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Použité zkratky a symboly 

A plocha smyčky 

AR osový poměr 

c rychlost světla,  

D průměr smyčky 

E intenzita elektrického pole 

EHi intenzita elektrického pole šroubovicových prvků QHA 

ERn intenzita elektrického pole horizontálních prvků QHA 

Eθ θ složka intenzity elektrického pole 

EθH θ složka intenzity elektrického pole jednoho šroubovicového 

prvku 

EθHi θ složka intenzity elektrického pole šroubovicových prvků QHA 

EθRn θ složka intenzity elektrického pole horizontálních prvků QHA 

Eφ φ složka intenzity elektrického pole 

EφH φ složka intenzity elektrického pole jednoho šroubovicového 

prvku 

EφHi φ složka intenzity elektrického pole šroubovicových prvků QHA 

EφRn φ složka intenzity elektrického pole horizontálních prvků QHA 

f frekvence 

find rezonanční frekvence větší induktivní smyčky 

fkap rezonanční frekvence menší kapacitní smyčky 

fL1 frekvence pásma L1 GPS 

GNSS globální družicový polohový systém 

GPS globální polohový systém 

I proud 

I0 amplituda proudu 

Im proud tekoucí menší smyčkou samofázovací QHA 

Iv proud tekoucí větší smyčkou samofázovací QHA 

j imaginární jednotka 

k vlnové číslo,  

L délka dipólu 

l1 délka kratších prvků kruhového členu 
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l1 délka svislých prvků příčkového členu 

l2 délka delších prvků kruhového členu 

l2 délka vodorovných prvků příčkového členu 

lE délka šroubovicového prvku 

lP axiální délka šroubovice 

LT celková délka šroubovice 

MEO střední oběžná dráha 

N počet závitů 

p fázová rychlost vlny 

PTFE polytetrafluorethylen , teflon  

QHA quadrifilar helix antenna, quadrifilární šroubovicová anténa 

R odpor, rezistance 

r vzdálenost bodu pozorování od počátku souřadnic 

r‘ vzdálenost zdrojů od počátku souřadnic 

RL return loss, ztráty odrazem 

XC kapacitní reaktance 

XL indukční reaktance 

Y admitance 

Z impedance 

Z0 charakteristická impedance 

ZV1 impedance svislých prvků příčkového členu 

ZV2 impedance vodorovných prvků příčkového členu 

α úhel stoupání šroubovice 

β úhel stoupání QHA 

ε permitivita 

λ vlnová délka 

μ permeabilita 

π Ludolfovo číslo, π = 3,14159 

ρ poloměr šroubovice 

′ azimutální souřadnice libovolného bodu 

ω úhlová frekvence, ω = 2πf 

 

 



12 

 

1. Úvod 

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu využití družicové navigace. Zvláště 

pak po 1. květnu 2000, kdy byla zrušena uměle vkládaná odchylka do systému GPS a tím 

se zvýšila jeho přesnost až do řádu jednotek metrů i pro civilní uživatele. Systém GPS 

není jediným systémem družicové navigace, nicméně je nejrozšířenější a pro většinu 

uživatelů se tak stal synonymem pro družicovou navigaci. 

Družicová navigace nachází uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. Zřejmě 

nejznámější aplikací družicové navigace nalezneme v dopravě. Ať už v silniční, kde 

usnadňuje jízdu a nalezení cíle milionům řidičů, či v námořní nebo letecké dopravě, kde 

je využívána k řízení provozu. Dalšími významnými obory, které v hojné míře využívají 

družicovou navigaci, jsou kupříkladu stavebnictví, kde jsou tak řízeny stavební stroje, 

nebo zemědělství, kde navádí zemědělské stroje a pomáhá při měření pozemků. Systémy 

družicové navigace slouží i běžným uživatelům při turistice nebo moderní hře zvané 

geocaching. 

Nesmírně důležitým hlediskem pro správnou funkci družicových navigačních 

systémů je správná volba antény přijímače. Taková anténa musí splňovat několik 

významných kritérií. Jelikož družicové navigační systémy fungují nejlépe, když jsou 

satelity rovnoměrně rozložené po celé nebeské báni, musí anténa poskytnout 

rovnoměrnou odezvu v celé horní hemisféře, a to jak v amplitudě, tak i fázi, tzn., že 

signál přijímaný od satelitu v zenitu musí být stejně silný jako signál satelitu těsně nad 

horizontem. Tím je eliminována potřeba přesného zaměření satelitu. Naopak signály 

z nežádoucích směrů musí být potlačeny. Jsou to například signály se zápornou elevací, 

které jsou odraženy od země.  

Dále anténa musí být schopná přijímat signály s pravotočivou kruhovou polarizací 

ze všech směrů, v takovém případě totiž nezáleží na elevaci satelitu. 

Důležitá je i malá velikost a nízká hmotnost samotné antény, jelikož drtivá většina 

přijímačů jsou mobilní a určené k přenášení v ruce. 

Výše uvedené požadavky splňuje quadrifilární šroubovicová anténa (angl. 

quadrifilar helix antenna, QHA), jejíž popis, studie, návrh i realizace jsou předmětem této 

práce. 
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2. Globální družicový polohový systém 

Cílem této kapitoly je čtenáře stručně seznámit s principem družicových navigačních 

systémů, pro které je konstruována QHA. Více informací lze nalézt v literatuře, např. v [1] 

a [2]. 

Globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satellite System, 

GNSS) je služba umožňující za pomoci družic prostorové určování polohy s celosvětovým 

pokrytím. 

2.1 Struktura 

Systémy GNSS se skládají ze tří podsystémů: 

· kosmický segment 

· řídící segment 

· uživatelský segment 

2.1.1 Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen družicemi, které vysílají signály se zakódovanými 

údaji, pomocí kterých jsou zabezpečovány funkce systému GNSS. Počet družic, jejich 

oběžná doba a sklon k rovníku závisí na konkrétním družicovém systému. 

Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a přístroji 

sloužícími k navigaci. Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané 

z pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu, sleduje stav vlastních 

systémů a podává o sobě informace řídícímu centru. 

2.1.2 Řídící segment 

Hlavní částí řídícího segmentu jsou pozemní monitorovací stanice vykonávající 

nepřetržité pozorování družice. Poloha těchto stanic je známa s přesností na centimetry. 

Cílem celého řídícího podsystému je monitoring funkcí každé družice, sledování 

a výpočet dráhy družice, komunikace a zajištění přesného chodu atomových hodin na 

družicích. 

2.1.3 Uživatelský segment 

Uživatelský segment tvoří pasivní přijímače, které přijímají a dekódují signály 

z družic a následně z těchto signálu vypočítají polohu uživatele. 
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2.2 Princip určení polohy 

V dnešní době se k určení polohy využívají hlavně dvě metody, Dopplerovská 

a dálkoměrná. 

2.2.1 Dopplerovská metoda 

Jak už název napovídá, jejím základem je tzv. Dopplerův jev: pohybují-li se vůči 

sobě zdroj a přijímač signálu, pak se liší kmitočet vyslaný od kmitočtu přijatého. 

Družice se pohybuje po oběžné dráze a vysílá časové značky a údaje o parametrech 

své dráhy, ze kterých přijímač počítá polohu družice.  

Přijímač obsahuje oscilátor pracující na stejné frekvenci jako vysílač družice. Jeho 

signál je směšován se signálem přijatým. Časové značky slouží k ovládání čítače, který 

počítá periody rozdílového kmitočtu. Z uvedených údajů můžeme po provedení alespoň tří 

měření vypočítat polohu přijímače. 

2.2.2 Dálkoměrná metoda 

Dálkoměrná metoda je nejčastěji využívaným způsobem měření polohy pomocí 

družic. Ze znalosti souřadnic družic a vzdálenosti uživatelova přijímače od jednotlivých 

družic, můžeme polohu uživatele určit řešením soustavy tří rovnic pro tři neznámé 

(výpočet průsečíku tří kulových ploch). 

Souřadnice družic jsou zakódovány ve vysílaném signálu jednotlivých družic, tzv. 

navigační zprávě. 

Vzdálenost od družice se zjišťuje pomocí měření doby zpoždění na trase satelit – 

přijímač. 

2.3 Nejrozšířenější systémy družicové navigace 

2.3.1 NAVSTAR GPS 

V dnešních dnech nejdůležitějším a nejrozšířenějším systémem družicové navigace 

je NAVSTAR GPS (známější jen jako GPS) provozovaný armádou Spojených států 

amerických. Přesnost systému je v řádu jednotek metrů. 

GPS dosáhlo plné operační dostupnosti v roce 1994 a od roku 2000, kdy byla 

zrušena umělá chyba měření, je dostupný s plnou přesností i pro civilní uživatele. 
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2.3.2 GLONASS 

Dalším systémem je GLONASS, který byl vyvinut v tehdejším SSSR a dnes je 

provozován armádou Ruské federace. Přesnost je obdobná jako u GPS. Systém stále není 

v plné operační dostupnosti. 

