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1. fejezet
Bevezetés
A kommunikáció egyidős az emberiséggel. Kezdetben az emberek kizárólag hanggal,
beszéd útjan cseréltek információt egymással. Ahogy az üzenetet egyre távolabbra kellett eljuttatni, úgy alakultak ki a különböző hangkeltésre alkalmas eszközök, peldául a
dobok es trombiták. A távolság további növelésének szükségessége miatt kialakultak és
egyre inkább előtérbe kerültek a vizuális kommunikációs módszerek. Nappal különböző
zászlókkal, füst- és fényjelekkel informálták egymást, éjszaka pedig jelzőtüzeket használtak. Ebben az időben tehát a legfontosabb kommunikációs csatornát a látható fény
tartományába eső elektromágneses hullámok halmaza jelentette. A látható fény tartományán kı́vül eső elektromágneses hullámokkal azonban csak a rádió megjelenése után
kezdtek kommunikálni. Jelenünkben is ez a módszer teszi ki a nagy távolságú kommunikáció túlnyomó részét.
Korunk kommunikációs berendezéseinek elemi része az antenna. Az antenna egy
olyan eszköz, amely az elektromos jeleket elektromágneses hullámokká, illetve a rá eső
elektromágneses hullámokat elektromos jelekké alakı́tja. Valójában az antenna nem más,
mint egy transzformátor a tápvonal és a szabad tér között.
Napjainkban az elektromos és elektronikus eszközök hihetetlen ütemben fejlődnek.
E fejlődés természetes következménye a különböző berendezések teljesı́tményének növekedése, tovabbá méretük folyamatos csökkenése. A sűrű és egyre növekvő integráltságú
áramkörök már nem állı́tanak korlátot a további miniatürizálás elé, sok esetben esztétikai
és ergonómiai megfontolások miatt sem csökkenthető már tovább egy adott eszköz mérete.
Gondoljunk például mobiltelefonok és hordozható számı́tógépek kijelzőire, billentyűzetére. Azonban az integrált áramkörökkel ellentétben nagy kihı́vást jelent peldául az
akkumulátorok és antennák méreteinek további és folyamatos csökkentése. Mı́g az első
esetben a fejlődést elsősorban gyártástechnológiai okok lassı́tják, úgy az antennák méretét
leginkább ﬁzikai konstansok határozzák meg, ı́gy különösen alacsony frekvenciákon, az
antennák mérete relatı́ve nagy lehet. Az antennák méreteinek csökkentésére számos
megoldás létezik, melyek közül nehányat jelen dolgozatban áttekintünk. A többi megoldásnál részletesebben kerülnek bemutatásra az úgynevezett fraktálantennák.

1.1.

A dolgozat áttekintése

Dolgozatom célja olyan újszerű és hatékony antennatervezési irányelvek bemutatása,
melyek segı́tségével a napjainkban túlnyomórészt alkalmazott, hagyományos antennák
mérete drasztikusan csökkenthető, valamint paramétereik kedvezőbbé tehetők a kı́vánt
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alkalmazások számára. Az irányelvek prezentálásán túl konkrét példákon keresztül szemléltetem a fraktálantennák működését, szimulációjuknak és mérésüknek menetét.
Munkám elsődleges célja jelentős méretcsökkenés elerése dipólantennák esetében. A
feladat kivitelezéséhez a hagyományos dipólantennák geometriáját különböző iterációszámú Koch-fraktálokkal módosı́tom, majd elvégzem az ı́gy kapott geometriajú eszközök
szimulációját és mérését. Tudományos Diákköri munkámban bemutatásra kerül a tervezés folyamata, mely során MATLAB szoftver környezetben elkészı́tem a geometriához
felhasznált fraktálokat; a szimuláció folyamata, ahol a COMSOL Multiphysics, a FEKO
Lite és a 4NEC2 szoftvercsomag, illetve saját a magam által implementált algoritmusok segı́tségével szimulálom a kérdéses antennák viselkedését; illetve a mérés folyamata,
melynek során a Rádiófrekvenciás Mérőlaboratóriumban vizsgálom az eszközöket.
Személyes nézőpontból szemlélve fontos motivációt jelentett számomra a fraktálantennák működésének megﬁgyelése során az, hogy egy egészen új technológiával van
lehetőségem megismerkedni. Mivel az első fraktálantennát alig 12 éve készı́tették, ebben
a tudományterületben még rengeteg felfedezhető, kiaknázható potenciál rejlik, mind tudományos, mind üzleti szempontból. Jelenleg fraktálantennákat csak különleges célokra
alkalmaznak olyan esetekben, mikor az eszköz mérete és tömege kiemelkedően fontos
szempont. Így egyelőre leginkább a hadiiparban terjedtek el, de megjelenésük megindult
különböző hordozható kommunikációs eszközökben is.
Mérnöki nézőpontból a kutatás célja olyan hatékony numerikus technológiák alkalmazása fraktálantennák szimulációjára, melyekkel egy új geometriájú eszköz vizsgálata
gyorsan és pontosan elvégezhető. Ez azért fontos, mert egy problémaspeciﬁkus fraktálantenna készı́téséhez szinte kivétel nélkül optimalizációra van szükség, amely viszont csak
úgy végezhető el belátható időn belül, ha megbı́zható és pontos algoritmust használunk.
Jelenlegi munkám alapozásként szolgálhat egy olyan PhD munkához, mely során az itt
bemutatásra kerülő eredményekre épı́tve, fraktálantenna optimalizációs eljárás dolgozható ki, mellyel a jelenleg használt antennák méretei tovább csökkenthetők, paraméterei
tovább javı́thatók.
Dolgozatom felépı́tése a következő. A második fejezet egy átfogó irodalomelemzést
tartalmaz az antenna elméleti gondolatának megszületésétől a fraktálantennák megjelenéséig terjedő időszakról. Magába foglalja az antennák megjelenésének történetét,
bemutatja az első antennákat és szót ejt az antennaelmélet időszakonkénti legfontosabb
problémáiról, és számba veszi a napjainkban legnépszerűbb antennaszimulációs módszereket. Bemutatja a fraktálok elméletének megszületését, Nagy-Britannia partvonalának
problémájától indulva egészen a látványos halmazokig. Majd az antennák és fraktálok
keresztezéséből megszülető fraktálantennák története és előnyös tulajdonságai következnek, végül egyéb antennaméret-csökkentési lehetőségek kerülnek előtérbe.
A harmadik fejezetben a fraktálantennák numerikus analı́ziséhez szükséges elméleti
alapok bemutatása után, a gyakorlati feladatok megvalósı́tásának menete kerül leı́rásra.
Először elvégzem a vizsgálandó antennák létrehozását számı́tógépes környezetben. Ezután elsőként a legegyszerűbb Koch-fraktálantenna, azaz egy egyszerű dipól szimulációját
végzem el Pocklington-módszerrel, 4NEC2, FEKO Lite és COMSOL Multiphysics szoftvercsomaggal, majd a bonyolultabb geometriájú példányok vizsgálatára az ATW EFIE
(Arbitrary Thin Wire, Electric Field Integral Equation) módszert alkalmazó 4NEC2
szoftvert használom. A szimulációk által szolgáltatott eredményeket a Rádiófrekvenciás
Vizsgáló Laboratóriumban elvégzett mérésekkel is alátámasztom, amelyek menete szintén
ebben a fejezetben kerül bemutatásra. A szakasz végén az eredmények összevetése és
2
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azok értékelése kap helyet.
A negyedik rész tartalmazza a munka összefoglalását és a jövőbeli tervek leı́rását. A
dolgozat készı́tése során felhasznált referenciák a dokumentum végén találhatók.
Munkám elkészı́téséhez a LATEX szövegszerkesztőt használtam. Az ábrák a rájuk utaló
hivatkozások után kaptak helyet. Tudományos Diákköri dolgozatomban a vektorokat
dőlt félkövér betűtı́pussal jelöltem, pl. A, a skalár változókat padig dőlttel, pl. µ.

1.2.

Köszönetnyilvánı́tás

Dolgozatom elkészı́tését a Széchenyi István Egyetem (15-3210-02) és az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA PD 73242) támogatta.
Ezúton szeretnék nagy köszönetet mondani konzulensemnek Dr. Kuczmann Miklósnak azért a szakmai és szakmán kı́vüli támogatásért és segı́tségnyújtásért, amelyet tanulmányaim elvégzése és Tudományos Diákköri dolgozatom elkészı́tése alatt tanúsı́tott.
Szeretném megköszönni a támogatást Dr. Zsebők Ottónak, Hurtik Imrének és Pusztai
Istvánnak, akik a G4S Biztonságtechnikai Zrt. Microraab Divı́zió részéről segı́tették
munkámat. Köszönetet mondok a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium munkatársainak a mérések elvégzésében való közreműködésért. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék nagy köszönetet mondani páromnak és családomnak a mindennapi támogatásért
és megértésért.
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2. fejezet
Irodalomelemzés
2.1.

Antennák

Az antennák története egészen a XIX. század közepéig, James Clerk Maxwell (18311879) munkásságáig nyúlik vissza, aki 1864-ben publikálta először a róla elnevezett
egyenletrendszert. A Royal Society által kiadott művében Maxwell rámutatott, hogy
a fény és az elektromágnesesség egy azon ﬁzikai jelenségen alapul. Megjósolta azt
is, hogy mind a fény, mind az elektromágneses zavarok hullámként terjednek, azonos
sebességgel [17, 19, 25, 41].
A következő lépést Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) tette meg, mikor 1886-ban
kı́serleti úton is bizonyı́totta Maxwell teóriáját, miszerint az elektromágneses zavarok
a levegőben hullámszerűen terjednek. Felfedezte, hogy az elektromágneses hullámok a
hullámhossznak megfelelő méretű fémből készült hurokkal detektálhatók. A vevő mellé
elkészı́tette az elektromágneses zavarok létrehozására alkalmas eszközt is, amely két,
egy sikban lévő fémgömbből állt, melyekhez induktivitásokat kapcsolt. A tekercsekkel
magas feszültséget lehetett előállı́tani, melynek hatására a két pólus között létrejövő
szikrák elektromágneses hullámokat gerjesztettek. Az elektromágneses zavar a levegőben
tovaterjedve elérte a vevőt és a hurokban áramot indukált, ı́gy annak pólusai között apró
szikrák voltak megﬁgyelhetők. A világ első, rádióhullámok adására és vételére alkalmas
eszközei a 2.1 ábrán láthatók. Hertz a kesőbbiekben számos dipól- és hurokantennát
készı́tett, de alkotásai között szerepel dipólantenna által táplált paraboloidantenna is.
Az antennaelmélet megalapı́tójának szintén ő tekinthető, mivel 1888-ban a róla elnevezett
Hertz-vektor segı́tségével kiszámolta az áramelem (elemi dipólus) sugárzását [17, 41].
Guglielmo Marconi (1874-1937) olasz villamosmérnök szintén készı́tett paraboloidantennát, amelyet a 25 centiméteres hullámhosszra méretezett. Ennek segı́tségével kifejlesztett egy eszközt kódok továbbı́tására. Későbbi munkáiban az áthidalható távolság
növelésén dolgozott, melyet az átvitelre használt hullámhossz növelésével sikerült elérnie.
1901-ben felépı́tették az első transzatlanti kommunikációra alkalmas rádióantennát, amely egy szikratávı́róból és a hozzá kapcsolt ötven darab függőleges rúdból kialakı́tott
antennából állt. A függőleges rudak táplálásáról és megtartásáról vı́zszintes vezetékek
gondoskodtak, ahogy az a 2.2 ábrán látható. A jelek vételére használt antennákat
hidrogénnel töltött ballonokkal és papı́rsárkányokkal emelték a magasba. Az antennák
magasra helyezése rendkı́vül hatékonynak bizonyult a 60 kHz körüli, alacsony frekvenciákon történő kommunikáció esetén [17, 41].
Az orosz ﬁzikus, Alexander Popov (1859-1905) szintén felismerte a rádióhullámok
útján történő kommunikáció fontosságát és a hullámok detektálásának problémájával
4
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2.1. ábra. Hertz adó-vevője

2.2. ábra. Az első transzatlanti kapcsolathoz használt antennarendszer
kezdett foglalkozni. Valószı́nűleg 1897-ben ő volt az első, aki egy hajóról a partra történő
kommunikáció megvalósı́tása során a világ első rádiórendszerét felépı́tette. A rádió és
rádiózás atyjaként azonban Marconit szokás emlegetni, mivel ő volt az, akinek a fejében
a rádiózás kereskedelmi távlatai megszülettek [41].
Az antennák fejlődését az 1900-as évek elején erőteljesen korlátozta az a tény, hogy
nem létezett megfelelő jelgenerátor, ı́gy kizárólag szikratávı́rók hosszú távú összekötésére
használták őket. Ezekben az időkben szinte kivétel nélkül a hullámhosszhoz képest
kis méretű antennákat alkalmaztak, amelyek paraméterei az áramelemre érvényes formulákból egyszerűen kiszámolhatók voltak. 1920 körül, az elektroncsövek felfedezése
után már lehetőség volt nagyjából 1 MHz-es frekvenciájú jelek létrehozására is, amely azt
jelentette, hogy lehetővé vált az adó emberi hanggal vagy zenével történő modulációja,
illetve a kimenő és bejövő jelek erősı́tése. Ez magával hozta az antennák lendületesebb
5
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fejlődését is. Először Amerikában, majd Európában is fokozatosan felépültek a közép- és
hosszúhullámú műsorszóró rádióadók és megindult a vevőkészülékek sorozatgyártása.
A második világháború előtt a kylstron és magnetron (speciális elektroncsövek) jelgenerátorok segı́tségével már körülbelül 1 GHz-es frekvenciájú jelek is előállı́thatóvá
váltak. Az antennák a hullámhosszhoz képest egyre hosszabbak lettek, ı́gy az iránykarakterisztika és a sugárzási ellenállás számı́tásához az antennát áramelemekre kellett
bontani, majd a számı́tást integrálni kellett az antenna teljes hosszában. Ehhez szükséges
volt az árameloszlás ismerete is, amely - mint ahogy az elméletek és kı́sérletek igazolták
- közel szinuszos az akkoriban használt huzalantennák esetében [17, 41].
A frekvencia növekedésével párhuzamosan kialakultak a hullámvezetők, majd később
a tölcsér- vagy másnéven horn-antennák. Az indiai Chunder Bose (1858-1937) volt
az, aki az első tölcsérantennát készı́tette. Az első mikrohullámú rádiótelefon rendszert - amely 1,8 GHz-en működött - 1934-ben Anglia és Franciaország között helyezték
működésbe. A második világháború is robbanásszerű technikai fejlődést indı́tott el,
amely alól a távközlési rendszerek sem voltak kivételek. A ﬁgyelem elsősorban a radarrendszerek irányába öszpontosult. A frekvencia további növekedésével már deciméteres,
centiméteres hullámok is létrehozhatók voltak. Ennek köszönhetően számos új tı́pusú,
nagy nyereségű, illetve nagy irányı́tottságú antenna készült, melyekben csőtápvonalak,
lencsék és reﬂektorok is helyet kaptak. Az antennaelmélet fejlődését meghatározták ezek
az új technológiák, a parabolatükör által létrehozott iránykarakterisztika számı́tásához
például a mértani optika alapjait hı́vták segı́tségül [41].
Miért is fontosak az antennák számunkra? Az elektromágneses jelek, zavarok egyik
pontból a másikba való eljuttatásához használhatunk tápvonalat, vagy közvetı́tő közegként igénybe véve a szabad teret, felépı́thetünk egy adóból és egy vevőből álló antennarendszert is. Amennyiben a tápvonalas megoldást választjuk és a kommunikáció
két végpontja közötti távolság r, az átvitt teljesı́tmény (eαr )2 -tel arányosan csökken,
ahol α a tápvonal csillapı́tási tényezője. Ha antennákat használunk, akkor a teljesı́tmény
megközelı́tőleg r12 -tel arányosan csökken. Sok tényezőtől függ, hogy az éppen aktuális
esetben tápvonalat, vagy antennarendszert érdemes-e alkalmazni az elektromágneses
jelek A pontból B pontba juttatásához, azonban általánosságban igaz az, hogy alacsony
frekvenciák és rövid távolságok esetén a tápvonal a jobb választás. A magas frekvenciákat
előszeretettel alkalmazzák a nagy sávszélesség elérése érdekében. Amennyiben a kommunikáció nagy távolságba történik és a frekvencia magas, az átviendő jel rendkı́vül
lecsökkenne tápvonal használata esetén. A nagy távolság miatt ráadásul költséges is
lenne a rendszer kiépı́tése. Általánosságban tehát elmondható, hogy magas frekvencián
és nagy távolságba történő kommunikáció esetén antennarendszert érdemes alkalmaznunk.
Számos más esetben is antennákat kell használnunk. Például mozgó járművekkel
történő kommunikáció során, repülőgépek, űrhajók, hajók, autók esetében mindenképpen.
Az antennák szintén elterjedtek a műsorszórásban, amikor egyetlen adó szolgáltat jelet
tetszőleges számú vevő irányába, amelyek lehetnek helyhez kötöttek, vagy akár mobilak
is. Használja őket a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők belső rendszerű kommunikációra,
illetve rádióamatőrök is privát kapcsolatfelvételre. Szintén fontos szerepet töltenek be
kommunikációmentes rendszerekben. Ilyen például a radar.
Más esetekben a tradı́ció, a minőség, a biztonság és a megbı́zhatóság is szerepet
játszik a választásban. A telefontársaságok a mobil technológia megjelenése előtt tápvonalakkal kötötték össze felhasználóikat a központokkal. Napjainkban azonban már a
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2011

