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SUMMARY 
Often goal interference and wittingly obstruction are antenna systems use in radar technology alternatively in 

communication systems. A expedient on solving problems incident with activity interferences and unwanted signals is 
applique adaptive antenna systems. Specific facilities this systems are used on safekeeping of radars and communication 
systems from interference, when a tendency of approach interference isn't noted in advance. Antenna array is important 
component of adaptive antenna system. It realizes a lot of-channel middle of receipts of signals. On achievement spatial 
selectivity is needs implement receipts of signals with antenna system, which is composite from two alternatively several 
spatial arrangement elements. For area adaptive antenna systems are used prefer linear antenna systems and singular plane 
antenna systems in period. For many applications in smart technology is needed to design antenna system with much good 
directional alternatively omnidirectional properties. Appropriate procedure what is used on achievement directional 
alternatively omnidirectional facilities is to configure individual antenna elements from those is created antenna array into 
various geometrical structures. 

The article alocates on solution directional functions structured cylindrical antenna system, by means of which is 
possible to form wide spectrum radiation patterns for different application exploitation. The structured cylindrical antenna 
system we classe among space distributed antenna system. In this article is mention contrasts in solution antenna systems 
with different oriented dipoles. A solution of antenna system with dipoles oriented other as in tendency z-axis is essentially 
serious from aspect analytical solution but also by numeric solution on computing technics. This antenna array is assigned 
for applications in region adaptive antenna systems, where it exploit preferences omnidirectional pattern.   

Keywords:  uniform linear antenna array, cylindrical antenna array, complex array factor, radiation pattern, structured 
antenna array 

1. ÚVOD 

K rie�eniu vy�arovania �trukturovanej cylind-
rickej anténnej sústavy (SCAA), t.j. anténnej sústa-
vy vytvorenej umiestnením �iari ov na povrchu 
fiktívneho valca viedla snaha vyu�i  vlastnosti 
adaptívnych anténnych sústav pre �peciálne 
podmienky zis ovania parametrov elektronického 
ru�enia a po�adovaného signálu v prostredí s mimo-
riadne ve kým po tom zdrojov oboch signálov. 
Dôle�itou po�iadavkou pri rie�ení takejto anténnej 
�truktúry je získanie v�esmerovej charakteristiky, 
ktorá bude vhodná pre aplikácie zamerané na 
elektronický prieskum. 
 �trukturovaná cylindrická AS, ktorú je mo�né 
vytvori  umiestnením sústredených kruhových AS 
horizontálne nad sebou je schopná pri aplikovaní 
teórie adaptívnych AS generova  N  1 priesto-
rových núl v nieko kých rovinách sú asne. 
Vytvorenie  N  1 priestorových núl v horizontálnej 
rovine je potrebné pre ur enie parametra azimutu 
vzdu�ného objektu. Vytvorením jednotlivých úrov-
ní alebo vrstiev vzniknú zase vo vertikálnej rovine 
lineárne anténne sústavy, ktoré umo�nia vytvori  N 

 1 priestorových núl vo vertikálnej rovine. Táto 
vlastnos  je dôle�itá pre ur enie eleva ného uhla 
vzdu�ného objektu. Pou�itím tohto druhu anténnej 
sústavy bude mo�né realizova  dvojrozmernú adap-
táciu smerovej funkcie anténnej sústavy. Analýza 

vy�arovania SCAA má opodstatnenie pri rie�ení  
úloh v oblasti adaptívnych anténnych sústav. 
Adaptívne AS, v ktorých je aplikovaná �truktu-
rovaná cylindrická anténna sústava je mo�né dnes 
pou�i  v mno�stve aplikácií, kde je po�adované 
�iroké priestorové pokrytie. Pomocou tejto anténnej 
sústavy je mo�né dosiahnu   smerové charakteris-
tiky s uva�ovaním fázových posunov medzi jednot-
livými prvkami a simulova  anténnu sústavu, 
v ktorej sú jednotlivé anténne prvky umiestnené nad 
rovinou (rovinný reflektor). Ako anténne �iari e 
predpokladáme dipóly a preto v prvej asti lánku je 
rie�ené vy�arovanie dipólu ubovo ne oriento-
vaného v priestore. V druhej asti lánku je rie�ená  
interferen ná funkcia �trukturovanej cylindrickej 
anténnej sústavy. V závere sú vyhodnotené niektoré 
smerové charakteristiky konkrétnych �trukturova-
ných cylindrických anténnych sústav . 
 