2.3.3 GALILEO 

GALILEO je plánovaný navigační systém Evropské unie. Přesnost by měla být 

srovnatelná se systémy GPS a GLONASS. Systém GALILEO by měl začít poskytovat 

první služby do konce roku 2014, plně funkční by měl být na přelomu let 2019 a 2020, kdy 

by mělo být na oběžné dráze všech 30 satelitů. 

Tab. 1 Parametry družicových systémů 

název stát 
vypouštění 

družic 

počet družic 

inklinace 

počet 
polárních 

drah 

výška 
orbitu 

[km] 

doba 

oběhu 
[hh:mm] plánovaný 

ve 

službě 

Navstar 

GPS 
USA 1978 24+3 31 55° 6 

20 200 

MEO 
11:58 

Glonass Rusko 1982 24 21 65° 3 
19 100 

MEO 
11:15 

Galileo EU 2006 27+3 4 56° 3 
23 200 

MEO 
14:05 
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3. Jednoduchá šroubovicová anténa 

Abychom snáze a hlavně správně pochopili funkci quadrifilární šroubovicové 

antény, musíme začít jednodušší strukturou. Tou je jednoduchá šroubovicová anténa, ze 

které QHA v podstatě vychází. 

Šroubovicová anténa (anglicky helical antenna nebo jednoduše helix) je anténa 

s postupnou vlnou, se středním ziskem, převážně reálnou vstupní impedancí a v axiálním 

módu s kruhovou polarizací a velkou šířkou pásma. 

Velkou výhodou šroubovicové antény je její kruhová polarizace. Lze ji totiž použít 

pro příjem vertikálně i horizontálně polarizované vlny. Anténa samozřejmě umožňuje 

i příjem kruhově polarizované vlny, a to buď pravotočivé, nebo levotočivé. Smysl kruhové 

polarizace je dán směrem navinutí závitů.  

Jednoduchá šroubovicová anténa vyzařuje ve třech různých módech, normálním 

(nebo normálovém), axiálním (nebo také osovém) a kónickém. 

3.1 Analytický popis šroubovice 

Pro naše účely je vhodné šroubovici v souřadném systém nasměrovat podél osy z. 

Geometrické uspořádání šroubovice je vidět na Obr. 1, kde ρ je poloměr šroubovice; S je 

vzdálenost mezi závity; L délka jednoho závitu; α je úhel stoupání; Z0 je výška počátku 

šroubovice;  je jednotkový vektor ve směru vinutí [3]. 

 

 

Obr. 1 Geometrické uspořádání šroubovice 
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Linii šroubovice můžeme popsat vektorem 

 (1) 

který ukazuje z počátku souřadnic na kterýkoliv bod na šroubovici. 

Souřadnice x a y jsou dány rovnicemi 

 
(2) 

 
(3) 

Vzdálenost mezi závity můžeme zapsat jako . Souřadnice z je potom dána 

rovnicí 

 (4) 

kde l je vzdálenost podél šroubovice ve směru vektoru . Kombinací těchto rovnic získáme 

rovnici 

 (5) 

která popisuje kterýkoliv bod na šroubovici. Jednotkový vektor  popisující linii 

šroubovice je definován jako 

 (6) 

Z Obr. 1 je patrné, že poloměr šroubovice ρ vypočteme jako 

 (7) 

Dosazením rovnice (7) do (5) a výsledku do rovnice (6) a její úpravou získáme výraz pro 

jednotkový vektor 

 (8) 
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Nakonec můžeme využitím rovnic 

 (9) 

 (10) 

přepsat jednotkový vektor do cylindrických souřadnic 

 (11) 

3.2 Normální mód 

Limitní případy šroubovice jsou lineární a smyčková anténa. Za podmínky, že úhel 

stoupání α = 0° je vinutí zploštělé a šroubovice se tak redukuje na smyčkovou anténu 

s N závity. Naopak při α = 90° se šroubovice redukuje na lineární vodič. Skutečná 

šroubovice se zformuje pro úhel stoupání v rozmezí 0° < α < 90°. 

 

Obr. 2 Šroubovicová anténa a její model 

Z této skutečnosti vychází model antény na Obr. 2, který je složen z N malých 

smyček a N krátkých dipólů. Pole ve vzdálené oblasti tak můžeme popsat jako součet 

příspěvků smyček a dipólů. 

Vzhledem k tomu, že rozměry šroubovice jsou malé, proud v celé délce šroubovice 

je konstantní v amplitudě i fázi a tvar svazku ve vzdálené zóně je nezávislý na počtu 

smyček a dipólů. 
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V normálním módu je vyzařované pole maximální v rovině kolmé na osu antény 

a minimální v ose antény. Tento mód se zformuje za podmínky, že obvod šroubovice je 

menší než vlnová délka. 

 

 

 

Obr. 3 Souvislost složek pole se šroubovicí, dipólem a smyčkou 

Elektrické pole krátkého dipólu má jen složku Eθ a jeho hodnota je dána 

 (12) 

kde I je amplituda proudu protékajícího dipólem; r je vzdálenost k bodu pozorování; L je 

délka dipólu. 

 

Obr. 4 Šroubovice složená z dipólů a smyček 

Elektrické pole malé smyčky má jen složku Eφ a jeho hodnota je dána 
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 (13) 

kde  

 (14) 

je plocha smyčky a D je průměr smyčky. 

Celkové pole šroubovicové antény ve vzdálené zóně získáme superpozicí dílčích polí 

smyček a dipólů. 

 (15) 

Směrová charakteristika normálního módu pro obě části pole θ a φ 

 (16) 

 

 

Obr. 5 Směrová charakteristika normálního módu 

3.3 Axiální mód 

Z praktického hlediska je významnější axiální mód. V tomto módu existuje jen jeden 

hlavní lalok a maximum vyzařování je v ose šroubovice tak, jak je schematicky naznačeno 

na Obr. 6. 
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Obr. 6 Směrová charakteristika axiálního módu 

Pro vyjádření elektrického pole axiálního módu neexistují jednoduché analytické 

rovnice. 

 

Obr. 7 Vyzařované složky pole šroubovicí 

Celkové elektrické pole můžeme přímo vypočítat integrací příspěvků proudových 

elementů po délce šroubovice. Předpokládáme, že proud je postupná vlna s konstantní 

amplitudou. Proud v libovolném místě šroubovice můžeme zapsat jako 

, (17) 

kde l je délka vodiče z počátku k libovolnému bodu na šroubovici; substituce kvůli 

zjednodušení výrazu 
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; (18) 

LT je celková délka šroubovice; p je fázová rychlost vlny;   je azimutální souřadnice 

zdroje;  je azimutální souřadnice bodu pozorování;  je jednotkový vektor podél 

šroubovice 

. (19) 

Vektorový magnetický potenciál v libovolném bodě v prostoru je dán 

 (20) 

kde a je poloměr šroubovice; a kvůli zjednodušení výrazu substituce 

; (21) 

. (22) 

Nakonec můžeme vyjádřit složky  a  elektrického pole jako 

 (23) 

 (24) 

Celkové pole šroubovicové antény ve vzdálené zóně získáme superpozicí dílčích polí 

 

 (25) 

3.4 Kónický mód 

Posledním módem šroubovicové antény je tzv. kónický mód, který ale není příliš 

často používaný. Jak je vidět z Obr. 8, anténa vyzařuje do tvaru jakéhosi V, kdy podél osy 

antény je minimum vyzařování, a maxima jsou v určitém úhlu od osy. 

Aby se kónický mód ve šroubovici vybudil, musí být obvod závitů větší než vlnová 

délka λ. 
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Obr. 8 Směrová charakteristika kónického módu 
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4. Quadrifilární šroubovicová anténa (QHA) 

4.1 Představení QHA 

Základní forma rezonanční quadrifilární šroubovicové antény byla vynalezena Dr. C. 

C. Kilgusem z laboratoří aplikované fyziky na John-Hopkinsově univerzitě v Silver Spring 

ve státě Maryland, USA v roce 1968 a publikována byla v prosinci 1970 v The Microwave 

Journal [4]. 

QHA je složena ze dvou bifilárních vynutí se společnou osou, která jsou na sebe 

kolmá. Každé z bifilárních vynutí je tvořené dvěma identickými šroubovicovými elementy 

na společné ose posunutými vůči sobě o 180° a příčně spojenými. Délka každého takového 

elementu je , kde M je celé číslo. Je-li M liché, pak svorky naproti napájecím jsou 

otevřené, naopak pro sudá M jsou „nenapájecí“ svorky zkratované. 

 

Obr. 9 Quadrifilární šroubovicová anténa 

Vznikla tak šroubovicová struktura se čtyřmi napájecími svorkami. Každou ze 

svorek napájíme signálem, který je fázově posunutý o 90° oproti předchozímu. První 

svorku tedy napájíme signálem bez fázového posunu, druhou svorku signálem o 90° 

posunutým oproti prvnímu, signál na třetí svorce je oproti první posunutý o 180° a konečně 

čtvrtou svorku napájíme signálem s 270° fázovým posunem oproti první svorce. Směr 

jednotlivých vinutí a pořadí napájecích svorek jsou dány požadovanou polarizací vlny, 
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levotočivou nebo pravotočivou. Způsobům napájení se budeme podrobněji věnovat dále 

v samostatné kapitole. 