távolsági hı́vások több mint felét bonyolı́tják a rádiótelefon-vonalakon keresztül. Egy
szintén fontos kérdés az, hogy a tápvonalak használata alapvető biztonsággal ruházza fel
a kommunikációs csatornát. A szabad teret használva csatornaként, amennyiben az arra
jogosult félen kı́vül másnak is van vevőberendezése, a feladó által küldött üzenetekhez az
is gond nélkül hozzáférhet. A kiforrottabb mobilkommunikációs rendszerekben kódolást
használnak biztonságos csatornák létrehozására. Összességében tehát sok szempontot
kell ﬁgyelembe venni mielőtt antennát kezdünk használni, azonban az kijelenthető, hogy
az antennák és a vezeték nélküli kommunikáció világa megállı́thatatlanul fejlődik.

2.1.1.

Antennaparaméterek

Az antennák tehát elektromos jeleket alakı́tanak át elektromágneses hullámokká, valamint elektromágneses hullámokat alakı́tanak elektromos jelekké, másszóval elektromágneses tér kisugárzására és vételére alkalmas eszközök. Felhasználási területtől függően,
az aktuális feladatnak megfelelő paraméterekkel rendelkező eszközt kell használnunk. Az
alábbiakban bemutatásra kerülnek az antennák azon paraméterei, amelyekkel alkalmazásuk előtt feltétlenül szükséges tisztában lennünk.
Egy adó-, egy vevőantenna és a köztük lévő szabad tér együttesen négypólust alkot,
ahol az adóantenna két kapcsa között mérhető teljesı́tményt PA bemenő teljesı́tménynek,
a vevőantenna kapcsain kivehető teljesı́tményt pedig PV kimenő teljesı́tménynek tekintjük. E két teljesı́tményből a rendszer szakaszcsillapı́tása az alábbi összefüggéssel
meghatározható [16, 17, 39]:
PA
a = 10lg
[dB].
(2.1)
PV
Természetesen ez az érték függ az adó- és vevőantennáktól, továbbá a szabad tértől is.
A nyereség megadja egy antenna sugárzást irányı́tó képességét egy izotróp sugárzóhoz
képest. Az izotróp sugárzó olyan elméleti antenna, amely minden irányban egyenletesen
sugároz. Az izotróp sugárzótól r távolságra a teljesı́tménysűrűség megadható [17, 36].
PA
.
(2.2)
4πr2
A vizsgált antenna nyeresége az izotróp sugárzóhoz képest az alábbi hányadossal határozható meg [16, 17, 36]:
S1
(2.3)
G= ,
S0
ahol S1 az egységnyi felületen áthaladó teljesı́tménysűrűség az antenna fő sugárzási
irányában attól r távolságra.
Az Ah hatásos felület elsősorban vevőantennákra jellemző érték. Értéke megkapható a
vevőantenna által felvett teljesı́tmény és az antenna helyén áthaladó teljesı́tménysűrűség
hányadosaként [16],
Pv
Ah =
.
(2.4)
S1
Hatásos felület számı́tásakor a vevőantennának olyan messze kell lennie a sugárzótól,
hogy a hozzá érkező elektromágneses hullámokat már jó közelı́téssel sı́khullámnak lehessen tekinteni. Fontos továbbá, hogy az adó- és vevőantenna polarizációja azonos
legyen [36]. Ebből következik, hogy a vevőantennából kivehető hatásos teljesı́tmény
S0 =

Pv = Ah S1 = Ah GA S0 = Ah GA
7
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=
.
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A sugárzási ellenállás a kisugárzott PA teljesı́tmény és az antenna táplálási pontján
mért I áram közti összefüggést adja meg:
PA = I 2 Rs .

(2.6)

Az antenna nyereségét nem csak a fő sugárzási irányban lehet megállapı́tani, hanem
attól tetszőleges irányban három dimenzióban. Az ı́gy felı́rható két szögtől (θ és φ)
függő nyereség-függvényt nevezzük G(φ, θ) teljesı́tmény-iránykarakterisztikának. Az r
antennától mért távolság állandó. Az ı́gy kapott függvényt polárkoordináta-rendszerben
ábrázolni tudjuk [17, 36]. A feszültség-iránykarakterisztika F (φ, θ) a térfeszültség viszonylagos értékét adja meg a sugárzási irány függvényében. A feszültség- és a teljesı́tmény-iránykarakterisztikák közötti összefüggés a következő,
p
F (φ, θ) = G(φ, θ).
(2.7)

A 2.3. ábrán egy félhullámú dipólantenna feszültség-iránykarakterisztikája látható
rezonanciafrekvencián, polárkoordináta-rendszerben.

2.3. ábra.
Félhullámú dipólantenna feszültség-iránykarakterisztikája rezonanciafrekvencián, polárkoordináta-rendszerben
Az antennák alkalmazása és szimulációja során nagyon fontos paraméter a
Z̄ = R + jX bemeneti impedancia. A Z̄ impedancia és a Z0 lezáró impedancia ismeretében meghatározható a Γ̄ reﬂexiós tényező,
Γ̄ =

Z̄ − Z0
,
Z̄ + Z0

(2.8)

ahol |Γ̄| ≤ 1. A reﬂexiós tényező graﬁkonjából könnyen megállapı́tható az antenna
működési frekvenciája és sávszélessége.
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Antennák numerikus analı́zise

Az antennaelmélet egyidős az antennával. Atyja az a Heinrich Rudolph Hertz, aki a világ
első antennáját is készı́tette. A tudományág fejlődése az áramelem meghatározásával
és alapösszefüggéseinek meghatározásával vette kezdetét. A korai években alkalmazott hullámhosszhoz képest kicsi antennák esetében ezek az összefüggések megfelelőek
voltak az iránykarakterisztika és a sugárzási impedancia kiszámı́tásához. Az antennák
hullámhosszhoz képesti növekedésének köszönhetően az eddig egyszerűen számolható
paraméterek meghatározásához az antennákat áramelemekre kellett bontani és az elemekre külön-külön kapott eredményeket integrálni kellett az eszköz mentén. Ehhez
a feladathoz azonban már ismerni kellett az árameloszlást az antenna mentén, ami
bonyolı́totta a problémát. Kı́sérleti eredmények már korábban sejteni engedték, hogy
ez egy közel szinuszos függvénynek felel meg. Biztosan azonban csak 1897-ben derült
rá fény, amikor Henry Cabourn Pocklington (1870-1952) publikálta integrálegyenletét,
mellyel bizonyı́totta, hogy vékony, egyenes vezetőkben az áram közel szinuszos eloszlású
és közel fénysebességgel terjed. Egyenlete alkalmas volt a hullámhosszhoz képest hosszú,
egyenes vezetők paramétereinek számı́tására is [13, 41].
A XX. század első felében a számı́tási módszerek továbbfejlesztése három nagyobb
területen történt. Az első a tápvonalelmélet. A második az antennára felı́rható integrálegyenletek módszere, mellyel az eszköz árameloszlása és a bemeneti impedanciája
közelı́tő számı́tással meghatározható. Az egyik fontos munkát ezen a területen Erik G.
Hallén (1899-1975) svéd ﬁzikus publikálta 1938-ban. A harmadik terület a kettőskúpantennából kiinduló analitikus számı́tások módszere volt, amely elsősorban Sergei Alexander Schelkunoﬀ (1897-1992) nevéhez fűződik [17].
A számı́tógépek feltalálásával és a számı́tástechnika fejlődésével bonyolult matematikai műveletek a másodperc töredéke alatt megoldhatók lettek, ezzel együtt a sokismeretlenes egyenletrendszerek kiszámı́tása is belátható időn belül megvalósı́thatóvá
vált. Ez a tendencia újradeﬁniálta a XIX. század végén, XX. század elején már lefektetett
közelı́tő módszerekhez való hozzáállást, ugyanis korábban elképzelhetetlen sebességre
gyorsı́totta azok megoldását. Ennek köszönhetően a korábbinál sokkal összetettebb és
nagyobb problémák is megoldhatóvá váltak. A számı́tógéppel támogatott tervezés (CAD
- Computer Aided Design) napjainkra szinte teljes egészében leváltotta a kı́sérletezésen
alapuló tervezést. A numerikus szimulációk egyik legnagyobb előnye a költséghatékonyság, amely abból ered, hogy bármilyen eszköz bármilyen körülmények között vizsgálható
magának az objektumnak és a környezetének valóságban való felépı́tése nélkül. Nincs
szükség reﬂexiómentesı́tett mérőkamra felépı́tésére a szeparált méréshez, illetve bármennyire extrém körülmények között - például a levegőben lévő repülőgépen, vagy a
tengerfenéken pihenő tengeralattjárón kı́vül is - vizsgálódhatunk. Az alacsony költségek
mellett a számı́tógéppel támogatott vizsgálatnak és fejlesztésnek további előnye, hogy a
korszerű szoftverek egyszerű és látványos ábrázolási technikákat támogatnak.
Antennák és elektromágneses hullámok terjedésének numerikus szimulációjára számos
módszer használatos. Ezek mindegyike a Maxwell-egyenletekből vezethető le. A különböző megközelı́tések lényege, hogy olyan egyenletekre jussanak, amelyek bizonyos
megoldási módszerek segı́tségével egy problémahalmaz megoldására jól alkalmazhatók. A
numerikus megoldások minden esetben közelı́tő eredményt adnak, de pontosságuk szinte
bármeddig növelhető [13, 15, 41]. A továbbiakban bemutatásra kerülnek a napjainkban
antennák vizsgálatára és fejlesztésére leggyakrabban használt numerikus eljárások.
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Az egyik legnépszerűbb módszer az 1940-es évek elején kezdett kialakulni. Az új
eljárás kidolgozását elsősorban az épı́tészetben és az űrhajózásban felmerült komplex
rugalmassági és mechanikai problémák megoldása tette szükségessé. Az első lépések
Alexander Hrennikoﬀ (1896-1984) és Richard Courant (1888-1972) nevéhez fűződnek.
1943-ban Courant egy csavarási feladat közelı́tő megoldását határozta meg háromszögletű
tartományok feletti csavarási feszültségfüggvény approximációjával. Ray William Clough
(1920-) 1960-ban ennek az eljárásnak a végeselem-módszer nevet adta. A végeselemmódszer antennaelméletben történő alkalmazását a számı́tógépek megjelenése segı́tette
elő.
A végeselem-módszer (FEM - Finite Element Method) egy olyan matematikai eljárás,
amely tetszőleges geometriájú tartományok kisebb tartományokra, véges méretű elemekre osztásán és az ezekben lejátszódó folyamatokat leı́ró egyenleteken keresztül azok
vizsgálatán alapul. A FEM egy olyan numerikus technika, amely parciális differenciálegyenletek (PDE) közelı́tő megoldását adja, amelynek pontossága a felépı́tett végeselemes
modelltől nagyban függ [3,4,21,25,32]. A 2.4 ábrán láthatóak egy végeselem-módszerrel
történő szimuláció lépései. Az első lépés a speciﬁkációs fázis, amikor a valós életből
merı́tett probléma geometriai megfogalmazása történik egy CAD tervező környezetben.
A következő lépés a feladat megoldásához szükséges diﬀerenciálegyenletek és a peremfeltételek megfogalmazása, amelyek leı́rják a vizsgált jelenségek tulajdonságait.
A következő feladat a preprocesszálás, azaz a modell előkészı́tése. Itt a különböző paraméterek, úgy mint az anyagjellemzők, a gerjesztés, stb. értékeinek beállı́tását,
továbbá a geometria egyszerűsı́tését végezhetjük el a szimmetriatengelyek ﬁgyelembevételével.
A végeselem-módszer, ahogy a neve is mutatja véges számú geometriai elem megoldásán alapul, amelyek összegzése vezet a probléma végső megoldásához. A vizsgált geometria kisebb részekre osztásához azt diszkretizálni kell oly módon, hogy egy végeselemrácsot
hozunk létre. A rács egy eleme kétdimenziós modell esetén lehet háromszög vagy négyszög, ahogy a 2.5 ábrán látható, háromdimenziós modell esetében pedig lehet tetraéder
vagy hexaéder alakú, ahogy a 2.6 ábrán látható. Egy háromszög alakú elem három csomóponttal és három éllel, egy négyszög alakú elem pedig négy csomóponttal és négy
éllel rendelkezik. Egy tetraéder alakú háromdimenziós végeselem négy csomóponttal
és hat éllel, egy hexaéder alakú pedig nyolc csomóponttal és tizenkét éllel rendelkezik.
Végeselemes szimuláció során két lehetőségünk van. Amennyiben csomóponti elemeket
alkalmazunk, akkor a felı́rt egyenletek megoldását az elemek csomópontjaiban keressük,
vektor- vagy élelemek esetén pedig az elemek élein keressük az ismeretlen potenciálok
megoldását [4, 21, 25, 32].
Rácsgeneráláskor néhány fontos szabály megtartása szükséges, ı́gy például nem lehet
átfedés vagy lyuk a rács elemei között. A 2.7 és a 2.8 ábrán a COMSOL Multiphysics szoftvercsomag [7–9] által generált két- és háromdimenziós végeselemes rácsok
láthatók. Az előbbi egy SMT (Surface Mount Technology) induktivitás háromszög
alakú elemekre bontott kétdimenziós végeselemes rácsát ábrázolja, a második pedig
egy SMT teljesı́tmény-induktivitás árnyékolt tı́pusának tetraéder alakú elemekre bontott rácsát mutatja be.
A geometria diszkretizálása után a probléma megoldása
következik. Egy végeselemes modell egyenletei a vizsgált ﬁzikai jelenséget leı́ró potenciálformalizmusok gyenge alakján alapulnak, amelyek a villamosmérnöki gyakorlatban
a Maxwell-egyenletekből vezethetők le, majd a Galjorkin-módszer és a súlyozott maradék
elv alkalmazása után nyerik el végső formájukat. Az egyenletek megoldása az egyes ele10
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2.4. ábra. A végeselemes szimuláció lépései

2.5. ábra. Három- és négyszög alakú elemek
mek szintjén történik. Ezen egyenletek végeselemes rácson keresztüli összegzése adja a
konkrét probléma teljes egyenletrendszerét, amelyek megoldása az ismeretlen potenciálok
közelı́tő megoldásához vezet. A vizsgált jelenség egyenletrendszere a problémától függően
lehet lineáris vagy nemlineáris. Az egyenletrendszer felépı́tése után annak megoldása
11
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2.6. ábra. Tetraéder és hexaéder alakú elemek

2.7. ábra. Egy induktivitás 2D végeselemes rácsa

2.8. ábra. Egy SMT teljesı́tmény induktivitás 3D végeselemes rácsa
következik, amelyet egy megoldóalgoritmus segı́tségével végezhetünk el. Ha a konstitutı́v egyenletek nemlineárisak, például ferromágneses anyagok szimulációja esetén, akkor
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a megoldás iterációt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az egyenletrendszer felépı́tése és
megoldása lépésről lépésre történik, mindaddig, ameddig az eredmény a kı́vánt hibahatáron belülre nem kerül. Amennyiben a szimuláció időben nem állandó, az egyenletrendszert minden diszkrét időpillanatban meg kell oldani [25].
A következő lépés a posztprocesszálás. A számı́tások eredményeiként a keresett potenciálok közelı́tő megoldását kapjuk a végeselemek csomópontjaiban vagy azok élein. Az
ezek alapján számı́tott approximáció adja a konkrét probléma megoldását. Ezek után,
a potenciálok ismeretében bármely elektromágneses térjellemző, úgy mint a mágneses
térerősség, a mágneses ﬂuxussűrűség, vagy bármely elektromágneses mennyiség, például
az induktivitás, a kapacitás, vagy a mágneses- és elektromos energia kiszámı́tható. Ebben
a fázisban lehetőség van a geometria, az anyagjellemzők, vagy a végeselemes rács módosı́tására a jobb eredmények elérése érdekében. A 2.9 ábrán egy rádiófrekvencián vizsgált
SMT induktivitás kétdimeziós szimulációja során kapott eredményt láthatunk. A nyilak
és a felület szı́nei a szkin- és proximity hatás által módosı́tott mágneses ﬂuxussűrűséget
ábrázolják [4, 21, 25, 33].

