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Kapitola 1
Úvod
umová teplota je parameter antény, ktorý je dobré pozna´ pri jej návrhu a
kon²trukcii. Je dôleºité ju pozna´ najmä pri návrhu antén, ktoré sa pouºívajú pri príjme slabých signálov, teda signálov vysielaných z druºíc, satelitov
a iných vesmírnych telies. Zníºenie ²umovej teploty umoº¬uje zvý²enie citlivosti prijíma£a. Znalos´ ²umovej teploty antény tak umoº¬uje kon²trukciu
antén s lep²ími parametrami a tým zlep²enie vlastností celého prijímacieho
systému.

1.1

Ciele práce

Cie©om tejto práce je vytvori´ software, ktorý umoº¬uje spo£íta´ ²umovú
teplotu antény zo zadaných parametrov antény a zo zadaných ²umových
vlastností okolia. V sú£asnej dobe existujú na svete iba dva softwary umoº¬ujúce výpo£et ²umovej teploty antény. Jeden software na po£ítanie ²umovej teploty antény vytvoril v 80. rokoch Ing. M. Procházka, CSc. [12], druhý
software Tant [22] je moºné nájs´ na internete. Moºnos´ výpo£tu ²umovej
teploty neponúka ºiadny zo simulátorov elektromagnetického po©a, pretoºe
je to úzko ²pecický problém, rie²ený hlavne pri návrhu satelitných antén.
Existujúce nástroje v²ak majú mnohé obmedzenia, sú nepresné, sú príli² zloºité, alebo príli² úzko zamerané. Kvalitný nástroj na výpo£et ²umovej
teploty antény teda v dne²nej dobe chýba. Preto je cie©om vytvori´ software, ktorý by bol uºívate©sky priate©skej²í, ponúkal by dobrú spoluprácu
s nástrojmi slúºiacimi na navrhovanie a kon²trukciu antén. Konkrétne by
mal spolupracova´ so simulátormi elektromagnetického po©a FEKO a CST
Microwave Studio, ktoré pouºíva Katedra elektromagnetického pole VUT.
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Zárove¬ by mal by´ dostato£ne presný.
Metóda, ktorú na rie²enie výpo£tu ²umovej teploty pouºíva vo svojom
programe Ing. M. Procházka, CSc., predpokladá, ºe vyºarovací diagram je
osovo súmerný. Zárove¬ je táto metóda ve©mi nepresná. Z tohoto dôvodu
je potrebné pouºi´ pri výpo£te inú metódu. Presnej²ie výsledky je moºné
dosiahnu´ pri po£ítaní ²umovej teploty priamo z denície.
Výsledný program po£ítajúci ²umovú teplotu antény, ktorý je sú£as´ou tejto práce, má názov Antenna Noise Temperature Calculator (¤alej
ANTC).

1.2

lenenie práce

Prvá £as´ práce je zameraná na vysvetlenie teoretickej £asti danej problematiky. Je tu denovaná anténa a niektoré jej parametre. Teória antén a
elektromagnetického ºiarenia je ve©mi obsiahla a táto práca nechce podáva´
ucelený obraz tejto teórie. Preto sú denované a vysvetlené iba pojmy, ktoré sa budú vyskytova´ v následujúcich £astiach práce a ktoré sú nevyhnuté
k pochopeniu problematiky výpo£tu ²umovej teploty.
Druhá £as´ sa zameriava na software, ktorý súvisí s výpo£tom ²umovej
teploty antény. Spomenuté sú simulátory elektromagnetického po©a, najmä
CST Microwave Studio a FEKO. Dôvodom je, ºe vstupom ANTC môºu by´
výstupy týchto dvoch simula£ných softwarov. alej sú v tejto £asti bliº²ie
popísané uº existujúce nástroje na výpo£et ²umovej teploty antény - Tant a
Software Ing. M. Procházku, CSc. Zhrnuté sú ich výhody a nevýhody.
Následujúca £as´ popisuje program ANTC. Zameriava sa na jeho charakteristiku, vlastnosti, gracké rozhranie, moºné vstupy a výstupy. Software je
bliº²ie porovnaný s uº existujúcimi programami na výpo£et ²umovej teploty
antény. alej je tu popísaná metóda, ktorá je pouºitá pri výpo£te ²umovej
teploty a metódy výpo£tu ¤al²ích parametrov, ktoré dokáºe ANTC spo£íta´.
Piata kapitola sa zaoberá praktickou implementáciou programu ANTC.
Sú tu rozobrané jednotlivé kroky výpo£tu z programátorského h©adiska. Popísané sú pouºité ²truktúry. Popis je v²ak stru£ný, bliº²ie informácie o implementácii je moºné nájs´ v programátorskej dokumentácii.
V ¤al²ej £asti sú spomenuté praktické výsledky programu. Zvlá²´ je rozobraná presnos´ a rýchlos´ programu. Presnos´ výpo£tu je znázornená na
praktickom príklade.
V závere sú vyhodnotené pôvodné ciele programu, ktoré sú uvedené
v úvode. alej je tu bliº²ie popísané moºné vyuºitie programu. Jedna ka-
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pitola sa zaoberá ¤al²ími vlastnos´ami, ktoré by bolo moºné do programu
prida´.
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Kapitola 2
Antény a vyºarovanie
V tejto kapitole sú vysvetlené základné pojmy z teórie elektromagnetického vyºarovania a antén, ktoré budú v ¤al²ích £astiach práce pouºité. Sú
tu denované antény, parametre a charakteristiky antén. Medzi tieto charakteristiky patrí aj ²umová teplota. alej sú tu vysvetlené vzorce, ktoré sú
v praktickej £asti práce pouºité. Okrem ²umovej teploty antény je denovaná
aj ²umová teplota systému a vysvetlená ²umová teplota prostredia.

2.1

Charakteristiky

antény,

vyºarovací

dia-

gram
Anténa je hrani£ný prvok rádiokomunika£ného re´azca. Ako prechodová
²truktúra sprostredkováva zmenu charakteru ²írenia harmonickej elektromagnetickej vlny zo ²írenia pozd¨º umelo vytvoreného vedenia (napája£e
s pevne stanovenou ²truktúrou napr. koaxiálne vedenie, vlnovod, dvojvodi£ové a iné vedenie) na ²írenie v obecnom priestore (vo©ný priestor - atmosféra, kozmický priestor, horniny zemských vrstiev, vodné priestory at¤.) a
naopak. Pod©a konkrétneho smeru prenosu energie sa antény delia na prijímacie a vysielacie. Navzájom sa lí²ia niektorými poºiadavkami, ktoré sú na
ne kladené, mnoºstvo ich parametrov je ale zhodných [18, s. 89].
Pod©a princípu reciprocity platí, ºe kaºdá anténa môºe v zásade prijíma´
aj vysiela´ [20, s. 5].
Obecná anténa sa vyzna£uje tým, ºe ve©kos´ ¬ou vysielanej (prijímanej)
elektromagnetickej energie je v rôznych smeroch rôzna. Smerová charakteristika antény (radiation pattern) je denovaná ako reprezentácia smerových
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vlastností antény v závislosti na priestorových súradniciach [18, s. 94]. Vyºarovací diagram je gracké znázornenie charakteristiky ºiarenia antény, ktorá popisuje vyºarovacie vlastnosti antény v priestorových súradniciach [20,
s. 170]. V praxi je trojrozmerná smerová charakteristika pre názornos´ zobrazovaná do jednotlivých rezov v dvojrozmernom súradnom systéme (obr.
2.1). V mnoºstve praktických aplikácií sa pouºívajú rezy v hlavných rovi-

Obrázok 2.1: Priestorový smerový diagram antény a jeho projekcie: a) smerový diagram vo vertikálnej rovine, b) smerový diagram v horizontálnej rovine
[18, s. 95]
nách (napr. vertikálnej a horizontálnej) v závislosti iba na jednej premennej
(jedinom uhle) [18, s. 94nn].
Gracké znázornenie vyºarovacieho diagramu je obvykle roz£lenené do
zväzkov alebo lalokov [20, s. 170]. Základné pojmy, ktoré sú pouºívané pri
vyjadrovaní smerových vlastností antén vyplývajú z obrázkov 2.2 a 2.3.
Pod©a [18, s.96] sú rôzne £asti smerovej charakteristiky ozna£ované ako:

•

hlavné maximum (zväzok) (major lobe) - obsahuje maximum vyºarovania a predstavuje vä£²inou smer hlavného príjmu a teda maxima
vyºarovacích resp. prijímacích vlastností.

•

ved©aj²ie maximum (zväzky) (minor lobes) - akéko©vek laloky mimo
hlavných

•

postranné maximum (zväzky) (side lobes) - prvé ved©aj²ie laloky, £asto
sú to najvä£²ie laloky z ved©aj²ích

•

spätné maximá (back lobe) - ved©aj²ie laloky v smere opa£nom ku
smere hlavného maxima
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Denícia pojmov pouºívaných pri popise smerových charakteristík antén - priestorové zobrazenie [18, s. 95]
Obrázok 2.2:

Denícia pojmov pouºívaných pri popise smerových charakteristík antén - kartézske zobrazenie hlavných rezov smerovej charakteristiky
[18, s. 95]
Obrázok 2.3:
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Diagram býva £asto normalizovaný, platí

g(0, 0) = 1.

Vyºarovací diagram je

závislý aj na frekvencii [4, s. 109].
Antény je moºné charakterizova´ pomocou viacerých parametrov, medzi
inými intenzitou vyºarovania, smerovos´ou, ziskom a ²umovou teplotou.
Intenzita vyºarovania (radiation intensity)

U

v danom smere je denova-

ná ako výkon vyºarovaný anténou do jednotkového priestorového uhla [18,
s. 97]. Smerovos´

D

(directivity) je pomer intenzity vyºarovania

smere k intenzite vyºarovania referen£nej antény

U0 .

