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1. ÚVOD 

Vývoj a výroba mikrovlnných antén vyžaduje měření  jejich parametrů, neboť i při použití 
počítačů se vývoj antén  často provádí teoreticky za značně zjednodušujících  předpokladů a 
je nutno řešení prověřit experimentálně. Na  druhé straně se mnohé problémy anténní 
techniky řeší  experimentálně - např. zjišťování směrů, kde nevyzařuje  fázovaná anténní 
soustava. Velký význam má měření parametrů  antén ve výrobě. Statistické vyhodnocování 
slouží jak pro zpřesnění tolerancí, tak i pro zvyšování kvality výrobků. Vhodným 
uspořádáním lze měřit libovolnou anténu buď v blízké nebo ve vzdálené zóně. Významné 
faktory jsou náklady, rozměry a složitost jednotlivých dílů, které budou v mnoha případech 
vést k preferenci jednoho typu měření nad jiným. Obecně měření ve vzdálené zóně je 
výhodnější pro antény v nižších frekvenčních pásmech a když se vyžadují pouze jednotlivé 
řezy. Blízká zóna je výhodnější pro vyšší frekvence a když se vyžaduje kompletní vyzařovací 
charakteristika včetně měření polarizačních vlastností. Každý typ měření má další podtypy, 
které mají určité výhody a nevýhody a to způsobuje, že je velice obtížné obecné srovnání 
mezi technikami měření v blízké a vzdálené zóně. Proto ani přehledné srovnání jednotlivých 
metod měření, které nabízí tab. 1 neplatí bez výjimek a je nutné pečlivě zvážit všechny 
výhody a nevýhody pro konkrétní použití.  

Budeme uvažovat tři oblasti. V bezprostřední blízkosti  antény převládají reaktivní složky 
nad vyzařovanými  složkami. Tuto oblast nazveme reaktivní blízká zóna. Obvyklé  kritérium 
pro hranici této oblasti je vzdálenost  
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kde λ je vlnová délka, λ = c/f, c je rychlost šíření ve volném prostoru (c = 299 792 458 m/s) a 
f je frekvence. Intenzita reaktivních složek rychle klesá se vzdáleností od antény, takže se 
reaktivní složky  stanou brzy zanedbatelné ve srovnání s vyzařovanými  složkami. To lze 
dobře dokumentovat pro elementární dipól, viz příloha A. Podobné závěry platí pro 
elementární magnetický dipól (smyčku), kdy se vymění role elektrického a magnetického 
pole a i další elektricky malé antény (velikost menší než zhruba vlnová délka). Pro elektricky 
velké antény se oblast, kde převládají vyzařované složky, dělí na  zářivou blízkou a vzdálenou 
zónu. V dalším budeme označení  "zářivý" vynechávat. Vzdálená zóna se pro elektricky velké  
antény, které mají D>> λ, kde D je největší rozměr antény,  zpravidla uvažuje pro vzdálenost 
Rf určenou vztahem 
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Jak kriterium pro určení blízké reaktivní zóny, tak pro určení vzdálené zóny není nijak 
pevně dané a různí autoři používají odlišné hodnoty (tato hodnota odpovídá kvadratické 
chybě 22,5o na okraji antény). Podrobnější rozbor je uveden v příloze A. Poznamenejme, že v 
literatuře se také často používá  dělení na blízkou, Fresnelovu a Fraunhoferovu zónu. Proti  
tomuto dělení lze uvést různé námitky - např. u antén, které  nejsou fokusovány do 
nekonečna, může být Fresnelova zóna ve větších vzdálenostech než Fraunhoferova zóna, a 
proto v dalším nebudeme toto rozdělení používat. 
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Tab. 1. Srovnání jednotlivých metod měření antén 
Blízká zóna Vzdálená zóna 

 Rovinné 
snímání 

Válcové 
snímání 

Kulové 
snímání 

Venkovní 
pracoviště 

Bezodrazová 
komora 

Kompaktní 
měření 

Cena zařízení Nízká Střední Střední 
Vysoká 

(hodnota 
pozemku) 

Střední Velmi vysoká 

Provozní 
náklady 

Střední Střední Střední 
Vysoké 

(vzdálenost) 
Střední Střední 

Složitost Střední Střední Vysoká Střední Nízká Vysoká 
Antény s 

velkým ziskem 
Vynikající Dobré Dobré Adekvátní Adekvátní Vynikající 

Antény s 
malým ziskem 

Špatné Dobré Dobré Adekvátní Dobré Vynikající 

Vysoká 
frekvence 

Vynikající Vynikající Vynikající Dobré Špatné Vynikající 

Nízká 
frekvence Špatné Špatné Dobré Dobré Uspokojivé Špatné 

Měření zisku Vynikající Dobré Dobré Vynikající Dobré Vynikající 
Blízké 

postranní 
laloky 

Vynikající Vynikající Vynikající Dobré Špatné Vynikající 

Vzdálené 
postranní 

laloky 
Adekvátní Vynikající Vynikající Dobré Špatné Dobré 

Nízké 
postranní 

laloky 
Vynikající Vynikající Vynikající Proměnné Špatné Dobré 

Osový poměr Vynikající Vynikající Vynikající Dobré Špatné Dobré 
Simulace 

nulové 
gravitace 

Vynikající 
(horizontální 

režim) 
Špatné 

Dobré 
(horizontální 

režim) 
Špatné Špatné Špatné 

Vícenásobné 
odrazy 

Dobré Dobré Dobré Adekvátní Adekvátní Dobré 

Počasí Vynikající Vynikající Vynikající Špatné Vynikající Vynikající 
Utajení Vynikající Vynikající Vynikající Špatné Vynikající Vynikající 

Rychlost 
(úplné měření) 

Vynikající Dobré Uspokojivé Uspokojivé Uspokojivé Uspokojivé 

Rychlost 
(jednotlivé 
řezy) 

Dobré Uspokojivé Uspokojivé Vynikající Vynikající Vynikající 

Mechanické 
měření 
povrchu 

Vynikající Ne Ne Ne Ne Ne 

Přístup k 
anténě 

Vynikající Vynikající Vynikající Dobrý Dobrý Uspokojivý 

Vyrovnání 
antény 

Snadné Střední Obtížné Střední Střední Obtížné 

 

Výzkum metod měření v blízké zóně se prováděl na  univerzitách a výzkumných ústavech 
zvláště v USA a SSSR v sedmdesátých letech. V sedmdesátých letech jsem byl se svými 
spolupracovníky zřejmě jediný, kdo se touto problematikou v Československu intenzivněji 
zabýval [1] - [11]. Na začátku osmdesátých let si někteří  výrobci antén sami tato pracoviště 
vybudovali a dnes se tyto metody intenzivně používají nejen ve výzkumu, ale i ve  výrobě, 
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neboť je možné tato pracoviště zakoupit od několika specializovaných výrobců – např. MI 
Technologies nebo Nearfield Systems Inc. [12] – podle velikosti snímacího mechanizmu a 
použitého mikrovlnného přijímače a vysílače se jedná o částku řádově milion dolarů). 

Obecně má měření v blízké zóně následující výhody: 

a) úplná charakteristika antény 

b) minimální požadavky na velikost pozemku 

c) vhodné umístění měřícího pracoviště 

d) minimální problémy s odrazy od země a okolních předmětů 

e) zlepšení ochrany hospodářského, popř. jiného, tajemství 

f) vyloučení vlivu počasí 

g) nepohyblivá anténa (při snímání na rovině) 

h) rychlejší měření 

i) jednoduchá modifikace na měření povrchu antény. 