2.9. ábra. Mágneses indukció egy SMT induktivitás belsejében
Az egyik gyakran használt antennák számı́tására alkalmas módszer az időtartománybeli véges diﬀerenciák módszere (FDTD - Finite Diﬀerence Time Domain), amelyet
először Kane Yee publikált 1966-ban, az IEEE Transactions on Antennas and Propagation cı́mű tudományos szakfolyóiratban [42]. Az FDTD előnye, hogy könnyen megérthető,
ezért könnyen impementálható egyszerű szoftverekben, ı́gy hatékony eszköz különböző,
egyszerűbb problémák megoldására. Mivel időtartománybeli eljárásról van szó, a kérdéses
feladat széles frekvenciatartományban vizsgálható egyszeri futtatással is. Az FDTD
esetében a geometriát szabályos részekre (négyszög, kocka) bontjuk, majd a Maxwellegyenletek időtől függő alakjából levezetett parciális diﬀerenciálegyenlet-rendszert a centrális diﬀerenciaséma szerint közelı́tjük. Az egyenletek felı́rásakor két rács létrehozására
van szükség. A változók elcsúsztatott rácson történő értelmezésére a centrális séma miatt
van szükség. A futtatáskor ügyelni kell a stabilitásra. A módszer egyik nagy hátránya,
hogy a diszkretizálási eljárásnak köszönhetően a görbült felületeket lépcsős felületekkel
közelı́ti. Szintén bonyolı́tja alkalmazását, hogy a végeselem-módszerhez hasonlóan nem
csak a vizsgált objektumot, hanem az azt körülvevő területet is diszkretizálnunk kell,
illetve a számı́tott tartomány határainál peremfeltételeket kell alkalmaznunk [18].
Napjaink egyik legnépszerűbb szimulációs módszere a momentum-módszer (MoM 13
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2011

Method of Moments) [13–15, 41]. Nevezik integrálegyenletek módszerének, vagy felületi
integrálok módszerének (BEM - Boundary Element Method) is. Ahogy az elnevezések
is utalnak rá, a Maxwell-egyenletekből kiindulva olyan integrálegyenleteket épı́tünk fel,
amelyeket a vizsgált objektum felületén megoldva a keresett probléma közelı́tő megoldását kapjuk. A módszer legnagyobb előnye, hogy a kérdéses objektumnak csak a felületén
kell rácsot generálnunk, aminek köszönhetően lényegesen kevesebb a megoldandó egyenletek száma is. Ugyanazon probléma megoldása a momentum-módszerrel tehát sokkal
kevesebb erőforrást igényel, mint például végeselem-módszerrel megoldva. További előny,
hogy nem kell a vizsgált tartományunkat lezárni, virtuálisan tehát végtelen térrel számolunk, ennek köszönhetően nem kell a lezárásokon peremfeltételeket sem alkalmaznunk,
amely szintén egyszerűsı́ti a számı́tásokat. A 2.10 ábrán egy tölcsérantenna diszkretizált felületét láthatjuk. Fontos megemlı́teni azonban, hogy a momentum-módszer alkalmazására csak olyan problémák esetében van lehetőség, amelyekre Green-függvényeket
tudunk felı́rni. Ezek általában a homogén, lineáris közegekben fellelhető problémákat
jelentik. A nemlineáris jelenségek modellezése is lehetséges elméletben, azonban ehhez
térfogati integrálok megoldása válik szükségessé, amellyel elveszı́tjük a módszer legnagyobb előnyét. Lehetőség van az integrálegyenletek kombinálására például a végeselemmódszerrel is, ı́gy az inhomogén objektumok kezelésére is lehetőség nyı́lik. Összességében
tehát a momentum-módszer kiválóan alkalmazható antennák numerikus szimulációjára,
segı́tségével az ilyen és hasonló jellegű elektromágneses térszámı́tási problémák kevés
erőforrással, rövid időn belül megoldhatók.

2.10. ábra. Tölcsérantenna diszkretizált felülete
Mind az időtartománybeli véges diﬀerenciák módszerével, mind momentum-módszerrel történő szimuláció lépései - a diszkretizálást és az egyenletek megoldását kivéve megegyeznek a végeselem-módszernél tárgyaltakkal.
A bemutatott lehetőségeken kı́vül léteznek még hibrid módszerek is, amelyek a fenti
megoldások kombinációjaként jöhetnek létre. A rácselemek csökkentésének érdekében az
elektromágneses hullámterjedés modellezésére használják az elektromágneses hullámok
elhajlásának általános elméletét (UTD - Uniform Theory of Diﬀraction), illetve a ﬁzikai
optika, (PO - Physical Optics) és geometriai optika (GO - Geometrical Optics) tudományát is. Ezek lényege, hogy a hullámhosszhoz képest nagy felületek diszkretizálása
14
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nélkül is meghatározható a rájuk beeső elektromágneses hullámok tovaterjedése, visszaverődése, viselkedése. Természetesen az utóbbi három módszer csak az előzőek kiegészı́téseként alkalmazhazó, önmagukban nem.

2.3.

Fraktálok

A fraktálok fogalma Benoı̂t Mandelbrot (1924-2010) lengyel matematikus nevéhez fűződik,
aki a latin fractus (töredezett) szóból származtatta az új fogalmat. Mandelbrot az
IBM mérnökeként adatátviteli problémák megoldása során találkozott először az új fogalom bevezetésének szükségességével. Az adatátvitelre használt csatornából történő zaj
minél tökéletesebb kiszűrése közben ﬁgyelt fel arra, hogy a zaj egy érdekes, ismétlődő
mintázatot követ. 1967-ben publikációt jelentetett meg, melynek középpontjában NagyBritannia partvonalának hosszával kapcsolatos ellentmondás állt. Ez a probléma később
partvonal paradoxon néven hı́resült el. Rámutatott, hogy minél pontosabb mérőműszert
használunk, a partvonal hossza a töredezerttség miatt annál hosszabb lesz, ahogy a 2.11
ábrán látható példán megﬁgyelhető. Ha a partvonalat 200 km hosszú szakaszokból szeretnénk összeállı́tani, azt kapjuk, hogy Nagy-Britannia partvonala megközelı́tőleg 2400
km hosszú. Amennyiben ezt 50 km hosszú szakaszokkal tennénk meg, azt eredmény,
körülbelül 3400 km lenne. Minél tovább csökkentjük a mérési egységet, a vonal hossza
annál inkább tart a végtelenhez [26, 27].

2.11. ábra. Nagy-Britannia partvonalának hossza 200, 100 és 50 km-es mérési pontossággal mérve 2400, 2800 és 3400 km [26]
Ebben az értekezésében Mandelbrot Lewis Fry Richardson (1881- 1953) munkáját
gondolta tovább. Richardson azt az összefüggést találta, hogy különböző országok
határainak L hossza a G mérési pontosság függvénye. Azt találta, hogy az országhatároknak és egyéb geometriai képződményeknek egy úgynevezett statisztikus önhasonlósága
van. Ennek jele D és a szegélyvonal Hausdorﬀ-dimenzióját jelenti. A Hausdorﬀ-dimenzió
a következő összefüggéssel határozható meg:
D = lim

ε→0

logN (ε)
,
log 1ε

(2.9)

ahol N (ε) darab ε méretű alakzatra - az eredeti skálázott változataira - van szükség a
teljes, eredeti objekum letakarásához. Másnéven fraktál dimenziónak is nevezik. Ezekből
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az ismeretekből a következő összfüggést állı́totta fel:
L(G) = M G1−D .

(2.10)

Mandelbrot munkájában arra jutott, hogy Afrika partvonalának Hausdorﬀ-dimenziója
1.02, Nagy-Britannia nyugati oldaláé pedig 1.25. Az ı́rás második részének középpontjában különböző vonalak, ı́gy például a Koch-görbe vizsgálata állt. A vonalak esetében
kiszámolt Hausdorﬀ-dimenziók minden esetben 1 és 2 közé estek. Fontos megemlı́teni,
hogy e korai munkáiban még nem jelent meg a fraktál, mint fogalom, de elindı́totta a
szerzőt az önhasonló objektumok behatóbb vizsgálatának útján.
A Hausdorﬀ-dimenzió nem egyezik meg a köznyelvben használt (topológiai) dimenzió
fogalmával. Egy topologikus tér lefedési dimenziója a legkisebb n, amire teljesül, hogy
a tér bármely nyı́lt fedésének van olyan nyı́lt ﬁnomı́tása, amiben a tér bármely pontját
legfeljebb n + 1 halmaz tartalmazza. Ha nincs ilyen n, akkor a tér végtelen dimenziós.
Például egy egyetlen pontból álló halmaz topológiai dimenziója 0, mert a pontok kellően
szűk környezeteit véve semelyik kettőnek nem lesz közös része. Egy vonal dimenziója 1,
mert mindig lefedhető kellően kis körökkel úgy, hogy azokat ”felfűzzük” a vonal mentén,
és egyszerre mindig csak kettő találkozik. Az n-dimenziós euklideszi tér lefedési dimenziója n. A topológiai dimenzió csak egész szám lehet [27].
A fraktál, mint fogalom 1975-ben jelent meg először Mandelbrot munkáiban. Megfogalmazta, hogy a fraktál olyan ”egyenetlen”, vagy ”töredezett” geometriai objektum,
amely részekre osztható és minden egyes része az egész objektumnak kicsinyı́tett mása. E
tulajdonsága miatt a fraktálokat önhasonló objektumoknak nevezzük [27]. Az önhasonló
objektumokat már a XVII. században körvonalazta Gottfried Leibniz (1646-1716) német
ﬁlozófus és matematikus, hogy ezután még hosszú ideig feledésbe merüljenek. A XIX.
század végén, XX. század elején Karl Weierstrass (1815-1897) és Niels Fabian Helge
von Koch (1870-1924) munkáiban újra megjelentek. 1872-ben Weierstrass példát hozott
olyan függvényre, amely mindenhol folytonos, de sehol sem diﬀerenciálható. 1904-ben
Koch Weierstrass absztrakt és analitikus megfogalmazása helyett egy geometriai példával
állt elő ugyanerre a problémára. Ezt a megoldást Koch-görbeként ismerjük [23].
Matematikailag a fraktálok egy alakzattal végzett geometriai műveletek sorozatának
alkalmazásával (pl. skálázás, forgatás, tükrözés) hozhatók létre. Ennek köszönhetően
egészen könnyen generálhatók számı́tógéppel, egyszerű matematikai műveletekkel nagy
és komplex alakzatok kreálhatók. A 2.12 ábrán a legismertebb fraktál, a Mandelbrothalmaz látható.
A természetben is rengeteg fraktállal találkozhatunk, például a fák lombozata, egyes
tengeri élőlények váza, az agyunk felszı́nének mintázata, veséink szűrői, a hópelyhek
mintázata, valamint különbözö növények alakja is fraktálszerű. Érdekesség, hogy az
egyszerűbb genetikai állománnyal rendelkező növények, élőlények alakjában sokkal gyakrabban fedezhető fel az önhasonlóság, mint a például az emlős állatok körében. Páfránylevelek például nagyon egyszerűen generálhatók számı́tógépes algoritmussal, ahogy a 2.13
ábrán is látható. Erre egy, a közelmúltban közzétett tanulmány adhat magyarázatot,
miszerint egyszerű növények genetikai állományából fraktál-szerű kódokat fejtettek ki
a kutatók. Egy páfrány-bonyolultságú növény felépı́tése jóval rövidebb DNS kóddal
megvalósı́tható azzal az utası́táskészlettel, hogy ”Nőj 1 cm-t, majd ágazz el kétfelé!”
és ”Ismételd ezt ezerszer!”, mint az egész növény formájának DNS kódban történő
deﬁniálásával. Egy bonyolultabb természetes fraktál a zöldkarﬁol, mely a 2.14 ábrán
látható.
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2.12. ábra. A Mandelbrot-halmaz

2.13. ábra. Számı́tógépes algoritmussal generált páfránylevél

2.14. ábra. A zöldkarﬁol egy természetes fraktál
A következő pontokban számba vesszük a legismertebb fraktálokat.
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Cantor-halmaz

A Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918) által megadott számhalmazt
Mandelbrot gondolta tovább a zajos csatornából kiszűrendő zaj problémájának okán.
Jelentősége abban állt, hogy bármennyire is próbálták erősı́teni a csatornán átviendő
jelet, egy bizonyos idő elteltével mindig tapasztaltak hibás üzenetet. A hibák pedig
érdekes módon a Cantor által megfogalmazott számhalmaz mintázatát követték. Ezt
a halmazt Cantor-halmazként ismerjük, amelyet legkönnyebben képzési szabályának
megadásával tudunk megadni. Vegyünk alapul egy szakaszt, majd távolı́tsuk el a szakasz
középső harmadát. Ezután távolı́tsuk el az ı́gy kapott szakaszok középső harmadát és
ı́gy tovább a végtelenségig. A 2.15 ábrán az első hat lépés látható. Ezt az algoritmust
alkalmazva, végtelen sok szakaszt kapunk eredményül, amelyek összesı́tett hossza nulla.
A végtelenségig folytatott felbontás után kapott halmaz vizuálisan nem jelenı́thető meg,
mivel az egyes szakaszok hossza nulla, számuk pedig végtelen, az eltávolı́tott szakaszok
hossza pedig megegyezik az eredeti szakasz hosszával. Ezért ezt a halmazt Cantor-pornak
is nevezik [5].
A Cantor-halmaz mint fogalom nem csak a matematikában lehet érdekes. Egy
távközlési példát tekintve a szakasz hossza jelentse a kommunikáció közben eltelt idő
hosszát. Ha megvizsgáljuk az adatátvitel egy tetszőleges időszakát, mindig találunk
benne hibás és hibátlan tartományokat, és ı́gy tovább a kisebb időtartományok felé haladva. A hibák ilyen jellegű elrendeződése feltételezi a hibák elkerülhetetlenségét, ı́gy a
műszaki fejlesztést más irányba tereli. Nem a hibátlan adatátvitelen kell dolgozni tehát,
hanem az adatokat olyan hibajavı́tó kódokkal kell kiegészı́teni, amelyek segı́tségével a
létrejövő hibák ellenére is biztosı́tható a hibamentes kommunikáció.
Megvizsgálva a 2.15 ábrát, felfedezhetjük a halmaz mérettartományainak szimmetriáját, vagyis az önhasonlóság tulajdonságát. Ha ki szeretnénk számolni a halmaz
Hausdorﬀ-dimenzióját, arra jutunk, hogy a Cantor-halmazban egy adott méretű szakaszt a harmadára kicsinyı́tett másából pontosan kettővel lehet lefedni, ı́gy
D=

ln(2)
= 0,6309.
ln(3)

(2.11)

Ez az érték nagyobb a halmaz topológiai dimenziójánál, ami nulla, tehát a Cantor-halmaz
fraktál.