2. VY�AROVANIE DIPÓLU UBOVO NE 

ORIENTOVANÉHO V PRIESTORE  
 

Dipóly distribuované v kruhovej anténnej 
sústave mô�u by  orientované v smere osi z, 
rovnobe�ne s rovinou (X-Y), alebo v smere súrad-
nice  V prípade orientácie v smere osi z je 
smerová funkcia dipólov nezávislá od súradnice 

. Ak sú v�ak dipóly orientované rovno-
be�ne s rovinou (X-Y), alebo v smere súradnice  
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potom pri ich umiestnení do kruhovej anténnej 
sústavy sú doty nicami tejto anténnej sústavy. 
V takomto prípade je v�ak ka�dý dipól orientovaný 
iným smerom. Z tohto dôvodu je potrebné analy-
zova  vy�arovanie ubovo ne orientovaného dipólu 
v rovine (X-Y). 

Predpokladajme, �e dipól je umiestnený v rovine 
(X-Y) a mení svoju polohu v tejto rovine o uhol n , 
pod a obr. 1.  

 
 

 
Obr. 1  ubovo ne orientovaný dipól v priestore 

Fig. 1  Arbitrary oriented dipole in the space 
 
 
Pri rie�ení vy�arovania sa vychádza zo známeho  
rozlo�enia prúdu pozd � elementárneho dipólu. Vo 
vä �ine aplikácií je prednostný záujem o smerovú 
charakteristiku anténnej sústavy vo vzdialenej zóne. 
Pre elektrický dipól tomu zodpovedá vzdialenos , 
pre ktorú platí r>> resp. kr= 2 r/ >>1. Smerovú 
charakteristiku reálneho dipólu mo�no potom získa  
integráciou polí zo sú tu jednotlivých elementárnych 
dipólov. Z rie�enia Maxwellových rovníc vyplýva 
[2]: 
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kde    je vektorový potenciál, k = 2 /  je vlnové 
íslo vo ného priestoru, l predstavuje d �ku ramena 

reálneho dipólu a dz  d �ku elementárneho elektric-
kého dipólu. 
Ak je dipól orientovaný v smere osi z, vo výsledku 
sa objaví iba jedna zlo�ka po a  E  , ktorá je nezá-
vislá od súradnice  Pri rie�ení vy�arovania dipólu 
ubovo ne orientovaného v priestore, získame dve 

zlo�ky elektrického po a, ktoré charakterizujú  
výsledné pole vo vzdialenej zóne E a E . 
 Výsledné pole je potom dané vektorovým 
sú tom jednotlivých zlo�iek elektrického po a: 
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pri om 
E0 = jk (2 ) 1 je budiaca kon�tanta,  (z ) je 
rozlo�enie prúdu. Na obr. 2 sú zobrazené smerové 
charakteristiky dipólu, meniaceho orientáciu 
v rovine (X-Y), teda v  E  rovine. 
 