 

2. MĚŘENÍ VE VZDÁLENÉ ZÓN Ě 

Měření ve vzdálené zóně byla nejobvyklejší metoda  měření antén, kdy se vyzařovací 
diagram získá měřením amplitudy vektoru elektrického pole E ve vzdálené zóně. Aby se 
zaznamenaly amplitudy a fáze jako funkce úhlu, montuje se měřená anténa na zařízení, které 
umožní otáčení (popř. natáčení) pro různé úhly vzhledem k vysílací anténě. Amplituda a fáze 
se zaznamenává jako funkce úhlů, aby se získaly požadované měřené vyzařovací 
charakteristiky. Pro určité aplikace se upřednostňuje měření ve vzdálené zóně pro určení 
amplitudové a (nebo) fázové charakteristiky měřené antény. Jsou to případy  antén s malým 
ziskem pod 1 GHz a případy, kdy se vyzařovací charakteristiky vyžadují pouze pro některé 
roviny. Na tradičních pracovištích pro měření antén ve vzdálené zóně se musí přijímací a 
vysílací anténa oddělit dostatečně velkou vzdálenosti, aby se docílilo požadované prostředí 
vzdálené zóny. Měřená anténa se ozařuje pomocnou anténou zdroje, aby se vytvořila téměř 
rovinná fázová plocha nad celou elektrickou aperturou měřené antény. Použijeme-li kriterium 
(2), je změna fáze na okraji antény vzhledem ke středu <22,5°.  

Na výběr pracoviště existuje řada požadavků. Hlavní požadavek je, aby se simulovalo co 
nejlépe pracovní prostředí měřené antény ve vzdálené zóně. Podle velikosti měřené antény 
může být měření ve vzdálené zóně prováděné ve venkovním prostředí nebo uvnitř místnosti. 
Volba vhodného pracoviště závisí na mnoha faktorech: 

- Dosažitelnost, přístup a náklady na nemovitost (pozemek), vhodnou pro kvalitní měření 

- Počasí 

- Rozpočet 

- Otázky utajení, frekvence měření a rozměry apertury 

- Požadavky na manipulaci s anténou 

- Požadavky na přesnost měření vyzařovacích charakteristik a zisku 

Měření ve vzdálené zóně se často považuje za levnější než měření v blízké zóně. Když se 
však uvažuje hodnota nemovitostí (pozemků) pro venkovní vzdálenou zónu, může se situace 
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zcela změnit. Měření ve vzdálení zóně v bezodrazové místnosti (anechoické komoře) je 
možné buď pro dostatečně elektricky malé antény (ve srovnání s vlnovou délkou), nebo 
pomocí kompaktní metody (compact range). Měření ve vzdálení zóně v bezodrazové 
místnosti (anechoické komoře) pomocí kompaktní metody by vlivem větších rozměrů 
místnosti a ceny reflektorů pro kompaktní metodu stálo 3 - 4 více než rovinné snímání v 
blízké zóně, které je schopné testovat antény se stejnými rozměry apertury,. Výhody měření 
ve vzdálené zóně jsou v tom, že měřením obdržíme přímo  vyzařovací diagram a že lze tuto 
metodu relativně snadno  automatizovat s použitím počítače, který řídí měření a sběr  dat. 
Pokud nás zajímají pouze amplitudové charakteristiky, je možné používat pouze přijímač, 
který měří pouze amplitudu a je podstatně levnější.  Tato metoda má však několik nevýhod. 
Měřicí pracoviště  je velmi rozsáhlé, aby pomocná anténa (indikátor pole) byla  ve vzdálené 
zóně měřené antény, kdy vzdálenost Rf je, s výjimkou malých antén, zpravidla stovky metrů. 
Protože nás zajímají vyzařovací  diagramy ve „volném prostoru“, je nutné umístit měřenou  a 
pomocnou anténu na speciální věže, aby úroveň rušivých  signálů byla co nejnižší. Proto se 
věnuje  značná pozornost měření v blízké zóně, které nemá uvedené  nedostatky.  

 

2.1. Měření ve vzdálené zóně v anechoické komoře 

Pokud to kombinace rozměrů apertury antény a pracovní frekvence dovolí lze dělat měření 
v místnosti. Ze vztahu (2) plyne pro danou vzdálenost a vlnovou délku maximální velikost 
antén. Speciální místnost se obvykle pokrývá útlumovým materiálem, který je navržený tak, 
aby vysoce pohlcoval vlny pro měřené frekvence. Tyto útlumové materiály omezí odrazy od 
stěn, podlahy a stropu, které se mohou kombinovat s hlavním signálem a tím poškozovat 
rovnoměrné ozáření (jak amplitudové, tak i fázové) měřené antény. Změna rovnoměrného 
ozáření může silně ovlivňovat přesné měření jak zisku, tak i úrovně postranních laloků. 

 

2.2. Kompaktní metoda (compact range) 

Jestliže rozměry apertury antény a frekvence měření způsobí, že přímé ozáření ve vzdálené 
zóně v bezodrazové místnosti není praktické, lze použít speciálně tvarované reflektory. Tyto 
reflektory fokusují vysokofrekvenční energii do rovinné vlny pro mnohem kratší vzdálenost, 
než by se musela normálně použít při šíření kulové vlny podle vztahu (2). Tato kombinace 
reflektorů se obvykle nazývá „kompaktní metoda“ („compact range“), protože reflektory se 
navrhnou tak, aby vytvářely rovinnou vlnu ve vzdálenosti podstatně kratší než vyžaduje vztah 
(2). Kompaktní metoda se používá v mnoha variantách včetně variant s jedním nebo dvěma 
reflektory. Kompaktní metoda je nákladná a existuje mnoho faktorů, které ovlivňují vlastnosti 
této metody. Nastavení reflektorů a tolerance ploch, je kritická při vytváření rovnoměrné 
rovinné elektromagnetické vlny v oblasti měřené antény. Při návrhu, instalaci a provozu 
kompaktní metody se musí velice pečlivě uvážit i další faktory jako je vazba mezi měřenou 
anténou a napáječem, frekvenční pásmo napáječe, difrakce na hranách a odrazy v místnosti. 
V mnoha případech bude systém měření v blízké zóně s vhodnými rozměry poskytovat 
podobné možnosti jako kompaktní metoda se zlomkem nákladů na toto zařízení. 

 

2.3. Měření ve vzdálené zóně na venkovním pracovišti 

Antény, které jsou příliš velké pro měření uvnitř místnosti se mohou měřit na venkovním 
pracovišti. Existuje obrovské množství variant včetně zvednutého, skloněného, měření ve 
„volném prostoru“, se zrcadlovým odrazem, ale také řada jiných netradičních typů. Volba 
bude záviset zejména na topologii pracoviště a požadované úrovni přesnosti. Ve všech 
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případech se vyžaduje pečlivý návrh, aby se udrželo rovnoměrné rozložení amplitudy a fáze 
po celé apertuře měřené antény, takže se nebude zkreslovat měřená vyzařovací charakteristika 
nebo zisk. Ovšem se vzrůstem vzdálenosti mezi  oběma anténami je obtížné udržet úroveň 
rušivých signálů  způsobených odrazy od země a okolních předmětů. Obvykle se  požaduje 
úroveň menší než -30 dB a pro přesná měření menší  než -40 dB. Interference odraženého 
signálu, který je o 30 dB menší než přímý signál může způsobit chybu zisku ± 0,25 dB a 
podstatnou změnu měřených postranních laloků (pro antény s velmi nízkými postranními 
laloky je tento případ zcela nevyhovující).Velikost odrazů od země lze vypočítat na  počítači, 
známe-li profil mezi oběma anténami. Nalézt vhodný  nezastavěný terén v blízkosti 
výrobního závodu či výzkumného  pracoviště je dnes stále obtížnější a v budoucnu lze  
očekávat značný nárůst cen pozemků. Problémy jsou také  s dopravou velkých antén na 
měřicí pracoviště a zvláště na  věž. Měření je velmi závislé na počasí.  

Existují metody, které lze použít pro významné snížení vlivu odrazů na změnu (zkreslení) 
vyzařovací charakteristiky. Nastavení výšek přijímací a vysílací antény a přidání difrakčních 
plotů v místech kritických bodů odrazů může posloužit k podstatnému zlepšení vlastností 
měřicího pracoviště. Dražší techniky zahrnují ozáření měřené antény impulsy a speciální 
obvody pro klíčování na přijímací straně, aby se časově klíčoval odražený signál. Podobně lze 
také úspěšně použít v určitých aplikacích časové klíčování odražených signálů pomocí 
software. V obou případech musí být dostatečně široké měřicí frekvenční pásmo antén a 
přístrojů pro měření antén, aby bylo možné oddělit primární a odražené signály. 

