. Disk i kužel může být vyroben z 

plošných materiálů (obr. 2.2) jako je pevný plech z mědi, což je velmi praktické zejména pro 

malé vnitřní antény UKV jako je Wi-Fi. Další možností jsou tyče a trubky (obr. 2.2). Při použití 

tyčí je doporučeno pro rozumné možnosti využít 8 nejlépe 16 tyčí či trubek pro sestrojení disku 

a kužele. Tento typ discone antény, je velmi hojně využíván, jelikož snižuje hmotnost a odpor 

větru antény větších rozměrů. 

 

Obrázek 2.2:  Discone anténa vyrobená za pomocí radiálních tyčí a měděného plechu 

2.5 Variace discone antény 

Existuje, více variací discone antény, které jsou založeny na Kandoianově původní 

navrhnuté anténě. Tyto další typy discone antény, navrhl a sestavil N. Barbano, který si je 

nechal i patentovat. Jedná se o aerodiscone, double discone a inverted discone antény. Dalším 

velmi zajímavým typem antény, založené na discone anténě je parabolická discone anténa. 
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2.5.1 Aerodiscone  

N. Barbano stavěl své návrhy na znalostech ze základní  Kandoianovi discone antény. 

Prvotním rozdílem oproti Kandoianově anténě je snížení výšky na γ/10 až γ/12 v nižších 

frekvencích. Značným a hlavním rozdílem je změna tvaru a velikosti disku. Disk je tvaru 

eliptického a jeho velikost je mnohem větší než u typické, discone antény. Disk a kužel je 

propojen za pomocí dvou tyčí, které poskytují vodivé spojení mezi sebou. (obr. 2.3). Každá tyč 

má vlastní indukčnost, což je vidět na konci přenosového vedení 𝑍0, které je snižováno směrem 

k přípojnému bodu. Z naměřených vyzařovacích diagramů bylo zjištěno, že upevněné tyče mají 

malý vliv. [7] Anténa je zejména využívána pro vzdušnou aplikaci v pásmu VKV a UKV. 

   

Obrázek 2.3:  Aerodiscone anténa 

2.5.2 Inverted discone  

N. Barbano popsal také tzv. inverted discone antenna, což v překladu znamená 

převrácená discone anténa. Není to nic víc než převrácený vysoce eliptický kužel, kterému 

poskytují oporu upevněné tyče simulující umělou zem. (obr. 2.4) Anténa s takovou obracenou 

strukturou umožňuje umístění například na vozidla, střechy nebo kontrolní věže ve směru 

potencionálního cíle. 

 

Obrázek 2.4:  Inverted discone anténa 
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2.5.3 Double discone 

Double discone anténu  lze jednoduše popsat jako dva discony za sebou. N. Barbano s 

kolegy vynalez tuto všesměrovou anténu s vertikální polarizací a vysokým rozsahem. Právě 

díky svému designu je u této antény docíleno zvětšení šířky pásma. Koaxiální kabel k horní 

anténě je veden pomocí duté tyče, tak aby neměl žádný vliv na spodní anténu. (obr. 2.5) Hlavní 

výhodou je šířka pásma, což zapříčiňuje využití v mobilních bezdrátových komunikacích. 

 

Obrázek 2.5:  Double discone anténa 

2.5.4 Parabolic discone 

Hlavní výhodou tohoto typu discone antény je její šířkopásmovost a velmi velký zisk. 

Těchto vlastností dosahuje, jelikož efektivně pracuje a funguje přes úzkou šířku pásma. Téměř 

každá všesměrová anténa se ziskem vyžaduje ladění a různé upravování pro její kvalitní běh, ale 

u této discone antény tyto úpravy potřebné nejsou a patří mezi její hlavní výhody. [7] 

Délka hlavního kužele je přibližně rovna frekvenci, která je podobná velikosti zisku. 

Nicméně, všesměrové antény mají limity užitečného zisku a frekvence, pro které mohou být 

sestrojovány. Avšak velikost parabolického reflektoru či hlavního kužele nejsou ovlivňovány. 

Jejich velikost závisí pouze na schopnosti přesného sestrojení kužele a paraboly (obr. 2.6). Tato 

anténa po různých úpravách může být využívána, jako periskopická anténa nebo repeater 

anténa.     