Obr. 2  Smerové charakteristiky dipólu v E rovine 
Fig. 2  Radiation pattens of dipole in  the E  plane 

3. �TRUKTUROVANÁ CYLINDRICKÁ 
ANTÉNNA SÚSTAVA 

V tejto asti je rie�enie vy�arovania �trukturo-
vanej cylindrickej anténnej sústavy (SCAA), zná-
zornenej na obr. 3. Jednotlivé �iari e predstavujú 
lineárne antény. Po aplikácii vlastností lineárneho 
prostredia pri výpo te �iarenia anténnej sústavy 
s ítame príspevky jednotlivých prvkov 7  v ubo-
vo nom bode P, ktorý sa nachádza vo vzdialenom 
poli (Fraunhoferova oblas , zóna �iarenia). Vyu�i-
tím vlastností Fraunhoferovej zóny 2  získame 
vz ah, ktorý definuje tvar interferen nej funkcie pre 
cylindrickú anténnu sústavu. Ak uva�ujeme 
izotropické �iari e, potom interferen nú funkciu pre 
prvky umiestnené v cylindrickej súradnicovej sústa-
ve mo�no vyjadri  v tvare: 
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kde a je polomer cylindrickej anténnej sústavy, zn je 
súradnica n-tého prvku v smere osi z. Súradnice 
polohy n-tého prvku v tejto anténnej sústave sú 
potom [a, n , zn]. 
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Obr. 3  �trukturovaná cylindrická anténna sústava 
Fig. 3  Structured cylindrical antenna array 

 
 Interferen nú funkciu mo�no vyjadri  aj vo 
vektorovom tvare:   

N

n
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1
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Fázové pomery vo v�eobecnosti mo�no definova
skalárnym sú inom jednotkového polohového 
vektora ar a  jednotkového polohového vektora arfn  
viazaného na stred anténneho prvku. Modul rfn
predstavuje vzdialenos  n-tého prvku od po iatku 
súradnicovej sústavy.  
 Rie�enie �trukturovanej cylindrickej anténnej 
sústavy mô�eme realizova  viacerými spôsobmi. 
Prvým spôsobom je aplikovanie v�eobecného 
vz ahu (6), alebo jeho konkretizáciou v tvare (5). Ak 
vyu�ijeme predpoklad periodicky rozmiestnených 
prvkov, mô�eme pou�i  metódu postupných 
transformácií [1], [2], ktoré sú zobrazené na obr. 3 
a 4. Obr. 3 predstavuje rie�enie jednotlivých sústre-
dených kruhových anténnych sústav a potom 
rie�enie lineárnej anténnej sústavy s prvkami 
v smere osi z. Obr. 4 predstavuje rie�enie jednotli-
vých lineárnych anténnych sústav umiestnených na 
kruhovej anténnej sústave (KAS) s postupným 
rie�ením lineárnej anténnej sústavy (LAS). V�etky 
tieto postupy vedú k  identickým výsledkom 
rie�enia. Pri predpoklade v�esmerových prvkov, pre 
elektrickú zlo�ku po a platí: 
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kde N je po et prvkov kruhovej anténnej sústavy 
(tento je vo v�etkých KAS kon�tantný), am je 
polomer  m-tej sústredenej KAS, zp je vzdialenos  

jednotlivých vrstiev tvorených sústredenými KAS 
v smere osi  z  a  n  je poloha  n-tej LAS, ktorými je 
tvorená KAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4  Linárne AS na kruhovej AS 
Fig. 4  Linear AS on the cylindrical AS 

 
 
 Potom kompexná interferen ná funkcia �truk-
turovanej anténnej sústavy pod a obr. 3 a 4 bude: 
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Ak zdroje v takto definovanej anténnej sústave sú 
dipólové  �iari e  (obr. 5)  orientované v smere osi z,  
 
 

Obr. 5  SCAA s dipólmi na osi  z 
Fig. 5  SCAA with dipoles on the z-axis 
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potom výslednú elektrickú zlo�ku po a mo�no 
vyjadri  vo  v�eobecnom tvare  
 

zdzjkzIFA

r
ekEE

l

l
Z

jkr

sin)cos(exp)(,

2
, 0

       (9) 

 
kde integrál predstavuje v�eobecné vyjadrenie sme-
rovej funkcie dipólu orientovaného v smere osi z. 
�trukturovaná cylindrická anténna sústava (obr. 5) 
a (obr. 6) teda predstavuje zoskupenie lineárnych 
anténnych sústav  na povrchu hypotetického valca 
s kon�tantným polomerom a1. Podstava tohoto zos-
kupenia je kruh, stenu alebo povrch tohto valca 
tvoria rovinné anténne sústavy, ktoré sú periodicky  
rozmiestnené po obvode tejto kru�nice (obr. 6). 