4.2 Funkce QHA 

Funkci QHA vysvětlíme na struktuře se závitem délky λ/2. Jak již bylo zmíněno 

výše, QHA je kombinací dvou bifilárních šroubovic se společnou osou a vzájemně 

kolmých. 

Jedna z možností, jak si takovouto bifilární šroubovici představit, je vyjít ze 

čtvercové smyčky o obvodu λ tak, jak je vidět na Obr. 10. Každá strana smyčky je tedy 

tvořena vodičem o délce λ/4 a napájecí svorky jsou vytvořené přerušením smyčky ve 

středu spodní strany. Z každé napájecí svorky až k protilehlému bodu vede po obvodu 

smyčky vodič dlouhý λ/2 (na Obr. 10 označeno jako lE). Takováto smyčka vyžaduje 

symetrické napájení. 

 

Obr. 10 Čtvercová smyčka 

Nyní postoupíme ve vytváření QHA o další krok. Představme si válec o průměru λ/4 

vložený do smyčky tak, že napájecí svorky budou ležet na spodní podstavě válce. Poté 

uchopíme horní i spodní podstavu do rukou a otočíme horní podstavou o polovinu otáčky. 

Vznikne struktura na Obr. 11. Vidíme, že obě svislé strany čtvercové smyčky se staly 

šroubovicí s polovinou závitu ovinuté okolo povrchu myšleného válce. Vzhledem k tomu, 

že délka vodiče původně svislých a nyní zakřivených stran je stále stejná, došlo ke 

zkrácení osové délky lP, která je nyní menší než λ/4. Dále už jen zbývá vzít identickou 
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smyčku a pootočit ji o 90° kolem společné osy a vznikne struktura z Obr. 9 – quadrifilární 

šroubovicová anténa. 

 

Obr. 11 Bifilární smyčka 

Dále se budeme zabývat způsobem, jakým taková struktura vyzařuje. Čtvercová 

smyčka s obvodem délky λ je v podstatě skládaný dipól, kdy horní dipól je napěťově 

napájený spodním dipólem. V tomto uspořádání proudy v horní i spodní straně smyčky 

tečou stejným směrem, jak je vidět na Obr. 10. Horizontálně polarizovaná pole vytvořená 

těmito proudy jsou tak ve fázi. Tato dvě pole společně vytváří klasický tvar svazku dipólu. 

Hlavní laloky se nacházejí po obou stranách roviny smyčky a jsou na ní kolmé. Místa, kde 

anténa nevyzařuje, se objeví po obou stranách horizontální osy mezi horní a spodní stranou 

smyčky. 

Ve svislých stranách smyčky proudy tečou opačným směrem, a to jak v horní, tak 

i spodní polovině. V důsledku toho jsou vertikálně polarizovaná pole vytvářená oběma 

polovinami každé svislé strany v protifázi. Jejich příspěvky dají ve výsledku nulu ve všech 

směrech. 

V bifilárním vinutí proudy v horní a spodní straně tečou opačným směrem 

v důsledku fyzické rotace horní strany. Pole produkovaná proudy jsou tak v protifázi 

a formují osové vyzařování. 
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Po stranách roviny tvořené horní a spodní stranou se pole úplně vyruší. Tudíž 

bifilární struktura po stranách nevyzařuje, na rozdíl od čtvercové smyčky, která má 

maximum vyzařování právě v tomto směru. Klasické laloky osového vyzařování, které 

vzniknou v důsledku příspěvků horní a spodní strany, se nyní objeví v ose od 

vrcholu k základně antény. Takovéto záření je horizontálně polarizované. 

Proudy tekoucí skrz šroubovicové části si zachovávají stejný směr jako na Obr. 10. 

Nicméně fyzická pozice každého proudového elementu v kroucených vertikálních vodičích 

je nyní posunuta do nové pozice. To má za následek odlišnou, ale odpovídající pozici 

a směrový vektor pro každé elementární pole vytvořené proudy v šroubovicových 

elementech. Podle očekávání součet všech těchto elementárních polí vyústí ve složené pole 

sestávající z obou polí, z horizontálně i vertikálně polarizovaného. 

4.3 Analytický popis QHA 

Jak již bylo zmíněno výše QHA, můžeme rozdělit na dvě bifilární šroubovice 

a každou z bifilárních šroubovic lze rozdělit na dvě jednoduché šroubovice. Kvůli 

jasnějšímu vysvětlení celkového elektrického pole vyzařovaného anténou rozdělíme 

takovouto jednoduchou šroubovici na dvě části, jmenovitě na šroubovicovou část a dvě 

vodorovná ramena vzdálená od sebe o vzdálenost H. Integrální rovnice pro vyzařování 

multiprvkové šroubovice byly odvozeny za předpokladu, že je anténa vyrobena z velmi 

tenkého vodiče, takže proudové rozložení podél šroubovicové části je aproximované 

sinovou funkcí. Elektrické pole vyzařované vodičem s proudovým rozložením  je dáno 

rovnicí (26). 

 (26) 

kde 

 (27) 

reprezentuje vzdálenost zdrojů od počátku souřadnic; 

 (28) 

je vzdálenost bodu pozorování od počátku souřadnic; ψ je úhel mezi r‘ a r; k je vlnové 

číslo a ω je úhlová frekvence. 
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Celkové elektrické pole vyzařované čtyřprvkovou šroubovicovou anténou pak 

můžeme vyjádřit jako 

 (29) 

kde  reprezentuje elektrické pole šroubovicových prvků a  je elektrické pole 

horizontálních vodičů. 

4.3.1 Elektrické pole šroubovicových prvků 

Na Obr. 12 je zobrazen jeden šroubovicový prvek QHA. Jedná se vlastně o vodič 

ovinutý kolem válce o poloměru d a axiální délce H. Předpokládáme, že vodič je dokonale 

vodivý. 

 

Obr. 12 Jeden šroubovicový prvek QHA 

V Obr. 12 je β úhel stoupání; (r‘, θ, φ) jsou sférické souřadnice zdrojů; (r, θ, φ) jsou 

sférické souřadnice bodu pozorování. 

Proudové rozložení na šroubovicové části můžeme obecně zapsat jako 

, (30) 

kde 

, (31) 



29 

 

, (32) 

, (33) 

Dosazením a úpravou dle [5] získáme popis proudu tekoucího šroubovicovým 

prvkem 

, (34) 

kde N je počet závitů jednoho prvku; I0 je amplituda proudu. 

Známe-li proudové rozložení jednoho šroubovicového prvku antény, můžeme 

vyjádřit φ a θ složky vyzařovaného elektrického pole z rovnice (26) s využití rovnice (34) 

a substituce 

. (35) 

 Složku θ vyzařovaného elektrického pole vyzařované jedním šroubovicovým 

prvkem pak můžeme zapsat jako 

 (36) 

kde N je počet závitů. 

Složku φ vyjadřuje rovnice 

 (37) 

která obsahuje členy K a Δ, které jsou kvůli zjednodušení rovnic rozepsány níže. 

 (38) 

jsou konstanty nezávislé na bodu pozorování a 

 (39) 

vyjadřuje geometrii šroubovicové části. 
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Stejný postup, který jsme použili u jednoho šroubovicového prvku, můžeme zobecnit 

i pro ostatní šroubovicové prvky. Musíme však mít stále na paměti předpoklad, že 

multiprvková šroubovice je čtyřnásobně kruhově symetrická a prvky (1, 3) a (0, 2) jsou 

napájeny kvadraturně. Složky elektrického pole šroubovicových prvků můžeme obecně 

zapsat jako: 

 (40) 

 (41) 

kde i = 0, 1, 2, 3 je pořadové číslo šroubovicového prvku, 

 (42) 

je složka vyjadřující kvadraturní napájení.  

Rovnice (40) a (41) obsahují členy K1 a Δi, které jsou kvůli zjednodušení rovnic 

rozepsány zvlášť. 

 (43) 

jsou konstanty nezávislé na bodu pozorování a 

 (44) 

vyjadřuje geometrii šroubovicové části. 

4.3.2 Elektrické pole vodorovných ramen 

Předpokládáme, že vodič je velmi tenký a dokonale vodivý, takže proudové 

rozložení je sinusové. Dále předpokládáme konstantní proudové rozložení na 

horizontálních ramenech IR = I0, to platí při nahrazení  nebo pro 

šroubovici malého průměru (2d << λ), pokud je efektivní délka aproximována fyzickou 

délkou vodiče . Elektrické pole pak můžeme vyjádřit jako: 

, (45) 
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, (46) 

kde ; n = 0, 1, 2, 3 je pořadové číslo horizontálního prvku. 

Všechny výše uvedené rovnice obecně vyjadřují složky elektrického pole ve 

vzdálené zóně vyzařovaného multiprvkovou šroubovicovou anténou. 

Celkové elektrické pole složek  a θ můžeme zapsat jako 

 (47) 

 

4.4 Parametry QHA 

Kritické parametry, které určují nebo ovlivňují vyzařovací charakteristiku QHA jsou 

délka vinutí, axiální výška, průměr šroubovice, úhel stoupání a počet závitů. 

