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1. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

1 - Navrhnout planární (mikropáskovou) strukturu antény v pásmu 5,3-5,8GHz se ziskem 

alespoň 4 dB. 

 

2 - Aplikovat optimalizační algoritmy na tuto anténu pro sledované parametry far field gain a  

parametr S11, to vše se změnou dvou rozměrů antény v daném omezení 

 

3 - Navrhnout vhodné uspořádání tří těchto antén ve funkčním bloku pro využití přenosové 

konfigurace 3x3 MIMO 

 

4 - Optimalizovat vzájemné polohy antén tak, aby interference mezi anténami byla minimální 

 

5 – Změření základních parametrů antény 

 

6 – Vyhodnocení vlivu použitého substrátu na vlastnosti antény 

 

7 – Změření vlivu teploty okolí na činitel odrazu antény 

 

Vzhledem k požadavkům katedry na ověření RF modulu a modulu Optimization, jsou 

všechny cíle propojeny především s programem Comsol Multiphysics. 

 

Disertabilní jádro práce spočívá v: 

a) výběru metody tvarové optimalizace antény typu „flíček“ 

b) stanovení návrhových parametrů a jejich omezení 

c) optimalizace tvaru flíčku na zisk ve vzdáleném poli (far field gain) 

d) optimalizace tvaru flíčku na parametr s11 

e) vhodné uspořádání tří antén typu „flíček“ na jeden substrát pro provoz 3 x 3 MIMO 

f) optimalizace polohy tří flíčků tj. vzájemné vzdálenosti tak, aby byl průsak signálů 

mezi jednotlivými kanály minimální  

 

 

 

 

Vlastní práce se zabývá teoretickou a praktickou částí návrhu mikropáskové antény a 

zejména její optimalizací, spojením více flíčků do funkčního celku za účelem dosažení 

požadovaného zisku a následným měřením průsaků do sousedních flíčků. To vše na základě 

matematické simulace a optimalizace v programu Comsol Multiphysics.  

Další kapitoly se věnují návrhu základního flíčku antény, jeho analytickému výpočtu dle 

dostupné literatury a popisu zvoleného substrátu. Popisuji a hodnotím vhodnost jednotlivých 

optimalizačních metod pro použití k výpočtu RF parametrů, následně vybírám nejvhodnější 

metodu, se kterou provádím optimalizace prvku pro dosažení co nejlepšího přizpůsobení a 

zisku antény. Při výpočtech se zároveň zabývám nejvhodnějším umístěním jednotlivých 

prvků a jejich vzájemné interakci. Od strany 24 dále shrnuji informace získané měřením 

antény v bezodrazové komoře a v závěru hodnotím výsledek simulace a reálného měření. 
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2. NÁVRH FLÍČKU  

 Jak již bylo uvedeno výše, v době zadání této práce měla FEI k dispozici návrhový 

program COMSOL a zakoupila do něj moduly RF a Optimalizační modul. Cílem této práce 

bylo mimo jiné ověření možnosti využití modulu optimalizace pro návrh anténních systémů, 

aniž bychom museli provádět složité výpočty v programu Mathlab. V současné době je již 

k dispozici více nástrojů pro návrhy antén, zejména rozšířené CST studio, které je však 

jednostranně zaměřené a neumožňuje zasahovat do vlastních parametrů výpočtu optimalizace. 

Při zpracování této práce jsem pročetl řadu publikací a závěrečných prací, avšak v žádné jsem 

nenašel konkrétní řešení optimalizačních procesů v Comsol Multiphysics.  

2.1. Návrh tvaru v programu COMSOL MULTIPHYSICS 

Po získání přibližných rozměrů flíčku můžeme provést simulaci programu Comsol. 

Výpočty provádíme vzhledem k potřebě velkého množství výpočetního výkonu nejprve pro 

frekvenci 5,6GHz a po získání přibližných správných výsledků provedeme přepočet v celém 

rozsahu frekvencí a následně provedeme případné korelace. Hodnotu 5,6GHz jsme stanovili 

na základě zkušeností s návrhem antén, kde tento kmitočet je o 50MHz výše, nežli je střední 

hodnota požadovaného kmitočtového rozsahu. 

Geometrie modelu 

V této sekci modelujeme z definovaných rozměrů substrát, flíček a ostatní fyzikální 

parametry a rozměry. Koncepčně je konstrukce napájecího vedení řešena vyjmutím dvou 

bloků tvořících W_stub a L_stub. Celkový přístup ke geometrii modelu je v programu 

Comsol následující.  Definuje se rozměr substrátu, jeho šířku, hloubku a tloušťku. Do něj se 

vloží jednotlivé bloky, ze kterých je tvořen flíček antény a případné propojovací prvky. 

V dalším nastavení se určuje, které části modelu jsou tvořeny z jakých materiálů. Následně se 

celý model uzavře do sféry, která nám simuluje blízké i vzdálené okolí. Volbou průměru sféry 

a zejména tloušťky stěny jsme schopni definovat útlum v prostředí přesně podle našich 

požadavků. 

 

 
Obrázek 1 Základní tvar - proměnné 
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Středy těchto pomocných bloků musíme posunout a proto do Position  doplníme vzdálenosti 

x=W_stub/2+W_line/2  a y= L_stub/2-L_patch/2. Anténu můžeme postupně transformovat i 

do flíčku čtvercového nebo obdélníkového tvaru s napáječem [16]. 

 

Nastavení zobrazení rozložení elektrického pole 

V podsekci x-planes a y-planes do pole Planes vyplníme 0 a v poli Electric Field 

(emw) klikneme na Plot. Tím dojde ke správnému vykreslení intenzity pole na substrátu 

vzhledem k uspořádání osových souřadnic. 

 

 
Obrázek 2 Neoptimalizovaná anténa 

 

Na obrázku Obrázek 2 vidíme rozložení elektrického pole na desce substrátu před 

optimalizací. Anténa je téměř nepřizpůsobená a v podstatě nevyzařuje.  K rozdílu mezi 

simulací a ručním výpočtem došlo z několika příčin. U ručního výpočtu je uvedeno, že vztahy 

jsou pouze přibližné a samotný výpočet trpí chybou zaokrouhlení. Přesné a kompletní vztahy 

výpočtu jsou popsány ve zdrojích, na které se odkazuji výše. Další odchylky mezi 

simulovaným a reálným stavem očekávám vlivem odrazů a nepřizpůsobení na přechodu 

konektor – anténa. Toto se však projeví až při finálním měření. Pro naši potřebu je 

zjednodušený výpočet naprosto postačující. V simulaci je jako napájecí konektor použita 

optimalizovaná ploška. 

Vzhledem k tomu, že předmětem této práce je následná optimalizace rozměrů, 

výsledky ručního výpočtu pro nás jsou velmi orientační. Pokud bychom měli už nyní anténu 

vypočtenou správně, neměli bychom dále co optimalizovat 

Polární souřadnice 

Pro zobrazení směrové charakteristiky antény nám Comsol umožňuje přímo využít 

funkci pro vykreslení. V nastavení roviny x zadáme 1, v nastavení roviny z  zadáme 0 a 

můžeme si charakteristiku přímo prohlédnout.  
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3. OPTIMALIZACE 

3.1. Schéma postupu optimalizace 

 
Obrázek 3 Schéma optimalizačního procesu 

Použití programu Comsol by mohlo svádět k jednoduchému pohledu na obtížnost této 

disertační práce. Právě Comsol ale umožňuje plně využívat a nastavit různé optimalizační 

možnosti a jejich plné využití předpokládá zvládnutí širokých teoretických základů podstaty 

činnosti těchto metod, zvládnutí volby parametrů a omezení parametrů. Metody vyžadují 

přesné zadání limitů meshování a iteračních pochodů, jak je patrno z obrázku Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Právě toto tvoří podle mého názoru disertabilní základ mé práce. 