 
Obr. 6  SCAA s dipólmi v rovine  X-Y 

Fig. 6  SCAA with dipoles in the X-Y plane 
 
Jednotlivé �iari e (LAS) sú rozmiestné na povrchu 
valca, samotná orientácia dipólu a jeho ve kos  
hrajú dôle�itú úlohu pri rie�ení rozlo�enia 
elektromagnetického po a. Predpokladajme, �e 
povrch cylindrickej anténnej sústavy je tvorený 
jednotlivými samostatnými zdrojmi (LAS), ktoré 
mo�no transformáciou zoskupi  do lineárnych 
anténnych sústav. Rie�enie rozlo�enia elektromag-
netického po a �trukturovanej cylindrickej anténnej 
sústavy potom spo íva vo vyjadrení elektromagne-
tického po a od jednotlivých zdrojov (dipólov). 
Potom je nutné rie�i  rozlo�enie po a lineárnych 
anténnych sústav, ktoré tvoria jednotlivé prvky na 
povrchu valca a sú tvorené predtým rie�enými 
zdrojmi. Takýmto spôsobom transformujeme jed-
notlivé lineárne anténne sústavy do jednej roviny 
a dostaneme kruhovú anténnu sústavu. Vz ah (9) 
definuje rozlo�enie po a pre prípad geometrickej 
konfigurácie anténnej sústavy (NxMxP) pod a 
obr. 5. Výsledné pole je ur ené smerovou funkciou 

dipólu orientovaného v smere osi z a výsledná 
elektická zlo�ka po a má iba zlo�ku E
 Ak uva�ujeme cylindrickú anténnu sústavu 
pod a obr. 6, musíme vyu�i  úvahy vyplývajúce 
z rovníc (1) a� (4). Rie�ením tejto geometrickej 
konfigurácie rie�ime dve zlo�ky vektora elektric-
kého po a. Potom výsledné zlo�ky po a  a 
mo�no vyjadri  v tvare: 
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pri om MFI n.m vyplýva zo vz ahu (4). Výsledný 
vektor elektrického po a je teda daný vektorovým 
sú tom jednotlivých zlo�iek vyjadrených vz ahmi  
(10) a (11). 

Pri pou�ití záverov publikovaných v prácach [1] 
a [5], vz ah (9) po matematických úpravách mo�no 
vyjadri  aj v aproximovanom tvare: 
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Ak predpokladáme umiestnenie SCAA v strede 

súradnicovej sústavy a vyu�ijeme závery z prác [1] 
a [2], pre rie�enie LAS ak orientácia dipólov je 
v smere osi z (obr. 5), mo�no vz ah (14) vyjadri  
nasledovne: 
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kde z1 je vzdialenos  jednotlivých sústredených 
KAS na osi z. Vz ah (15) reprezentuje zjedno-
du�ené vyjadrenie elektrickej zlo�ky po a SCAA 
s vyu�itím aproximácie kruhovej AS a vyrie�ením 
geometrického radu opisujúceho LAS. Pou�itím 
tohto vz ahu sa v�ak stráca mo�nos  vyhodnoti  
fázové pomery v anténnej sústave. 

3.1  Zov�eobecnená komplexná interferen ná 
       funkcia 

Interferen ná funkcia SCAA, v ktorej sú jed-
notlivé prvky tvorené dvojprvkovou lineárnou 
sústavou, má tvar 
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kde d je vzdialenos  medzi prvkami v LAS. 
 