4.4.1 Délka vinutí a axiální výška 

Délka vinutí lE jednoho šroubovicového prvku QHA zahrnuje délku šroubovicové 

části a délku vodorovných ramen až do středu pomyslného válce. Celková délka bifilární 

smyčky mezi napájecími svorkami je tedy 2lE. 

Axiální výška lP je výška vyzařující struktury. Vzhledem ke zkroucení smyčky je 

menší než délka vinutí lE, jak je patrné z Obr. 11. 

4.4.2 Průměr 

Obecně můžeme říci, že v aplikacích, kde se spokojíme s nízkým ziskem, se snažíme 

dosáhnout úzkého průměru, zatímco pokud záleží na vyšším zisku antény, preferujeme 

větší průměry. 

4.4.3 Úhel stoupání 

Pokud jsou všechny ostatní parametry nastaveny optimálně, má úhel stoupání β vliv 

na šířku svazku antény. Při vyšším úhlu stoupání vzniká širší svazek s nižším ziskem, 

naopak při nižším úhlu stoupání je dosaženo užšího svazku s větší ziskem. 
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4.4.4 Počet závitů 

Počet závitů N ve šroubovicové části antény je určený počtem otáček horizontální 

nenapájené části vzhledem k horizontální části s napájecími svorkami. Počet závitů není 

sám o sobě primárním parametrem ovlivňujícím vlastnosti antény. 

4.5 Napájení QHA 

Napájení QHA pomocí nesymetrického vedení – koaxiálního kabelu vyžaduje 

zvláštní pozornost. Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá bifilární smyčka je zařízení se 

symetrickým vstupem, je nutné použít nějaký typ symetrizačního členu. Kromě toho 

k získání jednosměrné vyzařovací charakteristiky QHA, musí být bifilární smyčky 

napájeny odděleně s relativním fázovým posuvem 90°. Navíc ještě smysl fázového posuvu 

určuje, ze kterého konce bude QHA vyzařovat. 

K napájení antény můžeme využít celou řadu různých členů, jako například složený 

symetrizační člen (angl. folded balun), symetrizační člen s rozděleným pláštěm (angl. 

split-sheath balun) nebo kombinaci 90°a 180° hybridních členů tak, jak je vidět na Obr. 13. 

Nicméně, chceme-li ušetřit váhu a zjednodušit konstrukci antény, můžeme použít 

originální způsob napájení, který využívá nekonečný symetrizační člen (angl. infinite 

balun) kombinovaný s novou metodou samofázování dvou bifilárních smyček, tím 

dosáhneme 90° fázového posuvu proudů smyček. 

 

Obr. 13 Napájení QHA 
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4.5.1 Příčkový vazební člen a 180° hybrid 

Příčkový vazební člen (nebo také kvadraturní vazební člen, Obr. 14) dělí vstupní 

výkon na dva výstupní se stejnou amplitudou, ale vzájemně posunuté o 90°.  

 

Obr. 14 Příčkový vazební člen 

Jedno z možných uspořádání příčkového členu (plenární příčkový hybridní člen) se 

skládá ze čtyř čtvrtvlnných ( ) vedení uspořádaných do čtverce. Vodorovné 

úseky mají charakteristickou impedanci  a svislé . Příčkový vazební člen 

není sám o sobě dostačující k vytvoření napájecí sítě pro QHA.  

Vzhledem k tomu, že potřebujeme vytvořit také 180° fázový posun, je vhodné použít 

i kruhový vazební člen (Obr. 15). 

Tento vazební člen se skládá z úseků vedení o celkové délce 1,5λ s impedancí  

pro čtvrtvlnné úseky ( ) i pro úsek délky . 

Fáze výstupních signálů závisí na tom, která ze čtyř bran je použita jako vstupní 

a které jako výstupní. Při buzení do brány 1 resp. 2 jsou výstupní signály v branách 2 a 3 

resp. 1 a 4 ve fázi. Při buzení do brány 3 resp. 4 jsou výstupní signály v branách 1 a 4 resp. 

2 a 3 v protifázi. 

Vhodným spojením příčkových a kruhových vazebních členů lze vytvořit vhodnou 

napájecí síť pro QHA. Více podrobností o těchto vazebních členech lze najít v [6]. 
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Obr. 15 Kruhový vazební člen 

4.5.2 Wilkinsonův dělič 

Wilkinsonův dělič (Obr. 16) se používá k rozdělení výkonu na dvě stejně velké části 

s nulovým vzájemným fázovým posuvem. Dělič se skládá z úseku  vedení 

s charakteristickou impedancí Z0, které se dále dělí do dvou úseků  vedení s impedancí 

. Rezistor o hodnotě 2Z0 slouží jako izolace mezi výstupy. 

Napájecí síť lze sestavit ze tří Wilkinsonových děličů, kdy první dělič rozdělí výkon 

na polovinu a další dva rozdělí každou polovinu znovu na dva stejné díly. Získáme tak 

čtyři signály se stejně velkou amplitudou, ale nulovým vzájemným posuvem. Potřebné 

fázové posuvy získáme připojením úseků vedení odpovídající délky. 

 

 

Obr. 16 Wilkinsonův dělič 

4.5.3 Diskrétní hybridní členy 

V dnešní době jsou k dostání hybridní členy ve formě diskrétních součástek 

určených pro povrchovou montáž. Jeden z obchodů zabývajícím se takovýmito 

součástkami můžeme najít na www.minicircuits.com. Kde si v katalogu můžeme vybírat 
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podle mnoha požadavků, např. podle počtu větví, požadované frekvence nebo amplitudové 

či fázové odchylky výstupů. Typické odchylky amplitud jsou v řádu desetin dB a fáze 

v řádu jednotek stupňů. 

4.5.4 Nekonečný symetrizační člen 

Při napájení pomocí nekonečného symetrizačního členu [7] je přívodní koaxiální 

kabel využit jako jedna polovina jedné bifilární smyčky, jak je patrné z Obr. 17. Na konci 

koaxiálního kabelu je střední vodič zkratován k protější polovině smyčky. Druhý konec 

protější poloviny smyčky je připojen k vnějšímu vodiči koaxiálního kabelu, tím je smyčka 

uzavřená. Druhá polovina smyčky je tvořena pevným vodičem o stejném průměru, jako je 

vnější průměr koaxiálního kabelu. Tím je vytvořena jedna celá smyčka šroubovice. 

Při provozu se proud tekoucí vnitřním vodičem koaxiálního kabelu objeví 

v napájecím bodě, odtud teče do pevné poloviny smyčky. Proud tekoucí po vnitřní straně 

pláště koaxiálního kabelu doteče na jeho konec a dále pokračuje po vnější straně pláště. 

Tak se proud tekoucí napájecím vedením stane proudem tekoucím anténou, a to proto, že 

vnější část koaxiálního kabelu táhnoucí se od napájecího bodu k protilehlému bodu je nyní 

zářičem. Díky skinefektu je proud napájecího vedení tekoucí vnitřní částí koaxiálního 

kabelu úplně oddělený od anténního proudu tekoucího po povrchu koaxiálního 

kabelu/smyčky. 

 

Obr. 17 Smyčka s nekonečným symetrizačním členem 
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Vzhledem k tomu, že napájecí vedení je nyní symetrické vůči protilehlému bodu 

(protilehlý vůči napájecímu bodu), jsou proudy indukované v napájecím vedení stejné 

a tečou opačným směrem. Proudy se tak vzájemně vyruší a „odpojí“ napájecí vedení od 

smyčky. Tomuto způsobu zapojení se říká nekonečný symetrizační člen. 

4.5.5 Samofázovací napájení 

Jak již bylo zmíněno dříve, je nutné napájet QHA kvadraturně. Tento požadavek lze 

splnit využitím samofázovací metody [7]. Vzájemně kolmé bifilární smyčky jsou navrženy 

tak, že jedna smyčka je větší, než by odpovídalo požadované rezonanční frekvenci a má 

tak induktivní charakter, naopak druhá smyčka je menší a má tedy kapacitní charakter. Obě 

smyčky jsou napájeny paralelně. To je způsobeno tím, že svorky obou smyček jsou 

spojeny dohromady v napájecím bodě tak, jak je vidět na Obr. 18. 

 

Obr. 18 Napájení QHA s nekonečným symetrizačním členem 

Tato samofázovací metoda vyžaduje jen jeden napájecí koaxiální kabel a kterýkoliv 

z dříve zmíněných symetrizačních členů. Je zřejmé, že jedno rameno QHA je tvořeno 

napájecím koaxiálním kabelem, zatímco zbylá tři ramena jsou pevné vodiče. 