2.15. ábra. Cantor-halmaz létrehozásának első hat lépése

2.3.2.

Koch-görbe

A Koch-görbe Niels Fabian Helge von Koch (1870-1924) svéd matematikus által 1904-ben
leı́rt alakzat, amely az egyik legelső publikált fraktál. A Koch-görbét sı́kbeli töröttvonalak határértékeként deﬁniáljuk és úgy állı́thatjuk elő, hogy a kiinduló halmaz, vagyis
egy egységnyi hosszúságú zárt intervallum középső harmadát egy szabályos háromszög
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alapjának tekintjük, és helyettesı́tjük a másik két oldalával. Így egy négy szakaszból álló
töröttvonalat kapunk, melyben mindegyik szakasz hossza 1/3. A következő lépésben a
kapott alakzat egyenes szakaszait harmadoljuk el, majd mindegyik középső harmadát
helyettesı́tjük egy szabályos háromszög másik két oldalával. Az ı́gy kapott vonal 16
szakaszból áll, melyek egyenként 1/9 hosszúságúak. A folyamatot, melynek első lépései
a 2.16 ábrán láthatók, a végtelenségig folytatva előáll a Koch-görbe, melyen jól látható
az önhasonlóság . Egyik tulajdonsága a skálafüggetlenség, tehát a nagyı́tás mértékétől
független a vonal képe, a másik pedig különösen érdekes: végtelen lépés után a görbe
hossza végtelen lesz, de sosem metszi önmagát, és véges térrészen marad, tehát véges
területen végtelen hosszú lesz [23]. A görbe Hausdorﬀ-dimenziója,
D=

ln(3)
= 1,2619,
ln(4)

(2.12)

amely szintén nagyobb a topológiai dimenziónál, ami ezesetben 1.

2.16. ábra. Koch-fraktál létrehozása

2.3.3.

Sierpiński-háromszög és szivacs

A Sierpiński-háromszög Waclaw Sierpiński (1882-1969) lengyel matematikus által megtalált fraktál, amely úgy áll elő, hogy egy szabályos háromszögből elhagyjuk az oldalfelező
pontok összekötésével nyert belső háromszöget, majd az ı́gy maradt három háromszögre
rekurzı́van alkalmazzuk ugyanezt az eljárást [38]. Az eredmény a 2.17 ábrán látható. A
Sierpiński-háromszög érdekessége, hogy az emlı́tett módon kı́vül más eljárások útján is
előállhat.
Vegyünk egy káoszelméletre alapuló játékot [2]. Tűzzük ki a három csúcsot a sı́kban,
A-t, B-t és C-t, úgy hogy azok egy egyenlő szárú háromszög csúcsait határozzák meg.
Ezek lesznek a bázisok. Vegyünk fel tetszőlegesen egy pontot az ABC háromszögben,
majd kössük össze a pontot az egyik véletlenszerűen kiválasztott csúccsal. Ennek a
szakasznak a felezőpontja lesz a Sierpiński-háromszög következő pontja. Ismételjük az
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2.17. ábra. Sierpiński-háromszög
előző lépéseket az ı́gy kapott pontra. Mivel a bázisokat minden újabb pont felvételekor
véletlenszerűen választjuk, azt várhatnánk, hogy a játékot néhányszor megismételve
mindig más és más ábrát kapunk. Azonban a valóság az, hogy ha elegendően sok pontot
veszünk fel, akkor a Sierpinski-háromszög alakja rajzolódik ki.
A Pascal-háromszög is kapcsolatba hozható a Sierpiński-háromszöggel. Ha vesszük
a Pascal-háromszög első néhány sorát, akkor benne a páratlan számok a Sierpińskiháromszög egy közelı́tését adják. Pontosabban, minden egyes új közelı́téshez meg kell
kétszerezni a sorok számát. A kezdeti háromszögnek két sor felel meg, ezért a k-adik
közelı́téshez 2 · 2k sort kell venni. Hasonlóan, a teljes Pascal-háromszögben a páratlan
számok Sierpiński-háromszöget adnak.
A Sierpiński-háromszög Hausdorﬀ-dimenziója,
D=

ln(3)
= 1,585.
ln(2)

(2.13)

A Sierpiński-háromszög térbeli analógja a Sierpiński-szivacs. Ez egy tetraéderből
indul ki, és minden lépésben egy oktaédert vág ki a megmaradt tetraéderekből. A megmaradt tetraéderek száma minden lépésben megnégyszereződik, és élhosszuk a felére
csökken. Innen a Sierpiński-szivacs dimenziója:
D=

ln(4)
= 2,
ln(2)

(2.14)

ami érdekes, mivel ez az alakzat térbeli objektum. További érdekesség, hogy a Sierpińskiszivacs térfogata nulla, felszı́ne viszont véges. A 2.18 ábrán két Sierpiński-szivacs látható.

2.3.4.

Sierpiński-szőnyeg, Menger-szivacs

E fraktál kétdimenziós változata szintén Waclaw Sierpiński nevéhez fűződik. Az alakzat
a Cantor-halmaz sı́kbeli kiterjesztése és úgy áll elő, hogy egy négyzetet oldalai harmadolásával kilenc kisebb négyzetre bontunk, majd a középsőt elhagyjuk. A maradék
nyolc négyzeten is elvégezzük ugyanezt az eljárást és ı́gy tovább. Az eredményül kapott
alakzat területe nulla, kerülete végtelen nagy, ezért tekinthetjük kétdimenziós Cantorpornak is [38]. Az alakzat Hausdorﬀ-dimenziója
D=

ln(8)
= 1,8928.
ln(3)
20

(2.15)
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2.18. ábra. Sierpiński-szivacsok
Háromdimenziós kiterjesztése a Menger-szivacs, amit egy kockából kiindulva úgy kapunk, hogy azt az élei harmadolásával 27 kisebb kockára osztunk, és elhagyjuk közülük
azt a hetet, amelyik nem tartalmazza az eredeti kocka egyetlen élét sem, majd ezt az
eljárást rekurzı́van ismételjük a megmaradt kockákra. A Menger-szivacs a 2.19 ábrán
látható. Nevét Karl Menger osztrák matematikusról kapta, aki a topológiai dimenzió
tulajdonságainak vizsgálata közben találta meg. A szivacs minden lapja Sierpińskiszőnyeg, és minden (lap- és test-) átlója Cantor-halmaz. Topológiai dimenziója egy,
Hausdorﬀ-dimenziója
ln(20)
= 2,727.
(2.16)
D=
ln(3)

2.19. ábra. Menger-szivacs

2.3.5.

Julia-halmazok

A Julia halmazok Gaston Julia (1893-1978) francia matematikusról kapták a nevüket,
aki 1918-ban megjelent munkájában ismertette őket. Legyen adott a következő függvény:
x : C → C, x(z) = z 2 + c,

(2.17)

ahol c ∈ C adott paraméter. Iteráljuk x-et a következő módon:
x0 (z) = z, xn (z) = x(xn−1 (z)), n ≥ 1.

(2.18)

Belátható, hogy egy adott z ∈ C számmal indulva, az iteráció során két dolog történhet,
ha n tart a végtelenbe. A szám vagy végtelen lesz, tehát elszökik vagy véges területen
marad. Szökési halmaznak deﬁniáljuk azoknak a számoknak a halmazát, melyek az
iteráció során végtelenbe tartanak. A szökési halmaz határát nevezzük Julia-halmaznak,
amely szintén fraktál [27]. A 2.20 ábrán egy Julia-halmaz látható.
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2.20. ábra. Julia-halmaz

2.3.6.

Mandelbrot-halmaz

A Mandelbrot-halmaz azon c komplex számokból álló halmazként határozható meg,
melynek elemeire az alábbi rekurzı́v sorozat nem a végtelenbe tart:
x1 = c, xn+1 = (xn )2 + c.

(2.19)

A Mandelbrot-halmaz elemei a komplex sı́kon találhatók. A lépésenként kapott z értékek
a komplex sı́kon egymástól mindig kissé eltérő helyet foglalnak el, és ábrázolásuk egy
módja rajzolja ki a Mandelbrot-halmazt. A jellegzetes fraktálhatárú halmazt az iteráció
kezdő értékek változása rajzolja ki. Ha például az n-edik iteráció már a végtelenbe tart
és a pontot feketével ábrázoljuk, mı́g fehéren hagyjuk a nem végtelenbe tartó kezdő
értékeket, akkor a fekete-fehér folt határa rajzolja ki a halmazt. Amennyiben a z a
változó érték, akkor Mandelbrot-halmazt kapunk, ha a c, akkor Julia-halmazt [27].
A Julia- és Mandelbrot-halmazok összefüggnek egymással. Ha a Mandelbrot-halmaz
belsejéből választunk c értéket, akkor a hozzá tartozó Julia-halmaz összefüggő lesz, ellenkező esetben viszont diﬀúz halmazt kapunk. Ha a c értéke pontosan a Mandelbrothalmaz határára esik, akkor a hozzá tartozó Julia-halmaz egy bokorszerű fraktális vonal,
aminek területe nulla. A Mandelbrot- és Julia-halmazok határvonala minden határon túl
fraktális, vagyis bármeddig nagyı́tjuk, sosem érünk el egy maximális nagyı́tást. A szı́nes
képek úgy állı́thatók elő, ha különböző szı́nekkel jelöljük, hogy hányadik iterációval ér
el a számı́tás egy adott paramétert [27]. A 2.21 ábrán a Mandelbrot-halmaz néhány
részlete látható.

2.4.

Fraktálantennák

A fraktálantennák olyan elektromágneses tér kibocsátására és vételére alkalmas eszközök,
melyek önhasonló objektumokból, fraktálokból épülnek fel [20, 29, 30, 37, 43]. A világ
első fraktálantennáját, a log-periodikus antennát már az 1950-es években elkészı́tették,
azonban abban az időben még nem foglalkoztak behatóbban az alkotott geometria önhasonlóságával. A ﬁgyelem középpontjába csak az 1980-as évek végén kerültek, elsőként
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2.21. ábra. Mandelbrot-halmaz részletei különböző nagyı́tások mellett
Natan Cohen a bostoni egyetemen hozott létre fraktálgeometrián alapuló antennát 1988ban [6, 11]. Az alapötletet a korábban már a rádiófrekvenciás eszközök esetén alkalmazott ”fraktál terhelés” adta, mely során a terhelni kı́vánt eszközre egy fraktál alakú
huzalt kapcsoltak. A speciálisan kialakı́tott huzal impedanciája a fraktál geometriájából
adódóan - a hurkoknál induktivitás, az egymás mellett álló huzaldarabok között kapacitás
jött létre - komplex és ı́gy alkalmas a terhelésként használt tekercsek és kondenzátorok
leváltására.
A fraktálok speciális tulajdonságai közül az antennelmélet számára legfontosabb az,
hogy adott hosszon, területen, térfogaton belül maximális térkitöltés érhető el velük. Így
például a Koch-görbe hossza, a Sierpinski-szőnyeg kerülete és a Menger-szivacs felülete
tart a végtelenhez, bármilyen kicsi térrészbe is próbáljuk ”belespréselni”. Ez pedig,
mivel például egy dipólantenna működési frekvenciáját elsősorban a hossza határozza
meg, kiemelkedően fontos felfedezést jelent. A fraktálantennák legfontosabb előnye,
hogy a hagyományos antennáknál 2-4-szer kisebbek. Általános tapasztalat az antennatervezésben, hogy amennyiben hullámhosszhoz képest kicsi antennát készı́tünk, az
rossz sugárzó lesz. Mivel a fraktálantennák általában ﬁzikailag rövidek, de elektromosan hosszúak, könnyű olyan összeállı́tást készı́teni, amelyben bizonyos frekvenciákon
az áram több maximumhellyel is rendelkezik a huzal mentén. Valójában egy ilyen fraktált
tekinthetünk antenna tömbnek is, amelyben az egyes elemek ﬁzikailag közel, elektromosan azonban távol helyezkednek el egymástól. Az áram-maximumhelyek erősı́tik
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egymást, ı́gy ﬁzikailag kis mérettel is jó sugárzási eredmények érhetők el.
Az 1950-es évek elején Victor H. Rumsey a frekvenciafüggetlen antennák kritériumainak felállı́tásával foglalkozott. Munkája során azt találta, hogy azok az antennák,
melyek geometriáját kizárólag szögek határozzák meg, frekvenciafüggetlenek [37]. Ez
a megállapı́tás határozza meg napjainkban is a szélessávú antennák tervezését. 1999ben Natan Cohen rámutatott, hogy a szabály még befejezetlen, majd a tapasztalatokat
Robert Hohlfelddel közösen publikálták. Rumsey tapasztalatait azzal egészı́tették ki,
hogy a frekvenciafüggetlenséghez önhasonló, középpontosan szimmetrikus geometriára
van szükség. Ez magába foglalja a spirálantennákat, Dyson-spirálokat és a szinuszantennákat. A log-periodikus antennákat a középpontos szimmetriának nem felelnek meg,
de önhasonlóságuk és tulajdonságaik miatt szintén ide sorolandók. Munkájuk után
a frekvenciafüggetlenséghez szükséges feltételeket HCR-feltételeknek (Hohlfeld-CohenRumsey) nevezik. A fraktálantennák geometriája mindezeknek megfelelően a ﬁzikai
méretcsökkentésen kı́vül lehetőséget ad többsávos, illetve rendkı́vül szélessávú antennák
tervezésére is. Ebben az esetben az bı́r nagy jelentőséggel, hogy az önhasonló objektumokból álló antenna tartalmazza önmagának kicsinyı́tett másait, melyek ennek
köszönhetően hasonlóan funkcionálnak különböző frekvenciákon. Emiatt az antenna hasonló sugárzási tulajdonságokkal rendelkezik több frekvenciasávban is.
A fraktálantennák előnye a ﬁzikai egyszerűsége és a geometriai tulajdonságai miatt a
mechanikai robusztusság is. Fontos, hogy mivel önmagukban adott frekvenciára hangolt
LC körnek tekinthetők nem igényelnek további passzı́v alkatrészekkel történő hangolást
sem. A 2.22 ábrán Koch-fraktál alapú, Sierpinski-háromszög alapú és különböző egyéb
fraktál ihlette antennák láthatók.