U

v danom

Ako referen£ná anténa

je vä£²inou pouºitý izotropný ºiari£ (obr. 2.4) [18, s.96]. Najvä£²ia smerovos´

Geometrický význam smerovosti. Za predpokladu, ºe sú celkové vyºarované výkony (plochy S1 , S2 charakteristík) rovnaké, je smerovos´
geometricky daná podielom intenzít vyºarovania - r1 /r2 pri rovnakom vyºiarenom výkone [18, s. 97]

Obrázok 2.4:

antény je v smere jej hlavného maxima. Výkonový zisk antény (antenna power gain) je daný ako pomer vysielaného výkonu (výkon na výstupnej ploche
antény transformovaný do vzdialenej zóny) a výkonu dodávanému na vstup
antény [18, s. 105]. Zisk zah¯¬a okrem smerovej vlastnosti antény aj jej ú£innos´, ktorá je závislá na stratách antény, na odrazoch at¤. Výkonový zisk

G

(power gain) antény je denovaný pre obecný smer ur£ený uhlami

ako

G(ϑ, ϕ) = 4π

U (ϑ, ϕ)
Pvst

Pvst = výkon na vstupe bezstratovej
U (ϑ, ϕ) = vysielaný výkon, [W .sr−1 ]
kde

antény, [W ]

a vä£²inou sa uvaºuje pre smer maxima vyºarovania [18, s. 105].
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(ϑ, ϕ)
(2.1)

astej²ie ako výkonový zisk sa v²ak pouºíva relevantný zisk. Relevantný
zisk je pomer výkonového zisku v danom smere a výkonového zisku referen£nej bezstratovej antény v jej referen£nom smere. Vä£²inou sa ako referen£ná
anténa uvaºuje bezstratový v²esmerový ºiari£ (£o je neexistujúca kcia). Zisk
antény je teda pomer výkonu na vstupe bezstratovej antény k výkonu, ktorý
musíme privies´ do skuto£nej antény, aby produkovala v danom smere to
isté elektromagnetické pole. Ak nie je ²pecikované inak, rozumie sa vä£²inou pod pojmom zisk jeho maximálna hodnota (maximum power gain) a
vä£²inou sa vyjadruje v decibelovej miere

G(ϑ, ϕ)dB = 10.logG(ϑ, ϕ)
[18, s. 105nn]. Zisk

G

je zviazaný so smerovos´ou

D

(2.2)
vz´ahom

G = ηD

(2.3)

[18, s. 106] kde

η

= celková ú£innos´ antény [bez jednotky]

Zvy£ajne je

η

ve©mi blízka jednotke a

GaD

sú tak povaºované za identické

[4, s. 110].
V technickej praxi sa pouºívajú rôzne druhy antén, ktoré sa navzájom
lí²ia. Antény je moºné triedi´ a zoskupova´ pod©a rôznych h©adísk, napr.
pod©a typu, alebo metód návrhu (anténa slu£ková, mikropásková, ²trbinová,
anténa typu horn, s postupnou vlnou, s povrchovou vlnou, ai.). Antény
sa delia aj pod©a druhu pouºitia (antény pre VKV a UKV komunikáciu,
TV a FM vysielacie). Dôleºitou charakteristikou antény je prenos výkonu
[20, s. 5]. Pri príjme ve©mi slabých signálov sa pouºívajú najmä reektorové
antény (obr. 2.5). Je to podmienené vysokou smerovos´ou, ktorú tieto antény
dosahujú.

2.2

umová teplota antény

Vplyvom kone£ných rozmerov smerovej charakteristiky antény (£o súvisí
s kone£nými rozmermi jej apertury) dôjde pri snímaní jasovej teploty priestoru k jej iterakcii so smerovými vlastnos´ami antény (ktoré sú vyjadrené
priestorovou funkciou zisku) [17, s. 42].

RR
Ta (ϑ0 , ϕ0 ) =

(G(ϑ − ϑ0 , ϕ − ϕ0 ).Tb (ϑ, ϕ).sinϑ dϑ dϕ
RR
(G(ϑ, ϕ).sinϑ dϑ dϕ
13

(2.4)

Obrázok 2.5:

Reektorová parabolická anténa
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kde

Ta (ϑ0 , ϕ0 ) = ²umová teplota
Tb (ϑ, ϕ) = jas okolia, [◦ K]
G(ϑ, ϕ) = zisk antény
a (ϑ0 , ϕ0 ) = eleva£ný uhol

◦
antény v danom smere, [ K]

[13, s. 517].
Kaºdý lalok teda zachytáva ºiarenie kaºdého horúceho telesa, ktoré sa
nachádza v jeho zornom uhle. Pri rádiových prenosoch medzi zemou a
vesmírnym telesom (vesmírnou lo¤ou, mesiacom, satelitom) majú prijímacie
antény umiestnené na zemi vä£²inou svoj hlavný lalok nasmerovaný na
vesmírne teleso. Hlavný lalok tak smeruje do vesmíru, preto zachytáva
najmä atmosferický a kozmický ²um. Postranné a spätné laloky v²ak
smerujú do zeme, teda do miest s vä£²ím ºiarením, a tým dochádza ku
zvy²ovaniu ²umovej teploty. umovú teplotu antény ovplyv¬uje vyºarovací
diagram antény. Okrem toho závisí ²umová teplota aj od eleva£ného uhla.
Pri ve©kých eleva£ných uhloch sú najvýznamnje²ie postranné laloky antény
nasmerované do oblohy. Nárast ²umovej teploty je potom men²í. Ke¤
eleva£ný uhol klesá, napríklad anténa sleduje satelit nízko nad horizontom,
môºe hlavný lalok významne prispieva´ k zvy²ovaniu ²umovej teploty systému tým, ºe zachytáva tepelný ²um a odrazy od zemského povrchu [11, s. 7].

2.3

umová teplota systému

Anténa je sú£as´ou vysielacieho systému, ktorý obecne pozostáva z antény a prijíma£a a vlnovodu, ktorý ich spája. Teplota systému je kritickým
faktorom pri skúmaní citlivosti a hodnoty signal-to-noise ratio prijímacieho
systému. Prijímací systém je schématicky znázornený na obrázku 2.6, kde
je znázornená anténa, prijíma£ a vlnovod, ktorý ich spája. Teplota systému
závisí na ²umovej teplote oblohy, zeme a prostredia antény, vyºarovacom
diagrame antény, teplotnej ú£innosti antény, ²umovej teplote prijíma£a a vlnovode medzi anténou a prijíma£om [15, s. 765]. Teplota systému je daná
ako

Tsys = Ta + Trx
kde

Tsys

◦
= ²umová teplota systému, [ K]
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(2.5)

Obrázok 2.6:

Schématické znázornenie prijímacieho systému [15, s. 765]

Ta = ²umová teplota antény, [◦ K]
Trx = ²umová teplota prijíma£a, [◦ K]
umová teplota prijíma£a je daná ako

Trx = T1 +

T3
T2
+
+ ...
G1 G1 G2

(2.6)

kde

Trx = ²umová teplota prijíma£a, [◦ K]
T1 = ²umová teplota prvého stup¬a prijíma£a, [◦ K]
T2 = ²umová teplota druhého stup¬a prijíma£a, [◦ K]
G1 = výkonový zisk prvého stup¬a
G2 = výkonový zisk druhého stup¬a
[15, s. 765].

2.4

umové vlastnosti prostredia

V²etky objekty, ktorých teplota je vy²²ia ako absolútna nula, ºiaria a
v princípe je moºné toto ºiarenie zachyti´ prijímacou anténou. Preh©ad
²umových teplôt niektorých objektov je na obrázku 2.7. umová teplota
oblohy nie je kon²tantná, ale závisí v zna£nej miere na atmosferických podmienkach. K jej zvy²ovaniu prispieva napríklad kozmické ºiarenie, kozmický
²um, atmosferické plyny (kyslík a vodná para), oblaky, hmla alebo dáº¤
(obr. 2.8). Tieto vplyvy sa výraznej²ie prejavujú pri vysielaní na vysokých
frekvenciách ako 1 GHz a vy²²ie [15, s. 3, 17], [11, s. 2nn]. Minimálna moºná
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Obrázok 2.7:

Obrázok 2.8:

[11, s. 3]

umové teploty vybraných objektov [15, s. 769]

Vplyvy poveternostných podmienok na ²umovú teplotu oblohy
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teplota antény je teda teplota £istej oblohy, na ktorú je anténa nasmerovaná.
Niekedy sa miesto ²umovej teploty pouºíva parameter ²umové £íslo (noise
gure). Vz´ah ²umovej teploty a ²umového £ísla je následovný:

Ta = (Fn − 1)T0

(2.7)

kde

Ta = ²umová teplota, [◦ K]
T0 = ²tandardná teplota, ktorá je rovná 290◦ K
Fn = ²umový faktor, ktorý sa vypo£íta ako
Nf

Fn = 10 10
kde

Nf

= ²umové £íslo [dB]

[15, s. 763].
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(2.8)

Kapitola 3
Softwarové nástroje na tvorbu
vyºarovacieho diagramu a
výpo£et ²umovej teploty
V tejto kapitole sú popísané simulátory elektromagnetického po©a a uº existujúce nástroje na výpo£et ²umovej teploty antény. Bliº²ie sú spomenuté
tie simulátory elektromagnetického po©a, ktorých výstupy môºu by´ zadané
na vstupe mnou vytvoreného programu ANTC (FEKO a CST Microwave
Studio). Existujúce nástroje na výpo£et ²umovej teploty antény sú dva Tant a software, ktorý vytvoril Ing. M. Procházka CSc. Na konci kapitoly
sú zhrnuté nevýhody týchto programov.