Číselné značení portů, oblastí, hran a bodů je zřejmé z modelů v příloze na CD. Problematice 

optimalizace jednoho flíčku se věnuji také v [41]. 

Před vlastní optimalizací máme k dispozici rozměry získané analytickým výpočtem. 

Protože analytický výpočet zahrnuje značná zjednodušení a zaokrouhlovací rozdíly, 

předpokládáme po optimalizaci změnu rozměrů flíčku i napáječe. Nejprve provádíme 

optimalizaci vlastního jednoho flíčku tak, abychom dosáhli co nejlepšího zisku. Poté 

Neoptimalizovaný 
návrh podle 

ručního výpočtu 

Optimalizace 
rozměrů flíčku 

podle  zisku a S11 

Návrh designu 2 
flíčky 

Optimalizace 
umístění podle  

zisku   

Optimalizace 
napaječů podle S11  

Optimalizovaný 
tvar  1 sestavy 

Design 2 sestavy 
Optimalizace  

vzdálenosti dle S11,   
Optimalizace dle 
hodnot průsaku 

Optimalizace dle 
úhlu natočení 2 

prvku 

Optimalizace, 
kontrola 2 a  3 

prvků 
Finální design 
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optimalizujeme napájecí vedení k dosažení požadované impedance flíčku s předpokladem 

použití samostatného flíčku. Následuje přepočet přizpůsobení pro předpokládané uspořádání 

do funkčního celku k dosažení očekávaného zisku. Následně je zapotřebí celý funkční blok 

optimalizovat podle zisku a přizpůsobení k dosažení co nejlepších parametrů. Dále se 

věnujeme vlastní optimalizaci dvou funkčních bloků dle hodnot získaných na sondách a to 

hledáním jak optimální vzdálenosti, tak úhlu natočení. Sondy byly umístěny vždy na 

napájecím portu daného flíčku. Nezajímá nás absolutní hodnota minima, ale cílem je najít 

optimální vzdálenost a úhel, při kterém dochází k největšímu poklesu průsaku. Závěrem je 

toto simulováno i pro konfiguraci 3x3 a následně změřeno v laboratoři. 

Vzhledem k náročnosti na výpočetní výkon budeme vlastní optimalizaci nejprve 

provádět pro jednu frekvenci 5,6 GHz – označenou jako f_x a po získání základního přehledu 

budeme v optimalizačním modulu provádět výpočet pro daný rozsah frekvencí f_min až 

f_max. Základní rozptyl rozměrů pro optimalizaci vychází z [24].  V zářiči o délce L ve 

směru jeho podélné osy v rozmezí 0,7 až 1,0 λ a šířce W ve směru kolmém na podélnou osu v 

rozmezí 0,5 až 0,8 λ, jsou vytvořeny souměrně vzhledem ke středu zářiče. 

 

3.2. Stanovení omezujících podmínek optimalizace. 

Při vlastní optimalizaci můžeme nastavit podmínky – meze, ve kterých předpokládáme 

výskyt hledaného minima nebo maxima.  

Constraints handling method – podle zvolené optimalizace zadáváme vhodnou hodnotu buď 

předpokládaného zisku antény nebo předpokládanou hledanou hodnotu přizpůsobení. 

U zisku antény lze vycházet z obecně známých teorií [19], [25], které nám dávají předpoklad 

zisku jednoho flíčku, a každé zdvojnásobení počtu flíčků přidává maximálně 3 dB. U 

přizpůsobení můžeme vycházet z minimálního požadavku -10 dB, avšak pro početní úlohu 

optimalizace použijeme hodnoty v rozsahu -15 dB až -23 dB. 

3.2.1. Penalty  

Volba penalty je jeden ze způsobů statického ukončení výpočtu, který nám však 

nedává příliš mnoho možností k nastavení a případné optimalizaci vlastního procesu. 

 

3.2.2. Lagrangeova metoda, rozšířený Lagrangin. 

Základním principem Lagrangeovy metody je použití rozšířeného Lagranginu. V první 

iteraci jsou hodnoty Lagrangeových multiplikátorů nastaveny na nulu.  

Původní minimalizační úloha vypadá následovně: 

 

      
       

                                                  (5.1) 

 

kde předpokládáme, že f je dvakrát spojitě diferencovatelná funkce a h je spojitě 

diferencovatelná funkce, Ω je přípustná množina. 

 

Úloha konvexního kvadratického programování s omezením ve tvaru rovnosti má tento tvar: 
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                                 (5.2) 

 

Protože známe omezení intervalu hodnot, můžeme výpočet převést na metodu řešení úlohy 

s rovností vynucenou  použitím vnější penalty. Pro výpočet řešení pomocí metody vnější 

penalty předpokládáme, že funkce je konvexní a má jedno řešení. Metoda spočívá v zahrnutí 

rovnostních vazeb do cenové funkce přičtením vhodného členu, který penalizuje porušení 

rovnostní vazby. 

3.2.3. Fyzická omezení daná výrobními možnostmi 

Anténu budu vyrábět na substrátu nejběžnější průmyslovou metodou -  fotocestou. Proto 

mi také vstupují do návrhu antény mezi omezující podmínky i technologická omezení výroby. 

Přesnost výroby obrazců fotocestou je přibližně 6 až 18 mils [27] podle třídy přesnosti 

výrobce, což odpovídá přibližně minimálnímu rozměru 0,15mm až 0,3mm. Lze tedy říci, že 

pokud nebudeme požadovat speciální a drahou výrobu, můžeme jako minimální šíři cesty na 

substrátu považovat hodnotu okolo 0,15mm. V případě dodržení výrobní tolerance 2 mil je 

odchylka 0,05mm což při tloušťce cesty 0,15mm dělá chybu 33,8%.  Tato chyba může celý 

návrh znehodnotit. 

 

3.3. Optimalizace jednoho flíčku 

Stanovím základní rozptyl rozměrů pro optimalizaci v zářiči o délce L_patch v rozmezí 

0,7 až 1,3 λ/4 a šířce W_patch, které jsou vytvořeny souměrně vzhledem ke středu zářiče. 

Dále potřebujeme stanovit vztažný bod pro výpočet optimalizace.  

 

Far Field – nastavení vztažných bodů pro výpočet ve vzdáleném poli 

Pro výpočet Far- Field je nejprve nutno zadat podmínky v sekci Definition. Vložil 

jsem bod B do místa sféry s označením 24 – umístěný v ose y přímo nad středem substrátu. 

Vůči tomuto vztažnému bodu provádím výpočty. Pro kontrolu vložím i vztažný bod C, který 

je umístěný na vnější straně sféry. Slouží pouze pro informativní kontrolu při výpočtech, 

proto jej dále nebudu komentovat. Hodnoty intenzity pole v bodě C musí být vždy menší nežli 

v bodě B o útlum vloženého prostředí – sféry. Bod C je umístěn také kolmo nad středem 

substrátu. Tímto mám hotovy základní předpoklady pro zahájení optimalizace flíčku a další 

práce. Nejprve jsem prováděl optimalizaci rozměrů flíčku W_patch a L_patch v závislosti na 

dosažení maxima zisku ve vzdáleném poli v bodě B. 