2.22. ábra. Különböző fraktálokon alapuló antennák [6, 29]
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Antennák egyéb méretcsökkentési lehetőségei

Az antennák méretcsökkentése hosszú idők óta nehéz feladat elé állı́tja a mérnököket.
A legegyszerűbb felépı́tésű antennák a dipólok, melyek hossza a működési hullámhossz
felével egyenlő, valamint a monopólok, amelyek hossza a hullámhossz negyede. Ezek
előnye az egyszerű felépı́tés, legnagyobb hátrányuk pedig a mechanikai sérülékenység és
- különösen alacsony hullámhosszon - a nagy méret. A monopólantennák feleakkorák,
mint a dipólantennák, azonban alkalmazásukat bonyolı́tja, hogy csak viszonylag nagy
kiterjedésű földfelület felett használhatók. Nagyon népszerű lett korábban autórádiók
antennájaként, mivel az autó tetejére helyezve adott egy nagy kiterjedésű fémfelület,
mely földként szolgál.
A negyed hullámhosszú monopólantennát spirál, vagy ”meander” vonalban meghajlı́tva méretcsökkenés és mechanikai stabilitás érhető el. Az ı́gy kapott antennákat
spirál, vagy hélix-, valamint meanderantennáknak nevezzük. Ezeknek a megoldásoknak
az előnye, hogy a spirálantenna esetében változó menetemelkedéssel, illetve a meanderantenna esetében eltérő hosszúságú szakaszokkal dolgozva többsávú antennák hozhatók
létre. Amı́g a spirálantennák a monopólantennákhoz hasonlóan általában egy földfelületen kerülnek elhelyezésre, addig a meanderantennákból létezik dipól és monopól
jellegű is. A 2.23 ábrán egy hélix és meander dipólantenna látató.

2.23. ábra. Méretcsökkentés: hélix és meanderantenna
Elsősorban mobil kommunikációs eszközökben használják a T, invertált L és invertált
F (IFA) antennákat. Nevüket a felépı́tésükről kapták, ahogy az a 2.24 ábrán megﬁgyelhető. Ezek az antennák gyakorlatilag a monopól meanderantennák módosı́tott változatai.
A planár invertált F antennák (PIFA) az invertált F antennák térbeli megfelelői,
amennyiben a vı́zszintes sugárzó elemet sı́k lemezből készı́tik. Egy általános planár invertált F antenna felépı́tése megﬁgyelhető a 2.25 ábrán. A mobil eszközökben használt
többsávú antennákat leggyakrabban PIFA antennákból származtatják, ahol a megfelelő
pozı́cióban elhelyezett rövidzár biztosı́tja az alacsonyabb frekvenciákon a teljes antennahossz sugárzását, mı́g a magasabb frekvenciasávban az ekkor kis impedanciájú kapacitással rövidrezárt szakasz nem sugároz. A T, L, IFA és PIFA antennákat a kedvező geometriai felépı́tés tette népszerűvé, mivel ezeknek a monopól-szerű antennáknak
a működéshez szükséges földfelülete egyben a mobil kommunikációs eszköz nyomtatott
áramköri lemezének földje is. További előnyük, hogy a sugárzó felületek térben közel
helyezkednek el a földhöz ı́gy az antenna egyszerűen beépı́thető az eszköz burkolata alá
is [30].
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2.25. ábra. Planár invertált F antenna
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3. fejezet
Fraktálantennák numerikus analı́zise
A következő fejezetben munkám gyakorlati része kerül bemutatásra. Ennek célja jelentős
méretcsökkentés elérése egy dipólantennán fraktálgeomteriai módosı́tások érvényesı́tésével. Az antenna felépı́téséhez a Koch-görbét választottam egyszerű implementálhatósága
és azon tulajdonsága miatt, hogy egységnyi intervallumon belül a görbe vonalának hossza
a végtelenhez tart. A megvalósı́tás során egységnyi hosszúságú antennákat készı́tettem,
majd elvégeztem ezek numerikus szimulációját, végül vizsgáltam az eszközök bemeneti
impedanciáját, melyből egyértelműen láthatók a rezonanciafrekvenciák. Mivel az antennák hossza egységnyi, a méretcsökkenést a hullámhosszhoz viszonyı́tva kell értelmezni,
azaz rezonanciafrekvencia csökkenése az elvárt eredmény.
A Koch-fraktál alapú dipólantennákat MATLAB [28] környezetben, saját algoritmussal hoztam létre. Szimulációjukat a nulladik iterációs Koch-görbe, azaz a dipólantenna
vizsgálatával kezdtem, melyhez a Pocklington-egyenlet alapján, MATLAB környezetben
algoritmust implementáltam. Az antenna szimulációját ezután elvégeztem végeselemmódszerrel COMSOL Multiphysics [7] környezetben, az ATW EFIE (Arbitrary Thin
Wires, Electric Field Integral Equation) módszert alkalmazó 4NEC2 [31] szoftverrel és a
momentum-módszert alkalmazó FEKO Lite [10] szoftvercsomaggal is. A numerikus szimulációk eredményeit a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban elvégzett mérési
eredményekkel validáltam. A dipólantennánál bonyolultabb geometriájú antennákat
a 4NEC2 szoftver és a FEKO Lite szoftvercsomag segı́tségével vizsgáltam. Végül a
Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban végrehajtottam néhány tesztpéldány mérését. Az értékeléshez összevetettem az eredményeket.

3.1.

A Koch-görbe generálása, antennák létrehozása

Az antennák generálásához MATLAB környezetben algoritmust implementáltam, melynek bemeneti attribútuma az iterációk száma, futtatása eredményeképpen pedig előáll a
kı́vánt iterációszámú egységnyi hosszúságú Koch-görbe. Ha az iterációszám nulla, akkor
az algoritmus egy egységnyi hosszúságú vonalat hoz létre. Ha egy, akkor az egységnyi
vonalat három részre osztja, majd középső harmadot egy szabályos háromszög alapjának
tekintve helyettesı́ti a háromszög két szárával. Ha három, akkor a második iteráció
során előálló alakzat minden egyenesének középső harmadát helyettesı́ti egy rá emelhető
szabályos háromszög két szárával, és ı́gy tovább. Az algoritmus egy részlete és futtatása
eredményeként előálló negyedik iterációs görbe látható a 3.1 ábrán.
Az első öt iteráció eredményeként kapott görbékből dipólantennákat épı́tettem fel úgy,
hogy mindegyik hossza 12 cm legyen. A nulladik iteráció esetén a huzal hossza is ezzel
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3.1. ábra. A Koch-fraktált létrehozó algoritmus részlete és egy elkészült negyedik
iterációs Koch-görbe
egyenlő, azonban növelve az iterációszámot a hossz növekszik, minden egyes iterációs
lépés során 34 -szorosa lesz a korábbinak. Tehát az első iterációs fraktálantennában a
huzal hossza 16 cm, a második iterációsban 21,33 cm, az ötödik iterációsban pedig már
50,57 cm. A készı́tett Koch-fraktálantennák két, egyenként 6-6 cm-es Koch-görbéből
épülnek fel, amelyek középen, a táplálási pontnál kapcsolódnak egymáshoz, ahogy a 3.2
ábrán látható.

3.2. ábra. Negyedik iterációs Koch-fraktál alapú dipólantenna a középpontnál táplálva

3.2.

Antennák táplálása

Numerikus antennaszimuláció során fontos kérdés, hogy a gerjesztést milyen módon adjuk meg. Az irodalomból négy módszer ismeretes ennek kivitelezésére [22,24], melyek az
alábbiakban kerülnek bemutatásra.
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Áram megadása

Az első, széles körben alkalmazott esetben az antennát gerjesztő áramot adjuk meg egy
rövid áramelem segı́tségével. Azonban, mivel az elektromágneses tér szinguláris lenne
a gerjesztés körül, az áram mágneses terét ı́rjuk elő az antenna felületén, ahogy az a
3.3. a.) ábrán látható. A H mágneses térerősség ϕ komponense az alábbi összefüggéssel
számolható [22, 24]:
I0
Hϕ =
, 0 ≤ z ≤ l,
(3.1)
2aπ
ahol a az antenna sugara, I0 pedig a gerjesztő áram erőssége, az elvégzett szimulációkban
1A. Az áramelemnek z irányban (az ábrán függőleges) minél rövidebbnek és a hullámhossznál jóval kisebbnek kell lennie. Az E elektromos térerősség az alkalmazott numerikus módszer segı́tségével meghatározható, melyből a feszültség kiszámı́tható,
Z l
U =−
Ez (r = a)dz.
(3.2)
0

A bemeneti impedancia ezek alapján az alábbi képlettel számolható:
Z=

U
.
I0

(3.3)

Az létrejövő árameloszlás az antenna mentén Ampere törvénye szerint kiszámı́tható,
I(z) = 2aπHϕ (z).

(3.4)

3.3. ábra. Antennák táplálási lehetőségei numerikus szimuláció esetén

3.2.2.

Feszültség megadása

A másik módja a gerjesztés megadásának a feszültség előı́rása. A momentum-módszerek
esetében ez az alapértelmezett eljárás. Az elmélet azon alapul, hogy U0 feszültségkülönbséget állı́tunk elő az antenna és a föld között. Ez a megoldás a 3.3. b.) ábrán látható. A
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tér folytonosságának megtartása miatt ebben az esetben sem konkrétan a feszültséget,
hanem annak elektromos terét ı́rjuk elő a = r vonalon az alábbiak szerint [22, 24]:
EZ = −

U0
, 0 ≤ z ≤ l,
l

(3.5)

ahol U0 a gerjesztő feszültség, az elvégzett szimulációkban 1V. Az antenna árama (3.4)
szerint számolható úgy, hogy z helyére nullát helyettesı́tünk. Ezután a bemeneti impedancia (3.3) szerint határozható meg. Az antennán létrejövő árameloszlás az előzővel azonos
módon, (3.3) alapján kalkulálható.

3.2.3.

Koaxiális gerjesztés

A harmadik megoldás a gerjesztés megadására egy koaxiális kábel modellje [22]. Ebben
az esetben az elektromos tér r irányú komponensét ı́rjuk elő. A gerjesztés a 3.3. c.) ábrán
látható. 1V feszültség megadása esetén az elektromos tér radiális komponense [22, 24],
Er =

1
, a ≤ r ≤ b.
2rln(b/a)

(3.6)

Az árameloszlás ebben az esetben is (3.4) szerint határozható meg. A bemeneti impedancia számolása a Z = U/I összefüggéssel számolható.

3.2.4.

Gerjesztés hullámvezetővel

A hullámvezető segı́tségével megadott gerjesztés a legpontosabb közelı́tés az összes megoldás közül. A gerjesztés számı́tása elektromágneses hullámok súlyozott összegén alapul.
A COMSOL Multiphysics szoftvercsomag előre deﬁniáltan tartalmazza ezt a táplálási
módot, ı́gy levezetésére nem térünk ki. A szimulációs feladat kiszámı́tásával a program
az S11 reﬂexiós tényező értékét is meghatározza, melyből a bemeneti impedancia az
alábbiak szerint kapható meg [22, 24]:
Z = 50

1 + S11
,
1 − S11

(3.7)

ahol Z0 = 50 Ω a port referencia impedanciája.

3.3.

A Pocklington-egyenlet

A Pocklington-integrálegyenlet egyenes huzalantennák működésének leı́rására alkalmas.
A formula levezetése Henry Cabourn Pocklington nevéhez fűződik, aki ezzel bebizonyı́totta, hogy vékony, egyenes vezetőkben az áram közel szinuszos eloszlású és közel
fénysebességgel terjed [41]. A probléma középpontjában egy huzalantenna található,
mely σ vezetéssel, µ permeabilitással és ε permittivitással rendelkezik. Körülötte levegő
található µ0 és ε0 anyagjellemzőkkel, ahogy az a 3.4. ábrán látható.
Az egyenlet kiindulási alapját a Maxwell-egyenletek adják [12, 13, 19, 21, 25, 40, 41].
∂
→ jω. A III. MaxwellA levezetések során szinuszos gerjesztéssel számolunk, ezért ∂t
egyenletből levezethető, hogy
∇ · H = 0,
(3.8)
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3.4. ábra. A probléma felépı́tése
azaz a mágneses tér forrásmentes. Minden vektortérre igaz, hogy ∇ · ∇ × A ≡ 0, ezért
H = ∇ × A,

(3.9)

ahol A a mágneses vektorpotenciál [12, 41]. A (3.9) egyenletet a II. Maxwell-egyenletbe
helyettesı́tve a következő összefüggéshez jutunk:
∇ × (E + jωµA) = 0.

(3.10)

A matematikai azonosság szerint ∇ × ∇Φ ≡ 0, ezért
E + jωµA = −∇Φ,

(3.11)

E = −jωµA − ∇Φ,

(3.12)

azaz
ahol Φ az elektromos skalárpotenciál [12, 25, 41]. Az I. Maxwell-egyenletbe helyettesı́tve
az A mágneses vektorpotenciált,
∇ × H = ∇ × ∇ × A = jωεE + J .

(3.13)

Alkalmazva a ∇ × ∇ × A ≡ ∇(∇ · A) − ∇2 A azonosságot, (3.13) a következő eredményre
vezet:
∇(∇ · A) − ∇2 A = jωε(−jωµA − ∇Φ) + J ,
(3.14)
vagy
∇2 A + ω 2 µεA − ∇(jωεΦ + ∇ · A) = −J .
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A mágneses vektorpotenciál rotációja már ismert, azonban szükséges divergenciájának
meghatározása is. Ha A divergenciáját úgy határozzuk, meg, hogy (3.15)-ben a harmadik
tag eltűnjön, a Lorentz-mértékhez jutunk [41],
∇ · A = −jωεΦ.

(3.16)

Mindezek után térjünk vissza a 3.4. ábrán látható problémára. Mivel a huzal
átmérője jóval kisebb a hullámhossznál, ezért úgy tekinthetjük, hogy az áramnak csak z
irányú komponense van. Ez alapján a (3.16) Lorentz mérték módosul,
∂Az
= −jωε0 Φ,
∂z

(3.17)

ahol Az a mágneses vektorpotenciál z irányú összetevője. Ebben az esetben (3.12) a
következő alakba ı́rható:
∂Φ
Ez = −jωµA −
.
(3.18)
∂z
Vegyük (3.17) deriváltját és helyettesı́tsük (3.19)-be. Ekkor
 2

1
∂ Az
2
Ez =
+ k Az ,
(3.19)
jωǫ ∂z 2
ahol k = 2π/λ a hullámszám. Ha ﬁgyelembe vesszük, hogy az áram z irányú komponense
J dv ′ , és felhasználjuk a pontszerű hullámforrás sugár irányban történő terjedését leı́ró
Green-függvényt [41], amely
e−jkR
,
(3.20)
ψ(z, z ′ ) =
4πR
akkor az alábbi összefüggéshez jutunk:


1 ∂ 2 ψ(z, z ′ )
2
′
+ k ψ(z, z ) Jdv ′ ,
(3.21)
dEz =
jωε
∂z 2
ahol R a forrás (x′ , y ′ , z ′ ) és a vizsgált pont (x, y, z) közti távolság és
p
R = (x − x′ )2 + (y − y ′ )2 + (z − z ′ )2 .