3.1

CST Microwave Studio, FEKO a EZNEC

CST Microwave Studio [6] a FEKO [9] sú simulátory elektromagnetického
po©a. Rie²ia Maxwellove rovnice a to bu¤ v £asovej (CST), alebo frekven£nej
(FEKO, CST) oblasti. al²ími simulátormi sú napríklad EZNEC [8], IE3D
Zeland software [24] alebo Ansoft [1]. Tieto nástroje umoº¬ujú vytvori´ návrh antény, gracky ho znázorni´ a vypo£íta´ parametre antény.
CST Microwave Studio je nástroj, ktorý slúºi na 3D simuláciu elektromagnetického po©a a vysokofrekven£ných aplikácií (obr. 3.1).
FEKO je nástroj na rie²enie ²irokého spektra problémov súvisiacich
s elektromagnetickým po©om. Slúºi napríklad na analýzu intenzity elektromagnetického po©a, umoº¬uje navrhova´ a optimalizova´ mikropáskové
antény a ve©ké anténne ²truktúry (obr. 3.2).
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Obrázok 3.1:

Screenshot programu CST Microwave Studio

Oba nástroje za£ali pouºíva´ v posledných rokoch pre rie²enie elektricky ve©kých antén metódu MLFMM (Multilevel Fast Multipole Method).
Klasická momentová metóda po£íta elektrickú ²truktúru rozloºenú na diskretizované £asti a rie²i iterakciu medzi nimi. Preto je ve©mi náro£ná na
hardwarové vybavenie po£íta£a. MLFMM zdruºuje diskretizované £asti do
skupín a rie²i iterakciu medzi týmito skupinami. To umoº¬uje rie²i´ ve©ké
anténne ²truktúry, ktoré kvôli ve©kým nárokom na hardwarové vybavenie
nebolo moºné doteraz rie²i´ pomocou klasických metód [9]. umovú teplotu
antény je potrebné pozna´ pre elektricky ve©ké antény, a preto je pri návrhu
týchto antén v simula£ných softwaroch vyuºívaná práve metóda MLFMM.
al²ím programom, ktorý slúºi na navrhovanie antén, je EZNEC. Na
rozdiel od predchádzajúcich programov je zameraný iba na vytváranie návrhov a optimalizáciu antén (obr. 3.3). EZNEC pouºíva pri výpo£toch iba
klasickú momentovú metódu.
iaden z týchto nástrojov v²ak neponúka moºnos´ vypo£íta´ pri návrhu
antény aj jej ²umovú teplotu. Dokáºu v²ak vytvori´ z návrhu vyºarovací
diagram vo forme grafu (2D alebo 3D), alebo vo forme tabu©ky. Tabu©ku
je potom moºné predloºi´ ¤al²ím nástrojom, ktoré z nej vypo£ítajú ²umovú
teplotu.
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Obrázok 3.2:

Screenshoty programu FEKO
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Obrázok 3.3:

Screenshot programu EZNEC

22

3.2

Tant

Tant [22] je program umoº¬ujúci výpo£et ²umovej teploty antény a podielu

G/T

(obr. 3.4). Program po£íta hodnoty pre eleva£né uhly od 0 po 90

stup¬ov, po kroku 5 stup¬ov. Funguje pod opera£ným systémom DOS a nemá gracké rozhranie. Na vstupe vyºaduje Tant zadaný vyºarovací diagram,
ktorý je výstupom EZNECu. Pre vyºarovací diagram platia isté obmedze◦
nia, napríklad maximálny zisk musí by´ v uhle s eleváciou 0 a azimutom
◦
0 . umovú teplotu okolia je moºné zada´ zvlá²´ jednou hodnotou pre zem a
zvlá²´ jednou hodnotou pre oblohu, podrobnej²ie delenie nie je moºné. Tant
nepodporuje najnov²iu verziu EZNECu.

Obrázok 3.4:

Screenshoty programu Tant
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3.3

Software M. Procházku

Software, ktorý vytvoril Ing. M. Procházka CSc. [12], je tieº ur£ený na výpo£et ²umovej teploty antén. Autor vytvoril program v 80. rokoch a na
vtedaj²ie technické moºnosti bol program ve©mi kvalitný. Funguje pod opera£ným systémom DOS a nemá gracké rozhranie. Vyºarovací diagram, ktorý je vstupom pre tento program, sa musí ru£ne analyzova´ a pre správnu
analýzu programu je potrebné ma´ dobré znalosti z oblasti analýzy vyºarovacích diagramov. Program predpokladá osovo symetrický vyºarovací diagram
(okolo osi

z ).

alej pozná iba obmedzený po£et vstupov ²umovej teploty.

Metóda výpo£tu je odli²ná od metódy, ktorá je vyuºitá v mnou vytvorenom programe Antenna Noise Temperature Calculator. Metóda je zaloºená na výpo£te priestorového uhla

∆Ω.

Tento výpo£et je moºné previes´

pre úzko smerové antény. Vyºarovací diagram takejto antény je na obr. 3.5.
Predpokladom je, ºe je daný diagram osovo symetrický pod©a osi

Obrázok 3.5:

z,

jeho

Zjednodu²ený schodový diagram antény [21]

schody sú denované uhlom

Θ.

Pri výpo£te je pouºitý vz´ah 2.4, ktorý je

upravený na

Ta =

G.dΩ.To
4π

(3.1)

kde

Ta
To

◦
= ²umová teplota antény, [ K]

= ²umová teplota zeme, pri difúznom ºiarení (povrch pokrytý lesmi, po◦
rastom, trávou a pod.) má hodnotu 290 K

G

= zisk antény, ktorý sa dá ur£i´ ako

G = e(0,1.AN.ln10)
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(3.2)

kde

AN

= úrovne jednotlivých schodov diagramu normované k absolútnemu

£inite©u zisku antény (zisk vo£i izotropnému ºiari£u), [dB] [21].
Zloºitej²ie ako ur£enie zisku je ur£enie priestorového uhla, pod ktorým
vidí diagram antény povrch zeme. Procházka v [21] ukázal, ºe ke¤ sa schodový diagram rozdelí na £asti, ktoré je moºné reprezentova´ rota£nými kuºe©mi

≤ Θ ≤ Θ1 a Θ3 ≤ Θ ≤ π ) a rota£nými goliermi (Θ1 ≤ Θ ≤ Θ2 a Θ2
≤ Θ ≤ Θ3 ), je potom moºné pomocou geometrie a integrálneho po£tu ur£i´
potrebné uhly dΩ.

(0

◦
◦
Celý sektor (0 aº 180 ) vo schodovom diagrame je moºné rozdeli´ do nieko©kých dielov. Na obr. 3.6 je znázornené rozdelenie do 23 dielov a vyzna£ená

Schodová funkcia so schodom 23 a ²tandardný diagram pre
mikrovlnnú parabolickú anténu [21]
Obrázok 3.6:

je schodová funkcia. Zvý²ením po£tu schodov sa zvý²i aj presnos´ výpo£tu.
Celková ²umová teplota antény

Ta

je potom daná ako sú£et ²umových teplôt

jednotlivých schodov. Na obrázku 3.6 je znázornený normalizovaný zisk

Gn .

Ten je pre konkrétnu anténu daný vz´ahom 3.3.

Gn = Ga − AN,
kde

Gn = normalizovaný zisk, [dB]
Ga = zisk antény vo£i izotropnému ºiari£u
AN = úrove¬ postranných lalokov pod maximom
[21].
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(3.3)

3.4

Nevýhody uvedených programov

Ani jeden z uvedených programov nemá gracké rozhranie. Vstupom Tantu
môºe by´ iba vyºarovací diagram vytvorený v EZNECu. EZNEC ale nie
je vhodný na navrhovanie ve©kých anténnych ²truktúr, pretoºe pouºíva na
výpo£et klasickú momentovú metódu.
Vstupom Procházkovho programu môºe by´ ©ubovo©ný vyºarovací diagram, je v²ak najprv potrebné ho ru£ne analyzova´ a zada´. O vyºarovacom
diagrame sa predpokladá, ºe je osovo súmerný. umovú teplotu okolia antény
je v oboch programoch moºné zada´ iba s obmedzenou presnos´ou. Metóda
výpo£tu, ktorú pouºíva Procházka, je nepresná.
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Kapitola 4
Program Antenna Noise
Temperature Calculator (ANTC)
Táto kapitola sa zaoberá mnou implementovaným programom ANTC. V prvej £asti kapitoly je stru£ne popísaná jeho charakteristika a základné vlastnosti. Program je ¤alej porovnaný so softwarmi na výpo£et ²umovej teploty
antény, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcej kapitole. V ¤al²ej £asti je
popísané uºívate©ské rozhranie programu. Podrobne sú rozobrané vstupy a
výstupy programu ANTC. Najvä£²ia £as´ kapitoly je venovaná hlavnému
výpo£tu. Je tu podrobne rozobraný postup, akým výpo£et prebieha.