 

Obrázek 2.6:  Parabolic discone anténa 
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3 Praktická realizace discone antény 

V kapitole je popsána praktická realizace discone antény. Jsou zde uvedeny přesné 

výpočty zadaného kmitočtového pásma a rozměrů antény na pásmu UKV, přesněji pro 

710 MHz. Návrh antény na zadaném kmitočtu je realizován pomocí simulačního programu 

4NEC2 a na závěr, díky simulaci, proběhla praktická realizace discone antény. 

3.1 Návrh antény 

Pro sestavení antény bylo vybráno pásmo UKV. Díky velké širokopásmovosti jsem se 

snažil najít takový kmitočet, na kterém by anténa vykazovala ty nejlepší parametry. V programu 

4NEC2 jsem si ověřil, že tímto kmitočtem je právě 710 MHz. Vykazuje velmi dobré hodnoty i 

pro kmitočty 900 MHz, 1800 MHz a 3000 MHz. Ty jsou využívány pro technologie jako je 

GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci - downlink 880-890 MHz,  uplink 925-

935 MHz), UMTS (Univerzální Mobilní Telekomunikační Systém - downlink 2110-2170 MHz, 

uplink 1920-1980 MHz) a LTE 800 DD (Long Term Evolution - downlink 791-821 MHz, 

uplink 832-864 MHz). Právě těchto kmitočtů a tedy i technologií bylo žádoucí dosáhnout.  

3.2 Výpočet rozměrů discone antény 

Výpočet rozměrů discone antény je závislý na zadaném kmitočtu. Nejprve je důležité si 

přesně určit hodnotu kmitočtového pásma, které využijeme pro sestavení antény. 

Nejvhodnějším pásmem, po mnoha simulacích v programu 4NEC2 jsem zvolil kmitočet 

710 MHz. Nebudeme využívat střední hodnotu kmitočtu, jak bývá zvykem, ale využijeme právě 

hodnotu 𝑓𝑚𝑖𝑛, tedy 710 MHz. Jelikož na tomto kmitočtu anténa vykazuje hodnoty vhodné pro 

mou bakalářskou práci.   

Hodnota kmitočtu již je tedy stanovena a nyní si můžeme vypočítat vlnovou délku pro 

kmitočet 710 MHz. Vlnová délka, představuje vzdálenost dvou nejbližších bodů, postupného 

periodického vedení, které kmitají ve fázi. Výpočet provedeme pomocí následujícího vzorce 

(3.1). 

    𝜆 =
𝑐

𝑓
 [𝑚𝑚]     (3.1) 

Kde c je rychlost světla a f je zadaný kmitočet. Po dosazení do vzorce provedeme 

výpočet. 

𝜆 =  
300

710
= 422,5352 𝑚𝑚 

Výpočtem byla zjištěna vlnová délka antény 𝜆 =  422,5352 𝑚𝑚 pro zadaný kmitočet 

710 MHz. 

Nyní máme hodnotu kmitočtu a vlnovou délku antény. Pro výpočty hodnot rozměrů 

discone antény je nutné si nejprve definovat označení hlavních stavebních rozměrů. Hodnoty 

definuje obrázek 3.1. 
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Obrázek 3.1:  Označení rozměrů discone antény 

  Nyní máme obecně definované označení rozměru antény a můžeme provést vzorový 

výpočet pro kmitočet 710 MHz. 

Nejprve si vypočítáme velikost disku. Hodnota je označena jako D. Pro výpočet 

hodnoty D je nutné využít podíl vlnové délky a čísla 5, které je stanoveno podle typu antény. 

Vlnovou délku jsme si vypočítali již dříve ze vztahu 3.1.  

 𝐷 =
𝜆

5
 [𝑚𝑚] (3.2) 

Nyní dosadíme hodnoty do vzorce a provedeme výpočet velikosti disku. 

𝐷 =
422,5352

5
= 84,51 𝑚𝑚 

Velikost disku discone antény při kmitočtu 710 MHz je 84,51 mm. 

Disk musí mýt určitou vzdálenost od kužele, tuto vzdálenost definuje hodnota S. Je 

definována vztahem 3.3. 

 𝑆 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ 0,3  [𝑚𝑚]  (3.3) 

Vzdálenost mezi horní části kužele a horní částí disku se rovná 0,3 násobku průměru 

horního kužele, což označujeme hodnotou 𝐶𝑚𝑖𝑛. Tato hodnota se vypočítá ze vztahu 3.4. 