(3.22)

A huzal térfogatában vett integrállal meghatározható az elektromos tér [41], azaz

Z Z Z  2
∂ ψ(z, z ′ )
1
2
′
+ k ψ(z, z ) Jdv ′ .
(3.23)
Ez =
2
jωε
∂z
Az elméletben ezután néhány egyszerűsı́tést végzünk. Ha az antenna anyagát tökéletes vezetőnek tekintjük, az áram kiszorul a huzal felületére, ı́gy az egyenlet az alábbivá
egyszerűsödik [41]:
1
Ez =
jωε

I Z
c

L/2

−L/2




∂ 2 ψ(z, z ′ )
2
′
+ k ψ(z, z ) Js dz ′ dφ′ ,
2
∂z

(3.24)

ahol c a huzal keresztmetszetének határoló vonala, ahogy a 3.5. ábrán látható. Ez az
egyszerűsı́tés a jól vezető anyagoknál jó közelı́tésnek tekinthető. A huzal felületén lévő
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3.5. ábra. Az integrálás változóinak szemléltetése
vizsgált pontból a huzal tengelyébe húzott egyenes hossza könnyen számolható, ı́gy (3.22)
leegyszerűsödik,
p
R = (z − z ′ )2 + a2 .
(3.25)
Mivel a << λ, a φ irányban az áram eloszlása egyenletesnek tekinthető, ı́gy az egyenlet
egy vonali integrállá egyszerűsödik. Tehát,

Z L/2  2
1
∂ ψ(z, z ′ )
2
′
+ k ψ(z, z ) I(z ′ )dz ′ .
(3.26)
Ez =
jωε −L/2
∂z 2

Ismert továbbá, hogy az egyenletben szereplő Ez az Ezs szórt elektromos tér, amely
I(z ′ ) áram hatására sugárzódik szét a szabad térben. Ezzel megegyező nagyságú, de
ellentétes előjelű mennyiség az Ezi betáplált elektromos tér, tehát Ezs = −Ezi . Elvégezve
ezt a módosı́tást és rendezve a kapott összefüggést, a Pocklington-integrálegyenlet ismert
alakjához jutunk [13, 41],
 2

Z L/2
∂ ψ(z, z ′ )
′
i
2
′
I(z )
−jωεEz =
+ k ψ(z, z ) dz ′ .
(3.27)
2
∂z
−L/2

3.3.1.

Az egyenlet megoldása MATLAB környezetben

A (3.27) megoldásához mátrixok felépı́tésére van szükség. A Z impedanciamátrix elemei
a következőképp ı́rhatók fel [13]:
 z′ =zn +∆z/2

Z
∂ e−jkr
k 2 zn +∆z/2 e−jkr ′
dz +
.
(3.28)
Zmn =
4π zn −∆z/2 R
∂z ′ R
z ′ =zn −∆z/2
Az eredeti Pocklington-egyenletben a gerjesztés
bm = −jωεEzi (zm )
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alakban ı́rható fel, ahol Ezi a táplálási pontban egyenlő a gerjesztéssel, mindenhol máshol
nulla. Ezzel a megoldással a számı́tások során problémák merültek fel, a huzal gerjesztését ezért a már bemutatott koaxiális gerjesztéssel oldottuk meg. Ekkor
Ezi (zm ) =

1
2ln(d/a)

(3.30)

Elvégezve a deriválást (3.32) egyenletben
∂ e−jkr
′ 1 + jkR −jkR
=
(z
−
z
)
e
.
m
∂z ′ R
R3

(3.31)

Mindezt visszahelyettesı́tve
Zmn

k2
=
4π

Z

zn +∆z/2

zn −∆z/2



e−jkr ′
′ 1 + jkR −jkR
dz + (zm − z )
e
R
R3

z ′ =zn +∆z/2

.

(3.32)

z ′ =zn −∆z/2

Az egyenlet második tagja mátrixműveletekkel egyszerűen megoldható. Az első tag
számı́tásához Gauss-kvadratúrát kell használni. A Gauss-kvadratúra segı́tségével egy
integrált tudunk közelı́teni oly módon, hogy a függvény értékének meghatározott pontjaiból egy súlyozott összeget képezünk. Ez alapján az egyenlet első tagja
Z

zn +∆z/2

zn −∆z/2

M

X e−jkRmq
e−jkr ′
dz ≈=
,
wq
R
R
mq
q=1

(3.33)

p
ahol Rmq = (zm − zq )2 + a2 , M a pontok száma, w pedig a súlyok értéke. Az gerjesztés
megadása és az impedanciamátrix kiszámı́tása után az áram eloszlását a huzalban konjugált gradiens módszerrel számı́tottuk, amely a MATLAB szoftvercsomagban beépı́tve
megtalálható, ezért implementálására nincs szükség.

3.4.

Dipólantenna szimulációja COMSOL
Multiphysics környezetben

A Pocklington-egyenlet által szolgáltatott megoldás ellenőrzésére a problémát egy másik
numerikus módszer segı́tségével is megoldottuk. A végeselem-módszerrel történő megoldás során a COMSOL Multiphysics szoftvercsomaggal dolgoztunk [7–9], melyben előre
deﬁniáltan megtalálható a megoldandó Helmholtz-egyenlet,
∇ × ∇ × E − k 2 E = 0.

(3.34)

A szimuláció során használt peremfeltétel az antenna felületén és a ΓE peremen,
n × E = 0,

(3.35)

ahol n a felület normál vektora. A dipólantenna geometriájának szimmetriája miatt
a modell a szimmetriatengely mentén kettévágható. Ekkor a szimmetriatengelyt ΓE
peremnek vesszük és ı́gy elegendő a probléma felének szimulációját elvégezni. Ezzel
jelentősen csökkenthetjük a számolás erőforrásigényét. A ΓS távoli peremen egy úgynevezett elnyelő peremfeltételt kell alkalmazni, hogy az elektromágneses hullámok ne
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verődhessenek vissza annak belső faláról, tehát a modell úgy viselkedjen, mintha az
antenna valóban a végtelen szabad térben lenne elhelyezve. Az elnyelő peremfeltétel a
következő:
n × [∇ × H + jk0 n × H] = 0.
(3.36)
Az elnyelő peremfeltételen kı́vül a távoli perem előtt deﬁniálnunk kell egy PML (Perfectly Matched Layer), azaz egy tökéletesen illesztett réteget is, amely szintén a terjedő
elektromágneses hullámok elnyeléséért felelős [8, 9].
A probléma megoldását hullámvezetővel (waveguide) való gerjesztéssel 200 MHz és 2
GHz között 50 MHz-es lépésközökkel végeztem el. A megoldás során elsőfokú közelı́tést
és a SPOOLES direkt megoldó algoritmust használtam. A geometria végeselemes rácsa
a 3.6. ábrán látható. A rács 47053 tetraéder alakú elemből épül fel, a feladat megoldása
során a szoftver egy 53631 ismeretlenes egyenletrendszert old meg. A futás végeredményeként a keresett potenciál értékei előállnak, melyből az összes elektromágneses
térjellemző, valamint az antenna paraméterei számolhatók [8, 9, 25].

3.6. ábra. A geometria végeselemes rácsa

3.5.

Tetszőleges formájú huzalantennák vizsgálata

A dipólantenna kı́sérleti és numerikus vizsgálata és a kapott eredmények összevetése
után a következő lépés a bonyolultabb geometriájú huzalantennák szimulációjának és
mérésének elvégzése. A szimulációra egyrészt a FEKO Lite szoftvercsomagot, másrészt
a 4NEC2 szoftvercsomagot használtam. A 4NEC2 huzalantennák szimulációjára az
ATW EFIE (Arbitrary Thin Wires, Electric Field Integral Equation) módszert használja,
amely módszert az alábbiakban bemutatom.
A kiindulási egyenlet a Maxwell-egyenletekből levezethető [13], és egy tökéletes vezető
elektromos terét leı́ró integrálegyenletként ismert,


j
1
i
− n(r) × E (r) = n(r) × A(r) + 2 ∇∇ · A(r) ,
(3.37)
ωµ
k
ahol A a mágneses vekrotpotenciál és n a felület normálisa.
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Ahhoz, hogy egy tetszőleges formájú huzalantenna gerjesztését meg tudjuk adni
szükségünk van egy áramvektorra, amely a huzalhoz viszonyı́tott pozı́ció függvénye,
I(r) = I(r)t(r),

(3.38)

ahol t(r) a huzal érintője. Ha behelyettesı́tjük ezt az összefüggést (3.37)-be, az alábbi
egyenletet kapjuk:

Z

j 
1
i
−
t(r) · E (r) = 1 + 2 ∇∇·
I(r ′)t(r ′)G(r, r ′)dr ′,
(3.39)
ωµ
k
L
ahol G a Green-függvény. Ezt a formulát nevezzük a tetszőleges formájú huzalantennákra
érvényes elektromos tér integrálegyenletének.
A következőkben közelı́tsük az áramovektort N darab súlyozott bázisvektorfüggvény
összegével,
N
X
I(r ′)t(r ′) ≈
an f n (r),
(3.40)
n=1

ahol f n a huzal érintője minden pontban. Behelyettesı́tve ezt az elektromos tér integrálegyenletébe, az alábbi összefüggéshez jutunk:

X
Z
N

1
j 
i
t(r) · E (r) = 1 + 2 ∇∇·
f n (r ′)G(r, r ′)dr ′.
(3.41)
an
−
ωµ
k
fn
n=1
A fenti összefüggést N darab f m (r) tesztfüggvénnyel közelı́tve egy lineáris rendszert
kapunk, melynek elemei a következőként adhatók meg:
Z
Z
f n (r ′)G(r, r ′)dr ′dr
f m (r) ·
zmn =
fn
fm


Z
Z
(3.42)
1
′
′
′
+ 2
f n (r )G(r, r )dr dr.
f (r) · ∇∇ ·
k fm m
fn
A gerjesztés pedig az alábbi vektorelemekkel adható meg:
Z
j
f m (r) · E i (r)dr.
bm = −
ωµ f m
Foglalkozzunk most a (3.42) egyenlet jobb oldalának második tagjával,


Z
Z
′
′
′
f n (r )G(r, r )dr dr,
f m (r) · ∇∇ ·

(3.43)

(3.44)

fn

fm

amelyet a diﬀerenciáloperátorok átrendezésével egyszerűsı́thetünk, ı́gy a mátrix elemeinek kiszámı́tása könnyebbé válik. Matematikai átalakı́tások után [13] a fenti összefüggést átı́rhatjuk,

 Z
Z
Z
′
′
′
′
∇ · f (r )G(r, r )dr dr.
f m (r) · ∇
f m (r) · ∇S(r)dr =
(3.45)
fm

fn

fm

Az f (r) · ∇S(r) = ∇ · [f (r)S(r)] − [∇ · f (r)] S(r) azonosságot felhasználva,
Z
Z
Z
[∇ · f m (r)] S(r)dr.
∇ · [f m (r)S(r)] dr −
f m (r) · ∇S(r)dr =
fm

fm

fm
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Ezután a divergencia törvényt alkalmazva átalakı́tjuk a jobb oldal első tagját az alábbi
módon:
Z Z Z
Z Z
∇ · [f m (r)S(r)] dr =
n · [f m (r)S(r)] dr.
(3.47)
V

S

Ha a problémát burkoló felület elég nagy, akkor az előző összefüggés értéke nulla lesz.
Így a (3.46) egyenlet jobb oldalának első tagja kiesik, a második tag pedig átalakı́tva,
Z
Z
Z
∇′ · f (r ′)G(r, r ′)dr ′dr.
(3.48)
∇ · f m (r)
f m (r) · ∇S(r)dr = −
fn

fm

fm

Ezt behelyettesı́tve a (3.42) egyenletbe az EFIE mátrix elemeinek újabb összefüggését
kapjuk,
Z
Z
f n (r ′)G(r, r ′)dr ′dr
f m (r) ·
zmn =
fn
fm
Z
Z
(3.49)
1
′
′
′
′
− 2
∇ · f (r )G(r, r )dr dr.
∇ · f m (r)
k fm
fn
A fenti formula kiszámı́tására háromszög bázis és tesztfüggvényeket használunk. A
bázisfüggvények felépı́tésének illusztrációja a 3.7 ábrán látható. Ezzel a módszerrel a

3.7. ábra. Háromszög bázisfüggvények
huzalt N darab ∆l hosszúságú szegmensre osztjuk fel, amely eredményeképpen N − 1
darab bázis és tesztfüggvény áll elő. Az ı́gy kapott mátrix elemei,
Z
Z
f n (l′ )t(l′ )G(r, r ′)dl′ dl
f m (l)t(l) ·
zmn =
fn
fm
Z
Z
(3.50)
1
′
′
′
˙
˙
− 2
fn (l )G(r, r )dl dl,
fm (l)
k fm
fn
ahol fm (l) és fn (l′ ) skalár háromszög függvény a huzal l pozı́ciójában, valamint t(l) és
t(l′ ) a huzalhoz rendelt érintő vektorok. A kapott mátrix elemei numerikusan M pontos
Gauss-kvadratúra segı́tségével számolhatók ki az alábbi módon:
zmn =

M M
1 XX
wp (lp )wq (lq′ )[fm (lp )fn (lq′ )t(lp ) · t(lq′ )
4π p=1 q=1

(3.51)

e−jkRpq
1
,
− 2 f˙m (lp )f˙n (lq′ )]
k
Rpq
ahol Rpq =

p

|r p − r ′q | + a2 . A gerjesztést a következő vektorelemekkel adhatjuk meg:
Z
j
fm (l)t(l) · E i (l)dl.
(3.52)
bm = −
ωµ f m
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Szimuláció 4NEC2 szoftvercsomaggal

A Koch-fraktálantennák szimulációját 4NEC2 szoftvercsomag segı́tségével az ötödik iterációs görbéig végeztem el. A 4NEC2 egy egyszerű, teljesen ingyenes, nyı́lt forráskódú
Windows-on és Linux-on is futó alkalmazás, amely segı́tségével két- és háromdimenziós
antennák szimulációját végezhetjük el, megjelenı́thetjük a közeltéri és távoltéri sugárzási
karakterisztikájukat, kiszámı́thatjuk bemeneti impedanciájukat, SWR értéküket, reﬂexiós
tényezőjüket, nyereségüket és még számos egyéb paramétert. A 4NEC2 szoftver a numerikus analı́zishez a momentum-módszert, ezen belül huzalok esetén az EFIE (Electric
Field Integral Equation), felületek esetén az MFIE (Magnetic Field Integral Equation)
módszert használja. A 4NEC2 szoftver kezelői felülete egy negyedik iterációs Kochfraktál alapú dipólantenna szimulációja során a 3.8 ábrán látható.

3.8. ábra. A 4NEC2 szoftver kezelői felülete
A szoftver rendelkezik egy olyan felülettel, amelyen antennákat épı́thetünk fel elemenként, beı́rva annak koordinátáit egy táblázatba. Ilyen módon létrehozhatjuk a kı́vánt
geometriát huzalokból, a kezdő és végponti koordinátáik, illetve a huzal vastagságának
megadásával, spirálokból a kezdő és vég átmérő, a menetemelkedés, illetve a huzal
vastagságának megadásával, valamint háromszögekből, négyszögekből és egyéb sı́kokból
pontjaik koordinátáinak megadásával. Minden egyes elemnél meg kell adnunk továbbá,
hogy a diszkretizálás során hány szegmensre szeretnénk azt felbontani. A leı́rt táblázatos
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megoldás jól alkalmazható egyszerű antennáknál, azonban egy bonyolultabb geometriájú
eszköz esetében rendkı́vül körülményes lehet az adatok ilyen módon történő bevitele. Jelen szimulációban például, az 5. iterációs Koch-fraktál antenna esetén 2048 huzaldarab
koordinátáinak megadására lenne szükség. Ennek elkerülése érdekében a szimulációs
szoftver bemeneti értékeket tartalmazó állományát - mely az antenna paramétereit is rejti
- szerkesztettem úgy, hogy az antenna-koordináták helyére beillesztettem a MATLABban generált fraktálok koordinátáit. A 4NEC2-ben egy 3D geometry-editor eszköz
segı́tségével három dimenzióban is megjelenı́thetjük a létrehozott antennát, ı́gy meggyőződhetünk a létrehozott geometria helyességéről.
A modell felépı́tésének következő lépése a gerjesztés megadása, amit szintén táblazatos
módon adhatunk meg a beépı́tett szerkesztő felület segı́tségével, beı́rva a gerjeszteni
kı́vánt elem sorszámát, illetve az elem azon szegmensének a számát, amelyikre a gerjesztést kapcsolni szeretnénk. Beállı́thatjuk itt továbbá a gerjesztés amplitúdóját és
fázisát is, azt hogy árammal, feszültséggel, vagy hullámvezetővel szeretnénk gerjeszteni
az eszközt, valamint ugyenebben az ablakban lehetőségünk van terhelés megadására is.
A következő ablakban a vizsgálandó frekvenciatartományt állı́thatjuk be a kezdőfrekvenciának, a lépések számának, illetve a lépésköznek beı́rásával. Deﬁniálhatjuk, hogy a
környezet szabad tér, vagy föld legyen, ezen belül beállı́thatunk tökéletes, átlagos, jó és
rossz vezetőt, erdei, homokos, valamint hegyi talajt, de saját magunk is megadhatjuk a
felület vezetését és dielektromos állandóját.
Az összes paraméter beállı́tása után a feladat megoldása következik, mely során a
felugró ablakból kiválaszthatjuk a kı́vánt szimulációs eljárást. Lehetőségünk van például
az antenna bemeneti paramétereinek, közelterének, sugárzási karakterisztikájának és
nyereségének kiszámı́tására is. Az eredmények megjelenı́téséhez általában szükséges
további eszközök telepı́tése is, vagy más megoldásként, elmenthetjük a kapott értékeket
szöveges formátumban, hogy később például MATLAB környezetben ábrázolhassuk és
vethessük össze őket más vizsgálatok során kapott adatokkal.