4.1

Hlavné vlastnosti a charakteristika

Program, ktorý som vytvorila na výpo£et ²umovej teploty antény, má názov Antenna Noise Temperature Calculator (¤alej ANTC). Program ANTC
(obr. 4.1) umoº¬uje výpo£et ²umovej teploty antény, ke¤ je na vstupe zadaný vyºarovací diagram a hodnoty ²umovej teploty okolia antény.
Vyºarovací diagram a hodnoty ²umovej teploty okolia sú zadané vo forme
tabu©ky a vo sférických súradniciach. Vyºarovací diagram je bu¤ výstupom
simulátorov elektromagnetického po©a, alebo vznikne z nameraných hodnôt.
V ANTC je konkrétne moºné na£íta´ hodnoty z dvoch simulátorov elektromagnetického po©a, CST Microwave Studia a FEKA. V prípade, ºe vyºarovací diagram vznikne z nameraných hodnôt, sú na vstupe dané súbory
s nameranými parametrami vo v²etkých smeroch

ϑ

pre ur£ité uhly

ϕ

(rezy

priestoru).
umové teploty sú zadané vo forme tabu©ky, pre kaºdú sférickú súrad-
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nicu je zadaná hodnota príslu²nej ²umovej teploty. Pre niektoré základné
frekvencie obsahuje program preddenované tabu©ky ²umových teplôt okolia antény (konkrétne frekvencie 0,15 GHz, 0,5 GHz, 1 GHz, 5 GHz, 10 GHz,
16 GHz, 22 GHz). Uºívate© si môºe vlastnú ²umovú maticu aj sám denova´
a potom na£íta´, napríklad po zmeraní rádiometrom.
Po na£ítaní vyºarovacieho diagramu a tabu©ky ²umových teplôt okolia
je moºné vypo£íta´ ²umovú teplotu antény. umová teplota je po£ítaná pre
v²etky eleva£né uhly od 0 po 90 stup¬ov v jednostup¬ových inkrementoch.
ANTC po£íta okrem ²umovej teploty aj hodnotu

G/Ta pre aktuálny eleva£ný

uhol antény.
al²ie vlastnosti programu:

•

výpo£et priemernej hodnoty ²umovej teploty antény pre ur£itý interval
eleva£ných uhlov a hodnotu

G/T

pre ur£itý rozsah eleva£ných uhlov

antény

•

výpo£et hodnoty

G/T

pre aktuálny uhol antény, teda výpo£et pomeru

zisku antény k ²umovej teplote prijímacieho systému

•

vykreslenie grafu závislosti ²umovej teploty na eleva£nom uhle

•

moºnos´ uloºenia vypo£ítanej ²umovej teploty a hodnoty

G/T

do tex-

tového súboru

•

moºnos´ uloºenia vykresleného grafu závislosti ²umovej teploty na eleva£nom uhle vo formáte bmp

•
4.2

prevedené operácie sú zapísané do logu

Odli²nosti od uº existujúcich programov

ANTC sa snaºí by´ uºívate©sky priate©skej²í ako programy popísané v tretej kapitole. Okrem toho, ºe ponúka uºívate©ské rozhranie, snaºí sa nema´
obmedzenia na vyºarovací diagram. Vyºarovací diagram nemusí by´ osovo
symetrický, nemusí ma´ najvy²²í zisk v ur£itom, vopred danom smere. Tým
by mohol by´ jednoduch²í pre uºívate©ov, ktorí nemajú ve©ké skúsenosti
s analýzou vyºarovacích diagramov. ANTC ponúka moºnos´ jednoducho na£íta´ výstupné data zo softwarov FEKA a CST Microwave Studia a zárove¬
umoº¬uje na£íta´ hodnoty z praktických meraní.

28

Teplotný ²um prostredia je na rozdiel od ¤al²ích programov zadaný ²umovou maticou, £o je presnej²ie ako zadanie jednej hodnoty pre zem a jednej
hodnoty pre oblohu. Umoº¬uje to zoh©adni´ aj prípadné nesymetrické ²umové vlastnosti okolia (napríklad blízke pohoria) a zada´ hodnoty získané
z merania prostredia antény rádiometrom. ANTC navy²e umoº¬uje po£íta´ ²umovú teplotu systému, priemernú teplotu a z vypo£ítaných hodnôt
vykres©uje graf. Rozdiel medzi ANTC a softwarom, ktorý vytvoril Ing. M.
Procházka CSc. je aj v pouºitej metóde výpo£tu ²umovej teploty antény.
Metóda vyuºitá v ANTC dáva presnej²ie výsledky.

4.3

Uºívate©ské rozhranie

Sú£as´ou programu ANTC je gracké uºívate©ské rozhranie. Hlavné uºívate©ské okno sa skladá z troch £astí (obr. 4.1). V prvej £asti sa zobrazuje
na£ítaný vyºarovací diagram (obr. 4.1 ©avá tabu©ka), v druhej sa zobrazuje
na£ítaná ²umová matica (obr. 4.1 prostredná tabu©ka) a v tretej sa zobrazuje
vypo£ítaná ²umová teplota a hodnota

G/T

(obr. 4.1 pravá tabu©ka). Nad

týmito tabu©kami sa nachádzajú obrázky znázor¬ujúce pouºitý súradnicový
systém, denícia uhlov

ϑ

a

ϕ,

prípadne uhla

α.

Vzh©adom k tomu, ºe

v rôznych programoch a publikáciach bývajú súradnicové systémy denované rôzne a premenné

ϑ, ϕ

a

α

ozna£ujú rôzne uhly, by tieto obrázky

mali umoºni´ uºívate©ovi lep²iu orientáciu v programe. Pod obrázkami sa
nachádzajú názvy práve otvorených súborov, £o by taktieº malo uºívate©ovi
u©ah£i´ prácu, pretoºe vie, ktorý súbor je aktuálne otvorený.
Pod tabu©kami sú tla£ítka na na£ítanie tabuliek. Po stla£ení tla£ítka Read from le v okne Power sa zobrazí dialógové okno (obr. 4.2). To dáva
uºívate©ovi na výber, otvori´ súbor vytvorený bu¤ v CST Microwave Studiu, vo FEKU, alebo zada´ súbory s nameranými hodnotami. Uºívate© ¤alej
vyberie stupnicu pouºitú v danom súbore - lineárnu alebo logaritmickú. Výstup z FEKA a CST Microwave Studia môºe by´ v lineárnej aj logaritmickej
stupnici. V praxi aj pri praktických meraniach sa pouºíva vä£²inou logaritmická stupnica, ale výpo£et ²umovej teploty prebieha v lineárnej stupnici.
Ak je vyºarovací diagram zadaný v logaritmickej stupnici, je ho potrebné e²te konvertova´ do lineárnej stupnice. Ak je súbor zadaný priamo v lineárnej
stupnici, nie je toto konvertovanie potrebné.
Pri vstupe z nameraných hodnôt môºe uºívate© bu¤ na£íta´ namerané
hodnoty z textových súborov, alebo môºe hodnoty v programe ru£ne zada´.
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Obrázok 4.1:

Hlavné okno programu ANTC
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Screenshot programu ANTC - dialógové okno s výberom zdroja
vstupného súboru a výberom stupnice vstupného súboru
Obrázok 4.2:

Na£ítané hodnoty môºe uºívate© priamo v programe meni´. Tabu©ka nameraných hodnôt musí by´ zadaná aspo¬ jedna. Najviac môºu by´ zadané
²tyri tabu©ky. To je pri zadávaní hodnôt z praktických meraní posta£ujúce, pretoºe v praxi sa merajú iba jeden alebo dva rezy (obr. 4.3). V prvom
st¨pci zadávanej nameranej tabu©ky by mali by´ denované uhly (z rozsahu
◦
◦
[-180 ; +180 )), v druhom st¨pci by mali by´ zodpovedajúce hodnoty. Namerané hodnoty nemusia by´ dané pre kaºdý uhol v tomto rozsahu a nemusia
ma´ pevne daný inkrement. Príklady tabuliek sú sú£as´ou programu.
Bliº²í popis uºívate©ského rozhrania je moºné nájs´ v uºívate©skej dokumentácii, ktorá je sú£as´ou programu ANTC.
umovú teplotu je moºné na£íta´ dvojakým spôsobom. Bu¤ je moºné otvori´ jednu z preddenovaných ²umových tabuliek pre rôzne základné frekven£né pásma (tla£ítko Read Implicit Noise v okne Temperature), alebo
je moºné otvori´ uºívate©om denovanú tabu©ku (Read Environment Noise
Temperature v Tools menu). Uºívate©om denovaná ²umová tabu©ka musí
by´ v rovnakom formáte, v akom sú preddenované tabu©ky. Tabu©ka musí
obsahova´ pre kaºdý uhol

ϑ

a

ϕ

denovanú ²umovú teplotu okolia.

Ke¤ je vyºarovací diagram a ²umová teplota na£ítaná, je moºné spusti´
výpo£et stla£ením tla£ítka Calculate v okne Noise Temperature. Vypo£ítané hodnoty ²umovej teploty a hodnoty

G/T ,

ktoré príslu²ia danému

eleva£nému uhlu sa zobrazujú priebeºne po£as výpo£tu v okne Noise Temperature.
Namiesto tla£idiel na hlavnej obrazovke je moºné pouºi´ aj obdobné
poloºky v Tools menu. Jednotlivé poloºky na£ítaného súboru (vyºarova-
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Obrázok 4.3:

Screenshot programu ANTC - vstup z nameraných hodnôt

cieho diagramu aj ²umovej matice) je moºné meni´ aj po na£ítaní, priamo
v programe. Výpo£ty potom prebiehajú s týmito upravenými hodnotami.
Na£ítanie súborov je error resistant. Po otvorení chybnej tabu©ky, alebo na£ítaní chybných dát sa zobrazí chybové hlásenie. Vypí²e sa re´azec,
v ktorom do²lo k chybe, £íslo riadku a súbor sa nena£íta. Kontrola prebieha priamo pri otváraní súboru. Kontroluje sa d¨ºka súboru, d¨ºka riadku,
po£et st¨pcov (oddelených medzerami), znaky na riadku (sú povolené iba
alfanumerické znaky, znamienka a desatinná £iarka).
alej sa kontroluje, £i sa podaril prevod na£ítaného re´azca na £íslo
a £i nie je na£ítaná hodnota v ²umovej tabu©ke nulová. Ak by hodnota
v ²umovej tabu©ke bola nulová, do²lo by v ¤al²om výpo£te k deleniu nulou.
Hodnota ²umu rovná nule a men²ia je nezmyselná. Preto sú nulové a
men²ie hodnoty v ²umovej tabu©ke zakázané. Kontrolujú sa aj inkrementy
vo vyºarovacom diagrame a v ²umovej tabu©ke. Inkrement je získaný
od£ítaním prvých dvoch uhlov

ϑ

vo vyºarovacom diagrame (v ²umovej

matici). Vo vyºarovacom diagrame sú povolené ako inkrementy iba delitele
◦
◦
£ísla 180 (pretoºe ϑ môºe nadobúda´ hodnoty z intervalu [0 ; 180 ]).
Inkrementy

men²ie

ako

1

program

nepodporuje.