 𝑆 = 4,68 ∙ 0,3 = 1,41 [𝑚𝑚]    

Vzdálenost mezi kuželem a diskem je 1,41 mm. Tato důležitá část antény bude 

nejproblematičtější místo, při sestrojování modelu antény. Hodnota je velmi malá, tudíž bude 

zapotřebí velké přesnosti a preciznosti. 
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Velikost průměru horního kužele je určena hodnotou 𝐶𝑚𝑖𝑛, jak již bylo řečeno výše. 

Hodnota se vypočítá pomocí vztahu 3.4. 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑠

25
 [𝑚𝑚] (3.4) 

Velikost průměru otvoru horní části kužele se odvíjí od hodnoty 𝐿𝑠, což je délka strany 

kužele. Hodnota 𝐿𝑠 se vypočítá ze vztahu 3.5.  Je to podíl horní části kužele a čísla 25, které je 

dáno konstrukcí a typem antény. Parametr je konstantně zadaný pro tuto anténu. 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =
117,10

25
= 4,68 𝑚𝑚 

Velikost průměru otvoru horní části kužele je 4,68 mm. 

Již zmiňovaná délka strany kužele označená 𝐿𝑠 se vypočítá ze vztahu 3.5. 

 𝐿𝑠 =
𝐿𝑣

𝑎
 [𝑚𝑚] (3.5) 

Kde hodnota 𝐿𝑣 je celková velikost antény a hodnota a je číslo 0,866025403785, které 

odpovídá velikosti strany kužele  λ/4. 

𝐿𝑠 =
101,41

0,866025403785
= 117,10 𝑚𝑚 

Délka strany kužele discone antény na kmitočtu 710 MHz je 117,10 mm. 

Celková velikost antény je označena 𝐿𝑣 a vypočítá se ze vztahu 3.6. 

 𝐿𝑣 =
72000

𝑓
 [𝑚𝑚] (3.6) 

Kde f je hodnota kmitočtového pásma. A hodnota 72000 je konstantní hodnota, která se 

odvíjí od teoretických předpokladů antény. 

𝐿𝑣 =
72000

710
= 101,41 𝑚𝑚 

Dosazením hodnot je celková velikost discone antény 101,41 mm. 

Poslední hodnotou je průměr dolního kužele označený 𝐶𝑚𝑎𝑥. Vypočítá se ze vztahu 3.7. 

 𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐷

0,7
 [𝑚𝑚] (3.7) 

Hodnota D je velikost disku, vypočítaná ze vztahu 3.2 a hodnota 0,7 je vázána na 

velikost průměru horního kužele 𝐶𝑚𝑖𝑛. A to tak, že průměr otvoru horního kužele je 0,7krát 

menší než průměr otvoru dolního kužele. 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
84,51

0,7
= 120,72 [𝑚𝑚] 

Po dosazení velikost průměru otvoru dolního kužele antény činí 120,72 mm. 
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Souhrn základních nejpoužívanějších kmitočtů pro rozměry discone antény jsem 

zaznamenal do tabulky (tabulka 3.1). Můžeme zde vidět rozdíly ve velikosti parametrů v 

různých kmitočtových pásmech.   

Tabulka 3.1: Souhrn rozměrů discone antény na různých kmitočtech [13] 

Pásma 

[MHz] 

𝑓𝑠𝑡ř𝑒𝑑 

[MHz] 

D 

[mm] 

𝐶𝑚𝑎𝑥 

[mm] 

𝐶𝑚𝑖𝑛 

[mm] 

𝐿𝑣 

[mm] 

𝐿𝑠 

[mm] 

𝑆 

[mm] 

𝜆 

[mm] 

144 145,00 413,79 591,13 22,93 469,55 573,37 6,88 2068,97 

710 710 84,51 120,72 4,68 101,41 117,10 1,41 422,54 

433 433,92 138,27 197,53 7,66 165,93 191,6 2,30 691,37 

738 738,00 81,30 116,14 4,51 97,56 112,65 1,32 406,50 

900 915,00 65,57 93,68 3,63 78,69 90,86 1,09 327,87 

1800 1792,5 33,47 47,82 1,86 40,17 46,38 0,56 167,36 

2400 2441,75 24,57 35,10 1,36 29,49 34,05 0,41 122,86 

 

Pro výpočet hodnot rozměrů discone antény posloužila jednoduchá kalkulačka, ve které 

se po zadání kmitočtu dopočítají parametry antény (obr. 3.2). Kalkulačku jsem sestavil 

v programu Excel. 