Pro hledání maxima zisku v bodě B použijeme předpoklad z teoretického základu metody, 

kde hledáme: 

              (5.6) 

 

Po doplnění o konkrétní optimalizační hodnoty dostávám vztah pro řešič 

 

f(x)=comp1.intop1(comp1.emw.gaindBEfar) 

 

Dále jsem nastavil podmínky pro ukončení výpočtu a chování v případě shodnosti 

výpočtu, jak je popsáno dále – použil jsem metodu rozšířeného Lagranganu a stanovil jsem 

meze. Vývojový diagram výpočtu s využitím obecného Lagrangiánu je popsán [28]. 
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Na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vidíme postupný průběh iterací 

optimalizačního procesu, tak jak jsou popsány v kapitole 2 u metody Nelder-Mead. Zrcadlení, 

kontrakce, stažení, tak jak postupně optimalizační proces probíhá do dosažení stanoveného 

cíle. 

 

Dále budeme optimalizovat napájení prvku tak, abychom se z důvodu dalšího řazení 

prvků co nejvíce přiblížili hodnotě 100Ω.  

Vycházel jsem z (5.6) a následných úpravách 

 

                         (5.8) 

Drobnou změnou tvaru jsem dosáhl symetrického rozložení pole na flíčku. Původně 

nedocházelo k téměř žádnému vyzařování plochou antény a naopak se velmi negativně na 

vyzařovací charakteristice podepisovalo nežádoucí vyzařování z napáječe. 

3.3.1. Optimalizace vstupního napájecího portu 

Po výpočtu maximálního zisku je vhodné upravit rozměry napájecího vedení změnou 

délky a šířky napájecího pásku. Optimalizaci provádíme opět metodou Nelder-Mead za 

dodržení výše uvedených předpokladů. 

                              (5.9) 

 

Protože nám nastavení v programu umožňuje hledat maxima nebo minima, využijeme 

skutečnosti, že pro nás nejlepší výsledek optimalizace poskytuje absolutní hodnota z S11 pro 

jednu frekvenci f_x. 

Metoda použitá pro optimalizaci – Nelder-Mead 

Tolerance optimalizace – 0,01. 

Sestavíme výpočetní podmínku  Expression funkce, protože potřebujeme optimalizovat na 

absolutní hodnotu S11 v  dB. 

Podmínky optimalizace je nutno nastavit tak, aby patch byl technologicky vyrobitelný, proto 

necháme výpočet s omezením proběhnout tak, abychom měli tloušťku napájecího vedení 

alespoň 0,2mm. 

 

Na obrázku 18 je patrné vylepšení rozložení intenzity pole, kdy nejprve dojde 

k symetričtějšímu rozložení v rozích, později i na protilehlé straně vůči napáječi. 

 

V menu Control  Variables and Parametres zvolíme parametr, který chceme optimalizovat, 

což je v tomto případě W_line a zadáme výpočetní hodnoty pro vlastní optimalizace. 

Výchozí hodnotu Initial Value ponecháme na spočítané hodnotě 3,53mm. 

 

Lower bound – dolní mez zadáme na 0,1mm. Upper bound – horní mez zadáme na 6mm. 

Další úpravy vedou k ještě vyšší intenzitě pole v ploše, následnými úpravami se však snažíme 

dosáhnout co nejrovnoměrnějšího rozložení a to tak, aby intenzita byla co nejvyšší na 

napájecí a protilehlé hraně a co nejmenší uprostřed. Důležitá změna ve tvaru flíčku pro kterou 

jsem se rozhodl, vede k umístění napájecího vedení nikoliv zadáním vzdálenosti od středu 

flíčku a tím provedení napájení jako zapuštěné vedení, ale postupnou optimalizací ke 

čtvercovému tvaru s napájecím vedením umístěným uprostřed hrany. Je to dáno zejména tím, 
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že anténa se ve výsledném použití polarizuje buď vertikálně, nebo horizontálně a toho se 

dosahuje dvěma napáječi zaústěnými do středů prvků kolmo na sebe. Proto je vhodné flíček 

řešit jako čtvercový. Dále se tedy budeme zabývat řešením tohoto tvaru. 

 

  
Obrázek 4 Rozložení pole a zobrazení zisku antény po první optimalizaci 

 

Z obrázku 18 vidíme oproti neoptimalizovanému tvaru změnu poměru délky k šířce flíčku. 

Zisk antény nám stoupl na 4,8 dB, co se týká směrovosti a vyzařovacího diagramu antény 

došlo k narovnání středového propadu v hlavním laloku a k podstatnému omezení zadních 

laloků. 

 
 Před optimalizací Po optimalizaci 

Zisk [dB] -9,77 4,82 

S11 [dB] -2,24 -24,08 

Z0 [Ω] 100,25+713,45i 100,01-12,601i 
Tabulka 1 Hodnoty před a po optimalizaci 

 

Vidíme, že optimalizační algoritmus změnil zisk na hodnotu, kterou lze akceptovat a 

zároveň vylepšil přizpůsobení. Na obrázku 18 také vidíme základní rozložení intenzity pole 

po optimalizaci na zisk. V danou chvíli se nám již do vyzařování zapojují rovnoměrně 

protilehlý střed antény a rohy na straně napáječe.  

3.3.2. Výpočet pro rozsah frekvencí 

Nyní potřebujeme zkontrolovat průběh přizpůsobení, zisk a impedanci v rozsahu 

frekvencí dle zadání. V Study 1, Step1, Frequency domain v části Study settings a podčásti 

Frequencies klikneme za zadání rozsahu frekvencí. Zadáme počáteční frekvenci f_min. a 

počet kroků pro výpočet. Počet kroků by měl být minimálně stejný jako je rastr frekvencí 

používaný pro pásmo 5GHz, tj. 5MHz. Zadáme koncovou frekvenci f_max. Stiskneme 

tlačítko Replace, čímž se přepíšou hodnoty pro výpočet. 

Po stisku tlačítka Compute se spustí vlastní výpočet. Výsledné hodnoty nalezneme v tabulce 

New. 
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Vidíme, že již máme optimalizováno přizpůsobení v požadované frekvenci 5,6GHz. Další 

optimalizace před produkčním nasazením do výroby by směrovaly k dosažení co nejlepšího 

přizpůsobení v celém pracovním rozsahu. 

 

.   
Obrázek 5 Průběh zisku a S11 v závislosti na frekvenci po optimalizaci napájecího vedení 

Z obrázku 19 je patrné, že anténa je přizpůsobena v rozsahu frekvencí 5,525GHz až 5,7Ghz. 

Zisk vykazuje v celém rozsahu, ale antény tohoto typu obvykle dosahují zisku od 4 dB do 

8 dB, proto jako použitelný rozsah můžeme v tuto chvíli uvažovat frekvenci 5,47GHz až 

5,7 GHz. 

 

  
Obrázek 6 Vyzařovací diagram po optimalizaci napájecího vedení 

Největšího zisku anténa dosahuje na frekvenci 5,6GHz, pak zisk postupně s vyšší frekvencí 

klesá strměji. Tohoto faktu využíváme při volbě středové frekvence pro výpočet, kde jako 

výpočtovou frekvenci nevolíme přesně aritmetický střed, ale hodnotu přibližně o 10% vyšší. 

Vidíme jeden výrazný hlavní lalok, který je symetricky rozložen vůči ose, avšak bez 

výrazného středu. 