V

²umovej

tabu©ke

musí by´ inkrement rovný jednej. al²ie kontroly prebiehajú po£as výpo£-
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tu. Kontrolujú sa prípadné ru£ne zmenené hodnoty v tabu©ke, delenie nulou.
Na programovanie uºívate©ského rozhrania je vyuºitá kniºnica wxWidgets [23]. Jej výhodou je jej licencia (GNU licencia), ©ahká prenosite©nos´
na ostatné platformy, dobrá uºívate©ská podpora. Nevýhodou je, ºe chýbajú
niektoré základné komponenty uºívate©ského rozhrania, medzi inými aj
podpora kreslenia grafov. Existujú kniºnice, ktoré sa dajú doin²talova´ a
daný problém rie²ia. Na kreslenie grafov je vyuºitá kniºnica pplot [19]. Túto
kniºnicu v²ak e²te bolo potrebné upravi´ tak, aby bolo moºné napríklad
uloºi´ vykreslený graf. Pomerne zloºito je vo wxWidgets rie²ené kreslenie obrázkov a £asto nastáva problém s rozloºením grackých komponentov v okne.
Uºívate©om by mal zrýchli´ prácu aj in²tala£ný súbor. Bol vytvorený
pomocou programu CreateInstall Free [5].

4.4

Vstupy programu

Ako vstupom programu musí by´ zadaný vyºarovací diagram (z nameraných
hodnôt alebo z výstupov simulátorov elektromagnetického po©a) a ²umová
matica (preddenovaná alebo vytvorená uºívate©om). V prípade, ºe je vyºarovací diagram výstupom jedného zo simula£ných softwarov, jednoducho
sa na£íta z textového súboru. Tento súbor obsahuje viac informácií ako
je potrebné na výpo£et ²umovej teploty. Preto sa zo vstupných súborov
vyberú iba st¨pce s relevantnými informáciami (uhly

ϑ, ϕ

a smerovos´).

Ukáºky týchto súborov sú prílohou tejto práce.
V prípade, ºe vyºarovací diagram vznikne z nameraných súradníc,
na£íta sa jeden alebo viac rezov roviny. Súbory s danými rezmi musia by´
◦
istým spôsobom formátované. Prvý st¨pec musí obsahova´ uhly (od -180
◦
po +180 ). Druhý st¨pec musí obsahova´ nameranú hodnotu smerovosti
v danom uhle. Môºu by´ zadané jeden aº ²tyri takéto súbory, £o zodpovedá
jednému aº ²tyrom rezom. V²etky hodnoty uhlov

ϕ

(pre v²etky súbory)

sa s£ítajú a výsledná hodnota sa podelí po£tom súborov. Tým je získaná
◦
◦
tabu©ka aritmetických priemerov pre uhly -180 aº +180 . Pri meraní antén
je denované iné zna£enie uhlov. Premenné

ϑ

a

ϕ

ozna£ujú tie isté uhly ako

vo vyºarovacom diagrame, ale uhol ϑ nadobúda teraz hodnoty z intervalu
◦
◦
◦
◦
[-180 ; +180 ) a uhol ϕ nadobúda hodnoty z intervalu [0 ; +180 ]. Denícia
je znázornená na obrázku 4.4. Z tohoto dôvodu musia by´ uhly
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ϑ

a

ϕ

Obrázok 4.4: Súradnicový systém pouºitý v ANTC, denícia uhlov ϑ a ϕ
pouºívaná pri meraniach

najprv prevedené do formy zhodnej so zna£ením vo sférických súradniciach.
Vyºarovací diagram je vytvorený tým spôsobom, ºe ku kaºdému uhlu ϕ sa
◦
◦
najskôr pripo£íta £íslo 180, £ím sa zobrazia uhly ϕ z intervalu [-180 ; +180 )
◦
◦
◦
na interval [0 ; 360 ). Hodnota uhla ϕ = 360 sa dodenuje, táto hodnota
sa poloºí rovná

ϕ

= 0 (£o je najbliº²ia hodnota). Potom sa pre v²etky
◦
◦
uhly ϕ v rozsahu [0 ; +180 ] k uhlu ϑ vo vyºarovacom diagrame priradí
◦
hodnota príslu²ná k uhlu 180 + ϕ v tabu©ke nameraných hodnôt. Pre uhly
ϕ v rozsahu [+180◦ ; +360◦ ) sa k danému uhlu ϑ vo vyºarovacom diagrame
◦
priradí hodnota príslu²ná k uhlu 180 - ϕ v tabu©ke zadaných hodnôt. Tým
sa vytvorí výsledný osovo symetrický vyºarovací diagram.
Uºívate© môºe pouºi´ vo výpo£te jednu z preddenovaných ²umových
matíc (obr. 4.5), alebo si môºe nadenova´ vlastnú. Program obsahuje pre

Obrázok 4.5:

vých matíc

Screenshot programu ANTC - výber z preddenovaných ²umo-

niektoré základné frekvencie preddenované tabu©ky ²umu prostredia. Tieto
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tabu©ky som vytvorila na základe ITU dokumentov CCIR rep. 720-2 [16,
s. 213]. Takto denované hodnoty sú zobrazené na obrázku 4.6.

Obrázok 4.6:

Graf závislosti ²umovej teploty na frekvencii [16, s. 213]

Pri na£ítaní ²umovej tabu©ky danej základnej frekvencie sa najprv na£íta súbor /les/temperature/temperatures_list.txt . V tomto súbore sa
nachádza zoznam frekvencií, pre ktoré existuje ²umová tabu©ka a odkaz na
túto tabu©ku. Tento zoznam sa teda najprv na£íta a zobrazí sa po otvorení
dialógového okna Select Frequency of Implicit Values. Táto metóda je výhodnej²ia z toho h©adiska, ºe na pridanie ¤al²ej základnej frekvencie nie je
potrebné zasahova´ priamo do programu, sta£í prida´ frekvenciu a odkaz do
súboru temperatures_list.txt.
Ako uº bolo spomenuté, uºívate© môºe na£íta´ aj vlastnú ²umovú maticu. Matica môºe by´ vytvorená napríklad po zmeraní okolia rádiometrom a
umoº¬uje to zoh©adni´ nesymetriu okolia antény. V prípade, ºe chce uºívate© takúto maticu zada´, musí ma´ matica poºadovaný tvar. V prvom st¨pci
◦
◦
musia by´ uvedené hodnoty uhla ϑ z intervalu [0 ; 180 ], v druhom st¨pci
◦
◦
musia by´ uvedené hodnoty uhla ϕ z intervalu [0 ; 360 ). V tretom st¨pci
musia by´ uvedené hodnoty ²umu pre daný uhol.
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4.5

Metódy výpo£tu

Vyºarovací diagram je po na£ítaní nutné upravi´ a znormova´. Pod©a
vzorca 2.4 musí by´ hodnota vo vyºarovacom diagrame príslu²ná uhlu
(ϑ,

ϕ)

najprv vynásobená £íslom

sin(ϑ).

Potom sú v²etky vynásobené

hodnoty zintegrované a výsledná suma je uloºená. Na konci celého výpo£tu je vypo£ítaná ²umová teplota podelená uloºenou sumou a tým
sa vyºarovací diagram znormuje. Normalizova´ by bolo moºné aj kaºdú
hodnotu

vo

vyºarovacom

diagrame.

Je

v²ak

výpo£etne

jednoduch²ie

previes´ jedno delenie na konci, ako deli´ kaºdú hodnotu vo vyºarovacom
diagrame. alej je pred výpo£tom potrebné nájs´ maximálnu hodnotu vo
vyºarovacom diagrame, £o predstavuje zisk antény. Táto hodnota bude
pouºitá po skon£ení výpo£tu ²umovej teploty, a to pri výpo£te podielu

G/T .

Výpo£et ²umovej teploty prebieha pod©a vzorca 2.4. Pod©a tohto vzorca

G(ϑ − ϑ0 , ϕ − ϕ0 ). Ak má
α, uhol α1 zna£í odklon od zenitu a má hodnotu 90
hodnotu α1 poto£í vyºarovací diagram.

sa pri zmene eleva£ného uhla mení hodnota
eleva£ný uhol hodnotu
-

α,

potom sa o

Maticu, ktorá je vyjadrená v kartézskych súradniciach, je moºné poto£i´

α1 vynásobením danej matice a Euleroα1 . Vyºarovací diagram
matica pre uhol α1 pre oto£enie okolo osi x

okolo zadanej súradnicovej osi o uhol

vej matice denovanej pre príslu²nú os pre hodnotu
sa otá£a okolo osi

x.