Větší induktivní smyčka je navržena tak, že na provozní frekvenci je její indukční 

reaktance XL rovna rezistenci R. Obdobně je navržena i menší kapacitní smyčka, takže její 

kapacitní reaktance XC je opět rovna rezistenci R. Vztah ±X = R je velmi důležitý, protože 

při splnění této podmínky získáme 90° fázový posuv mezi oběma smyčkami. Proud Iv 

tekoucí větší smyčkou se musí zpožďovat o 45°, zatímco proud Im v menší smyčce musí 

o 45° předbíhat. Jsou-li obě smyčky napájeny paralelně, je relativní fázový rozdíl mezi 

proudy tekoucími oběma smyčkami 90°, aniž bychom potřebovali další prvek. Rozměry 

smyček, které vedou ke správným fázovým poměrům, jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Tab. 2 Rozměry smyček při samofázovací metodě 

 Menší kapacitní smyčka Větší induktivní smyčka 

D [λ] 0,156 0,173 

lP [λ] 0,238 0,260 

Obvod smyčky [λ] 1,016 1,120 

Průměr vodiče [λ] 0,0088 

kde D je průměr myšleného válce, kolem kterého je bifilární smyčka navinuta a lp je 

axiální délka tak, jak je vidět na Obr. 11. Průměr vodiče je pouze doporučený, nedodržení 

jeho rozměru má za následek pouze pokles zisku v řádech desetin dB. 

 Rozměry jednotlivých smyček jsou voleny tak, aby ve struktuře rezonovaly dva 

různé módy (podobně jako například v patchové anténě s kruhovou polarizací). V případě 

antény pro příjem GPS pásma L1 na frekvenci fL1 = 1575,42 MHz větší induktivní smyčka 

rezonuje na frekvenci find = 1515,92 MHz a menší kapacitní na frekvenci 

fkap = 1655,63 MHz. 

 

Obr. 19 Normované amplitudy módu rezonujících v QHA 

Frekvence módů a tím i velikost smyček je volena tak, aby na požadované frekvenci 

(v našem případě 1575,42 MHz) měly oba módy stejnou amplitudu a fázový posuv mezi 

nimi byl přesně 90° tak, jak je naznačeno na Obr. 19 a Obr. 20. 
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Obr. 20 Fáze módu rezonujících v QHA 

Normovaná vstupní impedance větší induktivní smyčky je . Obdobně je 

vstupní impedance menší kapacitní smyčky . Normovaná vstupní admitance 

obou smyček je dána  a . Vzhledem k tomu, že jsou obě smyčky 

napájeny paralelně je celková vstupní admitance rovna  a QHA je tak 

přizpůsobena impedanci napájecího koaxiálního kabelu [8]. 
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5. Parametrická studie QHA 

5.1 Model QHA 

Parametrickou analýzu quadrifilární šroubovicové antény provedeme v simulátoru 

elektromagnetického pole CST Microwave Studio®. Musíme si proto vytvořit základní 

model, na kterém poté budeme sledovat vliv změny parametrů na vyzařovací vlastnosti 

antény. 

Základní model bude mít délku jednoho ramene λ/2, tedy svorky naproti napájecím 

budou zkratovány, a počet závitů bude N = 0,5. 

  

 

Obr. 21 Model QHA a její 3D směrová charakteristika 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 22 Směrová charakteristika antény v řezech 
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Obr. 21 zobrazuje model QHA a její simulovanou 3D charakteristiku. Na Obr. 22 

pak vidíme řezy směrovou charakteristikou v θ rovině pro φ = 0° a φ = 90°. Z pohledu na 

3D směrovou charakteristiku je zřejmé, že řez ve φ rovině má kruhový tvar. Z toho důvodu 

nepřinese při parametrické analýze významné výsledky, a proto nebude dále uváděn. 

Z grafů je patrné, že anténa dobře kryje celou horní hemisféru a je tak vhodná pro systémy 

družicové navigace. 

Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů modelu jsou shrnuty v následující Tab. 3. 

Tab. 3 Parametry simulované antény 

Frekvence [GHz] 1,575 

Zisk [dBi] 2,5 

Směr hlavního svazku [°] 3 

Šířka svazku na 3 dB [°] 142 

Úroveň postranních maxim [dB] -2,8 

Předozadní poměr [dB] 2,78 

Vzhledem k tvaru svazku se nepodařilo odečíst šířku svazku na 10 dB. 

5.2 Výsledky parametrické studie 

V předchozím kroku jsme vytvořili základní model antény. Nyní budeme měnit její 

jednotlivé parametry a sledovat jejich vliv na vyzařovací vlastnosti antény. 

Předpokládáme, že změnou některých parametrů dokážeme vyzařovací vlastnosti antény 

vylepšit. 

Tab. 4 Proměnné parametry modelu 

parametr rozsah krok 

průměr šroubovice D [λ] 0,25 - 1 0,25 

axiální délka [λ] 0,25 - 1 0,25 

počet závitů N [-] 0,5 - 2 0,5 

průměr vodiče [mm] 1 - 3 1 
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5.2.1 Průměr šroubovice 

Prvním parametrem šroubovice, který budeme měnit, je její průměr D. Průměr 

šroubovice budeme měnit v rozsahu 0,25 λ – λ s krokem 0,25 λ. 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 23 Směrová charakteristika modelu při změně průměru šroubovice 

 Tab. 5 Simulované parametry při změně průměru šroubovice 

Průměr 
šroubovice D [λ] 

G [dBi] 
Šířka svazku na 3 

dB [°] 
Šířka svazku na 

10 dB [°] 
Předozadní 
poměr [dB] 

0,25 2,51 71 139 2,83 

0,5 7,5 35,85 69,5 1,92 

0,75 6,9 27,9 131 6,2 

1 8,8 23,8 79 15,44 
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Obr. 24 Závislost zisku a předozadního poměru na průměru šroubovice 

 

 

Obr. 25 Závislost šířky svazku na průměru šroubovice 

Na Obr. 23 je zobrazena směrová charakteristika modelu antény v θ rovině pro 

φ = 0° a φ = 90°. Vidíme, že se zvětšujícím se průměrem se svazek na 3 dB zužuje a roste 

jeho směrovost a předozadní poměr. Šířka svazku na 10 dB pro liché násobky λ/4 klesá a 

pro sudé násobky λ/4 naopak stoupá (závislosti jsou zobrazeny na Obr. 24 a Obr. 25). Pro 

účely družicové navigace je použitelný průměr šroubovice jen λ/4, protože při větších 

rozměrech už anténa nekryje horní hemisféru rovnoměrně. 
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5.2.2 Axiální délka 

Dále budeme měnit axiální délku QHA v rozmezí 0,25 λ – λ s krokem 0,25 λ. 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 26 Směrová charakteristika modelu při změně axiální délky šroubovice 

 

Tab. 6 Simulované parametry při změně axiální délky šroubovice 

Axiální délka 
šroubovice lp [λ] 

G [dBi] 
Šířka svazku na 3 

dB [°] 
Předozadní poměr 

[dB] 

0,25 2,5 71,5 2,8 

0,5 -6,6 104 8,2 

0,75 0,9 47,5 0,04 

1 -2 84,5 0,41 

Vzhledem k tvaru svazku se nepodařilo odečíst šířku svazku na 10 dB. 
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Obr. 27 Závislost zisku a předozadního poměru na axiální délce šroubovice 

 

 

Obr. 28 Závislost šířky svazku na axiální délce šroubovice 

Z výše uvedených parametrů a grafů je patrné, že zisk, předozadní poměr a šířka 

svazku na 3 dB pro liché násobky λ/4 klesá a pro sudé násobky λ/4 naopak stoupá. Při 

axiální délce λ/2 anténa vykazuje největší předozadní poměr, ale maximum vyzařování je 

v opačném směru. 
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Jediná použitelná hodnota axiální délky pro družicovou navigaci je λ/4. Při větších 

hodnotách je svazek velmi deformovaný a postupně přechází do jakéhosi kónického módu, 

kdy anténa vyzařuje svazek tvaru „V“. 

5.2.3 Počet závitů 

Nyní se podíváme, jak se budou měnit vlastnosti antény při změně počtu závitů. 

Počet závitů budeme měnit v rozsahu 0,5 – 2 s krokem 0,5. 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 29 Směrová charakteristika modelu při změně počtu závitů šroubovice 

 

Tab. 7 Simulované parametry při změně počtu závitů šroubovice 

Počet závitů 
šroubovice N [-] 

G [dBi] 
Šířka svazku na 

3 dB [°] 
Šířka svazku na 

10 dB [°] 
Předozadní 
poměr [dB] 

0,5 2,5 70,5 -* 2,8 

1 3,9 57 98 3,37 

1,5 5,5 60 101 16,8 

2 4,9 64 -* 6,8 

*) vzhledem k tvaru svazků se nepodařilo odečíst 
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Obr. 30 Závislost zisku a předozadního poměru na počtu závitů šroubovice 

 

 

Obr. 31 Závislost šířky svazku na počtu závitů šroubovice 

 Z Obr. 30 je patrné, že hodnota zisku a odstupu maxima od minima mají při 

určitém počtu závitů (v tomto případě 1,5) své maximum a pro ostatní hodnotu počtu 

závitů jsou už jen nižší. Naopak se zdá, že šířka svazku má pro určitý počet závitů 

minimum (v tomto případě 1), ve všech ostatních případech je svazek už jen širší, to je 

vidět na Obr. 31. 
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 Parametrická analýza ukázala, že počet závitů má vliv hlavně na velikost zadního 

laloku, zisk a šířka svazku se příliš nemění. 