Na venkovních anténních pracovištích se měřená antény montuje na jedno- nebo víceosové 
zařízení pro otáčení antény.  Toto zařízení lze umístit na věž, vrchol střechy, nebo jiné plošiny 
v místě přímé viditelnosti vysílací/přijímací věže. Pro většinu aplikací se používá mixer, který 
konvertuje měřený signál na nižší mezifrekvenční signál (např. 20 MHz), aby se 
minimalizovaly vysokofrekvenční ztráty uvnitř kabelů a maximalizovala  citlivost měření. 
Místní oscilátor pro tento případ se často umisťuje do základny zařízení pro otáčení měřené 
antény ve vodotěsném provedení. Oddělený referenční kanál se používá pro získání referenční 
relativní fáze a normalizování změny vlivem fluktuací výkonu ve vysílači nebo jiné vlivy 
pracoviště. Vyzařovaný referenční signál lze odvodit z oddělené antény, která je orientovaná 
tak, aby přijímala stabilní a dostatečně silný signál z vysílací antény. Referenční signál je 
vstup pro přijímač současně s měřeným signálem. Jiná technika je získat referenční signál 
vzorkováním vysílaného signálu před vyzářením anténou zdroje. Tento vzorkovaný signál lze 
konvertovat v místě zdroje na mezifrekvenční signál a vést do přijímače ve vzdáleném místě 
pomocí vysokofrekvenčních kabelů. Tento „kabelový“ referenční signál není tak vhodný jako 
vyzářený referenční signál, protože kabel, který nese  referenční signál bude reagovat různě 
na změny prostředí, které způsobí měny fáze a amplitudy. 

Automatizace měření dovoluje vysokou rychlost měření různých anténních parametrů s 
omezením rizika chyb a větší opakovatelnost. Mnoho nových instalací měřicího pracoviště 
dovoluje provoz bez přítomnosti obsluhy. Automatizované zpracování a analýza naměřených 
dat také zlepšuje účinnost pracoviště a dovoluje lepší využití pracovní síly. 

Přístroje pro měření ve vzdálené zóně jsou podobného typu jako pro měření v místnosti a 
na venkovním pracovišti. Musí se vzít v úvahu umístění různých dílů a vzájemná komunikace 
mezi nimi, požadované úrovně výkonu a stupeň požadované automatizace. Obecně 
přístrojové vybavení pro venkovní pracoviště je mnohem složitější než zařízení pro měření v 
místnosti.  
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3. MĚŘENÍ V BLÍZKÉ ZÓN Ě 

Po mnoha letech vývoje a nezávislých ověřování v průmyslu dospělo měření v blízké zóně 
do etapy, kdy je realistickou alternativou měření ve vzdálené zóně. Nyní je to preferovaná 
metoda. Měření úrovně postranních laloků 50 dB pod maximální úrovní hlavního laloku a 
přesnost určení směru maxima řádově setiny stupně se stává obecným požadavkem. Obvyklá 
měřicí pracoviště ve vzdálené zóně nejsou často adekvátní pro přesné měření takových antén. 
Jsou vyvinuté techniky měření v blízké zóně, které zvyšují přesnost,  výkonnost, nižší náklady 
a poskytují diagnostiku pro antény. Měřicí pracoviště v blízké zóně pracují tak, že se změří 
elektromagnetické pole blízko antény a pak se matematicky transformují tato data do 
libovolného místa.  Fyzikálně to lze vysvětlit pomocí Huygensova principu, který  říká, že 
každý bod elektromagnetického pole nebo vlnoplochy  se může uvažovat jako zdroj 
sekundární kulové vlny, která se  šíří rovnoměrně do všech směrů. Matematicky to znamená, 
že  chceme-li obdržet hodnoty ve vzdálené zóně, musíme při  měření v blízké zóně řešit vnější 
úlohu (známe-li tečné  složky vektoru Et na libovolné uzavřené ploše obklopující  všechny 
náboje a zdroje, pak lze v libovolném vnějším bodě  jednoznačně určit vektor E). Nejčastěji 
se měření vyzařované vlny provádí na rovinné, válcové nebo kulové ploše. Pole lze  vypočítat 
buď integrací po uzavřené ploše, nebo vyjádřením  součtu prostorových harmonických vln. 
Podrobně jsou tyto  otázky popsány v [1] až [8], případně tam citované  literatuře, kde jsou 
také analyzovány další problémy, jako  je kompenzace vyzařovacího diagramu sondy, rozbor 
chyb  měření, simulace různých druhů chyb a pod.  

Při rozhodování o nejlepší konfiguraci pro konkrétní aplikaci měření v blízké zóně se musí 
uvažovat základní omezení každého přístupu a zřejmé výhody. Je také důležité si představit, 
že zdánlivě „nevýznamná“ omezení, jako je práce s kabelovým vedením a otáčení, mohou být 
zrovna tak významná, jako „základní“ omezení těchto metod. Z teoretického hlediska je 
měření na kulové ploše teoreticky neomezené a nejatraktivnější ze všech tří možností. Je 
nejvíce necitlivé na typ sondy, je poměrně cenově přijatelné, snadno se vybuduje a dovoluje 
měření libovolného typu antény. Ovšem pro testování velké antény citlivé na přitažlivé síly se 
může stát omezením pohyb měřené antény (je nutné otáčení pro celý prostorový úhel 4π). 
Navíc zařízení, které takové otáčení dovolí by bylo pro rozměrnější antény drahé. Také 
zpracování dat je významně složitější než pro rovinné nebo válcové snímání. 

Měření v blízké zóně také poskytuje nezbytné informace pro určení vyzařovaného pole na 
ploše antény. Tento proces zahrnuje transformaci měření v blízké zóně do požadovaného 
místa. Tato transformace je možná pro všechny tři systémy měření v blízké zóně. Použití této 
transformace na plochu antény má největší aplikaci pro nastavování fázované řady, neboť je 
možné přesně určit amplitudu a fázi každého prvku fázované řady. Používá se pro nastavení 
fáze prvku a detekci vadných prvků nebo fázovačů. Pro velké mikrovlnné radarové antény se 
dociluje přesnost jednoho stupně (směrodatná odchylka) pro fázi prvku. Další použití 
obsahuje detekci anomálií v anténních krytech a při detekci vad plochy na parabolických 
reflektorových anténách. 

Transformace do libovolných míst na anténě (zpětná projekce) umožní nejen transformaci 
na plochu antény, kdy je možné přesně určovat amplitudy a fáze jednotlivých prvků řady a 
nejrůznější anomálie, ale umožní i výpočty pro nejrůznější roviny ve směru šíření. To by 
mohlo být cenné pro návrh antén, neboť to může ukázat i vliv různých objektů před aperturou 
antény (např. vliv různých držáků a krytů), popř. odhalit zdroje chyb měření v blízké zóně 
(např. odrazy od různých předmětů v anechoické komoře). 

Zpětná projekce se ovšem nemůže provádět do libovolných míst (i když je matematicky 
možné transformovat pole do oblastí uvnitř antény, je to fyzikálně zcela neopodstatněné a 
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získali bychom zcela chybné představy). Další problém je, že tato transformace je ve srovnání 
s obvykle požadovanou transformací do vzdálené zóny komplikovanější a tedy i náročnější na 
dobu výpočtu (pro rovinné a válcové snímání se jedná o mnohem složitější problém a doba 
výpočtů bude mnohonásobně delší). Na druhé straně může tato transformace přinést 
podstatnou úsporu času při lokalizaci a odstraňování vad měřené antény.  