Eulerova

vyzerá následovne:


1
0
0
 0 cosα1 sinα1 
0 −sinα1 cosα1


Potá£anie vyºarovacieho diagramu pomocou Eulerovej matice je znázornené
na obrázku 4.7. Eulerovou maticou je v²ak moºné násobi´ iba matice v kar-

Obrázok 4.7:

Otá£anie polgule pomocou Eulerovej matice (v Matlabe)

tézskom súradnicovom systéme. Matice na£ítaného vyºarovacieho diagramu
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a ²umovej teploty sú v²ak vo sférických súradniciach. Preto je potrebné
najprv konvertova´ vyºarovací diagram zo sférických súradníc do kartézskych, potom oto£i´ diagram o hodnotu eleva£ného uhla a nakoniec konvertova´ oto£enú maticu spä´ z kartézskych súradníc do sférických. Pri týchto
prevodoch sú vyuºité následujúce vzorce.
Prevod zo sférických súradníc do kartézskych súradníc:

x = ρ.cosϕ.sinϑ
y = ρ.sinϕ.sinϑ
z = ρ.cosϑ

(4.1a)
(4.1b)
(4.1c)

Spätný prevod z kartézskych súradníc do sférických:

p
ρ = x2 + y 2 + z 2
ϕ = atan2(y, x)

acos( ρz ) ak ρ 6= 0
ϑ=
0
ak ρ = 0
Pri

spätnom

atan2(x, y)

prevode

súradníc

◦

(4.2b)
(4.2c)

sférických súradníc prevádza
; +180◦ ]. Funkcia atan2(x, y) je

ϕ do intervalu [−180
atan(y/x), pri£om je pod©a

hodnoty

denovaná ako

do

(4.2a)

znamienok oboch argumentov

ur£ený výsledný kvadrant [3]. Pôvodné hodnoty ϕ v²ak boli z intervalu
[0◦ ; 360◦ ]. Preto je ku v²etkým hodnotám ϕ pripo£ítaná hodnota 180◦ .
◦
◦
◦
◦
Tým sú hodnoty z intervalu [−180 ; +180 ] zobrazené na interval [0 ; 360 ].
Ako uº bolo spomenuté, v rôznych softwaroch bývajú súradnicové
systémy denované rôzne. asto bývajú prehodené uhly
denované k iným rovinám. Hodnota

ϑ a ϕ, alebo bývajú

α môºe znamena´ eleva£ný uhol, ale aj

odklon od zenitu. Od denície tohto systému potom závisia pouºité vzorce
na prevod kartézskych a sférických súradníc a na potá£anie vyºarovacieho
diagramu. Súradnicový systém pouºitý v programe ANTC je znázornený
na obrázkoch 4.8 a 4.9.
Vo vzorci 2.4 je znázornené potá£anie vyºarovacieho diagramu, £o
zodpovedá realite, kde dochádza k potá£aniu antény. V reálnom svete sa
potá£a vyºarovací diagram vzh©adom ku ²umovej matici. Matematicky sa
dá to isté dosiahnu´ potá£aním ²umovej matice vzh©adom na anténu. To je
pre výpo£et výhodnej²ie, pretoºe dynamika ²umovej teploty okolia antény
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Obrázok 4.8:

Obrázok 4.9:

Súradnicový systém pouºitý v ANTC, denícia uhlov ϑ a ϕ

Súradnicový systém pouºitý v ANTC, denícia eleva£néhu uhla

α
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je men²ia ako dynamika vyºarovacieho diagramu, £ím vzniká pri prevode
súradníc men²ia chyba. V mojom programe ANTC sa preto potá£a práve
²umová matica.
Po poto£ení ²umovej matice a následnom prevedení do sférických súradníc, je moºné túto novú maticu vynásobi´ vyºarovacím diagramom. Násobí
sa hodnota pre uhol (ϑ,
(ϑ,

ϕ)

ϕ)

vo vyºarovacom diagrame s hodnotou pre uhol

v poto£enej ²umovej matici. Teda, pre kaºdý uhol (ϑ,

ϕ)

sa najprv

nájde príslu²ný uhol v poto£enej ²umovej matici a tieto hodnoty sa vynásobia. Vynásobené hodnoty sa nakoniec s£ítajú, £o zodpovedá integrácii pod©a

ϑ

ϕ

a

(cez celý priestor).

Výber najbliº²ích hodnôt je prevedený tým spôsobom, ºe sa najprv
vyberú v²etky prvky s hodnotou

ϕ α1

najbliº²ou hodnote

ϕ

h©adaného

ϑα1
90 − α,

prvku. Potom sa medzi vybranými prvkami nájde prvok s hodnotou
najbliº²ou hodnote
kde

α

ϑ

h©adaného prvku. Uhol

α1

je denovaný ako

je eleva£ný uhol. Ke¤ºe tabu©ky vyºarovacieho diagramu a ²umovej

matice sú ve©ké, je táto metóda pomerne pomalá. Preto existuje v programe pre poto£enú ²umovú maticu ha²ovacia tabu©ka. Ha²ovacia tabu©ka
obsahuje pre kaºdé

ϕ

interval, v ktorom sa prvky s rovnakou hodnotou

ϕ

nachádzajú. Pri h©adaní najbliº²ieho prvku sa teda sta£í pozrie´ do tabu©ky
a potom v príslu²nom intervale nájs´ prvok s najbliº²ou hodnotou
pouºití ha²ovacej tabu©ky nie je nutné h©ada´ pre kaºdé

ϑ.

Po

ϕ príslu²ný interval.

Pod©a vzorca 2.4 sa nakoniec získané sú£iny integrujú. V ANTS je pouºitá
lichobeºníková metóda pod©a [7, s. 224].

AT =

n
X
∆x
i=0

=

2

(f (xi ) + f (xi+1 ))

∆x
(f (x0 ) + 2f (x1 ) + 2f (x2 ) + ... + 2f (xn−1 ) + f (xn ))
2

(4.3)

kde

AT

je výsledná zintegrovaná hodnota.
Z vypo£ítanej hodnoty ²umovej teploty sa ¤alej spo£íta hodnota

G/T ,

pod©a následujúceho vz´ahu:

G/T =
39

G
Ta

(4.4)

kde

G je zisk antény, [dB]
Ta je ²umová teplota antény, [◦ K]
◦
a hodnota G je daná v [dB/ K]
Zisk antény je teda maximálna hodnota vo vyºarovacom diagrame, ktorá
bola získaná na za£iatku výpo£tu. Pomer G/T sa zvykne udáva´ v jednotkách
◦
dB/ K. Preto je zisk vyjadrený v lineárnych jednotkách opä´ prevedený do
logaritmickej miery.

4.6

al²ie výstupy programu

Okrem samotného výpo£tu ²umovej teploty ponúka program ¤al²ie operácie,
ktoré so ²umovou teplotou súvisia a môºu by´ uºito£né v praxi. Vyºarovací
diagram je moºné na£íta´ v lineárnej, alebo v logaritmickej stupnici (v dB).
V prípade, ºe je vyºarovací diagram v logaritmickej stupnici, je potrebné
pred za£atím výpo£tu prepo£íta´ hodnoty z logaritmickej do lineárnej stupnice. Pri prepo£te je pouºitý vzorec
x

y = 10( 10 ) .

(4.5)

Ke¤ program dopo£íta ²umové teploty pre v²etky eleva£né uhly, objaví
sa graf závislosti vypo£ítaných ²umových teplôt od príslu²ných eleva£ných
uhlov. Vykresli´ graf je prípadne moºné aj vybraním poloºky Draw Graph
of Noise Temperature v menu Tools. Graf je ¤alej moºné uloºi´ ako bmp
obrázok (obr. 4.10). V programe je moºné spo£íta´ aj ²umovú teplotu celého
systému (poloºka Calculate System Noise Temperature v Tools menu)
(obr. 4.11).
Na vstupe je zadaný eleva£ný uhol a ²umové £íslo prijíma£a (v dB). umové £íslo sa najprv prepo£íta na ²umovú teplotu pomocou vz´ahu 2.7. umová teplota systému sa potom zo zisku, ²umovej teploty antény a ²umovej
teploty prijíma£a vypo£íta pod©a vzorca 2.4.
alej program po£íta priemernú ²umovú teplotu antény a priemernú
hodnotu

G/T

pre ur£itý interval (poloºka Calculate Average Noise Tem-

perature v Tools menu) (obr. 4.12). Na vstupe je uº spo£ítaná ²umová
teplota a uºívate©om zadaná horná a dolná hranica intervalu, z ktorého sa
má priemerná teplota po£íta´. Toto môºe by´ uºito£né pre optimalizáciu
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Príklad grafu závislosti ²umovej teploty od eleva£ného uhla
vykresleného programom ANTC

Obrázok 4.10:

Obrázok 4.11:

Screenshot programu ANTC - výpo£et ²umovej teploty systému
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Obrázok 4.12:

ur£itý interval

Screenshot programu ANTC - výpo£et ²umovej teploty pre

antény pre pomer

G/Ts

(kde

Ts

je ²umová teplota systému, v

◦

K), £o sa

vyuºíva pri príjme z viacerých satelitov s rôznym eleva£ným uhlom.
Vypo£ítanú ²umovú teplotu je moºné uloºi´ vo forme textového súboru
(poloºka Save Output vo File menu). V²etky úspe²né aj neúspe²né
operácie, výsledky aj medzivýsledky sa zapisujú do logu. Log má názov
Log.txt.
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Kapitola 5
Implementácia
Predchádzajúca kapitola popisovala program ANTC z teoretickej stránky.
Táto kapitola popisuje konkrétnu implementáciu programu. Spomenuté sú
v²ak iba k©ú£ové a zaujímavé £asti softwaru. Podrobnej²ie je implementácia programu obsiahnutá v programátorskej dokumentácii, ktorá je sú£as´ou
programu. V prvej £asti kapitoly je rozpísaný priebeh výpo£tu a v druhej
£asti kapitoly sú spomenuté konkrétne rie²enia, ktoré sa v danej £asti výpo£tu pouºívajú.