 

Z výše uvedených výsledků a celkového chování optimalizace je patrné, že musíme do 

optimalizační metody zahrnout i vliv změny šířky napájecího vedení W_line. Oproti 

neoptimalizované anténě vidíme vylepšení směrové charakteristiky, spočívající ve zlepšení 
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zisku v ose hlavního laloku a výraznému omezení bočních laloků. Stále provádíme 

optimalizaci ze stejným nastavením řešiče, pouze měníme podle potřeb proměnné. 

Po této optimalizaci vidíme již velice vyrovnané rozložení intenzity pole na substrátu. 

Vzhledem k vypočítaným hodnotám by již bylo možno tuto simulaci považovat za finální. Jak 

však vidíme na spodním obrázku, ještě lze dále pracovat se směrovou charakteristikou a 

ziskem v ose hlavního laloku směrem k dosažení většího zisku v ose [29]. 

 

 

 
Obrázek 7  Vypočítané hodnoty S11 a impedance Z1 napájecího portu v závislosti na frekvenci 

V obrázku 21 jsou vyneseny hodnoty impedance a to jak reálné, tak imaginární části. Anténa 

je naladěna na námi požadovanou hodnotu 5,6 GHz. 

 

 
Obrázek 8 Jeden patch před a po optimalizaci 

Při vlastní optimalizaci nám vyplynulo, že flíček nelze řešit tak, že řešíme nezávislé 

parametry a hodnoty – přizpůsobení vstupu a intenzitu pole, ale že tyto hodnoty spolu výrazně 

souvisejí. Proto se v  řešení zabýváme komplexní optimalizací rozměrů L_patch, W_patch, 

W_stub, W_line, L_stub. Několik postupných kroků optimalizace jednoho flíčku popisuji 

v [39]. 

Z výše uvedených výpočtů jsme získali optimalizovaný tvar flíčku pro daný rozsah frekvencí, 

který použijeme k další optimalizaci. Z obrázku přizpůsobení nám vyplývá, že anténa je 
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optimálně naladěna na požadovanou frekvenci 5,6GHz. Zároveň jsme zatím nesplnili zadání 

v oblasti přizpůsobení v celém pracovním rozsahu. Toho dosáhneme optimalizací vzájemných 

poloh dvou a více flíčků tak, aby přizpůsobení bylo alespoň -10 dB v celém pracovním 

rozsahu. Důležitá poznámka. Od samého počátku práce předpokládám další řazení flíčků do 

soustavy, proto je pro mne výhodnější vést optimalizaci tvaru tak, abych opustil původní verzi 

se zapuštěným napájecím vedením a změnil tvar na čtvercový. Tímto máme splněn bod 

2 zadání práce. 

3.4. Návrh a rozložení prvků pro uspořádání 3x3. 

Předmětem práce je zhodnocení průsaků do sousedních anténních systémů v uspořádání 

pro přenos 3x3. V této kapitole se budeme věnovat obecnému problému průsaku signálu do 

sousedních flíčků na jednoduchých modelech pro uspořádání 3x3. 

 

Pro základní uspořádání do konfigurace 3x3 jsem zvolil rozmístění symetricky podle 

středu s napájením z levé strany anténní soustavy viz. Obrázek 9. Protože se jedná o 

symetrické uspořádání, je v dané chvíli naprosto irelevantní, zda je napájení z pravé nebo levé 

strany. Obrázek 28 zobrazuje schéma napájení a výstupu signálu pro uspořádání 3x3, kde 

napájený port je vlevo a na porty 2 a 3 jsou umístěny sondy a zároveň rozložení intenzity 

elektrického pole na všech 3 flíčcích bez optimalizace. Napájený je opět vlevo. 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 Neoptimalizované rozvržení flíčků 
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Z obrázku je patrné, že dochází k průsaku signálu do dalších flíčků, takže hledání optimální 

vzdálenosti bude předmětem dalších simulací. 

 

3.5. Optimalizace vzájemné polohy pro uspořádání 3x3 

Pro zjišťování hodnot a optimalizaci v uspořádání 3x3 musíme v Component1, Definition 

přidat další sondu umístěnou na třetí flíček do napájecího vedení.  Popis umístění sond do 

modelu je uveden níže. 

Minimalizace průsaku. 

Pro optimalizaci vzdálenosti na průsak do sousedního flíčku jsem zvolil metodu Nelder-Mead 

s maximálním počtem iterací 50 pro vzdálenost L v rozsahu 25-60mm. Hledal jsem minimální 

hodnoty na sondě edge1 podle níže uvedené funkce. 

 
Obrázek 10 Uspořádání 3x3, optimalizace pro minimalizace hodnot na sondě. 

 

                           (5.13) 

 

V nastavení výpočtu optimalizační funkce je nutno změnit Type, Multiple objectives a 

Solution na Minimum of objectives respektive Minimization. 

 

Minimálního průsaku do sousedního flíčku dosáhneme ve vzdálenosti středů 22,5 mm. 

Zjištění průsaku do druhého flíčku. 

V Component1, Definition zvolíme pravým tlačítkem myši Probes a zvolíme Edge probe. 

V sekci Probe type zvolíme Maximalization, v sekci Source selection, Selection zvolíme 

Manual a vybereme hranu druhého napájecího portu 74. V sekci Expression volíme  Model, 

Component1, Electromagnetic Waves, Electric, Tangential electric field, Electric field norm – 

emw.normE. 
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Zjištění průsaku do třetího flíčku. 

V Component1, Definition zvolíme pravým tlačítkem myši Probes a zvolíme Edge probe. 

V sekci Probe type zvolíme Maximalization, v sekci Source selection, Selection zvolíme 

Manual a vybereme hranu druhého napájecího portu 74. V sekci Expression volíme  Model,  

Zjištění závislosti průsaku na frekvenci. 

V této poslední simulaci základního modelu 3x3 zjišťujeme závislost průsaku do vedlejších 

flíčků v závislosti na frekvenci. Jako základní rozsah frekvencí použijeme 5,3-5,8GHz ze 

zadání této práce. Pro odečet hodnot použijeme sondy Edge probe1 a Edge probe2. 

Zjištěná závislost je uvedena na obrázku 32. 

Velikost průsaku závisí nejenom na vzdálenosti a natočení, ale i na přizpůsobení antény a 

jejím zisku. Tímto můžeme považovat bod 4 jako splněný, ale budeme se problematikou dále 

zabývat v části kompletace flíčků do funkčního celku. 

3.6. Seskupení flíčků do funkčního celku. 

Simulací jednoho flíčku jsme dosáhli zisku přibližně 4 dB. V zadání práce je požadováno 

dosažení zisku antény alespoň 4 dB. Vyššího zisku jsme schopni dosáhnout pouze řazením 

flíčků do funkčního celku. Předpokládám, že tohoto výsledku budeme schopni dosáhnout po 

seřazení 4 flíčků. Uspořádání bude jako na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. podle 

[25], obdobně řešeno v [31]. 

 

Nejprve budeme simulovat paralelní řazení 2 flíčků a provedeme optimalizaci pro 

dosažení co největšího zisku antény. Optimalizaci budeme provádět pro vzdálenost mezi 

flíčky L v rozmezí 25-60mm.  

 

                                            (5.14) 

3.8.1. Zvětšení počtu prvků pro dosažení zisku 12 dB 

Přestože jsme dosáhli předpokládaného zisku pouze kolem 7 dB, pokusím se přidat další. 

V této chvíli volím řazení dle obrázku Obrázek 12. Jedná se o typické řazení prvků. Vzhledem 

k impedanci soustavy budeme muset v místě napájení provést drobnou kompenzaci 

přizpůsobení, k tomuto se vrátíme ke konci práce. 