5.2.4 Průměr vodiče 

Posledním parametrem, který v rámci parametrické analýzy budeme měnit je průměr 

vodiče. Průměr budeme měnit v rozmezí 1 – 3 mm s krokem 1 mm. 

 
 

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 32 Směrová charakteristika modelu při změně průměru vodiče šroubovice 

 

Tab. 8 Simulované parametry při změně axiální délky šroubovice 

Průměr vodiče 
šroubovice p [mm] 

G [dBi] 
Šířka svazku na 3 dB 

[°] 
Předozadní poměr 

[dB] 

1 2,5 70,5 2,79 

2 2,95 78,5 4,2 

3 4 70 8 

Vzhledem k tvaru svazku se nepodařilo odečíst šířku svazku na 10 dB. 
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Obr. 33 Závislost zisku a předozadního poměru na průměru vodiče šroubovice 

 

Obr. 34 Závislost šířky svazku na počtu závitů šroubovice 

Z dat v Tab. 8 a Obr. 33 a Obr. 34 je patrné, průměr vodiče nemá velký vliv na zisk 

antény a šířku svazku. Naopak předozadní poměr se zvýšil poměrně významně. 

Díky parametrické analýze jsme získali představu, který jednotlivý parametr 

ovlivňuje jakou vlastnost antény a tím i tvar svazku. 
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6. Návrh QHA 

Vzhledem k tomu, že quadrifilární šroubovicová anténa je rezonanční struktura, je 

výchozím parametrem při jejím návrhu pracovní frekvence resp. vlnová délka. Dle zadání 

má být navržená anténa použitelná v oblasti družicové navigaci. Nejrozšířenějším takovým 

systémem je dnes NAVSTAR GPS provozovaný armádou Spojených států amerických. 

6.1 Výchozí rozměr antény 

Anténa bude pracovat v pásmu L1, kde je vysílán C/A kód dostupný civilním 

uživatelům i vojenský P(Y) kód, který je šifrovaný a přístupný pouze pro autorizované 

uživatele. Toto pásmo vysílá na frekvenci fL1 = 1575,42 MHz. Výchozí vlnová délka pro 

návrh antény je podle rovnice (48) λL1 = 190 mm. 

, (48) 

kde c je rychlost světla a f je pracovní frekvence antény. 

6.2 Možnosti realizace 

Při návrhu QHA a její následné realizace existuje několik cest, kudy se 

k požadovanému výsledku můžeme ubírat.  

První možnost, která přichází v úvahu, je realizace „jednoduché“ QHA, kde jsou 

rozměry všech ramen stejné. V tomto případě je ale nutné se vypořádat se složitější 

napájecí sítí, aby jednotlivá ramena byla napájena signálem s vhodnou amplitudou 

i fázovým posuvem. 

Jinou možností je využít sofistikovanější tvar QHA, kdy je správného fázování 

dosaženo nestejnými rozměry jednotlivých smyček – tzv. samofázovací metoda. 

6.2.1 Jednoduchá QHA s napájecí sítí 

Jak již bylo zmíněno dříve, je QHA složena ze čtyř identických šroubovicových 

elementů. Délka každého takového elementu je , kde M je celé číslo. Je-li M liché, 

pak svorky naproti napájecím jsou otevřené, naopak pro sudá M jsou „nenapájecí“ svorky 

zkratované. Pro délku jednoho ramene  budou tedy ramena zkratovaná dohromady. Počet 

závitů bude , vznikne tak struktura na Obr. 35. 
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Obr. 35 Quadrifilární šroubovicová anténa 

QHA je tedy šroubovicová struktura se čtyřmi napájecími svorkami, kde každou ze 

svorek napájíme signálem, který je fázově posunutý o 90° oproti předchozímu.  

Právě napájecí síť je třeba vyřešit. Existuje několik možností, jak takovouto síť vytvořit 

(kapitoly 4.5.1 – 4.5.4).  

Napájecí síť s příčkovými vazebními členy a 180° hybridem 

Pravděpodobně jako první řešení napájecí sítě každého napadne poskládat ji 

z jednodušších členů podle Obr. 13. Použijeme tedy jeden 180° hybrid a dva příčkové 

(90°) vazební členy, vznikne tak struktura na Obr. 36. 

 

Obr. 36 Napájecí síť pomocí příčkových vazebních členů a 180° hybridu 

Pro návrh obvodu a simulaci vlastností využijeme profesionální software AWR 

Microwave Office® a TX-LINE®. Celý obvod je navržen na substrátu firmy Rogers 

Duroid 6010 o tloušťce 0,635 mm a tloušťkou pokovení 18 μm [9]. 
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Obr. 37 S-parametry napájecí sítě 

Z Obr. 37 je patrné, že na pracovní frekvenci je S11 = -37,05 dB a šířka pásma pro 

přizpůsobení na 20 dB je 221 MHz, což odpovídá asi 14 %, a na 10 dB dokonce 538 MHz, 

což odpovídá asi 34 %. Rozdíl amplitud mezi největší a nejmenší amplitudou výstupních 

signálů je přibližně 0,1dB. 

 

Obr. 38 Fáze signálů jednotlivých ramen 

Na Obr. 38 jsou zobrazeny fáze jednotlivých signálů. Vidíme, že fáze mezi 

jednotlivými signály jsou téměř přesně 90°. 

Parametry takovéhoto obvodu jsou tedy srovnatelné s parametry diskrétních 

hybridních členů (viz 4.5.4). 

Napájecí síť s Wilkinsonovým děličem 

Jinou možností je sestavit napájení ze tří Wilkinsonových děličů výkonu tak, jak je 

vidět na Obr. 39 (podrobněji v kapitole 4.5.3). Obvod je navržen na stejném substrátu jako 

předchozí. 
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Obr. 39 Napájecí síť pomocí Wilkinsonových děličů 

 

 

Obr. 40 S-parametry napájecí sítě 

Na Obr. 40 jsou zobrazeny S-parametry napájecího obvodu z Wilkinsonových 

děličů. Vidíme, že S11 = -21,45 dB, šířka pásma na -20 dB je 439 Mhz, což je asi 28 %, 

a na -10 dB dokonce 2400 MHz, což odpovídá asi 152 %. Také si můžeme všimnout, že 

rozdíl amplitud největšího a nejmenšího signálu je asi 0,3 dB.
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Obr. 41 Fáze signálů jednotlivých ramen 

Obr. 41 zobrazuje fáze signálů jednotlivých ramen. Vidíme, že odchylka od 

ideálního 90° fázového posuvu je do 2°. Parametry tohoto obvodu jsou tak srovnatelné 

s parametry diskrétních hybridních členů (viz 4.5.4). 

Ukázali jsme si, že parametry takovýchto napájecích obvodů jsou velmi dobré a tyto 

obvody jsou tak vhodné k vytvoření napájecí pro QHA. Nevýhodou ale může být nutnost 

vyrobit plošný spoj, což sebou nese složitější výrobu a vyšší náklady. 

6.2.2 Modifikovaná samofázovací metoda 

Vhodnější cestou může být o trochu složitější návrh samotné šroubovicové struktury, 

které ale sebou přinese jedno důležité pozitivum a to velmi jednoduché napájení. Jednomu 

z takových možných návrhů se říká samofázovácí metoda. Níže popsaná metoda se od 

samofázovací metody popsané v kapitole 4.5.6 liší vynecháním symetrizačního členu. 

U tohoto způsobu napájení je jedna smyčka větší, než by odpovídalo pracovní 

frekvenci, a druhá smyčka menší, viz Obr 42. Konkrétní rozměry vypočtené podle Tab. 2 

jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Konkrétní rozměry smyček 

 Menší kapacitní smyčka Větší induktivní smyčka 

D [mm] 30 33 

lP [mm] 45 50 

Obvod smyčky [mm] 194 213 

Průměr vodiče [m] 1,7 
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kde D je průměr myšleného válce, kolem kterého je bifilární smyčka navinuta a lP je 

axiální délka tak, jak je vidět na Obr. 11. 

Ramena budou přímo připájena k pevnému koaxiálnímu kabelu, a to tak, že ve 

spodní části budou všechna ramena připájena k plášti a tím zkratována. V horní části je 

spojeno vždy jedno rameno menší smyčky s jedním ramenem větší smyčky, ty jsou poté 

spojeny buď s pláštěm (ramena A-B), nebo středním vodičem koaxiálního kabelu (ramena 

A‘-B‘). Koaxiální kabel bude přímo zapojen do konektoru. Anténa tak bude maximálně 

kompaktní a jednoduchá. 

 

Obr. 42 Struktura navrhované QHA 

Dvěma velmi důležitými parametry, které zásadně ovlivňují vyzařování struktury, 

jsou směr vinutí a spojení správných ramen smyček. 

Směr vinutí antény ovlivňuje polarizaci vyzařované vlny. V GPS navigaci se využívá 

signál s kruhovou pravotočivě orientovanou vlnou, proto anténa musí mít také 

pravotočivou polarizaci. Toho dosáhneme levotočivým (!!!) vinutím šroubovice. 