5.1

Priebeh výpo£tu

Hlavný výpo£et prebieha v následujúcom poradí:
1. Na£ítanie vyºarovacieho diagramu a ²umovej matice okolia
2. Ak sú hodnoty vyºarovacieho diagramu v logaritmickej stupnici, konvertujú sa do lineárnej stupnice
3. Vynásobenie vyºarovacieho diagramu funkciou sínus
4. Vypo£ítanie normaliza£nej hodnoty
5. Konvertovanie ²umovej matice okolia zo sférických súradníc do kartézskych
6. Vynásobenie konvertovanej matice Eulerovou maticou s parametrom

α
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7. Konvertovanie ²umovej matice okolia z kartézskych súradníc spä´ do
sférických
8. Vynásobenie oto£enej ²umovú matice a vyºarovacieho diagramu
9. Integrácia výslednej matice pod©a uhlov

ϑ

a

ϕ

10. Výsledok integrácie podelený normaliza£nou hodnotou je výsledná ²umová teplota antény pre eleva£ný uhol

5.2

α

truktúra programu

Pod©a toho, ako prebieha výpo£et, je výhodné vytvori´ v programe samostatné triedy pre

•

Vyºarovací diagram

•

umovú maticu okolia

•

Eulerovu maticu

•

Vypo£ítanú ²umovú teplotu antény

Vyºarovací diagram môºe by´ na£ítaný ako výstup z FEKA, z CST Microwave Studia, alebo môºe by´ vytvorený z nameraných hodnôt. Triedy obsahujúce vyºarovacie diagramy na£ítané z FEKA (trieda table_power_feko) a
z CST Microwave Studia (trieda table_power_cst) sú ve©mi podobné. Lí²ia
sa iba vo funkcii na£ítania vyºarovacieho diagramu z textového súboru (bod
1). Preto majú tieto dve triedy spolo£ného predka, triedu table_power. Táto trieda obsahuje funkcie na konvertovanie hodnôt z logaritmickej stupnice
do lineárnej (bod 2), funkciu, ktorá normalizuje hodnoty vo vyºarovacom
diagrame a po£íta normaliza£nú hodnotu (body 3 a 4). Tieto funkcie sú pre
triedy table_power_cst a table_power_feko rovnaké.
Ak

je

vyºarovací

diagram

vytvorený

z

nameraných

hodnôt

(tab-

le_power_measured), je odli²ný od diagramov vytvorených vo FEKU a
CST Microwave Studiu. Musí obsahova´ ²tyri tabu©ky s na£ítanými nameranými hodnotami a tabu©ku pre výsledný vyºarovací diagram vo sférických
súradniciach. alej musí obsahova´ funkciu pre vytvorenie vyºarovacieho
diagramu z tabuliek nameraných hodnôt (viac v predchádzajúcej kapitole).
Na vytvorenie tejto tabu©ky slúºi funkcia count_radiation_pattern. Trieda table_power_measured musí tieº obsahova´ funkcie na normalizáciu
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vyºarovacieho diagramu a prepo£et súradníc z lineárnych súradníc na
logaritmické.
umová

matica

sa

nachádza

v

triede

noise_temperature.

umo-

vá matica môºe by´ vyjadrená bu¤ vo sférických alebo v kartézskych
súradniciach.

Preto

obsahuje

trieda

noise_temperature

dve

tabu©ky.

Jednu tabu©ku prvkov vo sférických súradniciach a druhú tabu©ku prvkov
v kartézskych súradniciach. Premenná valid udáva, ktorá z týchto tabuliek
je momentálne platná (ºiadna, jedna alebo obe). Táto trieda ¤alej obsahuje
funkcie na konvertovanie tabu©ky prvkov vo sférických súradniciach na
prvky v kartézskych súradniciach a spä´.
Eulerova matica je v triede euler_matrix. Obsahuje jediný parameter
a to uhol

α.

Pri zmene tohto uhla sa matica prepo£íta. Eulerova matica

sa násobí so ²umovou maticou v kartézskych súradniciach (bod 6). Toto
násobenie prebieha vo funkcii multiply. Funkcia vracia ako výsledok
novú ²umovú maticu. Táto ²umová matica sa potom konvertuje naspä´ do
sférických súradníc (bod 7).
umová
Táto

trieda

teplota

antény

obsahuje

je

v

funkcie

triede

table_noise_temperature.

count_tepmerature_for_alpha_cst,

count_tepmerature_for_alpha_feko a
count_tepmerature_for_alpha_measured.

Na

ich

vstupe

je

zadaný

vyºarovací diagram a matica ²umovej teploty okolia, uº poto£ená o uhol

α.

Tieto funkcie sa lí²ia iba v tom, aký vyºarovací diagram je daný na

ich vstupe. V týchto funkciách sa vstupné diagramy vynásobia (bod 8),
výsledky sa zintegrujú (bod 9) a kone£né £íslo sa podelí normaliza£nou
hodnotou (bod 10). Výstupom týchto funkcií je ²umová teplota antény pre
uhol

α.

Trieda table_noise_temperature aj obsahuje tabu©ku závislosti

²umových teplôt (a hodnôt

G/T )

na eleva£nom uhle.

Rôzne typy súradníc (kartézske, sférické, namerané) sú denované vo
vlastných triedach. Tieto súradnice bývajú uloºené v tabu©kách. V programe ANTC je vytvorená ²ablóna, ktorá je ur£ená na takéto ú£ely (intelligent_table). al²ie triedy v programe zodpovedajú jednotlivým oknám.
Gracké rozhranie hlavného okna je v triede application_frame.
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Kapitola 6
Výsledky
Pri výpo£te ²umovej teploty je dôleºitým faktorom presnos´. V tejto kapitole je rie²ený ukáºkový problém, ktorého výsledky sú jednoducho odvodite©né. Tento problém som potom spo£ítala pomocou programu ANTC. Nakoniec som porovnala odchýlky vypo£ítaných hodnôt od nameraných hodnôt.
Rýchlos´ výpo£tu nehrá v tomto prípade aº tak podstatnú ro©u, dôleºité je
aby výpo£et skon£il v rozumnom £ase (nanajvý² nieko©ko desiatok minút).

6.1

Presnos´ výpo£tu

Následujúci príklad skúma presnos´ výpo£tu mnou implementovaného programu ANTC na výpo£et ²umovej teploty antény. Vyºarovací diagram bol
denovaný hodnotou 0 (resp. 0.1) pre uhly
hodnoty 100 pre uhly

ϑ

men²ie a rovné 90 stup¬om a

ϑ vä£²ie ako 90 stup¬ov. umová matica je denovaná

identicky. To zodpovedá polguli, kde sú na jednej strane gule v²etky prvky vo vzdialenosti 100 od stredu, na druhej strane je vzdialenos´ v²etkých
prvkov od stredu takmer nulová.

◦
Ideálne ²umové teploty by mali by´ lineárne rozloºené od hodnoty 50 K
◦
◦
pre eleva£ný uhol 0 aº po hodnotu 100 K pre eleva£ný uhol 90 . Tieto hodnoty názorne plynú z toho, ºe ide o prienik dvoch polgú© (polgu©a zodpovedajúca vyºarovaciemu diagramu a polgu©a zodpovedajúca ²umovej matici).
Polgule sa vo£i sebe natá£ajú (podobne ako na obrázku 4.7). Ak sa polgule
◦
pretnú úplne (£iºe sú zhodné), je výsledná hodnota rovná 100 K. Ak sa
◦
nepretnú, je hodnota 0 K.
Graf hodnôt vypo£ítaných pomocou ANTC, kde zadané hodnoty vyºarovacieho diagramu aj ²umovej matice sú v jednostup¬ových inkrementoch,
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je znázornený na obrázku 6.1.

Graf ²umovej teploty antény. Vyºarovací diagram je v jednostup¬ových inkrementoch

Obrázok 6.1:

Je vidie´, ºe graf je takmer lineárny. Na obrázku 6.2 je rovnaký graf, ale
hodnoty boli zadané v pä´stup¬ových inkrementoch. Je tieº takmer lineárny,
sú tu v²ak rozoznate©né skoky spôsobené men²ou presnos´ou denovaného
vyºarovacieho diagramu. Na obrázku 6.3 sú znázornené absolútne odchýlky
vypo£ítaných hodnôt od ideálnych hodnôt, vstupné hodnoty sú v jednostup¬ových inkrementoch.
Pod©a týchto výsledkov po£íta program ANTC dostato£ne presne. Od◦
chýlky sú men²ie ako 1 K, £o je v praxi zanedbate©né, vä£²ie odchýlky môºu
nasta´ napríklad uº tým, ºe sa anténa hýbe vo vetre. Odchýlky sú spôsobené najmä zaokrúh©ovacími chybami, a to hlavne pri otá£aní ²umovej matice
konverziou polárnych súradníc na kartézske a spä´, kde je pouºitých nieko©ko goniometrických funkcií. Chyby môºu vznika´ aj pri h©adaní najbliº²ieho
prvku. Najvä£²ia odchýlka vzniká pri hodnote eleva£ného uhla 90 stup¬ov.
Je to spôsobené práve pouºitím goniometrických funkcií. Po prevode tam a
spä´ sa zobrazia dve pôvodné hodnoty na jedinú novú hodnotu.
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Graf ²umovej teploty antény. Vyºarovací diagram je v pä´stup¬ových inkrementoch
Obrázok 6.2:
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Obrázok 6.3:

Graf absolútnej chyby výpo£tu
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6.2

Rýchlos´ výpo£tu

V prípade, ºe je vyºarovací diagram zadaný v jednostup¬ových inkrementoch, trvá na procesore Intel Core 2, 1.83 GHz, 1.99 GB RAM výpo£et asi 4
minúty. V prípade, ºe je vyºarovací diagram zadaný v pä´stup¬ových inkrementoch, trvá výpo£et na rovnakej kongurácii asi pol minúty. Bez pouºitia
ha²ovacej tabu©ky trvá výpo£et nieko©ko hodín. Výpo£et ²umovej teploty
nie je potrebné robi´ v reálnom £ase a za posta£ujúcu je moºné povaºova´
dobu výpo£tu do nieko©kých desiatok minút. Rýchlos´ výpo£tu pri pouºití
ha²ovacej tabu©ky sa teda ukazuje ako dostato£ná.
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Kapitola 7
Záver
V tejto kapitole sú vyhodnotené pôvodné ciele práce, ktoré boli uvedené v
úvode. alej sa táto kapitola venuje vyuºitiu implementovaného programu
a ¤al²iemu moºnému vývoju programu ANTC.