 

3.1. Snímání na rovinné ploše 

Měření v blízké zóně na rovinné ploše se používá pro antény s velikou směrovostí (>15 dBi). 
Hlavní přitažlivost tohoto způsobu měření je, že měřená anténa zůstává nepohyblivá během 
měření. Pro velké antény je to často jediná rozumná možnost. Rovinné snímání je mnohem 
pochopitelnější než jiné techniky, zpracování dat je mnohem jednodušší a proces vyrovnávání 
antény se provádí nejsnadněji. Na trhu antén, kde jsou stále populárnější ploché antény, se 
tato technika bude stále více užívat. Měřená anténa se montuje nepohyblivě a sonda v blízké 
zóně se pohybuje podle rovinné plochy jak ve směru x, tak i y,  takže se může snímat matice 
vzorků pole (amplitudu i fázi). Rozměr plochy měření, naznačený na obr. 1, je důležitý, když 
se uvažuje přesnost měření na rovinné ploše v blízké zóně.  

Obr.1. Určení rozsahu snímání 

Velikost měřené antény a velikost a umístění konečné plochy snímání definuje kritický 
úhel Φ. Vypočítané vyzařovací charakteristiky antény budou přesné v oblasti  mezi ±Φ. Pro 
daný rozsah snímání L platí 

 L= D + P+ 2d tg Φ,          (3) 
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kde D je průměr měřené antény, P je průměr sondy a Z je vzdálenost mezi sondou a měřenou 
anténou. Úplné úhlové pokrytí lze docílit pouze pomocí snímání na úplné kulové ploše v 
blízké zóně. Kritický úhel Φ = 70° se docílí pomocí rovinného snímání, které je o šest 
vlnových délek na každou stranu větší než apertura antény, vzdáleného dvě vlnové délky od 
antény. 

Velkou předností snímání v rovině je matematická  a výpočetní snadnost, neboť 
používáme dvojrozměrnou FFT  (rychlou Fourierovu transformaci). Anténu a sondu si 
můžeme představit jako dva filtry  v sérii. Rozložení pole v rovině odpovídá časové oblasti,  
pole ve vzdálené zóně frekvenční oblasti (na rozdíl od  filtrů se jedná o dvojrozměrnou FFT a 
obě oblasti jsou  komplexní). Detaily lze nalézt v příloze B. Hlavní nedostatek je, že můžeme 
určit pole pouze  v kuželu s vrcholovým úhlem menším než 180  bez opakování  měření. 
Pokud bychom se zajímali i o další úhly, bylo by nutné opakovat měření s otočenou anténou, 
ale to by přinášelo další komplikace. Proto se tato měření používají hlavně pro antény  s 
úzkým svazkem. Nelze měřit antény s vějířovitým nebo  širokým svazkem. 

 

3.2. Snímání na válcové ploše 

V tomto případě se okolo měřené antény opisuje válcová plocha. Měřená anténa je 
namontovaná na zařízení, které umožňuje otáčení kolem jediné (vertikální) osy. Sonda v 
blízké zóně se pohybuje ve směru y paralelně s osou otáčení. Otáčením antény a pohybem ve 
směru y se snímá na válcové ploše,  takže se může snímat matice vzorků pole (amplituda a 
fáze) v azimutu a směru y. Měření v blízké zóně na válcové ploše vyžaduje pouze jednu osu 
otáčení pro měřenou anténu a to může být významná výhoda pro měření v určitých případech. 
Tento typ měření je ideální pro antény, které vyzařují téměř všesměrově v jedné (horizontální) 
rovině a vyzařují velice málo energie nahoru nebo dolů. Při snímání na válcové ploše lze tedy 
měřit antény s vějířovitým (a samozřejmě i s úzkým) svazkem, kdy můžeme vypočítat  z 
jednoho měření kompletní diagram pro všechny úhly  s výjimkou osy válce. Ovšem výpočet 
je poněkud složitější  než u rovinného snímání, neboť musíme počítat Hankelovy  funkce. 
Detaily výpočtů lze nalézt v příloze C. 

 

3.3. Snímání na kulové ploše 

V tomto případě se okolo měřené antény opisuje kulová plocha. Měřená anténa je 
namontovaná na zařízení, které umožňuje otáčení kolem dvou os. Sonda v blízké zóně se 
nepohybuje a směřuje do průsečíku obou os. Otáčením antény se snímá na kulové ploše,  
takže se může snímat matice vzorků pole (amplituda a fáze) v úhlech Θ a Φ. Při snímání na 
kulové  ploše lze měřit antény se širokým (a samozřejmě i s úzkým  a vějířovitým) svazkem. 
Výpočty jsou však složitější než při rovinném  a válcovém snímání. Ovšem všechny tyto 
výpočty lze provádět  na PC. 

 

3.4. Pracoviště pro přímé měření amplitudy a fáze v blízké zóně 

Zatímco teorie měření antén v blízké zóně byla  vypracována v sedmdesátých letech, 
včetně analýzy chyb  měření, došlo při praktickém vývoji pracovišť k obrovskému  rozvoji, 
který velmi dobře dokumentuje [12]. Uvedeme zde  některé nové výsledky tohoto vývoje - 
viz [12] až [14]. I když se vyvíjely vysokofrekvenční  přístroje, hlavní rozvoj nastal ve sběru 
dat, ovládání  snímání, sondy, zdroje, přijímače a zpracování informace. To  způsobilo, že 
měření v blízké zóně přestalo být výzkumným  úkolem, ale stalo se rutinní záležitostí s 
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možností  zakoupení celého pracoviště s kompletním softwarem, takže  vývoj jednotlivých 
pracovišť už nemusí provádět sami výrobci  antén. 

Pracoviště pro měření amplitudy a fáze v blízké zóně podle obr. 2 sestává z přijímače, 
zdroje vysokofrekvenčního signálu (vysílače), snímacího zařízení, ovládání snímání, počítače, 
sondy (pomocné antény), měřené antény a podstavce pro anténu (popř. rotátor pro válcové či  
sférické snímání). I když je možné použít samostatný vysílač a přijímač, občas se tyto 
přístroje sdružují do jednoho přístroje, který jak generuje požadovaný signál, tak jej přijímá a 
zpracovává. Sonda se montuje na snímací zařízení (pro měření na rovinné či válcové ploše, 
jak ukazuje obr. 2) nebo na nepohyblivý přípravek (pro měření na kulové ploše, kdy směřuje 
do průsečíku obou os). Ovládání snímání bude zpravidla jak součástí snímacího zařízení, tak i 
součástí počítače. Bude ovšem vhodné, aby pro vyrovnávání měřené antény bylo možné i 
ruční ovládání pomocí samostatného přístroje. 

Obr. 2. Schéma pracoviště pro přímé měření amplitudy a fáze v blízké zóně 

 

Zdroj vysokofrekvenčního signálu slouží k vybuzení antény. Obvykle se  preferují 
frekvenční syntetizéry, protože snižují nároky na  přizpůsobení délky kabelů. S 
nepřizpůsobenými délkami kabelů změna frekvence způsobí změnu fáze. Zdroj musí 
poskytovat  dostatečný výkon pro vhodný poměr signálu k šumu  v přijímači. Na rozdíl od 
měření antén ve vzdálené zóně se pro větší antény s vyšším ziskem požadují  větší výkony 
vlivem ztrát nepřizpůsobením mezi sondou  a měřenou anténou a vlivem malé hustoty 
výkonu. 

Výběr přijímače silně ovlivňuje přesnost. Pro většinu  konfigurací se požaduje, aby 
přijímač měřil amplitudu a fázi  s přesností mezi 0,1 až 5 stupňů. Referenční signál se  
odebírá ze zdroje. Přijímač musí mít dobrou linearitu,  vysokou rychlost vzorkování a 
vysokou citlivost. Vliv odrazů od země a okolních předmětů lze snížit frekvenčním  
rozmítáním, nebo impulsním provozem. Dvoukanálový přijímač s ortomódovým snímačem a 
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vhodnou sondou umožňuje současný příjem dvou ortogonálních polarizací, což podstatně 
zrychlí snímání a může i zlepšit přesnost měření. 