3.7.

Szimuláció FEKO Lite szoftvercsomaggal

A számı́tógépes szimulációk elvégzéséhez a FEKO Lite szoftvercsomagot is használtuk
[10]. A FEKO Lite szoftvercsomag alapjául is a momentum módszer (MoM - Method
of Moments) szolgál [13–15, 41]. E mellett számos egyéb módszer is helyet kapott a
szoftver magjában, ı́gy az MLFMM (Multilevel Fast Multipole Method), az UTD (Uniform Theory of Defraction), a végeselem-módszer (FEM) [25, 32], a geometriai optika
(GO) és a ﬁzikai optika (PO). A szoftver által alkalmazott módszer a relatı́v ﬁzikai
méret függvényében a 3.9. ábrán látható. Mindezekkel együtt a szoftver kiválóan alkalmas a hullámhossz tekintetében kicsi és nagy problémák megoldására, úgy mint antennatervezés, antennaelhelyezés, valamint elektromágneses hullámok hatásának vizsgálata
például emberre. Számos megoldóalgoritmus és többprocesszoros mód segı́tségével a
problémák relatı́v gyors megoldását teszi lehetővé.
A FEKO Lite a FEKO szoftvercsomag ingyenes licencű, korlátozottan használható
változata. A 3.7 táblázatban láthatók a Lite csomag használatakor érvényben lévő
megkötések, melyeket a modell felépı́tésekor és a szimulációk elvégzése közben ﬁgyelembe
kell vennünk. Ennél összetettebb problémák megoldására a teljes FEKO szoftvercsomagot használhatjuk, ott a szimulálható probléma mérete kizárólag számı́tógépünk erőforrásaitól függ. Azonban a FEKO Lite szoftvercsomag segı́tségével a huzalantennákhoz
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3.9. ábra. Az alkalmazott módszer a relatı́v ﬁzikai méret függvényében [10]
hasonló, egyszerűbb feladatokat a korlátok elérése nélkül vizsgálhatjuk.
A szimuláció első lépése ezesetben is az antennák megtervezése, amelyet a FEKO
szoftverben egy CAD felületen végezhetünk el, ahogy a 3.10 ábrán látható. Itt lehetőség
van vonalak, görbék, sı́kbeli és térbeli alakzatok bevitelére, majd az ezekkel végzett ge-

3.10. ábra. A FEKO graﬁkus felhasználói felülete [10]

40
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Geometria specifikációi
Huzal szegmensek száma
Háromszög felületelemek száma (MoM)
Téglatestek száma
Sokszög feületek száma (UTD, PO)
Hengerek száma (UTD)
Tetraéder elemek száma (FEM)
MoM és PO bázisfüggvények összesen
Green-függvények száma
Háromszög felületelemek száma (GO)
Sugárnyaláb kölcsönhatások száma (UTD, GO)

Limit
100
300
20
5
1
0
600
2
20
2

Szimuláció specifikációi
Közeltér vizsgálat pontjainak száma
Távoltér vizsgálat pontjainak száma
Frekvenciaértékek száma

Limit
1000
703
10

Szimuláció mérőszámai
FEKO kernel által lefoglalt memória
Párhuzamosan futó szálak száma
Program futásideje
Aktı́v gerjesztések száma
Optimalizálható változók száma
Optimalizációs lépések száma

Limit
20 Mbyte
2
10 perc
5
2
20

3.1. táblázat. FEKO Lite szoftvercsomag korlátozásai
ometriai transzformációk eredményeképpen előállı́thatjuk a kı́vánt geometriákat. Ezután
a gerjesztés megadásához létre kell hoznunk egy portot, amelyre kapcsolhatunk feszültséget, vagy áramot, illetve hozzárendelhetünk hullámvezetőt, sı́khullámot, mágneses,
vagy elektromos pontforrást is. A problémát vizsgálhatjuk adott frekvencián, vagy
egy frekvenciatartományban, ahol választhatunk a lineáris, a logaritmikus, illetve a
folyamatos (interpolált) felosztás között. A feladat diszkretizálása beépı́tett rácsozó
algoritmussal történik, amelyben megadhatjuk a rácselemek méretét manuálisan, illetve választhatjuk az ajánlott méretet. Ekkor a szoftver a vizsgálati hullámhossznak
megfelelően bontja fel az objektumot. Futtatás előtt ki kell választanunk azokat a
vizsgálatokat, amelyeket el szeretnénk végezni az antennán. A szoftverrel lehetőségünk
van az objektum közel- és távolterének, bemeneti paramétereinek és speciﬁkus abszorpciós tényezőjének (SAR - Speciﬁc Absorption rate) kiszámı́tására, de végezhetünk akár
kábel analı́zist is. Végül futtatnunk kell a FEKO magját, amelynek befejeződése után
a szoftvercsomagban található POSTFEKO alkalmazás segı́tségével megjelenı́thetjük,
értékelhetjük és elmenthetjük a kapott eredményeket.
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Antennák mérése a Rádiófrekvenciás Vizsgáló
Laboratóriumban

A Széchenyi István Egyetemen üzembe helyezett Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium, rádió berendezések alapvető frekvenciagazdálkodási követelményeinek vizsgálatára
létesült. A 330 millió forintos beruházás 2003. decemberében indult, a létesı́tmény
ünnepélyes megnyitója 2006. májusában volt. Az Informatikai és Hı́rközlési Minisztérium
(IHM) Minisztere által kijelölt független vizsgáló laboratórium az MSZ EN ISO/IEC
17025: 2001 szabvány szerint folytatja működését. A Nemzeti Akkreditáló Testület
(NAT) által a következő európai szabványok szerint akkreditált:
• MSZ EN 300 086-2:2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, külső vagy belső RF-csatlakozóval
ellátott rádióberendezések. 2. rész.
• MSZ EN 300 135-2:200
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Szögmodulált,
CB rádióberendezések (CEPT PR 27 rádióberendezések) 2. rész.
• MSZ EN 300 220-3:2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD) A 25 MHz - 1000 MHz frekvenciasávban használatos,
legfeljebb 500 mW teljesı́tményű rádióberendezések. 3. rész.
• MSZ EN 300 296-2:2001
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépı́tett antennákat használó rádióberendezések, elsődlegesen analóg
beszéd céljára. 2. rész.
• MSZ EN 300 328:2003
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Széles sávú
átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM sávban működő, szórt spektrumú modulációt
alkalmazó adatátviteli berendezések.
• MSZ EN 300 330-2:2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök. A 9 kHz - 25 MHz-es sáv rádióberendezései és a 9 kHz - 30
MHz-es sáv induktı́v hurkos rendszerei. 2. rész.
• MSZ EN 300 422-2:2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Vezeték nélküli
mikrofonok a 25 MHz - 3 GHz frekvenciasávban. 2. rész.
• MSZ EN 300 440-2:2002
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz - 40 GHz közötti frekvenciatartományban használt
rádióberendezések. 2. rész.
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• MSZ EN 301 783-2:2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható amatőr rádióberendezések 2.rész.
• MSZ EN 301 893:2003 2
Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5 GHz-es, különleges minőségű
RLAN.
A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium központi része a reﬂexiómentesı́tett mérőkamra (Full Anechoic Chamber), amely a 30 MHz - 40 GHz-es tartományban alkalmas sugárzott jelek vételére. A kamra fala ferritlapokkal és részben abszorber piramisokkal van fedve, amelyek a külső rádiófrekvenciás zavarok elleni védelemért és a
belül létrehozott elektromágneses hullámok elnyeléséért felelősek. A kamra belső mérete
10×4,8×3,5 m. A reﬂexiómentesı́tett mérőhelyiség a 3.11 ábrán látható.

3.11. ábra.
ratóriumban

Reﬂexiómentesı́tett mérőhelyiség a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Labo-

Az antennák reﬂexiós tényezőjének mérését a reﬂexiómentesı́tett mérőkamrában egy
Agilent E5071B hálózatanalizátor segı́tségével végeztük el. A használt műszer 300 kHz
- 8,5 GHz-es tartományban képes rádiófrekvenciás eszközök méréseinek elvégzésére. Az
eszköz az előlapján két kalibrálható bemeneti koaxiális csatolófelülettel, egy folyadékkristályos kijelzővel, USB csatlakozóval, ﬂoppy meghajtóval valamint különböző beviteliés funkciógombokból álló billentyűzet panellel rendelkezik. A hátoldalon további csatlakozók kaptak helyet, melyek segı́tségével a berendezéshez további eszközök köthetők.
A mérés előkészı́tése során a nulladik, az első és a második iterációs Koch-fraktálantennákat a közepüknél félbe vágtuk, majd egy kalibrált fémlemezre helyeztük őket, ı́gy
gyakorlatilag a monopólantennák mérését valósı́tottuk meg. Mivel azonban a fémlemez
mérete az antennákhoz képest elegendően nagy (kb. 15×15 cm) a mérés és a dipólantennák szimulációi során kapott eredmények egyezését elvártuk. A kalibrált fémlemezre
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azért volt szükség, mert abban a pontjában, ahova az antennák elhelyezésre kerültek,
az impedanciája ismerten nulla, ı́gy a vizsgálat során kapott eredmények valóban az
antennára jellemző értékeket vették fel. Amennyiben az antennákat dipólként, koaxiális
kábellel csatlakoztattuk volna a műszerhez, a kábel impedanciáját utólagos számolásokkal
kellett volna kivonni a mért eredményből. A 3.12 ábrán a mérési elrendezés látható.
A kép jobb oldalán megﬁgyelhető a kalibrált fémlemez, melynek közepén egy második

3.12. ábra. Mérési elrendezés a második iterációs Koch-fraktálantennával
iterációs Koch-fraktálantenna helyezkedik el. A mért eszköz koaxiális kábelen keresztül
csatlakozik a hálózatanalizátor egyik portjára. A műszer 200 MHz és 2 GHz között 1601
diszkrét frekvencián gerjeszti az antennát, majd minden esetben megméri a reﬂexiós
tényezőt, végül lineáris skálán megjelenı́ti azt a képernyőjén. A vizsgálat végeztével az
eredményeket Excel táblázatba mentettem, majd számı́tógépen összevetettem a szimulációk során kapott adatokkal.

3.9.

Dipólantennára kapott eredmények
összehasonlı́tása

A bemutatott nulladik iterációs Koch-fraktál, tehát a dipólantenna vizsgálata során öt
eredményt vetettünk össze. A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban elvégeztük
az antenna reﬂexiós tényezőjének mérését, melyből az antenna működési frekvenciájára
és sávszélességére következtethetünk. Ezután a Pocklington-integrálegyenlet MATLAB
nyelven implementált változatával számı́tottuk ki az antenna bemeneti impedanciáját,
majd ebből a reﬂexiós tényezőjét. Végül a Momentum-módszert alkalmazó FEKO Lite
és 4NEC2 szoftverrel szimuláltuk az antennát, majd mindkettővel meghatároztuk az
antenna reﬂexiós tényezőjét. Következő lépésként végeselem-módszerrel is elvégeztük az
eszköz szimulációját. Ehhez a COMSOL Multiphysics szoftvercsomagot hı́vtuk segı́tségül,
melyben előre deﬁniáltan megtalálható az antenna működését leı́ró Helmholtz-egyenlet
és a hullámvezető általi gerjesztés, az előı́randó peremfeltételek könnyen megadhatók,
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illetve rendelkezésre állnak megoldó algoritmusok és fejlett posztprocesszáló eszközök
is. A végeselem-módszerrel történő szimuláció végeztével, ez esetben is meghatároztuk
az antenna reﬂexiós tényezőjét és impedanciáját. A Pocklington-módszeres megoldással
több frekvencián meghatároztuk az áram eloszlását is a huzalantenna mentén, amely
a 3.13 ábrán látható. Jól Megﬁgyelhető, hogy az áram eloszlása az antennák mentén
a középpontra szimmetrikus és szinuszos jellegű görbét rajzol ki. Az áram nagysága
az 1200 MHz-es frekvencián, tehát az antenna működési frekvenciájának közelében a
legnagyobb, ahogy ez várható. A rezonanciafrekvencia alatt és felett az áram maximuma ennek megfelelően alacsonyabb, továbbá észrevehetjük, hogy amı́g az alacsonyabb
frekvencián a szinusz jellegű hullámnak csak egy kis része ”fér el” az antennán, addig a
magasabb frekvenciákon már jóval nagyobb része kirajzolódik.