7.1

Zhodnotenie pôvodných cie©ov práce

Hlavným cie©om práce bolo vytvori´ dostato£ne presný nástroj na výpo£et
²umovej teploty antény. Na výpo£et bol preto navrhnutý nový algoritmus,
ktorý vychádza priamo z denície ²umovej teploty. Bolo potrebné vyrie²i´
potá£anie vyºarovacieho diagramu denovaného v polárnych súradniciach.
al²ím problémom bolo, ako vytvori´ vyºarovací diagram z nameraných hodnôt(z rezov priestoru). Výsledky je moºné spresni´ aj zadaním nameraných
hodnôt ²umovej teploty okolia antény. Z výsledkov uvedených v predchádzajúcej kapitole vyplýva, ºe program po£íta dostato£ne presne a je moºné ho
vyuºi´ v praxi.
alej som sa snaºila som o to, aby bol program dostato£ne jednoduchý aj pre menej skúsených uºívate©ov. Tomu by malo pomôc´ uºívate©ské
rozhranie. Ke¤ºe uhly a súradnicové systémy bývajú denované rôzne (inak
bývajú denované aj uhly pri praktických meraniach), sú v priamo v programe obrázky znázor¬ujúce denície súradnicových systémov a uhlov, ktoré sú
pouºité. Vyºarovací diagram nemusí ma´ zisk vo vopred danom smere. Vyºarovací diagram môºe by´ daný v ©ubovo©ných rozumných inkrementoch
(inkrement musí by´ delite©om £ísla 180, pretoºe uhol
◦
◦
[0 ; 180 ]).

ϑ

nadobúda hodnoty

Poºiadavkou bolo, aby program umoº¬oval na£íta´ výstupy zo simuláto-
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rov elekotrmagnetického po©a pouºívaných na Katedre elektromagnetického
po©a VUT (FEKA a CST Mirowave Studia). Túto poºiadavku program
sp¨¬a, navy²e umoº¬uje vstup z nameraných hodnôt.
Rýchlos´ výpo£tu je vzh©adom na ve©kosti tabuliek posta£ujúca. Výpo£et
ve©mi zrýchlila pouºitá ha²ovacia tabu©ka.

7.2

Vyuºitie

Program je pôvodne ur£ený hlavne pre potreby Katedry elektromagnetického po©a VUT [14]. Katedra ho vyuºíva pri návrhu parabolických antén
pre prijímanie ve©mi slabých signálov (obr. 7.1). Taktieº by mal by´ vyuºitý

Obrázok 7.1:

lickej antény

Príklad optimalizácie pomeru F/D pre primárny ºiari£ parabo-

Geofyzikálnym ústavom Akadémie v¥d R [10] pre optimalizáciu príjmu zo
satelitov na geofyzikálny výskum Zeme. ANTC je pod licenciou GUI a je vo©ne prístupný na stránke [2] a mohol by tak by´ uºito£ný aj pre ²ir²í okruh
záujemcov. Okrem profesionálnych aplikácií by mohol nájs´ uplatnenie aj
medzi rádioamatérmi.
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7.3

al²í vývo j

Ako uº bolo spomenuté, namerané hodnoty vyºarovania antény program
interpoluje lineárne a z nich tak vytvorí vyºarovací diagram podobný výstupom z FEKA alebo CST Microwave Studia. Tento vyºarovací diagram je
osovo symetrický. Program by sa dal v tomto oh©ade vylep²i´ napríklad tak,
ºe by namerané hodnoty boli interpolované pomocou spline funkcií.
alej by bolo moºné roz²íri´ program o ¤al²ie moºnosti vstupu dát, mohla by pribudnú´ podpora pre vstup vyºarovacích diagramov vytvorených
v ¤al²ích simula£ných softwaroch (EZNEC, Ansoft, Zeland).
V praxi je niekedy potrebné zadáva´ vyºarovací diagram aj v men²ích
inkrementoch ako 1. Preto by mohol by´ program ¤alej roz²írený o na£ítanie takýchto vyºarovacích diagramov a výpo£et ²umových teplôt pre takéto
diagramy.

53

Literatúra
[1] Ansoft
http://www.ansoft.com/
[2] ANTC
http://calculator.webpark.cz
[3] atan2
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cmath/atan2.thml

The Paraboloidal Reector Antenna in Radio Astronomy
and Communication Theory and Practice, Springer Science+Business

[4] Baars J.W.M.:

Media, LLC, New York, 2007.
[5] Createinstall
http://www.createinstall.com/cifree/
[6] CST Microwave Studio
http://www.cst.com/Content/Products/MWS/Overview.aspx
[7] Delores E.M.:

Engineering Problem Solving with MATLAB,

Hall, London, 1997.
[8] Eznec
http://www.eznec.com/
[9] FEKO
http://www.feko.info/
[10] Geofyzikální Ústav Akademie v¥d eské republiky
http://ig.cas.cz/

54

Prentice

Link Analysis of a Telecommunication System on Earth, in Geostationary Orbit, and at the
Moon: Atmospheric Attenuation and Noise Temperature Eects, In:

[11] Ho C., Kantak A., Slobin S., Morabito D.:

The Interplanetary Network Progress Report [online], 15. 2. 2007, ro£.
42, £. 168, Dostupné na: http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42168/168E.pdf/.
[12] Ing. Miroslav Procházka CSc.
http://www.anteny-proch.ignum.cz/
[13] Ishimaru A.:

Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scatter,

Prentice Hall, London, 1996.
[14] Katedra elektromagnetického pole VUT
http://www.elmag.org/
[15] Kraus J. D.:

Antennas, McGraw-Hill, New York, 1988.

Satellite Communications Systems: Systems,
Techniques and Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2002.

[16] Maral G., Bousquet M.:

Radiometrie v mikrovlnné a milimetrové oblasti spektra,
zpráva úkolu mikrovlnná technika, VUT fakulta elektrotechnická, Pra-

[17] Mazánek M.:
ha, 1992.

[18] Mazánek M., Pecha£ P.:

í°ení elektromagnetických vln a antény, eská

technika - nakladatelství VUT, Praha, 2005.
[19] Pplot
http://pplot.sourceforge.net/
[20] Procházka M.:

Antény Encyklopedická p°íru£ka,

BEN - technická lite-

ratura, Praha, 2000.
[21] Procházka M.:

Tepelný ²um pozemských druºicových antén,

Sd¥lovací

technika, ro£. 30, £. 9, p. 341 - 342.
[22] Tant
http://www.dual.co.yu/yu1cf/razno/news/news_item.asp?NewsID=6
[23] WxWidgets
http://www.wxwidgets.org/

55

[24] Zeland
http://www.zeland.com/

56

Dodatok A
Obsah CD-ROM
Sú£as´ou práce je CD-ROM, ktorý obsahuje text tejto práce (adresár text),
in²taláciu programu ANTC (adresár install), zdrojové kódy programu
(adresár sources), uºívate©skú a programátorskú dokumentáciu (adresár
doc) a nieko©ko ukáºkových vyºarovacích diagramov (adresár samples ).
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Dodatok B
In²tala£ná príru£ka
Program je ur£ený pre opera£ný systém Windows, primárne pre opera£ný
systém Microsoft Windows XP. In²talácia sa za£ne spustením súboru
ANTC_Setup.exe. Po spustení súboru je treba sa riadi´ pokynmi na
obrazovke. In²talácia zah¯¬a uºívate©skú dokumentáciu (podadresár doc)
a ukáºkové vyºarovacie diagramy (podadresár les). Ukáºkové vyºarovacie
diagramy sú v 3D aj 2D súradniciach. 3D diagramy sú výstupy z FEKA a
CST Microwave Sutdia, diagramy v 2D súradniciach sú ukáºkou vstupov
nameraných hodnôt.
Program bol vyvíjaný v jazyku C++, vo vývojovom prostredí Dev-Cpp.
Pri vývoji boli pouºité kniºnice wxWidgets a pplot.
Program je pod GNU licenciou a je ho moºné nájs´ na stránke [2].
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Dodatok C
Ukáºky výstupov programov CST
Microwave Studio a FEKO
Výstupný vyºarovací 3D diagram v programe CST Microwave Studio má
tvar znázornený na obrázku C.1.
Pre program ANTC je v²ak dôleºitý iba prvý (uhol

Obrázok C.1:

wave Studia

ϑ),

druhý (uhol

ϕ)

a

Ukáºka 3D vyºarovacieho diagramu ako výstupu CST Micro-

tretí st¨pec (smerovos´).
Výstupný vyºarovací 3D diagram v programe FEKO Studio má tvar
znázornený na obrázku C.2.
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Pre program ANTC je v²ak dôleºitý iba prvý (uhol

Obrázok C.2:

ϑ),

druhý (uhol

ϕ)

a

Ukáºka 3D vyºarovacieho diagramu ako výstupu FEKO

deviaty st¨pec (smerovos´).
Nieko©ko ukáºkových vyºarovacích diagramov je moºné nájs´ v programe
ANTC v adresári les.
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