Pomocná anténa (sonda) se musí zvolit velice pečlivě, neboť vhodný výběr může 
významně zlepšit přesnost měření,  protože sonda pracuje jako prostorový filtr fáze v blízké  
zóně, stejně jako filtr prostorového spektra ve vzdálené  zóně. Sonda s vysokým ziskem 15 až 
25 dB přijímá energii  v malém úhlu ve vzdálené zóně a "odfiltruje" energii mimo  osu. Stejně 
tak sonda v blízké zóně dává průměrnou hodnotu  vyšších prostorových frekvencí, které 
odpovídají energii  mimo osu. Sondy s vysokým ziskem se doporučují, jestliže  odpovídající 
pole ve vzdálené zóně se bude počítat pro malé  úhly (pět stupňů nebo méně). Tyto sondy sice 
modifikují  vyzařovací diagram, ale lze provést kompenzaci vyzařovacího  diagramu sondy. 
Sondy s velkým ziskem mají čtyři velké výhody: 

a) Zvětšují poměr signálu k šumu, neboť klesá nepřizpůsobení  (na rozdíl od měření ve 
vzdálené zóně, neboť dané množství  energie musí pokrýt větší plochu). 

b) Předem filtrují pole a tím podle Nyguistova vzorkovacího  teorému zvětšují vzdálenost 
snímání, která by jinak byla půl  vlnové délky (postačí vzorkovat se vzdáleností pěti vlnových  
délek nebo větší). To způsobí značné zrychlení snímání. 

c) Snižují vliv odrazů od země a okolních předmětů. 

d) Snižují nároky na přesnost nastavení souřadnic X a Y,  neboť složky s vysokými 
prostorovými frekvencemi rychle mění  fázi. Požadavky na osu Z zůstávají nezměněny. 

Rovinný snímač se požaduje pro přesné nastavení polohy  sondy ve třech rozměrech. 
Velmi přesná měření vyžadují  pečlivý návrh s ohledem na teplotní a seismické změny.  
Obvykle se požaduje přesnost ve směru osy Z velikosti setiny  vlnové délky (obdobný 
požadavek je i pro válcové snímání).  Nepřenosná zařízení mají žulovou základnu a tepelně  
kompenzovanou ocelovou věž. Levné řešení představuje měření  a ovládání polohy pomocí 
laserů, popř. korekce polohy pomocí  výpočtů. Další zlepšení přesnosti měření umožní 
snímání  s různou vzdáleností (která se liší o čtvrtinu vlnové délky)  mezi sondou a měřenou 
anténou, mezi měřenou anténou  a okolními stěnami a předměty. Doplnění rovinného snímání  
anténním rotátorem umožní válcové snímání. Samostatný problém tvoří snímání na kulové 
ploše. Různé varianty snímacích zařízení, přejaté z katalogu výrobků v [12] (kde je uvedeno 
podstatně víc typů včetně podrobných specifikací), jsou uvedeny v přílohách A až D. 

Počítač slouží jak pro ovládání a kontrolu pohybu  sondy, rozmítání polohy anténního 
svazku, vysokofrekvenčního zdroje  a přijímače, tak pro sběr dat a zpracování naměřených  
hodnot. Kromě výpočtů ve pole vzdálené zóně (vyzařovacích charakteristik) je možné počítat 
zisk a směrovost, zpětnou projekci pole na povrch antény, provádět korekci sondy pro různé 
typy sondy (např. otevřený vlnovod, kosinové ozáření), kompenzaci chyb polohy sondy (ze 
znalosti systematických chyb použitého snímače) a uvážení konečných rozměrů snímání. 
Použitý software se liší podle toho, zda se jedná  o rovinné, válcové či sférické snímání. Není 
nutné  zdůrazňovat, že profesionálně dodávaný software se vyznačuje  uživatelsky přívětivým 
prostředím, které je společné pro všechny varianty snímání, možností zobrazení jak 
obvyklých  řezů, tak prostorových a vrstevnicových charakteristik. Často je možné simulovat 
měření v blízké zóně a provádět  další operace (testování bezodrazové komory a pod.). Je 
nutné, aby programové vybavené bylo otevřené, neboť lze očekávat, že při vlastním provozu 
se budou objevovat další požadavky, jak z hlediska ovládání měřicího pracoviště, tak zejména 
i z hlediska sběru a zpracování naměřených hodnot. 



10. SEMINÁŘ  
ŠÍŘENÍ VLN V BLÍZKÉ A VZDÁLENÉ ZÓN Ě ANTÉNY 

 11 

Ověření měření v blízké zóně je velmi obtížné. Diagramy  získané měřením v blízké zóně 
jsou často kvalitnější a tedy  jiné než diagramy měřené ve vzdálené zóně. Obvykle se měření  
v blízké zóně ověřuje kombinací různých metod. 

Mechanická přesnost snímání se kontroluje pomocí  optických přístrojů nebo laserů. 
Správná činnost vysokofrekvenčních přístrojů se ověřuje pomocí testů s rozmítáním 
frekvence. Další testy ověřují se zakončenou sondou průnik vysokofrekvenční energie.  
Snímání s různými vzdálenostmi mezi anténou a sondou  a anténou a okolními předměty 
(stěny, podstavec či rotátor  pro anténu), které se liší o čtvrtinu vlnové délky umožní  snížit 
vliv odrazů (ať výpočty, či použitím útlumových desek  či jehlanů) a interakci mezi měřenou 
anténou a sondou. 

 

3.5. Pracoviště pro měření v blízké zóně holografickou metodou 

Podobně jako v optické oblasti, je možné pro rekonstrukci pole využít holografii. Přímé 
využití této metody,  kdy kromě  měřené antény používáme pomocnou anténu pro vytvoření 
referenčního signálu a snímáme výsledné holografické pole, vyžaduje poměrně značný 
prostor. Proto se téměř nedá měřit jinak, než ve venkovním prostředí se všemi problémy, 
které venkovní prostředí přináší.  

Obr. 3. Schéma pracoviště pro měření antén v blízké zóně holografickou metodou 

 

Protože v době provádění  experimentálních prací v sedmdesátých letech jsme neměli k 
dispozici přijímač pro měření  amplitudy a fáze, byla vypracována holografická metoda, kde 
se  měří pouze  amplitudy vlny, vzniklé interferencí mezi měřenou anténou  a referenčním 
zdrojem – viz obr. 3. Referenční signál se vede vlnovodovou trasou s fázovačem, aby bylo 
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možně měnit fázi referenčního signálu. Detaily uvádí příloha D, [1] – [14], [16] a [17]. 
Měření uvedenou holografickou metodou zachovává výhody metod přímého měření 
amplitudy a fáze, jejichž teoretické principy jsou uvedeny v přílohách B a C. Uveďme např. 
kompenzaci sondy, filtraci dat, přesnost měření a výpočet libovolných parametrů měřené 
antény. Prakticky všechny závěry týkající se přesnosti měření a použitých přístrojů (s 
výjimkou měření fáze) uvedených nahoře lze využít i pro toto měření. 

Přitom není nutno měřit amplitudu a fázi, ale postačí obvyklý mikrovlnný přijímač, který 
měří pouze amplitudu (amplitudový detektor nebo měřič výkonu). Popis pracoviště pro 
měření v blízké zóně, které jsme používali při výzkumu metod měření, výsledky měření  
experimentálního ověření teoretického rozboru, numerické  simulace a analýza přesnosti 
uvádí [4], [9] až [11], [13], [14], [16] a [17].  

I když toto řešení má kromě většího počtu snímaných hodnot ještě některé další  nevýhody 
(horší poměr signálu k šumu, prosakování signálu  odbočnicemi, obtížné realizace změny fáze 
referenčního signálů a pod.), byla tato metoda znovu objevena a v poslední době je této 
metodě věnovaná velká pozornost v zahraničí. D. Smith s kolektivem se již několik let 
intenzívně této problematice věnuje nejen ve spojitosti s měřením antén, ale i dalšími 
možnými aplikacemi (detekce rakoviny prsu nebo zbraní). Zcela nedávno také vyvinuli velmi 
zajímavou modifikaci, využívající součet a rozdíl přímého a referenčního signálu. To 
umožňuje zvětšit velikost vzorkování z λ/6 na λ/4 [20] - [22]. 