 

Obrázek 3.2:  Kalkulačka discone antény  
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3.3 Simulace discone antény v programu 4NEC2 

Pro simulaci antény byl zvolen simulační program 4NEC2, který je hojně využíván na 

veškeré anténní simulace. Je založen na numerickém elektromagnetickém kódu a nabízí široké 

možnosti simulací antén. Program je distribuován pro veškeré operační systémy Windows i 

Linux. Je navržen tak, aby byl vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Pro 

začátečníky je zejména velmi přívětivý 3D editor pro tvorbu antén.  

Výpočet anténních parametrů se velmi často provádí pomocí již předem 

předpřipravených ukázek antén, kterých program obsahuje velké množství. Jednou z ukázek 

byla i drátová discone anténa. Jelikož realizace antény bude pomocí měděného plechu, musel 

jsem zvolit vhodný typ discone antény, která věrně nasimuluje plochu. Pro co nejvěrnější 

simulaci byla využita šestnácti prvková discone anténa (obr. 3.4), která velmi věrně 

nasimulovala plochu. Podle vytvořené kalkulačky, jsem provedl nutnou úpravu délek radiál 

antény. Nyní rozměry odpovídaly kmitočtu 710 MHz. Posledním krokem, bylo zadání 

frekvenčního rozsahu měření a to 700 - 5000 MHz a program provedl výpočet základních 

parametrů antény. (obr. 3.3)   

 

Obrázek 3.3:  Výpočet hodnot discone antény 
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Obrázek 3.4:  Model šestnácti prvkové antény 

Po provedení simulace discone antény, program vygeneroval grafy pro PSV (obr. 3.5), 

vstupní impedanci (obr. 3.6) a zisk (obr. 3.7).  

Hodnota PSV je velmi důležitý parametr, který slouží pro zjištění jak je na tom naše 

anténa s přizpůsobením k napaječi a zda jsou hodnoty rozměrů dostačující pro vyzařování 

energie. Za pomocí PSV můžeme anténu vyladit na potřebné hodnoty, jelikož simulační 

program dovoluje provádět různé změny délek parametrů antény. U discone antény jsou 

nejdůležitějšími prvky kužel a disk. Pro dosažení co nejlepších hodnot je důležitá manipulace 

s rozměry právě těchto částí antény. Dalším prvkem pro správné vyladění antény je vzdálenost 

mezi diskem a kuželem. 

 Před samotnou simulací na kmitočtovém pásmu 710 MHz, jsem provedl mnoho 

simulací a pokusu, právě z výše provedenými změnami, než jsem dosáhl potřebných hodnot. 

Způsobem provádění velkého množství testovacích simulací a pokusů jsem dosáhl takového 

kmitočtu, který dokáže pokrýt hodnoty potřebné pro GSM, UMTS a LTE. 
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Obrázek 3.5:  Hodnoty PSV a vstupního činitele odrazu 

Dva grafy, které jsou na obr. 3.5, vyjadřují hodnotu vstupního činitele odrazu a PSV 

antény. Na grafu s červenou křivkou můžeme vidět vyjádření odrazu energie od antény. 

Hodnoty pro odraz energie by měly být co nejmenší, což znamená, že anténa má malý odraz 

energie a velkou vyzařovací schopnost. Čím více se hodnoty odrazu blíží k nule, tím více 

energie se od antény odráží a anténa velmi málo energie vyzařuje. Pro potřebné kmitočty 

900MHz, 1800 MHz a 3000 MHz, se hodnoty odrazu pohybují v rozmezí od -20 dB do -8 dB, 

jak je vyznačeno v grafu v bodech A, B, C. Tyto odrazy jsou dostatečně malé a vhodné pro další 

měření.  

Graf s modrou křivkou vyjadřuje hodnotu PSV discone antény. V bodech A, B a C, což 

jsou stejné hodnoty frekvencí, jako u odrazu, vykazuje anténa nejnižší PSV. Hodnota PSV se 

pohybuje mezi 1,1 - 2,2, kdy přijatelné rozmezí pro správný chod antény je od 1 do 3.  
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Discone anténa sestrojená pro kmitočet 710 MHz, splňuje podmínky vhodného PSV i 

vstupního činitele odrazu, tudíž můžeme simulaci využít pro sestrojení antény.           