Na obrázkuObrázek 11 vidíme uspořádání 4 flíčků mé antény do jednoho funkčního celku. 

Jsou zakótovány základní rozměry. 
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Obrázek 11 Rozložení prvků 

 

 
Obrázek 12 Výsledné řazení prvků 

Výpočtem jsme zjistili hodnoty uvedené v tabulce Tabulka 2. Z uvedeného plyne, že anténa 

není optimálně naladěna a proto nedosahuje maximálního možného zisku. Toto lze dále řešit 

impedančním členem ve vstupní části nebo optimalizací rozměrů spojovacího vedení. 

 

freq (GHz) LP impedance (Ω) S11 (dB) comp1.intop1(emw.gaindBEfar) (1) 

5,60 49.228+49.521i -5,8 10,6 
Tabulka 2 Hodnoty před optimalizaci 

Pole je u horních dvou flíčků rozloženo optimálně, u dolních dvou je mírně vychýlené 

vzhledem k ne zcela 100% symetrickému návrhu antény. Tato nepřesnost má vliv na 

směrovou charakteristiku a to tak, že budou rozdílné boční laloky, viz obrázek 41 níže. Dále 

model nabízí ještě další optimalizaci směrové charakteristiky a to zejména potlačení bočních 

laloků, potlačení zadních laloků a narovnání směrové charakteristiky. To však již přesahuje 

rozsah této práce. Oproti neoptimalizovanému návrhu došlo k výraznému zlepšení vyzařování 
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flíčky a k potlačení nežádoucího vyzařování napájecími pásky. Napájecí vedení bude 

vyzařovat vždy, důležité je však jej přizpůsobit tak, aby neomezovalo vyzařování flíčků. 

 
Obrázek 13 Finální design antény pro jednu polarizaci po kompenzacích 

 

Funkce je uvedena níže, optimalizace probíhala metodou Nelder-Mead pro 50 kroků. 

Ze směrové charakteristiky je patrné, že již máme hlavní lalok výrazně zdůrazněný proti 

postranním lalokům, nicméně postranní laloky zůstávají stále veliké. Dále jsou přítomny dva 

silné zadní laloky. Směrová charakteristika je mírně frekvenčně závislá (natočení se mění s 

frekvencí) a zisk antény je frekvenčně závislý.  

 

                                 (5.15) 

 

Proměnná Počáteční hodnota 

[mm] 

Minimální hodnota [mm] Maximální hodnota 

[mm] 

L_st 3 1 4 

W_patch 20,73 15 22 

W_t 3 2 7 

L_t 5 2 7 
Tabulka 3 Proměnné pro finální optimalizaci 

V tabulce Tabulka 4 jsou uvedeny parametry antény po optimalizaci celého bloku. 

 

freq (Hz) LP impedance (Ω) S11, dB (dB) comp1.intop1(emw.gaindBEfar) (1) 

5,60E+09 46,297-11,755i -18,04 12,966 
Tabulka 4 Finální parametry designu jedné polarizace 

 

Po optimalizaci se nám podařilo dosáhnout mírného rozšíření úzké špičky přizpůsobení. 

Anténa vykazuje dostatečné přizpůsobení na frekvenci 5,64GHz a dále předpokládám další 

lokální minimum kolem 4,8GHz což je mimo frekvenční rozsah zadání této práce. V dalším 

postupu se budu snažit toto minimum posunout do pracovní oblasti, kterou potřebujeme. 
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Z obrázku 44 jsou patrny hodnoty reálné (zelená křivka) i imaginární (červená křivka) složky 

impedance napájecího portu v závislosti na frekvenci. Je patrná oblast přizpůsobení i 

rezonance. 

 

3.7.   Přizpůsobení napájecího vedení 

Při návrhu antény jsem předpokládal výsledné řazení flíčků do čtveřice, proto mám 

samostatné flíčky přizpůsobeny na impedanci 100Ω, tím jsem se vyhnul potřebě kompenzace 

napájecího vedení v místě spojení flíčků.  

Jiná situace je ale v oblasti připojení antény na vlastní koaxiální vedení pomocí konektoru. 

Zde můžeme k problému přistoupit ze dvou pohledů. Můžeme vložit přizpůsobovací 

impedanční vedení, nebo se můžeme pokusit dosáhnout potřebné 50Ω impedance změnou 

velikosti příčky mezi dvojicemi a to jak šířkou, tak délkou. V modelu máme vložený 

přizpůsobovací prvek, avšak díky optimalizační funkci jej nemusíme využít. Jeho rozměry 

jsou tedy v konečném návrhu menší, nežli jsou rozměry středové příčky a proto se neuplatní. 

 

3.8. Vložení vzduchové mezery mezi flíčky a zemnící plochu 

Hodnoty přizpůsobení horší nežli -10 dB lze považovat za neuspokojivé pro antény sloužící 

jako páteřní vysílače. Vhodnou další kompenzací rozměrů a uspořádání lze dosáhnout 

optimální hodnoty přizpůsobení kolem -20 dB v celém pracovním rozsahu. Protože je pro nás 

důležité popsat metodu optimalizace, budeme za postačující přizpůsobení považovat -10 dB 

v celém pracovním rozsahu a zisk alespoň 4 dB, tak jak je v zadání práce. 

Lepšího přizpůsobení lze dosáhnout vložením vzduchové mezery mezi flíčky a zemnící 

plochu [19]. Optimalizaci podle šíře vzduchové mezery a zároveň opět i vzdáleností prvků 

provádíme metodou Nelder-Mead s omezením constrains nastaveným na -12 dB v 

požadovaném frekvenčním pásmu, s omezením rozšířeným Lagrangiánem a s ρ=10. Hodnotu 

-12 dB volíme s rezervou vzhledem k možným nepřesnostem v modelu. 

 
Obrázek 14 Směrová charakteristika antény 
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Obrázek 14 znázorňuje směrovou charakteristiku antény, je vidět maximální dosažený zisk 

12,04 dB a symetrické rozložení elektrického pole kolem osy – modrá křivka. Zeleně je 

znázorněno rozložení magnetického pole. V obou charakteristikách jsou patrné výrazné boční 

laloky. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje přizpůsobení finálního designu antény 

v závislosti na frekvenci. Je patrné, že průběh má dvě lokální minima na frekvenci přibližně 

5,38GHz s hodnotou -20 dB a 5,58GHz s hodnotou -18,5 dB. Protože je dosaženo kritéria -

10 dB v celém požadovaném pracovním rozsahu, nemusím toto dále řešit a optimalizaci i 

celkový design antény mám hotový. 

 

Optimalizační funkce nám měla za cíl v průběhu výpočtu zlepšit hodnotu přizpůsobení 

v celém požadovaném frekvenčním rozsahu na hodnotu alespoň -10 dB. Toto lze považovat 

za splněné.  

3.9. Simulace v CST studiu 

 

V průběhu vypracování mé práce zakoupila škola program CST studio, který je primárně 

určen pro návrh antén různých typů, například [36]. Proto se jako logické řešení nabízelo 

porovnat výstupy, které poskytuje Comsol Multiphysics a CST studio, avšak bez hlubšího 

zkoumání použitých optimalizačních metod výpočtu CST studiem a bez zkoumání a výpočtu 

jednotlivých kroků.  