Další možnost představuje rekonstrukce elektromagnetického pole ve vzdálené oblasti z 
amplitudového měření na dvou plochách v blízké oblasti, nebo použití více sond. 

 

4. ZÁVĚR 

Měření v blízké zóně je velmi výhodné s ohledem na sběr  dat, neboť získáme úplnou 
charakteristiku antény, má  minimální požadavky na velikost pozemku, lze vhodně umístit  
měřicí pracoviště, má minimální problémy s odrazy od země  a okolních předmětů, neboť 
měříme v bezodrazové místnosti,  popř. používáme útlumové desky nebo jehlany přímo  v 
laboratoři, umožňuje rychlejší měření, zlepší ochranu  hospodářského tajemství, vylučuje vliv 
počasí, při snímání  na rovině umožní, že se anténa nepohybuje a lze je snadno  modifikovat 
na měření povrchu. Měření může dát data o příčné  polarizaci ve velmi širokém okolí 
hlavního svazku. Naproti  tomu je ve vzdálené zóně měření příčné polarizace ve velkém  
úhlovém rozsahu nepraktické. Odpadají hlavní nevýhody ve  vzdálené zóně, tj. závislost na 
počasí, obtížná manipulace  s měřenou anténou, rušení odrazy od země a okolních  předmětů. 
Přesnost měření může být značně lepší než přesná  měření ve vzdálené zóně, kdy jsou odrazy 
menší než -40 dB (což je velice obtížné realizovat výběrem, popř. úpravami terénu mezi 
oběma anténami. 

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled o výhodách a nevýhodách měření v blízké 
zóně a srovnání měření v blízké a vzdálené zóně. Další samostatné přednášky budou 
věnovány prostorové vizualizaci měření elektromagnetického pole v blízké a vzdálené zóně, 
šíření EM vln v reverberační komoře, metodám měření v blízké zóně bez nutnosti měřit fázi 
či použití holografických metod, tzn. rekonstrukci rozložení fáze a vyzařovacích 
charakteristik z amplitudového měření v blízké oblasti a rekonstrukci elektromagnetického 
pole ve vzdálené oblasti z amplitudového měření na dvou plochách v blízké oblasti. 
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A. ELEMENTÁRNÍ DIPÓL 

Pro elementární dipól v počátku souřadnic ve směru z0 o délce dl s proudovou hustotou 
Jfz = Iz0/dS je vektorový potenciál [15] 

´)/()exp(´)´,´,
´0 dVrjkrzy(x

V∫∫∫ −= πµ 4JA f  , (A.1) 

kde k=2π/λ a λ je vlnová délka. Protože platí z0= r0 cosθ – θθθθ0 sinθ (viz obr. B.1) 
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V oblasti bez zdrojů platí  

jωε0E = rot H (A.5) 
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Poyntingův vektor je 
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To znamená, že výkon teče radiálně ven. Tyto vlny se nazývají sférické. I když jsou 
rozdílné od rovinných vln, lze je pro velké vzdálenosti v tečné rovině rovinnými vlnami 
aproximovat.  
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Pro velkou vzdálenost (vzdálenou zónu) platí kr → ∞ a proto získáme užitečnou 
aproximaci 

r
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Proto Eθ =HφZ0 . Je zajímavé, že Poyntingův vektor vypočtený pouze pomocí této 
aproximace dává stejnou hodnotu jako výpočet pomocí úplných vektorů E a H. 

Celkový vyzářený výkon je 
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Zisk antény se definuje jako poměr výkonové hustoty v daném směru (obvykle v maximu) 
k výkonové hustotě antény, která by vyzařovala rovnoměrně do všech směrů (izotropní 
anténa).  Izotropní anténu sice nejde teoreticky realizovat, ale můžeme si ji snadno představit 
(vypočítat), tzn. její výkonová hustota by byla PT /(4πr2) a proto je zisk 
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Podobné závěry platí pro elementární magnetický dipól (smyčku), kdy se vymění role 
elektrického a magnetického pole, ale i další elektricky malé antény (velikost menší než 
zhruba vlnová délka).  

Pro elektricky velké antény (větší než vlnová délka) odpovídá kritérium (2) kvadratické 
chybě 22,5o na okraji antény, což bylo určeno „přes palec“ pro měření antén ve vzdálené zóně 
ve čtyřicátých letech. V šedesátých letech se ukázalo, že pro měření antén s nižšími 
postranními laloky je nutné použít větší vzdálenost a řada autorů publikovala výsledky pro 
různé typy ozáření a různé vzdálenosti. Současně byly navrženy různé možnosti korekce chyb 
měření (např. posun napáječe pro reflektorové antény tak, aby se korigovala příslušná chyba).  

To, že se běžně používá kritérium (2) v žádném případě neznamená, že v menší 
vzdálenosti anténa nevyzařuje (pokud nebudeme uvažovat pole ve vzdálenosti menší než 
zhruba jedna vlnová délka, budou reaktivní složky zcela zanedbatelné) a ve vzdálenosti 
podstatně větší než je průměr (největší rozměr) antény, kdy je možné pro výpočet pomocí 
fyzikální optiky uvažovat skalární tvar příslušných integrálů, je nutné pro výpočet uvažovat 
vznik kvadratické fázové chyby. Velmi podrobné výsledky uvádí např. [23]. Obecně platí, že 
pro menší vzdálenosti (větší kvadratické chyby) bude klesat zisk (rozšiřovat se hlavní svazek) 
a budou vzrůstat postranní laloky. Přitom vzdálenější postranní laloky téměř nebudou 
ovlivněny. 
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Jako příklad uvažujme ozáření cos2(πx/2). Na obr. A.1 jsou uvedeny vypočtené relativní 
vyzařovací diagramy, normované pro každou kvadratickou chybu. Na rozdíl od [23] budeme 
uvažovat i podstatně menší vzdálenosti a tedy i větší kvadratické chyby. Jsou uvedeny 
kvadratické chyby 0, π/2, π a 3π/2, což odpovídá vzdálenostem ∞, D2/2λ, D2/4λ a D2/6λ. Je 
zřejmé, že zmenšováním vzdáleností roste kvadratická chyba a tím dochází k růstu 
postranních laloků, i když vzdálené laloky budou ovlivněny velice málo (protože dochází 
k poklesu zisku, bude ve skutečnosti vzrůst laloků menší). Pro tento typ ozáření bude pokles 
zisku 0; 0,25; 0,97 a 2,01 dB pro kvadratické chyby 0, π/2, π a 3π/2. 

Obr. A.1. Relativní vyzařovací diagramy pro ozáření cos2(πx/2) pro kvadratické chyby 0 až 
3π/2 (což odpovídá vzdálenostem ∞ až D2/6λ) 

 

B. MĚŘENÍ NA ROVINNÉ PLOŠE 

Předpokládejme, že se sonda pohybuje v rovině z = d (tzn. ve vzdálenosti d od měřené 
antény) v příčném směru P= xx0 + yy0, kde x0 označuje jednotkový vektor (podobně budeme 
označovat všechny jednotkové vektory). Jestliže budeme předpokládat, že vícenásobné odrazy 
mezi oběma anténami jsou dostatečně malé, abychom je mohli zanedbat, je možné odvodit 
z Maxwellových rovnic rovnici přenosu za obvyklých předpokladů o linearitě, konstantní 
frekvenci (ejωt) a umístění ve volném prostoru. Není účelné zde uvádět odvození potřebných 
vztahů (viz např. [18]) a proto v dalším pouze uvedeme co nejstručněji potřebné vztahy. 