 

Obrázek 3.6:  Graf impedance discone antény 

Na obr. 3.6 lze spatřit odporovou křivku, kde červený a modrý graf vykazuje odpor R 

shodný s impedancí napáječe Z. Reaktivní složka je rovna nule v bodech A, B a C, což jsou 

kmitočty, pro které byla anténa navrhnuta. Tedy v kmitočtech 900 MHz, 1800 MHz, 3000 MHz. 

Díky těmto hodnotám nedochází ke ztrátám, odrazům a zkreslení signálu.  

V grafu se zelenou a fialovou křivkou je závislost impedance a fáze. Takto 

nasimulovaná anténa opět splňuje požadavky pro správnou konstrukci a chod. Simulace je 

použita pro praktickou část bakalářské práce.   
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Obrázek 3.7:  Graf zisku discone antény 

Vyzařovací charakteristika antény definuje, zda je anténa směrová či všesměrová. Na 

obrázku 3.8 se jedná o horizontální vyzařovací charakteristiku a na obrázku 3.9 vertikální 

vyzařovací charakteristiku discone antény. Discone anténa, je všesměrová anténa s vertikální 

polarizací, což tyto dvě vyzařovací charakteristiky potvrzují. Potvrzují i hodnotu zisku, který je 

typický pro tento model činí 2-3 dB. Což můžeme na obrázku 3.7, který zobrazuje průběh 

hodnot zisku, potvrdit. 
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3.4 Konstrukce discone antény 

Discone anténu jsem pro malé rozměry, které jsou typické pro pásmo UKV, vyrobil 

z měděného plechu. Pro realizaci antény jsou potřebné součásti uvedené níže. Vhodnou 

součástkou se ukázala vysoustružená silonová podložka a kužel. Ty zajistily dobrou stabilitu 

antény. Využité nástroje, součástky a materiál pro stavbu antény: 

 měděný plech o průměru 0,55 mm, 

 2 m koaxiálního kabelu H155, 

 SMA konektor, 

 vysoustružený silonový kužel a podložka, 

 novodurová trubka o průměru 33 mm a délce 400 mm, 

 novodurová trubka o průměru 160 mm, 

 2 šroubky, 

 cín. 

Využité nástroje pro stavbu antény: 

 klempířská pájka, 

 nůžky na plech, 

 vrtačka, 

 nůž, 

 šroubovák. 

 

Obrázek 3.8:  Horizontální charakteristika 

 

Obrázek 3.9:  Vertikální charakteristika 
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3.4.1 Postup realizace antény 

Celá praktická realizace se odvíjela od rozměrů a nákresu antény, které jsou součástí 

kalkulačky pro výpočet rozměrů. Prvním krokem je provedení nákresu rozvinutí kužele a nákres 

disku. Tyto nákresy byly přeneseny na měděný plech, kde bylo provedeno vystřižení nůžkami 

na plech. Dalším krokem bylo stočení vystřiženého rozvinutí do tvaru kužele. Pro velmi malé 

rozměry a pro tloušťku plechu 0,55 mm jsem požádal zkušeného klempíře, který provedl 

stočení na stáčečce plechu a následné svaření spoje klempířskou pájkou (obr. 3.10). 

 

Obrázek 3.10:  Vystřižený disk a stočený kužel z měděného plechu 

 Podle rozměrů stočeného kužele jsem provedl nákres s kótami (příloha C) pro podložku 

disku a vnitřního kuželového přípravku upevnění antény (obr. 3.11), který je velmi důležitý pro 

fixaci stabilních hodnot antény. Nákres jsem svěřil zkušenému soustružníkovi a ten mi potřebné 

součástky vyrobil. Středem přípravku je veden otvor pro uložení koaxiálního kabelu.  