 

 
Obrázek 15 Směrová charakteristika v CST Studiu 

Obrázek 15 zobrazuje směrovou charakteristiku simulace v CST studio. I z této 

simulace je patrné, že anténa dosahuje zisku kolem 13 dB na frekvenci 5,6GHz, při 

současném vyzařovacím úhlu 29,5° pro pokles signálu o 3 dB. Na rozdíl od Comsolu zde 

vidíme symetrický průběh zadního laloku i celé charakteristiky. Jako orientační potvrzení 

výpočtu nám toto postačuje, kompletní model je na přiloženém CD v adresáři CST a jsou na 

něm k dispozici i data pro ostatní frekvence. 
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Obrázek 16 Parametry S11 v CST Studiu 

Obrázek 16 nám zobrazuje průběh S11 v závislosti na frekvenci. Protože CST studio 

provádí simulace mnohem rychleji nežli Comsol, nechal jsem zpracovat graf v širším rozsahu 

frekvencí 4-6GHz. Opět vidíme dvě lokální minima, tentokrát na frekvenci 5,28GHz a 

5,78GHz. Což znamená, že se výpočet mírně liší. Dle simulace v CST studiu by měla mít 

anténa mírně lepší hodnoty přizpůsobení, nežli hodnoty získané programem Comsol. 

Simulace v CST potvrdila správnost dat z Comsolu. 

 

3.10. Optimalizace umístění druhého bloku 

V dalších simulacích se budeme zabývat vzájemnou polohou dvou bloků antén vůči sobě. 

Nejprve provedeme vyhodnocení vlivu umístění druhého funkčního bloku na parametr S11 

bloku prvního.  

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje vliv hodnoty S11 na vzdálenosti prvků.  

Je patrné, že pokud umístíme středy prvků od sebe přibližně na vzdálenost vlnové délky, 

velikost ovlivnění již  příliš ve sledovaném intervalu <λ, 2λ>  se téměř nemění. 

Natočení druhého bloku 

Obrázek 53 s optimalizovaným rozložením intenzity pole na povrchu substrátu je níže. 
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Obrázek 17 Natočení druhého flíčku o 45° 

 

V této simulaci zkoumáme vliv natočení druhého bloku antény na průsak signálu. Hodnota 

natočení – úhel alfa se bude měnit v rozsahu 0° až 90°. 

Protože jsme při simulaci zjistili výrazné ovlivnění sousedního bloku, budeme celkový vliv 

natočení řešit až v konfiguraci 3x3. 

 

3.11. Konfigurace 3x3 

V této části práce se budeme věnovat simulaci průsaku signálu do sousedního flíčku při 

konfiguraci 3x3 se středovým flíčkem v souhlasné (vertikální) polarizaci a v případě, že 

středový flíček bude vůči krajním pootočen. 
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Obrázek 18 Rozložení intenzity el. pole na flíčcích 3xV 

 Závislost průsaku signálu na vzdálenosti 

 

V simulaci budeme zjišťovat závislost průsaku na vzdálenosti druhého flíčku. Zkoumaná 

vzdálenost je 80 – 110 mm, protože vzhledem k budoucímu natočení je nutno nechat mezi 

prvky větší rozestup. Při tomto uspořádání jsme dosáhli minimum průsaku signálu ve 

vzdálenosti středů 107,77 mm 

 

 
Obrázek 19  Závislost průsaku do vedlejšího flíčku na vzájemné vzdálenosti prvků 

Je patrný v podstatě lineární pokles průsaku s jedním extrémem v oblasti 93mm. Data 

poskytuje po správném sestavení funkce přímo Comsol Multiphysics. 
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3.12. Závislost průsaku na natočení 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zobrazuje uspořádání antén pro testování průsaků u 

rozmístění v konfiguraci 3x3, kde zjišťujeme optimální vzdálenost mezi jednotlivými 

segmenty a úhel natočení středového a krajního segmentu. Optimalizace probíhá opět 

metodou Nelder-Mead podle (5.13), kde hledáme minima funkce na daném intervalu 0°až 

180°. Pokud bychom měli model souměrný podle osy x a y stačilo by zkoumat v rozsahu 0° až 

90°. Jako výchozí vzdálenost mezi anténami mám hodnotu  107,7mm. 

 

 
Obrázek 20 Simulace rozložení intenzity pro natočený model 3x3 

Na obrázku Obrázek 20 vidíme rozložení intenzity elektrického pole na vysílací anténě, 

nepatrné ovlivnění středové antény a téměř žádný průsak na třetí sestavu. Obrázek znázorňuje 

uspořádání 2x vertikální polarizace s natáčeným středovým prvkem. Minimum průsaků do 

sousedních flíčku jsme zjistili při natočení středového bloku o 1,23rad což odpovídá přibližně 

71°. Původní předpoklad natočení o 45° je ovlivněn nesymetrickou konstrukcí antény. 

 

Největšího vzájemného potlačení signálu dosáhneme kombinací vertikální, natočené a 

horizontální polarizace. Tímto můžeme považovat body 3 a 4 zadání práce za splněné. 

4. PRAKTICKÁ REALIZACE 
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Design antény jsem nakreslil v programu Eagle a anténu jsem vyrobil na substrátu FR4 

fotocestou. Produktový list s vlastnostmi substrátu je v příloze. Desku jsem vyrobil v 6 ti 

kusech tak, abych měl na měření vždy 3 samostatné díly a měřil jsem vliv vzdálenosti antén 

na parametr S11. 

 

 

 

Obrázek 21 Výsledný design 
 

Obrázek 22 Vyrobená anténa 

 

 

Pro napojení antény jsem zvolil běžně dostupný konektor pro RF aplikace SMA, upevněný 

pájením na zadní straně antény. Napájení přes vzduchovou mezeru jsem propojil vodičem 

stejného průměru jako je středový pin v konektoru a vyvedl jej na horní stranu desky. Volba 

vhodného konektoru je naprosto zásadní záležitostí pro správnou funkci antény. V případě 

použití nevhodného konektoru nemusí anténa dosahovat požadovaných parametrů, případně 

je nutno vlastnosti kompenzovat jako například v [37]. 

Vzhledem ke krátkému času, který jsem měl k dispozici ve VUS, jsem musel co nejlépe 

sestavit anténu již v Ostravě. Změnou, která měla vliv na vlastnosti antény bylo nastavení 

vzdálenosti plošek antény od zemnící plochy. Toto jsem prováděl pomocí plastových 

(elektricky i magneticky nevodivých) šroubů, kde postupným zašroubováním jsem dosahoval 

změny vzdálenosti od zemnící plochy. Dále jsem měl na šroubech navlečeny plastové 

bužírky, které prováděly protitlak a udržovaly rozteč mezi deskami konstantní. Takto jsem 

nastavil optimální parametry přizpůsobení a s již hotovou sestavou jsem prováděl měření ve  

Výzkumném Ústavu Spojov n.o. Banská Bystrica v prosinci 2016. 

Anténu jsem po vyrobení poskládal dle popisu výše a orientačně měřil ve vlastní laboratoři 

pomocí generátoru signálu HP 8350B s RF jednotkou 2,4-8GHz a skalárního analyzátoru 

HP8756A a potřebných kabelových redukcí a rozbočovače signálu Narda. Poté jsem jel 

provést měření do bezodrazové komory ve  VÚS n.o. Banská Bystrica. 

Měřicí přístroj ve VÚS n.o. byl použit spektrální analyzátor Agilent HP 8753ET, výrobní 

číslo US39170511 s kalibrací platnou do roku 2017. VUS n.o. udává u komerčních měření 

celkovou odchylku maximálně 2 dB což i s ohledem na závěry v [29] a [34] je hodnota 

postačující. Hodnoty zjištěné oběma měřeními korelovaly s předpokladem. Oproti simulaci 

byly parametry mírně zhoršené, což přisuzuji ne zcela optimálním vlastnostem substrátu FR4, 

konektoru a výrobní toleranci.  