Rovnice přenosu určuje měřená relativní data blízkého pole (komplexní výstupy sondy) 
bo´(P) v termínech přenosových parametrů T(K ) pro měřenou anténu a přijímacích parametrů 
sondy R´(K ) 

KPK(KR')T(KP djdjaFb )exp()exp()][')(' 00 ⋅−−⋅= ∫ γ , (B.1) 
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kde a0 je komplexní vstup měřené antény, F´ je určené nepřizpůsobením mezi sondou a 
„zátěží“ brány, připojené k sondě 

´´1

1
´

pL

F
ΓΓ−

=  , (B.2) 

ΓL´ a Γp´ jsou koeficienty odrazu zátěže a sondy. Přenosové vlastnosti měřené antény se 
specifikují rovinnými přenosovými koeficienty T(K ) („příčný“ vlnový vektor šíření, který má 
složky pouze ve směru x a y), které jsou funkcemi „příčné“ části vektoru šíření k 
(k=k=2π/λ, kde λ je vlnová délka) 

K=kx x
0 + ky y

0=k – γz0
, (B.3) 

kde γ = (k2-K2)1/2 označuje složku z vektoru k. Podobně R´(K) představují rovinné 
přijímací koeficienty sondy. Z rovnice (1) plyne pomocí Fourierovy transformace 

KPKP(K)R'T(K)(K djb
aF

dj
I )exp()('

'4

)exp(
)' 0

0
20 ⋅=⋅= ∫π

γ
. (B.4) 

Dokonce i když budeme znát R´(K ), nemůžeme určit T(K), neboť v (4) se objevuje 
skalární součin. Naštěstí můžeme provést druhé snímání s odlišnou sondou. Pro druhou 
nezávislou sondu lze psát analogicky stejné vztahy jako (B.1) až (B,4), pouze místo bo´(P) 
budeme psát bo´´(P) a podobně pro další veličiny – tedy použijeme a0, F´´, ΓL´´, Γp´´, R´´(K)  
a I0´´(K ). Rovnici (4) a rovnici pro I0´´(K ) lze psát ve složkách  

R1´(K ) T1(K )+  R2´(K ) T2(K ) =I0´ (K ), (B.5) 

R1´´(K ) T1(K )+  R2´´(K ) T2(K ) =I0´´(K ), 

kde R´(K ) = R1´ (K ) x0 + R2´(K ) y
0 , R´´(K ) = R1´´(K ) x

0 + R2´´(K ) y
0 a T(K ) = T1(K ) x0 + 

T2(K ) y0.  

Řešením vztahů (B.5) dostaneme 

T1(K )= [I0´ (K ) R2´´(K ) – I0´´ (K ) R2´(K )]/∆ (K ), (B.6) 

T2(K )= [I0´´ (K ) R1´(K ) – I0´ (K ) R1´´(K )]/∆ (K ), 

∆ (K )= R1´(K ) R2´´(K ) – R2´(K ) R1´´(K ) 

Úplný přenosový koeficient t(K )= T(K )+ γtz musí splňovat podmínku t(K )⋅ k = 0. Tedy 

tz = – (T1 kx + T2 ky)/γ. (B.7) 

Ve vzdálené zóně platí asymptotický vztah 

)t(R(R)E RkjkR
R

a
jf /)exp(0 −= γ . (B.8) 

Pokud místo druhého snímání s odlišnou sondou použijeme stejnou sondu s odlišnou 
orientací (např. otočenu o 90°kolem podélné osy sondy), dostaneme  

R1´´(K ) = –R2´(ky,–kx), (B.9) 

R2´´(K ) = R1´(ky,–kx). 

Tyto vztahy by se použily pro (B.6) až (B.8).  
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Určení přijímacích koeficientů sondy R´(K) lze provést na základě známých vyzařovacích 
charakteristik sondy (což můžeme určit buď měřením nebo výpočtem). 

Je zřejmé, že pro výpočet vyzařovacích charakteristik potřebujeme pouze 
naprogramovat vztahy (B.6) až (B.8), kde I0´(K) získáme z naměřených hodnot bo´(P) pomocí 
vztahu (B.4) a podobně I0´´(K) získáme z naměřených hodnot bo´´(P). 

Rovnice (B.4) ukazuje, že snímání na rovinné ploše (bez přítomnosti násobných odrazů) 
lze rigorózně interpretovat jako prostorově invariantní, lineární proces filtrace ve 
dvourozměrné oblasti vlnového vektoru šíření K . Pro použití vzorkovacího teorému je nutné, 
aby vzorkovaná funkce, která se má reprezentovat Fourierovou transformací, byla funkcí 
s omezeným spektrem. Omezené spektrum KB, které je mírně větší než k pro zvolenou 
vzdálenost d zaručí, že evanescentní módy (nezářivé módy, které se velmi rychle tlumí s 
rostoucí vzdáleností od antény) budou prakticky nulové. Budeme-li uvažovat, že oblast K je 
obdélníková, ohraničená mezemi kx=±k1=±2π/λ1 a ky=±k2=±2π/λ2 dostaneme 

∑ ⋅= sr rsrs jb
aFkk

dj
I , 0

021
0 )exp()('

'4

)exp(
)' PKP(K

γ
. (B.10) 

Obr. B.1. Sférická soustava (R,θ,ϕ) a válcová soustava (r,ϕ, z) 

 

Vektory Prs = r(λ1/2)x0 + s(λ2/2)y0 (kde r,s = . . . –1, 0, 1, 2, . . . ) definují mřížku měření, 
kde veličiny bo´(P) jsou (komplexní) hodnoty výstupu sondy, které se přímo pozorují v 
bodech mřížky a sumace se provádí přes všechny body mřížky. Podle vzorkovacího teorému 
je (B.10) matematicky přesná, tzn. pokud by byla data úplná a přesná, výsledek by byl přesný. 
Teorém požaduje nekonečnou sumu, ale v aplikacích se zjistilo, že nejsou potřebné dokonce 
ani všechny hodnoty měřitelné nad šumem. Důležitá vlastnost (B.10) je to, že lze pro přesný 
výpočet použít vysoce efektivní algoritmus FFT. Pro popis vyzařovacích vlastností antén 
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potřebujeme souřadnicovou soustavu. Formulace úlohy uvedená nahoře umožní použití 
různých soustav podle obr. B.1. 

 

C. MĚŘENÍ NA VÁLCOVÉ PLOŠE 

Předpokládejme, že se sonda pohybuje na válcové ploše (r,ϕ, z) ve vzdálenosti r=d od osy 
otáčení měřené antény. Jestliže budeme předpokládat, že vícenásobné odrazy mezi oběma 
anténami jsou dostatečně malé, abychom je mohli zanedbat, je možné odvodit 
z Maxwellových rovnic rovnici přenosu za obvyklých předpokladů o linearitě, konstantní 
frekvenci (ejωt) a umístění ve volném prostoru. Není účelné zde uvádět odvození potřebných 
vztahů (viz např. [19]) a proto v dalším pouze uvedeme co nejstručněji potřebné vztahy. 

Rovnice přenosu, která určuje měřená relativní data blízkého pole bo´(ϕ, z) (komplexní 
výstupy sondy) v termínech přenosových parametrů T(γ) pro měřenou anténu a přijímacích 
parametrů sondy R´(γ), bude formálně stejná jako vztah (B.1), pouze budou jinak definovány 
jednotlivé proměnné 

∑ ∫
∞

−∞=

∞

∞−
−⋅=

n
dzjjnaFzb γγϕγγϕ )exp()exp()])['),(' 00 (R'T( ,  (C.1) 

kde a0 je komplexní vstup měřené antény, F´ je určené nepřizpůsobením mezi sondou a 
„zátěží“ brány, připojené k sondě 

´´1

1
´

pL

F
ΓΓ−

=  , (C.2) 

ΓL´ a Γp´ jsou koeficienty odrazu zátěže a sondy. Jak sonda snímá na válcové ploše, 
zaznamenává se výstup bo´(ϕ, z) pro  0≤ ϕ < 2π a –∞≤ z < ∞. To znamená, že se měří 
amplituda a fáze bo´(ϕ, z) pro všechny hodnoty ϕ a z. Prakticky je vždy z omezené na konečné 
snímání a předpokládá se, že bo´(ϕ, z) je omezené mimo tuto oblast. Integrál (C.1) lze změnit  
pomocí Fourierovy transformace na  