Ak  zp = 0 a  d = 0, potom pre interferen nú funkciu 
kruhovej AS platí:   
 

)(cossinexp, 1
1

n

N

n

kaFA (17) 

Ak a1 = 0 a zp = 0, potom s vyu�itím vlastností  
goniometrických funkcií mo�no získa  interfe-
ren nú funkciu dvojprvkovej AS s prvkami umiest-
nenými na osi  y: 
 

sinsinexp1, kdFA  (18) 

Ak a1 = 0  a n = 90°, vtedy získame intereferen nú 
funkciu rovinnej AS s prvkami distribuovanými  
v rovine (X-Y): 
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Ak predpokladáme d = 0, získame interferen nú 
funkciu cylindrickej anténnej sústavy v tvare: 
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4. VY�AROVANIE �TRUKTUROVANEJ

CYLINDRICKEL ANTÉNNEJ SÚSTAVY 

Priestorové zobrazenie smerovej charakte-ristiky 
SCAA (8 4 2) s dipólmi orientovanými v smere osi 
z  je znázornené na obr. 7. Z priebehu smerovej 
charakteristiky je zrejmá v�esmerovos  SCAA v  H  
rovine. 

 
Obr. 7  Smerová charakteristika SCAA v rovine H 
Fig. 7 Radiation pattern of SCAA in the H  plane  
 

Priestorové zobrazenie SCAA (8 2 2) s dipól-
mi orientovanými v smere osi z  je znázornené na 
obr. 8. Aj v tomto prípade pozorujeme v�esme-
rovos  smerovej  charakteristiky v  H  rovine. 
 

Obr. 8  Smerová charakteristika SCAA v rovine H 
Fig. 8  Radiation pattern of  SCAA in the H  plane  
 

Z  tvaru smerových charakteristík pri zmene        
vzdialenosti dipólových �iari ov vyplýva, �e so 
zvä �ovaním  vzdialenosti medzi prvkami sa hlavný 
lalok smerovej charakteristiky zu�uje a bo né lalo-
ky sa  zvä �ujú. 

Grafické závislosti na obr. 9 a 10 reprezentujú 
smerové charakteristiky pri zmene polomeru a 
v základných polariza ných rovinách  H  a  E. 

Obr. 9  Závislos  smerových charakteristík v rovine 
H od polomeru  SCAA 

Fig. 9  Dependece of radiation patterns in the H  
plane on the radius SCAA 
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Obr. 10  Závislos  smerových charakteristík 

v rovine H od polomeru  SCAA 
Fig. 10  Dependece of radiation patterns in the H  

plane on the radius SCAA 
 
5. ZÁVER 
 
 Pou�itím kruhovej anténnej sústavy je mo�né  
eliminova  kruhové otá anie anténnej sústavy [4]. 
Toto zjednodu�enie mô�e vies  k zní�eniu nákladov 
na výrobu anténnej sústavy, zní�enie nákladov na 
údr�bu a kontrolu mechanického systému otá ania. 
Vyu�itím �trukturovanej cylindrickej anténnej 
sústavy v �peciálnych aplikáciách je mo�né dosiah-
nu  zní�enie nákladov na montá�, údr�bu a riadenie 
anténnej sústavy. Táto anténna sústava je vhodným 
prvkom zabezpe ujúcim ochranu obsluhy radaro-
vých systémov pred protiradarovými prostriedkami 
a s vyu�itím triangula ných metód je schopná 
detekova  vzdu�né objekty nad pomerne ve kými 
územnými celkami.  

Pou�itím �trukturovanej cylindrickej anténnej 
sústavy je mo�né dosiahnu  takmer v�esmerovú 
vy�arovaciu charakteristiku. Táto anténna sústava je 
predur ená na aplikáciu v adaptívnych anténnych 
sústavách. V danej konfigurácii je pou�ite ná ako 
prostriedok v asnej výstrahy pre obsluhu rada-
rových systémov, prípadne pre detekciu vzdu�ných 
objektov s malou efektívnou odraznou plochou 
(RCS). Napokon s takouto anténnou sústavou je 
mo�né prekry  priestory radarových systémov 
s men�ou prevdepodobnos ou detekcie vzdu�ných 
objektov. 
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