 

Obrázek 3.11:  Vysoustružené součástky ze silonu 
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Po výrobě všech potřebných dílů následovalo sestavení samotné antény. Jako napájecí 

kabel jsem zvolil koaxiální kabel H155 o průměru 55 mm. Odizoloval jsem vnější izolaci 

kabelu a provedl úpravu stínění do tvaru 20 mm dlouhého lanka. Upravený kabel se provlekl 

novodurovou trubkou o průměru 33 mm a vysoustruženým silonovým přípravkem k vrcholu, 

kde bude upevněn disk. Odizolované jádro kabelu musí být co nejkratší, maximálně 10 mm, aby 

bylo dosaženo co nejlepších výsledků. V další fázi výroby došlo k nasazení měděného kužele na 

vysoustružený přípravek. Na vodivé jádro kabelu jsem navlekl izolační podložku. U podložky 

jsem musel provést zkrácení na 5 mm, po předchozích pokusných měřeních. Jelikož anténa 

vykazovala nejlepší hodnoty kontrolním měření do 1,3 GHz při odsazení kužele od disku 5mm. 

Na podložku, kterou jsem protáhl vodivé jádro kabelu, byl připájen disk antény. Stínění 

koaxiálního kabelu bylo převlečeno přes měděný kužel a připájeno klempířskou pájkou na 

měděný plech. V další fázi bylo zapotřebí připájet vodivé jádro k disku antény (obr. 3.12). K 

připájení jsem opět využil klempířskou pájku. Pro lepší stabilitu antény jsem provedl ještě 

upevnění měděného kužele k silonovému přípravku za pomocí samořezného šroubku.  Celá 

anténa je postavena na 300 mm dlouhé novodurové trubce s dostatečně velkou novodurovou 

podložkou pro dobrou stabilitu a vhodnou výšku antény (obr. 3.13).  Novodurový stativ je 

vyřezán z trubky o průměru 160 mm. Další obrázky z konstrukce antény jsou součástí přílohy 

(příloha A). 

 

Obrázek 3.12:  Připájení vodivého jádra kabelu k disku antény 

 

Obrázek 3.13:  Vzhled sestavené discone antény 
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4 Ověření správnosti návrhu a konstrukce měřením 

 VNWA DG8SAQ 

Prvním měřením na sestrojené discone anténě, bylo testování pomocí vektorového 

obvodového analyzátoru VNWA (Vector Network Analyzer) DG8SAQ (obr. 4.1). Analyzátor je 

určený pro měření odrazových parametrů, jako je například měření PSV antén. Lze jej využít 

také jako jednoduchý spektrální analyzátor, měřič TDR (Time Domain Reflectometry) a měřič 

vyzařovacích charakteristik antén.  Je schopný měřit v pásmu od 1kHz do 1,3 GHz, což je jen 

polovina pásma, kterou jsem potřeboval otestovat na mé anténě. Z tohoto důvodu mi analyzátor 

posloužil jako ladící zařízení pro získání co nejlepších hodnot parametru S11 (PSV a činitel 

odrazu) do 1,3 GHz. Analyzátor vyžaduje připojení za pomocí USB kabelu k PC zařízení 

s operačním systémem Windows, kde za pomocí obslužného programu probíhá měření 

parametrů. Bez připojení k PC a příslušného programu není analyzátor schopen samostatně 

fungovat. Další velmi důležitou věcí je kalibrace přístroje. Přístroj potřebuje provést kalibraci 

vždy před novým měřením nebo alespoň potřebuje načíst již uloženou kalibraci z počítače. 

Kalibrace se provádí pomocí tří koncovek. Nejprve se provádí kalibrace na prázdno, dále na 

krátko a nakonec s příslušným zatížením. Pro takovouto kalibraci je u přístroje obsažena 

kalibrační sada. Pokud nebude přístroj kalibrován, nebude správně fungovat.  

V původním návrhu jsem koaxiální kabel odizoloval 50 mm od disku a provlekl stínění 

stočené do tvaru lanka vyhotoveným otvorem na straně silonového přípravku. Stínění jsem 

vyvedl k měděnému kuželu a odizolované vodivé jádro koaxiálního kabelu bylo vyvedeno 

horním otvorem kužele (obr. 4.2). Toto řešení se ukázalo, jako chybné, jelikož vnitřní jádro 

kabelu bylo odizolováno téměř 50 mm. To zapříčinilo vyzařování kabelu, který se choval jako 

zářič a anténa díky tomu nereagovala na žádné podněty. Proto jsem přistoupil k návrhu antény, 

který je popsán v kapitole 3.4.1. Zkrácení odizolování vodivého jádra na 10 mm se ukázalo jako 

správné řešení a mohl jsem přistoupit k měření. Nejlepší sestavení antény jsem dosáhl 

odsazením disku od kužele 5 mm. Anténa vykázala nejlepší hodnoty měřeného parametru 