∫ ∫
∞

∞−
−=⋅=

π
ϕγϕϕ

π
γγγ

2

0 0
0

2
)exp()exp(),('

'4

1
)' dzdzjjnzb

aF
I n )(R')T(( . (C.3) 

Podobně jako při snímání v rovině, i když budeme znát R´(γ) nemůžeme určit T(γ), neboť 
v (C.3) se objevuje skalární součin. Můžeme však provést druhé snímání s odlišnou sondou. 
Pro druhou nezávislou sondu lze psát analogicky stejné vztahy jako (C.1) až (C.3), pouze 
místo bo´(ϕ, z) budeme psát bo´´(ϕ, z) a podobně pro další veličiny – tedy použijeme a0, F´´, 
ΓL´´, Γp´´, R´´(γ) a In´´(γ). Rovnici (C.3) a rovnici pro In´´(γ) lze psát ve složkách  

R1ń (γ) T1n(γ)+  R2ń (γ) T2n(γ) =In´ (γ), (C.4) 

R1ń ´(γ) T1n(γ)+  R2ń ´(γ) T2n(γ) =In´´(γ).  

Řešením vztahů (C.4) dostaneme 

T1n(γ)=[In´ (γ) R2ń ´(γ) – In´´ (γ) R2ń (γ)]/∆n (γ), (C.5) 

T2n(γ)=[In´´ (γ) R1ń (γ) – I0´ (γ) R1ń ´(γ)]/∆n (γ), 

∆n (γ)= R1ń (γ) R2ń ´(γ) – R2ń (γ) R1ń ´(γ) 

Ve vzdálené zóně platí ve sférických souřadnicích asymptotický vztah  
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)exp(
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∞

−∞=
. (C.6) 

Určení přijímacích koeficientů sondy R´(γ) lze provést na základě známých vyzařovacích 
charakteristik sondy (což můžeme určit buď měřením nebo výpočtem). Pokud budeme znát 
přijímací funkce sondy R(γ) s válcovým systémem, který má střed na sondě, je možné získat 
R´(γ) pomocí 

∑
∞

−∞= − Λ=
m mnmn dRR )(H))(' )2(

11 γγ ( , (C.7) 

kde Hm
(2)(x) je Hankelova funkce druhého druhu, m tého řádu, Λ=(k2-γ2)1/2, d je vzdálenost 

sondy od osy otáčení měřené antény. Podobnou rovnici můžeme napsat pro R1ń ´(γ). Tato 
rovnice vyjadřuje velmi zajímavou a užitečnou vlastnost. I když přijímací funkce sondy R(γ) 
může mít zanedbatelně málo členů, bude (C.7) dávat R1ń (γ) pro mnoho hodnot n. To 
znamená, že  se může (C.7) použít dokonce i pro malé sondy, které se popisují několika 
válcovými módy m, neboť počet módů se určuje podobně jako pro měřenou anténu. 

Je zřejmé, že pro výpočet vyzařovacích charakteristik potřebujeme pouze naprogramovat 
vztahy (C.5) a (C.6), kde In´(γ) získáme z naměřených hodnot bo´(ϕ, z) pomocí vztahu (C.3) a 
podobně In´´(γ) získáme z naměřených hodnot bo´´(ϕ, z). 

Rovnice (C.3) ukazuje, že snímání na válcové ploše (bez přítomnosti násobných odrazů) 
lze rigorózně interpretovat jako prostorově invariantní, lineární proces filtrace ve 
dvourozměrné oblasti γ. Pro použití vzorkovacího teorému je nutné, aby vzorkovaná funkce, 
která se má reprezentovat Fourierovou transformací, byla funkcí s omezeným spektrem. 
Omezené spektrum KB, které je mírně větší než k pro zvolenou vzdálenost d zaručí, že 
evanescentní módy (nezářivé módy, které se velmi rychle tlumí s rostoucí vzdáleností od 
antény) budou prakticky nulové. Budeme-li uvažovat, že oblast K je obdélníková, ohraničená 
mezemi ±k1=±2π/λ1 a ±k2=±2π/λ2 , které nemusí být o mnoho větší než vlnové číslo k, 
dostaneme z rovnice (C.3) 

∑ ∆∆−∆∆=
sr zzn sjjnrsrb

aaFkk
I

, 0
021

)exp()exp(),('
'4

1
)' γγ ϕϕ( . (C.8) 

Hodnoty ϕ a z se měří v bodech s přírůstkem zhruba λ/2a a λ/2. Podobně pro In´´(γ). 
Hodnota a je poloměr nejmenšího válce, s osou umístěnou na ose otáčení antény, který 
uzavírá měřenou anténu. Jestliže z nějakého důvodu se musí anténa namontovat mimo osu 
rotace, minimální a  bude mnohem větší než celkový poloměr vlastní antény. Komplexní 
hodnoty výstupu sondy bo´(r∆ϕ,s∆z) se přímo měří v bodech mřížky a sumace se provádí přes 
všechny body mřížky. Podle vzorkovacího teorému je (C.8) matematicky přesná, tzn. pokud 
by byla data úplná a přesná, výsledek by byl přesný. Teorém požaduje nekonečnou sumu ve 
směru z, ale v aplikacích se zjistilo, že nejsou potřebné dokonce ani všechny hodnoty 
měřitelné nad šumem. 

 

D. HOLOGRAFICKÁ METODA 

Uvažujme jednorozměrné snímání podél osy x a referenční signál s lineární změnou fáze 
Ce–jax, což simuluje šíření rovinné vlny se směru x s konstantou šíření a. Výsledný výkon 
signálů tvořených vzorkovaným polem E(x) a referenčním signálem Ce–jax bude 
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jaxjaxjax exCEexECCxECexExv −− +++=+= )()()()()( **222
. (D.1)  

Podle použitého zařízení bude přijatý signál úměrný buď výkonu v(x), nebo elektrickému 
poli √v(x). Amplituda referenčního signálu Ce–jax se bude udržovat konstantní vhodným 
nastavením útlumu referenčního signálu a je zhruba stená, jako maximální hodnota E(x) (volí 
se |E(x)| < |C|). Požadovaná lineární změna fáze se provádí změnou fázovače. Výraz |C|2 lze 
snadno odstranit (ve skutečnosti se může měřit přímo, pokud se signál z antény odpojí, nebo 
silně utlumí. Fourierova transformace (úhlové spektrum) vztahu (D.1) je 

[ ] [ ]∫
∞

∞−

−−+++= dxeexCEexECCxExv xjkjaxjax x)()()(
2

1
)( **22

π
F . (D.2) 

V intervalu |kx|< k1 lze vhodnou volbou konstanty a vztah (D.2) zjednodušit. Je-li známo, 
že F|E(x)|=0 pro |kx|≥  k2 a F[|E(x)|2]=0 pro |kx|≥  k3, pak ze vztahu (D.2) plyne  

[ ] [ ])()( * xECexv jax FF =−  (D.3) 

pro |kx|< k1, 2a > k1 + k2, a > k1 + k3, neboť v intervalu |kx| < k1 se další členy rovnají nule. 

Úhlové spektrum je omezené (pro vzdálenost d mezi anténou a snímací sondou  větší než 
několik vlnových délek je úhlové spektrum zanedbatelné mimo meze kx

2 = k2 = (2π/λ)2. Proto 
lze volit k1= k2= k3 > k. 

Hořejší postup lze snadno rozšířit. Pro rovinné snímání lze psát 

[ ] [ ]),(),( * yxECeyxv jax FF =− . (D.4) 

Pro válcové snímání lze psát 

[ ] [ ]),,(),,( 0
*

0 zrECezrv jaz ϕϕ FF =− . (D.5) 

To umožní využívat metody pro kompenzaci sondy pro měření amplitudy a fázi v blízké 
zóně na rovinné či válcové ploše, jak je popsané v přílohách B a C. 
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