4.1. Měření činitele odrazu vyrobené antény 
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Vidíme, že anténa je přizpůsobena na frekvenci 5,7GHz a to na hodnotu -36,8dB. 

V předpokládaném pracovním rozsahu 5,3-5,8GHz je přizpůsobení lepší nežli -10 dB, což lze 

považovat za uspokojivé a produkčně použitelné, avšak za dále optimalizovatelné. Toho lze 

dosáhnout uspořádáním napájecího portu, řešením přechodu přizpůsobení kabel – konektor -  

substrát. Marker 1 je na frekvenci 5,3GHz s hodnotou -18 dB, marker 2 je na frekvenci 

5,6GHz s hodnotou -21,7 dB a marker 3 je na frekvenci 5,8GHz s hodnotou -17,8 dB. Jak si 

popíšeme dále u měření zisku, anténa je proti výpočtu mírně frekvenčně posunutá. 

 

 

Obrázek 23  Přizpůsobení vyrobené antény na analyzátoru 

4.2. Zisk antény 

Zisk antény jsme měřili komparační metodou s kalibrovanou anténou s předem známými 

vlastnostmi. Jako referenční antény byly použity kalibrované antény o zisku 10 dB 

s kalibračními body mimo jiné v hodnotách 5GHz, 5,5GHz a 6GHz. Naše vyrobená anténa 

dosahuje v celém sledovaném pásmu 5,3GHz až 5,8GHz minimálně 4 dB zisku dle zadání. 

Maximálního zisku dosahuje anténa na frekvenci 5,37GHz a to hodnoty 12,72 dB, což 

znamená oproti předpokladům ze simulace posun o 300MHz směrem dolů, ale při zachování 

předpokládaného maximálního zisku. V krajní frekvenci 5,3GHz je zisk 11,46 dB – označeno 

markerem 1 a na frekvenci 5,8GHz – marker 3 stále dosahuje hodnotu zisku okolo 7 dB. Lze 

říct, že anténa dosahuje hodnot předpokládaných simulací. Pokud bychom zvažovali 

komerční sériovou výrobu, museli bychom dále zohlednit vliv rozptylu parametrů substrátu 

na vlastnosti antény. FR4 má udávanou hodnotu εr v rozmezí 4,4 – 4,6. Což je přibližně 5% a 

tento rozptyl může i vzhledem ke změnám křivky na obrázku 70 způsobovat sledované 

frekvenční posunutí.  
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Obrázek 24 Zisk antény 

 

Potlačení signálu při opačné polarizaci. 

Pro naše srovnání jsem ještě měřil zisk antény při otočení s opačnou polarizací. Výsledek je 

na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Vidíme, že potlačení signálu dosahuje 

hodnoty -14,08dB na frekvenci 5,3GHz a nejlepší hodnoty -22,63dB dosahuje na frekvenci 

5,8GHz. Tyto hodnoty odpovídají běžně dostupným komerčním anténám. 

 

4.3. Směrová charakteristika vyrobené antény 

Směrovou charakteristiku jsme měřili na točně v bezodrazové komoře s krokem 5°. Data jsou 

uvedena v příloze. 

Realizované měření nám potvrzuje simulaci směrové charakteristiky, anténa má dva výrazné 

postranní laloky. Oproti simulacím má zhoršené vlastnosti v rozsahu 210° až 260°, kde 

vykazuje větší zisk nežli na simulacích. Další optimalizace před výrobou by zahrnovaly 

potlačení bočních laloků, úpravu designu pro potlačení signálu ze zadního směru -

 předozadního poměru a v případě potřeby další úpravy směrové charakteristiky ve prospěch 

co nejužšího hlavního laloku. 

 



28 

 

 
Obrázek 25  Vyzařovací charakteristika antény změřená 

4.4. Průsaky signálu do sousedních flíčků 

Souměrné uspořádání s využitím stejné vertikální polarizace pro celou sestavu.  

Vzhledem k mechanickým rozměrům měření probíhalo ve vzdálenosti středů 60mm až 

150mm.  

 
L [mm] 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

P1 [dB] -20,6 -19,7 -20,8 -23,2 -23,6 -24,8 -25,48 -25,8 -26,6 -27,3 

P2 [dB] -23,7 -22,3 -23,4 -26,9 -29,7 -32,6 -33,62 -34,2 -34,8 -35,2 
Tabulka 5 Průsak signálu do vedlejšího flíčku V+V+V 

 

Tabulka 5 nám společně s obrázkem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje skutečně 

naměřené hodnoty průsaku signálu do sousedního flíčku. Všechny prvky jsem uspořádal 

v jedné stejné polarizaci. Prvek A byl vzdálen od vysílače o vzdálenost L, prvek B byl 

vzdálen od vysílače o vzdálenost dvojnásobku délky L tak, abychom dodrželi symetrické 

rozložení prvků. 

Naměřený průsak signálu nám svým průběhem potvrzuje hodnoty zjištěné výpočtem.  U 

sondy P1 vidíme rovnoměrný pokles od vzdálenosti přibližně 90mm a dále. U sondy P2, která 

je vzdálenější vidíme výraznější pokles ve vzdálenosti odpovídající přibližně dvojnásobku 

vlnové délky. Ve vzdálenosti 130mm a dále už změna hodnoty poklesu úrovně signálu není 

tak výrazná. 
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Vertikální polarizace a natočený středový a krajní prvek 

Poslední měření pro zjišťování hodnot průsaku signálu probíhalo v konfiguraci antén 

Vertikální polarizace plus vzájemné pootočení prvků o 45° s umístěním středových prvků 

v ose. 

Tabulka naměřených hodnot č. Tabulka 6 je společně s obrázkem Obrázek 26 níže.  

 

L 

[mm] 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

P1 

[dB] 

0 0 -26,8 -31 -37,2 -34,9 -34,7 -34,7 -35,2 -34,8 

P2 

[dB] 

0 0 -33 -36 -37,2 -39,8 -46 -45,2 -40,8 -41,2 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty průsaku signálu pro uspořádání V+45-45 

Hodnoty byly vzhledem k mechanickým rozměrům zjišťovány až od vzájemné vzdálenosti 

prvků 80mm. 

 
 

Obrázek 26 Průsak signálu pro uspořádání V+45°-45° 

Na obrázku 68 vidíme pokles ve vzdálenosti odpovídající dvojnásobku vlnové délky. 

Na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je frekvenčně závislý průběh průsaku do 

vedlejšího flíčku 2 (světlejší čára) a průsak do flíčku 3 – tmavší čára. Je jasně patrné, že sonda 

umístěná v 3 flíčku je již za hranicí citlivosti měřícího přístroje, což jsem vzhledem 

k výsledkům simulace a dynamickému rozsahu měřicího přístroje očekával. 

Tímto můžeme považovat bod 5 zadání práce za splněný. 

5. VLIV SUBSTRÁTU NA VLASTNOSTI ANTÉNY 
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Mezi základní vlastnosti substrátů patří relativní permitivita εr a činitel dielektrických ztrát tg 

δ a jejich teplotní a frekvenční stálost. Teplotní a frekvenční stálost je zaručena technologií 

výroby. Jak je patrno z obrázku Obrázek 27, s rostoucí permitivitou se šířka flíčku zmenšuje. 