S11(kapitola 1.2.9). Hodnoty PSV se pohybovaly mezi hodnotami 1 – 1,5 a vstupní činitel 

odrazu vykazoval nejnižší hodnoty – 20 dB. Těchto parametrů jsem dosáhl ve venkovním 

prostředí a v patřičné vzdálenosti od antény. Obrázky z měření a průběhy měření jsou součástí 

příloh (příloha B). Vyladěnou anténu jsem již mohl zcela zafixovat a provést měření na vyšších 

kmitočtech. 
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Obrázek 4.1:  VNWA DQ8SAQ 

 

Obrázek 4.2:  Chybně vyvedené stínění a vodivé jádro koaxiálního kabelu 

 VNA Master Anritsu MS2036C 

Měření na vyšších kmitočtech jsem prováděl za pomoci vedoucího práce na přístroji 

VNA Master Anritsu MS2036C (obr. 4.3), který byl zapůjčen z katedry Elektrotechniky. Jedná 

se o profesionální přístroj, který je využíván jako vektorový analyzátor s frekvenčním pokrytím 

od 5 kHz do 6 GHz a spektrální analyzátor s frekvenčním pokrytím od 9 kHz do 9 GHz. Přístroj 

má mnoho dalších funkcí a velké využití pro různé druhy měření. Popis funkcí a druhů měření 

tohoto přístroje, však není cílem této bakalářské práce, tudíž popíšu jen měření, které jsem 

využil.  
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  Měřené parametry na přístroji byly shodné, jako u předešlého měření. Jedná se o 

parametr S11 (kapitola 1.2.9), přesněji PSV a vstupní činitel odrazu. Tak, jako tomu bylo u 

přístroje VNWA DG8SAQ, tak i zde je nutné provést kalibraci. Následně jsem přistoupil 

k samotnému měření parametrů antény. Nejprve je nutné nastavit frekvenční rozsah měřené 

antény. Byl zvolen rozsah 400 MHz až 4 GHz, který je dostačující pro sestavenou anténu. Dále 

bylo nastaveno vyhlazení křivky grafu na hodnotu 5%. První proměřovanou hodnotou je činitel 

odrazu antény. Anténa splnila očekávané hodnoty, kde dvě nejnižší hodnoty odrazu byly na 

kmitočtech 1088 MHz a 2463 MHz. Tyto hodnoty činily -18,04 dB a -14,43 dB (obr. 4.4). 

Vzhledem k předešlým simulacím v programu 4NEC2 došlo k posunu minimálního odrazu na 

frekvenci 1088 MHz a ke snížení hodnoty odrazu o 2 dB, což je velmi dobrý výsledek. Samotné 

hodnoty okolo -14 a -18 dB jsou odpovídající pro tento typ discone antény.  

Další měřenou hodnotou byl poměr stojatých vln (PSV) antény. Opět bylo nastaveno 

frekvenční pásmo 400 MHz - 4 GHz a vyhlazování grafu 5%. Výsledkem byly nejnižší hodnoty 

PSV znovu na kmitočtech 1088 MHz a 2463 MHz. Činily 1,29 a 1,48, což je považováno za 

velmi dobré (obr. 4.5). Obecně antény pracují kvalitně do PSV 3 a nejlépe okolo 1, což tato 

anténa splňuje. Při porovnání s předešlou simulací dochází k téměř totožným hodnotám PSV. 

Grafy převedené do excelu jsou součástí příloh (příloha D).     

 

Obrázek 4.3:  VNA Master Anritsu MS2036C 
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Obrázek 4.4:  Graf vstupního činitele odrazu discone antény     

 

Obrázek 4.5:  Graf hodnot PSV discone antény           
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Závěr 

Cílem bakalářské práce byl popis, návrh a výroba modelu discone antény na zadaném 

kmitočtu.  

Pro lepší pochopení pojmu používaných v práci jsem první kapitolu věnoval 

problematice antén a jejich základním parametrům. Jelikož je discone anténa specifický druh 

všesměrové antény, je těmto anténám věnována kapitola dvě, kde poukazuji na typické využití a 

druhy všesměrových antén. V kapitole dvě se dále věnuji specifikaci a typům discone antény.  