Dále chceme, aby anténa zářila od napájecího bodu ve směru osy z, tedy aby zářila 

v tzv. end-fire modu. Toho docílíme spojením ramen A-B a jejich připojením k plášti, 

a spojením ramen A‘-B‘ a jejich připojením ke střednímu vodiči koaxiálního kabelu. 

V případě propojení ramen A-B‘ a jejich spojením se středním vodičem, a spojením ramen 
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A‘-B a jejich připojením k plášti koaxiálního kabelu vznikne tzv. back-fire mód, anténa by 

tedy vyzařovala proti směru osy z. Více podrobností ke konstrukci QHA lze nalézt 

například v [10]. 

Parametry antény navržené samofázovací metodou si ověříme v simulátoru 

elektromagnetického pole CST Microwave Studio®. Ověříme tak, zda anténa září podle 

potřeb družicové navigace. 

 

Obr. 43 Model QHA v CST Microwave Studiu® 

Struktura bude navinuta z měděného vodiče o průřezu 1,5 mm
2. Pevný koaxiální 

kabel, který slouží zároveň i jako kostra antény je typu UT-085 s dielektrikem vyrobeným 

z PTFE, jehož rozměry jsou uvedeny v Tab. 10, více detailů lze nalézt v katalogovém listu 

[11]. 

 

Obr. 44 Detail napájení antény 
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Tab. 10 Rozměry koaxiálního kabelu UT-085 

Průměr vnitřního vodiče [mm] 0,5 

Průměr dielektrika [mm] 1.7 

Průměr vnějšího vodiče [mm] 2,2 

Při simulaci nás bude hlavně zajímat směrová charakteristika antény (Obr. 45 

a Obr. 46) a impedanční přizpůsobení k 50 Ω vedení – parametr S11 (Obr. 47). 

 

 

 

Obr. 45 3D směrová charakteristika antény – f = 1575,42 MHz 
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a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

 

c) φ-rovina 

Obr. 46 Směrová charakteristika antény v řezech – f = 1575,42 MHz [dBi] 

 

Z výše uvedených obrázků je patrné, že navržená anténa září v tzv. end-fire módu se 

ziskem přibližně 4,7 dBi. Směrová charakteristika antény velmi dobře kryje celou horní 

hemisféru a je tak vhodná pro systémy družicové navigace.  

 

 

 



58 

 

 

Obr. 47 Parametr S11 

Anténa je k 50 Ω vedení přizpůsobená na více než 20 dB, tzn., že se odrazí méně než 

0,1 % vstupujícího výkonu. Šířka pásma antény na -20 dB je 7,7 MHz, což odpovídá 

přibližně 0,5 %, na -10 dB je šířka pásma 189 MHz, což je asi 12 %. Další vlastnosti 

antény jsou shrnuty v Tab. 11. 

Tab. 11 Parametry simulované antény 

Frekvence [GHz] 1,575 

Zisk [dBi] 4,7 

Směr hlavního svazku [°] 2 

Šířka svazku na 3 dB [°] 141 

Šířka svazku na 10 dB [°] 174 

S11 [dB] -20,5 

Velkou výhodou takto navržené antény je, že nepotřebuje žádné další napájecí 

obvody, vhodných fázových posuvů je dosaženou samotnou konstrukcí antény. Anténa je 

tedy maximálně jednoduchá a výrobně levná. Nevýhodou však může být, že je poměrně 

úzkopásmová. 
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7. Realizace a měření prototypu QHA 

Náplní této kapitoly je popis realizace navržené quadrifilární šroubovicové antény 

a následně ověření její funkce, měření elektrických parametrů a porovnání realizovaného 

prototypu se simulovaným modelem antény. 

Vzhledem k tomu, že chceme, aby hotová anténa byla co nejjednodušší, bude 

realizována samofázovací metodou podle modelu v kapitole 6.2.2. 

 

Obr. 48 Struktura realizované QHA 

Struktura bude navinuta z měděného vodiče o průřezu 1,5 mm
2. Pevný koaxiální 

kabel, který slouží zároveň i jako kostra antény je typu UT-085 s dielektrikem vyrobeným 

z PTFE.  

Realizovaná anténa s rozměry smyček dle simulovaného modelu nevykazovala 

požadované vlastnosti (byla přeladěna do vyššího pásma). Postupným vývojem byly 

nalezeny vhodné rozměry uvedené v Tab. 12. 

Tab. 12 Skutečné rozměry antény 

 mm λ 

Axiální délka menší smyčky  48,7 0,256 

Axiální délka větší smyčky  51,8 0,273 

Průměr menší smyčky 31,6 0,166 

Průměr větší smyčky 35,2 0,185 
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7.1 Výroba antény 

Jak již bylo zmíněno, anténa bude navinuta z měděného vodiče. První překážkou 

v cestě k funkční anténě je nutnost správně vodič vytvarovat. Jednou z možností je pomoci 

si formou vyrobenou z válečku s vyfrézovanou drážkou, podle které vodič vytvarujeme. 

Válečky jsou potřeba dva, protože smyčky QHA mají díky samofázovací metodě rozdílné 

velikosti. Získáme tak poloviny smyček, které později spájíme dohromady. Válečky 

i „půlsmyčky“ jsou vidět na Obr. 49. 

 

Obr. 49 Válečky k vytvarování vodiče a poloviny smyček QHA 

V dalším kroku spájíme dohromady smyčky a poté je připojíme k semirigid 

koaxiálnímu kabelu, jehož konec je osazen standardním SMA konektorem. 

Aby anténa zářila správným směrem, je nutné smyčky spojit podle schématu na 

Obr. 50 (důvod je podrobněji popsán v kapitole 6.2.2). 

 

Obr. 50 Způsob spojení smyček QHA 

 Dvě spojené půlsmyčky, které vidíme na Obr. 51a, dále připojíme k semirigid 

koaxiálnímu kabelu, a to tak, že všechny volné konce drátů připájíme k vnějšímu plášti 

koaxiálního kabelu. Spojené konce jednoho páru půlsmyček připájíme také k plášti 

koaxiálního kabelu a spojené konce druhého páru ke střednímu vodiči. 
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a) Spojené půlsmyčky b) Připojené půlsmyčky k semirigid 

koaxiálnímu kabelu 

Obr. 51 Spojení dvou půlsmyček 

 Nyní máme půlsmyčky spojené a připájené ke koaxiálnímu kabelu, který je osazený 

konektorem, tím je výroba QHA v podstatě hotová (viz Obr 50). 

 V posledním kroku byla všechna ramena urovnána tak, aby vodorovná ramena byla 

opravdu vodorovná a se sousedními svírala úhel 90°, dále aby odpovídající si ramena nad 

sebou byla v zákrytu, také šroubovicová část antény musí mít správné rozměry a tvar, při 

pohledu shora musí být kruhová. Vzhledem k tomu, že jde o ruční výrobu, je jasné, že 

nepřesnostem se nevyhneme, nicméně je důležité, aby byly co nejmenší, jelikož mají 

podstatný vliv na vlastnosti antény. 

 

 

a) celek b) detail 

Obr. 52 Hotová quadrifilární šroubovicová anténa 

7.2 Měření antény 

V této kapitole se budeme věnovat měření vlastností realizované antény, konkrétně 

jde o přizpůsobení antény, polarizaci, směrovou charakteristiku a zisk. 
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7.2.1 Vstupní přizpůsobení 

Při dokonalém přizpůsobení antény ke zdroji signálu (případně k zátěži) nedochází 

na rozhraní k odrazům energie. V praxi dokonalého přizpůsobení dosáhnout nelze, a tedy 

k odrazům dochází vždy. Cílem přizpůsobení je, aby tyto odrazy byly co nejmenší. V praxi 

se za nejnižší rozumnou hodnotu odrazů považuje přibližně -10 dB. 

Měření vstupního přizpůsobení bylo provedeno pomocí jednokanálového 

vektorového analyzátoru Site Master S400A firmy Anritsu. 

 

Obr. 53 Parametr S11 realizované antény 

Z Obr. 53 je patrné, že anténa na frekvenci 1575,42 MHz vykazuje hodnotu RL 

přibližně 11 dB, odrazí se tedy méně než 1% výkonu. Šířka pásma realizované anténa na 

10 dB je přibližně 100 MHz, což odpovídá asi 6 %. 

7.2.2 Polarizace 

Měření polarizace bylo provedeno v bezodrazové anténní komoře v uspořádání dle 

Obr. 54. 
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Obr. 54 Uspořádání měřícího pracoviště [12] 

Polarizace elektromagnetické vlny je dána průmětem koncového bodu vektoru 

intenzity elektrického pole do roviny kolmé na směr šíření této vlny. 

Polarizaci antény jsme změřili metodou polarizační obálky pomocí vektorového 

analyzátoru ROHDE & SCHWARZ ZVA 40. Z naměřené obálky (Obr. 55a) jsme odečetli 

minimum a maximum výkonu (Tab. 13) a z nich vypočítali osový poměr (49). 