Áramerõsség [mA]

12

1800 MHz
1200 MHz
800 MHz

9

6

3

0
−6

−3

0
Pozíció [cm]

3

6

3.13. ábra. Árameloszlás az antenna mentén 800, 1200 és 1800 MHz-es frekvencián
A végeselem-módszerrel (COMSOL), a 4NEC2 szoftverrel, a FEKO Lite szoftverrel és
a Pocklington-módszerrel számolt megoldások által meghatározott bemeneti impedancia
valós részét a 3.14. ábrán láthatjuk.
Első ránézésre megﬁgyelhető, hogy az összes megoldás jó egyezést mutat a vizsgált
frekvenciasávban. Közelebbi szemrevételezés után látszik, hogy a végeselem-módszerrel
történő megoldás alacsony és magas frekvencián kezd eltérni a három momentum-módszeres megoldástól. Ennek egyik oka a végeselemes szimulációk esetében alkalmazandó
lezárás, amely méretének változtatására az impedancia megváltozik. Az eltérés másik
oka az, hogy antenna bemenetének szimulációja során a modellhez adódó kapacitások
szintén megváltoztatják a bemeneti impedanciát. A momentum-módszerrel történő szimulációk esetén nem kell peremfeltételekkel lezárni a vizsgált térrészt, továbbá a gerjesztés is egyszerűbben megadható. A Pocklington-módszerrel, a 4NEC2 szoftverrel és a
FEKO Lite szoftvercsomaggal készı́tett szimulációk viszont szinte teljesen fedik egymást.
Az eredmények összevetése után kijelenthető, hogy mind a végeselemes, mint az integrálegyenletes szimulációk során jó megoldást kaptunk.
A 3.15. ábrán a szimulációk során meghatározott bemeneti impedanciák képzetes
része látható. Látható, hogy a görbék ebben az esetben szinte teljesen megegyeznek. A
végeselemes megoldás magas frekvencián ebben az esetben szintén kissé eltér a másik
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Pólik Zoltán, Országos Tudományos Diákköri Dolgozat
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3.14. ábra. A szimulált bemeneti impedanciák valós része
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3.15. ábra. A szimulált bemeneti impedanciák képzetes része
háromtól. Ennek oka most is a modell lezárása, illetve az antenna bemenetének eltérő
modellezésénél keresendő. A Pocklington-egyenlettel végzett szimuláció itt is jobban
követi a 4NEC2-vel és a FEKO Lite-tal meghatározott eredményt. Az eltérő módszerekkel
kapott adatok összehasonlı́tása során realizálódik az integrálegyenleteket alkalmazó megoldások előnye a végeselem-módszerrel szemben, antennaszimuláció esetén. Azon túl,
hogy az egyenletek egyszerűségének köszönhetően gyorsabb, kevésbé erőforrásigényes
megoldást tesznek lehetővé, a lezárás szükségtelensége miatt kisebb a szimuláció során
esetlegesen kialakuló pontatlanságok esélye. Másik nézőpontból nézve a momentummódszer kitűnően alkalmazható tetszőleges antennák szimulációjára szabad térben, azonban ha elektromos vezetéssel, dielektromos állandóval, vagy mágneses permeabilitással
rendelkező tárgyak közelében vizsgálnánk az antennát, akkor mindenképpen a végeselemmódszert kell segı́tségül hı́vnunk.
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A bemutatott, numerikus módszerekkel elvégzett szimulációs eredmények helyességének ellenőrzése céljából, mindegyik esetben kiszámı́tottuk az antenna reﬂexiós tényezőjét,
majd a 3.16 ábrán összevetettük őket a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban mért
adatokkal. Megﬁgyelhető, hogy a rezonanciafrekvenciát mindegyik vizsgálat körülbelül
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3.16. ábra. Az antenna reﬂexiós tényezője
1,2 GHz-nél helyezi el, ami egyezik a várakozásokkal. Egy 12 cm hosszú végtelenül
vékony dipólantenna, rezonáns félhullámú dipólantennaként a 24 cm-es hullámhosszon
viselkedik, amiből frekvencia 1,25 GHz-re adódik. Mivel a szimulált antenna huzalvastagsága nem nulla, hanem 1 mm, a rezonanciafrekvencia az elméletnek megfelelően
alacsonyabb lesz, körülbelül 1150 MHz. A graﬁkonon megﬁgyelhető, hogy a 4NEC2
szoftverrel, a Pocklington-módszerrel és a FEKO Lite szoftvercsomaggal számolt reﬂexiós
tényező gyakorlatilag teljesen megegyezik. A végeselem-módszerrel kapott eredmény jellegre hasonlı́t a többi megoldáshoz, de némi eltérés ezesetben is megmutatkozik. A
mérési eredmény a 200 MHz-től körülbelül 1,3 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban
gyakorlatilag teljesen megegyezik az integrálegyenletes megoldásokkal. A mérés során azt
tapasztaltuk, hogy rezonanciafrekvencián a reﬂexiós tényező értéke a környezetre nagyon
érzékeny, rendkı́vül könnyen változik, ı́gy az ebben a pontban látható eltérés nem mondható jelentősnek. Magasabb frekvencián a görbe értéke jellegre követi a szimulációs
eredményeket, az észlelhető eltérés valószı́nűsı́thetően a szerelési kapacitásokból adódik.
A szimulációk és a mérés során felvett adatok összevetése után kijelenthetjük, hogy az
összes módszerrel helyes megoldást kaptunk, az antennák további vizsgálatára mindegyik, külön-külön is alkalmas.

3.10.

Magasabb iterációszámú Koch-fraktálantennákra kapott eredmények összehasonlı́tása

A dipólantennánál bonyolultabb geometriájú Koch-fraktál alapú antennákat 4NEC2
szoftverrel, FEKO Lite szoftvercsomaggal és a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban Agilent hálózatanalizátorral vizsgáltam. A 4NEC2-ben az antennák felépı́tése a
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már bemutatott Koch-fraktál gengeráló algoritmus segı́tségével automatizálható, ezért
az első öt iterációs fraktálantenna egyszerűen felépı́thető, majd szimulálható. A FEKO
szoftvercsomag CAD modellező felületében nincs lehetőség a görbék pontjainak egyidejű
megadására, ı́gy - mivel az ötödik iteráció 2048 különálló ponttal rendelkezik - ezesetben csak a második iterációs bonyolultságig vizsgáltam az eszközöket. Végül, a
dipólantennán kı́vül, csak az első és a második iterációs Koch-fraktálantenna mérését
végeztem el, mivel a használt 1 mm átmérőjű huzal ennél kisebb sugárban történő
meghajlı́tása a rendelkezésre álló eszközökkel nem volt lehetséges. A huzal hajlı́tási
sugara már a második iterációs antenna elkészı́tésekor sem volt kellően kicsi, emiatt a
mérés során az eredmények kismértékű módosulása várható.
A munka kezdetén meghatározott cél a geometria módosı́tásával, a fraktálgeometria
alkalmazásával elért jelentős méretcsökkentés volt, dipólantennák esetén. Mivel az antennák méretét (hosszát) jelen esetben előre meghatároztuk, a Koch-fraktálantennák
iterációszámának növekedésével az elvárt eredmény a rezonanciafrekvencia csökkenése.
A 3.17 ábrán az antennák bemeneti impedanciájának valós része látható, ahol a folytonos
kék vonal jelöli a hagyományos dipólantennára kapott eredményt. Megﬁgyelhetjük, hogy
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3.17. ábra. Koch-fraktálantennák impedanciájának valós része
a dipólantenna görbéjéhez képest az iterációszám növekedésével az impedancia valós
része alacsonyabb frekvenciára tolódik, miközben az görbe csúcsértéke egyre növekszik.
A 3.18 ábrán az antennák bemeneti impedanciájának képzetes része látható, amelyen
szintén megﬁgyelhető a görbék alacsonyabb frekvenciára tolódása és az egyes csúcsértékek
növekedése. Az impedancia valós és képzetes részét ábrázoló graﬁkonok szemrevételezése
után úgy tűnik, mintha a görbék az iterációk számának növelésével ”összenyomódtak”
volna.
Az impedancia valós és képzetes részének ismeretében a reﬂexiós tényező egyszerűen
kiszámolható. A 3.19 ábrán a 4NEC2 szoftvercsomaggal elvégzett szimulációk eredményeként előálló reﬂexiós tényezőket láthatjuk a legegyszerűbb, egyenes vezetőből álló
dipólantennától kezdve az ötödik iterációs Koch-görbéből előállı́tott dipólantennáig. A
reﬂexiós tényező megmutatja az antennába betáplált hullám és a betáplált hullámból,
az antenna betáplálási pontjáról visszaverődő hullám arányát. Amelyik frekvencián ez a
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3.18. ábra. Koch-fraktálantennák impedanciájának képzetes része
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3.19. ábra. Szimulált reﬂexiós tényezők összehasonlı́tása
graﬁkon a legalacsonyabb értéket mutatja, ott verődik vissza a betáplált hullám legkisebb
része, azaz ott a legjobb a teljesı́tményillesztés, ott működik a legideálisabban az antenna.
A reﬂexiós tényezőt általában 50 Ω-os lezáráshoz szokás viszonyı́tani, ı́gy a szimulációk
és a mérés során is ekkora lezárást használtunk. Fontos azonban megjegyezni, hogy sok
alkalmazás esetében az antennát más impedanciára kell illeszteni az ideális működéshez.
Például az RFID cimkékben található, NXP által gyártott UCODE SL3-ICS1002 G2XM
kódjelű mikrocsip impedanciája a működési frekvencián körülbelül (20-j200) Ω. Ehhez
a chiphez illesztett antenna reﬂexiós tényezője akkor zérus, ha az antenna impedanciája
ennek komplex konjugáltja, azaz (20+j200) Ω. Így az ábrán látható görbék lokális minimumnál felvett értékei csak 50 Ω-os lezárásra érvényesek, ezért jelen esetben számunkra
csak a lokális minimumok helyei lényegesek. Az ábrán az egyenes dipólantennához
(Koch0) viszonyı́tva megﬁgyelhető az antennák rezonanciafrekvenciájának csökkenése a
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Koch-görbe iterációszámának növekedésével. Amı́g a hagyományos dipól a már korábban
meghatározott körülbelül 1150 MHz-es frekvencián működik rezonáns antennaként, addig az első iteráció után ez az érték már csak körülbelül 995 MHz. A második és harmadik iterációval tovább csökkenthető a működési frekvencia 800, majd 750 MHz-re.
Látható, hogy a negyedik és ötödik iterációs Koch-fraktálantennának a vizsgált frekvenciatartományban már két rezonanciája van. A legbonyolultabb geometriájú eszköz első
rezonanciafrekvenciája 550 MHz-re, mı́g a második 1750 MHz-re adódik. Ezzel a kiindulási 1150 MHz-es frekvenciát kevesebb, mint a felére csökkentettük, tehát az elért
méretcsökkenés is ugyanennyi. Könnyen beláthatjuk továbbá, hogy egyszerű optimalizálással például a GSM sávokon, tehát 900 és 1800 MHz-en működő, kétsávos antennát hozhatunk létre. Megﬁgyelhető, hogy az iterációszám növekedésével az antennák
sávszélessége csökken, amely általában nem kı́vánatos tulajdonság. Ez a Koch-fraktál
alapú antennák ismert jellemzője [30], más geometriájú fraktálok felhasználásával azonban kifejezetten szélessávú antennák is készı́thetők [6].
A 3.20 ábrán a 4NEC2 szoftverrel és a FEKO Lite szoftvercsomaggal szimulált, illetve
az Agilent hálózatanalizátorral a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban mért antennák reﬂexiós tényezőinek összehasonlı́tása látható. Rögtön szembetűnik, hogy a két
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3.20. ábra. Szimulált és mért reﬂexiós tényezők összehasonlı́tása
szimuláció eredménye gyakorlatilag teljesen megegyezik, ami várható volt, tekintve, hogy
mindkettő a momentum-módszert alkalmazza huzalantennák számı́tására. Látható, hogy
a mérési eredmények is jó egyezést mutatnak a másik két görbével. Az egyenes dipól (K0)
reﬂexiós tényezője, mind rezonanciafrekvenciában, mind értékben jól közelı́ti a szimulációkat. Az első iterációs Koch-görbéből készült dipólantenna mérési eredményei szintén
jó egyezést mutatnak a számolt adatokkal. A görbék minimum helyei megegyeznek,
a minimum helyen felvett értékek viszont eltérnek kissé, amely azonban a mérés során
tapasztalt ingadozás miatt nem meglepő. Rezonanciafrekvencia fölött, a dipólantennához
hasonlóan, a görbék némileg eltérnek egymástól, amit itt is a szerelési kapacitásokkal
magyarázhatunk. A második iterációs fraktálantenna esetén a rezonanciafrekvencia már
láthatóan magasabbra tolódott, mint arra a szimulációkból számı́tani lehetett. Ennek oka az, hogy az antenna elkészı́tésére használt rézhuzal anyagában merev, ı́gy nem
50
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hajlı́tható kellően kis sugárban. Ezért az antenna csúcsainál nem kı́vánatos egyenesebb
szakaszok jönnek létre, amelyeknek köszönhetően a huzalban a várttól eltérő impedanciák
alakulnak ki. Észrevehetjük továbbá azt is, hogy a mért antennák sávszélessége nagyobb,
mint azt a szimulált adatok jósolták. Ezt a jótékony jelenséget szintén a nagyobb hajlı́tási
sugár okozza.
A 3.21 ábrán a második iterációs Koch-fraktál alapú dipólantenna háromdimenziós
sugárzási karakterisztikája ﬁgyelhető meg rezonanciafrekvenciája közelében. Látható,

3.21. ábra. Második iterációs Koch-fraktál alapú dipólantenna sugárzási karakterisztikája
hogy az antenna sugárzása gyakorlatilag megegyezik az egyszerű dipólantennáéval. A
mérési és szimulációs eredmények ﬁgyelembe vételével kétséget kizáróan kijelenthető,
hogy a Koch-görbe geometriáján alapuló dipólantennák alkalmasak az egyenes dipólantennák helyettesı́tésére olyan helyzetekben, amikor a méretcsökkentés a cél. Jellegükben
és paramétereikben nagyon hasonlóak hozzájuk, azonban a geometriai tulajdonságukra
jellemzően sokkal kisebb helyet foglalnak.
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4. fejezet
Konklúzió, jövőbeli tervek
Dolgozatomban Koch-görbe alakú dipólantennákat vizsgáltam különböző numerikus módszerekkel. Bemutattam az antennák fejlődését a kezdetektől napjainkig és felsoroltam a
legfontosabb paramétereket, melyekre antennák vizsgálatakor ügyelnünk kell. Prezentáltam azokat a napjainkban legnépszerűbb numerikus módszereket, amelyeket antennák
szimulációjára használnak, különös tekintettel a végeselem-módszerre és a momentummódszerre. Röviden tisztáztam a fraktálgeometriai alapfogalmakat, majd a legismertebb
fraktálokról készı́tettem összefoglalót. Kitértem a fraktálok és az antennák keresztezéséből született fraktálantennákra, leı́rtam tulajdonságaikat, ezután néhány egyszerűbb
geometriájú eszközt és az antennák egyéb méretcsökkentési lehetőségeit is bemutattam.
A munkám gyakorlati részét feldolgozó fejezetben leı́rtam a Koch-görbe létrehozására
implementált algoritmus működésének lépéseit, majd a numerikus szimulációk során alkalmazott antennatáplálási lehetőségeket. Maxwell egyenletrendszeréből kiindulva levezettem az egyenes huzalantennák szimulációjára alkalmas Pocklington-módszert, majd
MATLAB környezetben algoritmust készı́tettem ennek megoldására. Segı́tségével elvégeztem az egyenes dipólantenna szimulációját, melyből meghatároztam az eszköz árameloszlását, impedanciáját és reﬂexiós tényezőjét. A dipólantenna szimulációját elvégeztem
végeselem-módszerrel COMSOL Multiphysics szoftvercsomaggal. Levezettem és leı́rtam
az ATW EFIE módszert, amellyel a bonyolultabb geometriájú Koch-fraktálantennák
szimulációja elvégezhető. Az eredményeket az emlı́tett módszert alkalmazó 4NEC2
szoftverrel értékeltem ki. Ezután a nulladik, az első és a második iterációs Koch-görbe
alakú dipólantenna vizsgálatát elvégeztem a szintén momentum-módszert alkalmazó
FEKO Lite szoftvercsomaggal is. Végül rézhuzalból elkészı́tettem néhány tesztpéldányt,
melyeket Agilent hálózatanalizátorral, a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban
mértem meg. A szimulációk és a mérések után a kapott adatokat egymással összevetettem, mely során arra a követketetésre jutottam, hogy a fraktálgeometria kifejezetten jól
alkalmazható dipólantennák méretcsökkentésére és paramétereinek javı́tására.
Jövőbeli terveim között szerepel a bemutatott ATW EFIE módszer implementálása
MATLAB környezetben, majd ezt az algoritmust felhasználva fraktálantennák optimalizálása különböző kritériumok szerint. Ennek során előtérbe kı́vánom helyezni a
genetikus algoritmuson alapuló optimalizációs eljárásokat, valamint a futtatás párhuzamosı́tását. További tervem más fraktálokon, például Hilbert-görbén, Peano-görbén,
Lévi-C-görbén, Sierpiński-háromszögön és szőnyegen alapuló fraktálantennák létrehozása
és vizsgálata, valamint létező antennák méretcsökkentése fraktálgeometrián alapuló módosı́tások érvényesı́tésével.
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[25] M. Kuczmann and A. Iványi. The Finite Element Method in Magnetics. Akadémiai
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