Po objasnění důležitých základních pojmů z hlediska discone antény, jsem přistoupil 

k samotnému návrhu simulace na zadaném kmitočtu (UKV pásmo). Před návrhem jsem sestrojil 

kalkulačku, pro rozměry discone antény za pomocí odvozených vztahů. Návrh samotné 

simulace proběhl v simulačním programu 4NEC2. Ověřil jsem si, že provádění simulací na 

zadaném frekvenčním pásmu UKV není díky vysoké přesnosti softwaru problém. Po mnoha 

pokusech, kdy jsem zkoumal chování antény z hlediska parametru S11(PSV a odraz energie), 

jsem dospěl k simulaci na kmitočtu 710 MHz, které se ukázalo jako nejvhodnější pro mou práci. 

Za pomocí ověřené simulace jsem se mohl pustit do praktické realizace antény. 

Nejdříve jsem plánoval provést konstrukci pomocí radiálních tyčí, ale od tohoto typu antény 

jsem byl nucen odstoupit pro její malé rozměry. Zvolil jsem konstrukci za pomocí plošného 

materiálu, přesněji s využitím měděného plechu. Při navrhování konstrukce antény jsem narazil 

na několik problémů. Hlavním problémem byla samotná stabilita antény. Problém jsem vyřešil  

vysoustružením vnitřního silonového přípravku. Již nic nebránilo sestavení modelu discone 

antény na zadaném kmitočtu.  

Ověření správnosti návrhu a konstrukce měřením probíhalo nejprve na zapůjčeném 

vektorovém obvodovém analyzátoru VNWA DG8SAQ. Analyzátor, pracoval na pásmu 1kHz – 

1,3GHz, což bylo pro ověření správnosti konstrukce a návrhu málo. Avšak velmi dobře 

posloužil pro odladění zkonstruované antény z hlediska PSV a vstupního činitele odrazu antény 

na pásmu, ve kterém pracoval. Dalším využitým analyzátorem se stal VNA Master Anritsu 

MS2036C, který již pracoval na potřebném pásmu a to 5 kHz - 6 GHz. Anténa při měření 

vykázala velmi dobré parametry PSV i vstupního činitele odrazu. Porovnání simulací a 

skutečných naměřených hodnot vykázalo určité odchylky hlavně z hlediska posunu 

frekvenčního pásma sestrojené antény. Simulace vykazovala nejnižší hodnoty PSV a činitele 

odrazu na hodnotách 900 MHz, 1800 MHz a 3000 MHz. Zkonstruovaná anténa vykazovala 

nejnižší hodnoty na frekvenčních pásmech 1088 MHz a 2463 MHz. Tyto posuny byly 

zapříčiněny velikostí antény. Jelikož pásmo UKV dbá při konstrukci i na desetiny milimetru, 

byl tento posun zapříčiněn mírnou nepřesností konstrukce. Hodnotám podobajícím se simulaci 

na pásmu UKV a nižších by bylo možné dosáhnout za použití vyleptání antény na plošném 

spoji, kde je možné dosáhnout přesnosti na desetiny milimetru. I přes odchylku zapříčiněnou 

nepřesností konstrukce vykazuje anténa výborné parametry a považuji její konstrukci za 

vydařenou. Pro lepší přesnost na UKV pásmu, doporučuji využití vyleptání antény na plošný 

spoj pro vyšší hodnoty frekvence. Pokud by se jednalo o konstrukci na pásmech VKV (velmi 
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krátké vlny) a KV (krátké vlny), bylo by mnohem snazší dosáhnout přesné konstrukce antény a 

shodných výsledků se simulací. Avšak pro konstrukci na těchto pásmech bych doporučil zvolit 

radiální tyče pro snížení hmotnosti a odporu větru.  

Závěrem práce usuzuji, že hodnoty zkonstruovaného modelu antény jsou uspokojivé a 

je možno využívat model v praxi. 
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Obrázek D.2: Graf hodnot PSV naměřený za pomocí VNA Master Anritsu MS2036C 
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Obrázek D.3:   Graf hodnot PSV a vstupního činitele odrazu naměřený za pomocí VNWA DG8SAQ 