Tab. 13 Maximální a minimální výkon v polarizační obálce 

 dBm 

Pmin -54,98 

Pmax -53,28 

 

 (49) 
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a) polarizační obálka [dBm] b) polarizační elipsa [V] 

Obr. 55 Polarizační obálka a elipsa 

Anténa s ideální kruhovou polarizací má osový poměr rovný 1. Z naměřených 

výsledků vidíme, že naše realizovaná anténa nemá úplně ideální kruhovou polarizaci, 

nicméně se jí s osovým poměrem 1,22 velmi blíží. 

7.2.3 Směrová charakteristika a zisk 

Měření směrové charakteristiky a zisku bylo také provedeno v bezodrazové anténní 

komoře v uspořádání dle Obr. 54. Měření zisku a směrové charakteristiky probíhá v tzv. 

vzdálené zóně. Vzdálenou zónu určíme podle vzorce (50), kde D je největší rozměr antény, 

v našem případě 52 mm. 

 (50) 

Měření probíhalo ve vzdálenosti přibližně 4,25 m, takže podmínka měření ve 

vzdálené zóně byla splněna s velkou rezervou. 

Měření zisku vychází z radiokomunikační rovnice 

 (51) 

kde Pp je přijímaný výkon; Pv  je vysílaný výkon; Gp je zisk přijímací antény; Gv je zisk 

vysílací antény; L0  je ztráty volným prostorem. 

Ztráty volným prostorem vypočteme podle vztahu 

, (52) 
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kde R je vzdálenost mezi anténami. 

 Zisk antény jsme změřili srovnávací metodou s referenční anténou se známým 

ziskem. Jako referenční anténa byla využita trychtýřová anténa typu DRH10 se ziskem 

8,24 dBi na frekvenci 1575 MHz. 

 (53) 

 (54) 

kde Ppref je přijímaný výkon referenční anténou; Ppx  je přijímaný výkon měřenou anténou; 

Gref  je zisk referenční antény; Gx je zisk měřené antény. 

Odečtením rovnic (54) – (53) získáme rovnici (55) pro výpočet zisku měřené antény. 

Výkon přijatý referenční anténou je Ppref = -48,464 dBm. Výkon přijímaný měřenou 

anténou najdeme v samostatném souboru data.xlsx v příloze. Data byla změřena 

vektorovým analyzátorem ROHDE & SCHWARZ ZVA 40. 

 (55) 

 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 56 Směrová charakteristika realizované antény [dBi] 
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Tab. 14 Parametry realizované antény 

Frekvence [GHz] 1,575 

Zisk [dBi] 4,28 

Směr hlavního svazku [°] 3 

Šířka svazku na 3 dB [°] 166 

Šířka svazku na 10 dB [°] 176 

S11 [dB] -11,28 

Z výše uvedených výsledků vidíme, že realizovaná anténa má poměrně dobré 

vlastnosti pro využití v systémech družicové navigace. Zvlášť důležité je, že svou 

směrovou charakteristikou kryje horní hemisféru a vykazuje kruhovou polarizaci 

s pravotočivou orientací. Anténa je také poměrně dobře přizpůsobena k 50 Ω. 

7.3 Zhodnocení realizované antény 

Na následujících obrázcích a tabulce vidíme srovnání vlastností simulované 

a realizované antény. 

  

a) θ-rovina, φ = 0° b) θ-rovina, φ = 90° 

Obr. 57 Simulovaná a naměřená charakteristika [dBi] 
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Obr. 58 Simulovaný a naměřený parametr S11 

 Na Obr. 58 je patrné, že průběh S11 realizované má dvě lokální minima. To je 

způsobené tím, že v QHA rezonují dva módy (viz kapitola 4.5.6). V ideálním případě by 

obě špičky měly splynout v jednu a vytvořit tak hladký průběh parametru S11. Realizovaný 

vzorek nemá ideální poměr velikostí smyček. Splynutí minim by pravděpodobně došlo po 

prodloužení menší kapacitní smyčky. 

Tab. 15 Parametry simulované a realizované antény 

 simulace měření odchylka [%] 

Frekvence [GHz] 1,575 

Zisk [dBi] 4,7 4,28 9 

Směr hlavního svazku [°] 2 3 50 

Šířka svazku na 3 dB [°] 141 166 17 

Šířka svazku na 10 dB [°] 174 176 1 

S11 [dB] -20,5 -11,28 55 

Osový poměr [-] 1,14 1,22 7 

 

Z výše uvedeného srovnání je patrné, že se nám poměrně přesně podařilo dosáhnout 

vlastností simulované antény. Bylo ale nutné upravit rozměry ramen realizovaného vzorku 

tak, jak bylo zmíněno v kapitole 7. 
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit se s vlastnostmi quadrifilární šroubovicové antény 

a vysvětlit její fyzikální funkci. Dále jsem v simulátoru elektromagnetického pole vytvořil 

model QHA a provedl parametrickou analýzu. V další části práce jsem se věnoval nalezení 

vhodné struktury QHA pro použití v systémech družicové navigace s ohledem na její 

geometrické vlastnosti (rozměry, tvar) i elektrické parametry (zisk, tvar směrové 

charakteristiky, polarizace). Takto navrženou anténu jsem poté realizoval a její elektrické 

parametry změřil. 

První část práce je zaměřena na porozumění funkci quadrifilární šroubovicové 

antény. Pochopení funkce QHA je důležitým předpokladem k jejímu návrhu, ať už modelu 

v simulátoru elektromagnetického pole nebo i fyzického prototypu. V této části práce jsem 

se také seznámil s požadavky kladenými na anténu pro systémy družicové navigace. 

Dalším úkolem práce bylo provést parametrickou analýzu QHA a to proto, abych 

zjistil, který konkrétní parametr ovlivňuje danou vlastnost antény. Analýza byla provedena 

v simulátoru elektromagnetické pole CST Microwave Studio®. Z výsledků analýzy se sice 

dá vysledovat, který parametr má největší vliv na určitou vlastnost struktury, nicméně 

každá změna parametru ovlivní anténu jako celek, je tedy zřejmé, že „vše souvisí se vším“. 

Dále jsem se zaměřil na návrh konkrétní struktury pro použití v systémech družicové 

navigace, kde je důležitým parametrem oblast, kterou anténa kryje svou směrovou 

charakteristikou a pravotočivá kruhová polarizace. Struktura byla navržena modifikovanou 

samofázovací metodou, kdy byl vynechán symetrizační člen. Výsledná anténa je tak 

maximálně jednoduchá a výrobně levná. Před samotnou realizací jsem navrženou anténu 

nasimuloval v CST Microwave Studiu®, abych si ověřil její vlastnosti. Simulace ukázala, 

že struktura splňuje požadavky kladené na anténu pro družicovou navigaci. 

Následovala samotná realizace prototypu antény a její měření. Při měření jsem zjistil, 

že vyrobená anténa má z hlediska družicové navigace dobré vlastnosti (směrovou 

charakteristiku a polarizaci), ale je přeladěná do vyššího pásma, a to i když byly dodrženy 

rozměry simulovaného modelu. Následným vývojem (zvětšením smyček) jsem dospěl ke 

vzorku, který má vhodné vlastnosti ve správném frekvenčním pásmu. 
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Uvedený rozdíl mezi rozměry modelu a prototypu mohl být způsoben několika 

faktory. Prvním z nich může být nevhodně nastavený simulátor elektromagnetického pole, 

např. řídká mřížka. Je tedy vhodné simulaci provádět s vyšší hustotou mřížkou. Větší 

množství buněk má velký vliv na výpočetní náročnost simulace, je tedy nutné nalézt 

kompromis. 

Pravděpodobnějším faktorem, který způsobil rozdíl v rozměrech, jsou nepřesnosti při 

výrobě vzorku.  Je nezbytně nutné, aby vodorovná ramena byla opravdu vodorovná a se 

sousedními svírala úhel 90°, dále aby odpovídající si ramena nad sebou byla v zákrytu, 

také šroubovicová část antény musí mít správné rozměry a tvar, při pohledu shora musí být 

kruhová. Dále je důležité, aby přechod mezi šroubovicovou a vodorovnou částí ramene byl 

co možná nejostřejší. Také přesnost napájecího bodu má vliv na vlastnosti antény. Všechny 

tyto nepřesnosti nepříznivě ovlivňují vazby mezi jednotlivými složkami 

elektromagnetického pole vyzařovaného anténou a tím ovlivňují vyzařování a také 

přizpůsobení. Při vývoji antény byl použit semirigid koaxiální kabel, který byl opakovaně 

tepelně namáhán při pájení smyček. Je velmi pravděpodobné, že tepelné namáhání vedlo 

k degradaci vlastností dielektrika a tím i ke zhoršení hodnoty vstupní impedance antény 

resp. přizpůsobení. 

S ohledem na výsledky měření v porovnání s teorií (simulací) lze konstatovat, že 

anténa realizovaná v rámci této diplomové práce vykazuje požadované vlastnosti a je tak 

vhodná k provozování v systémech družicové navigace. 
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