Výpočet jsem prováděl pro substrát FR4.  

 

 
Obrázek 27 Závislost šířky flíčku na εr  

Rozměry flíčku také významně ovlivňuje použitý materiál a jeho permitivita. Níže je uveden 

obrázek Obrázek 28 závislosti šířky flíčku na tloušťce substrátu pro různé materiály. Mnou 

používaný FR4, pro vzduch i pro materiál DICLad – speciální materiál určený pro 

vysokofrekvenční aplikace. 

 

 
Obrázek 28 Závislost šířky flíčku na tloušťce substrátu  

 

Z výše uvedených obrázků a výpočtů můžeme prohlásit, že tlustší substrát spolu s nižší 

relativní permitivitou dosahuje větší šířky pásma antény, avšak zároveň je dojde ke snížení 

zisku. Grafy vznikly vizualizací vzorců dle [17]. Tímto lze považovat bod 6 za splněný. 

6. MĚŘENÍ VLIVU TEPLOTY NA S11 
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Materiály používané pro flíčkové antény se vyznačují stálými vlastnostmi v rozsahu  

pracovních teplot. Z výpočtů prováděných dle  plyne, že na rozměry antény má vliv frekvence 

a relativní permitivita prostředí. Protože, jak jsem zmiňoval výše, jsou materiály pro RF 

struktury stabilní, nedochází ke kolísání parametrů se změnou teploty.  V tabulce Tabulka 7 je 

uveden vliv změny teploty na S11. Vidíme, že s teplotou se hodnoty nijak výrazně nemění, 

uvedené odchylky mohou být způsobeny nepřesností měření.  

 
t[°C] -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 

S11 [dB] -9,9 -9,2 -10,11 -9,7 -10,01 -10,33 -9,6 -9,5 -10 
Tabulka 7 Naměřené hodnoty závislost S11 na teplotě 

 

 

Měření probíhalo v naší firemní laboratoři, substrát byl chlazen na teplotu -20°C a posléze 

postupně rozehříván až k teplotě plus 60°C. Při měření jsme nezaznamenali výrazné odchylky 

související se změnou teploty. V reálném provozu je však nutno zamezit případné kondenzaci 

par a následnému vzniku námrazy na substrátu. Problematikou se podrobně zabývá [35] ve 

svém textu zaměřeném na vlastnosti antén navrhovaných na textilním substrátu, který je 

náchylný na pohlcování vzdušné vlhkosti a tím na změnu permitivity. Měření probíhalo na 

frekvenci 5,6GHz a zjištěné hodnoty jsou v souladu s hodnotami naměřenými ve VUS. Chybu 

měření odhaduji na ±3 dB. Tímto lze považovat cíl 7 za splněný. 
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7. ZÁVĚR 

V této práci jsem navrhnul a zkonstruoval planární mikropáskovou anténu se ziskem 4-12 dB 

na substrátu FR4 s využitím základního obdélníkového obrazce flíčku a uspořádal ji vhodně 

pro kombinaci MIMO 3x3 k dosažení maximální přenosové kapacity až 450Mbit/s. Simulací 

jsem zjistil optimální vzdálenosti flíčků a nalezl jsem oblasti rezonance pro danou frekvenci 

5,6GHz. 

 

Analyticky jsem ručně vypočetl předběžný tvar antény pro dané dielektrické hodnoty 

substrátu z katalogového listu. Odchylka rozměrů ručně počítané antény od simulované 

antény vznikla zjednodušením výpočtu a zaokrouhlováním. U takto vysoké frekvence má 

odchylka o 0,5mm  podstatný vliv na parametry antény. 

 

Z dostupných možností jsem vybral 3 optimalizační metody a jejich algoritmy pro 

optimalizaci tvaru flíčku a pro získání dat a závislostí vzdálenosti prvků a parametru S11 a 

průsaku signálu do vedlejšího prvku. Používal jsem metody Monte Carlo, Nelder-Mead, 

Coordinate search, kde u metody Nelder Mead jsem se zabýval i vlivem nastavení 

optimalizačních podmínek na výpočet. Každá z uvedených metod má svá pozitiva i negativa. 

V jednotlivých optimalizacích a v teoretické části popisuji výhody a nevýhody metod. 

Optimalizaci jsem prováděl pro hodnotu S11 a pro hodnotu intenzity pole v předem 

definovaném bodě. Při výpočtech jsem experimentálně zjistil, ověřil a následně aplikoval 

nutnost provádět optimalizaci pro více parametrů, nežli pro zadané 2, protože mezi rozměry 

antény existuje přímá závislost a optimálních hodnot zvolených parametrů jsem dosáhl 

postupnou optimalizací všech rozměrů. Při výpočtu se mi postupnou změnou optimalizačních 

parametrů a vyhodnocováním průběžných výsledků změnil původní tvar z vnořeného 

napájecího flíčku – napájení se zářezy do substrátu na tvar bez zářezů s napájecím výstupkem. 

 

Jako nejvhodnější uspořádání výsledného designu jsem zvolil antény pootočené o 45° vůči 

sobě, protože průsak signálu do sousedních prvků byl mnohem nižší, nežli u souhlasného 

uspořádání. 

Konečné uspořádání polarizací pro co největší potlačení signálu tedy doporučuji pro řazení 

pod sebou následující. Jeden prvek jako vertikální, druhý pootočený o 45° a třetí prvek 

v horizontální polarizaci. 

Zároveň jsem si ověřil, že průsak do okolních prvků je frekvenčně závislý, viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

 

Z hlediska hodnocení rozestupu mezi flíčky jsem dospěl pro konstrukční řešení dle obrázku 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ke vzdálenosti odpovídající alespoň 24mm, protože 

v daném okamžiku gradient poklesu průsaku signálu do sousedního prvku vykazuje největší 

změnu - pokles. Jak je patrno z obrázků je nutno při návrhu antény respektovat lokální 

maxima průsaku signálu způsobených rezonancí sousedního prvku.  

Při základní optimalizaci 2 flíčků jsem zjistil, že při rozteči 26,5mm jsou nejlepší hodnoty 

přizpůsobení antény a zároveň v této vzdálenosti je největší pokles průsaku signálu do 

sousedního flíčku. 

Minimálního průsaku do sousedního flíčku dosáhneme ve vzdálenosti středů 47,75mm, pak 

při zvětšování dochází vlivem rezonance opět k mírnému nárůstu a následnému dalšímu 

poklesu. 
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V uspořádání 3x3 největšího průsaku dosáhneme při umístění ve vzdálenosti středů 59,56mm. 

 

Blokové uspořádání antén. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Obrázek 20 znázorňuje, že pokud umístíme středy prvků 

této antény od sebe minimálně na vzdálenost dvojnásobku vlnové délky, k ovlivnění již příliš 

nedojde. 

 

Minimum průsaků do sousedních flíčků jsme zjistili při natočení středového bloku o 1,23rad 

což odpovídá přibližně 71°. Původní předpoklad natočení o 45° je ovlivněn nesymetrickou 

konstrukcí antény, která při simulaci a natočení zároveň vykazovala posuv v ose y.   

V laboratoři jsme ověřili, že průsak je nejmenší při rovnoměrném natočení o 45°. Z těchto 

zjištění vyplývá závěr, že optimální úhel natočení bude závislý na konkrétním designu antény. 

 

Základní parametry vyrobené antény jsem změřil ve své laboratoři, ve venkovním prostředí na 

skalárním analyzátoru a ve VUS n.o. Banská Bystrica. Měření dává dostatečný přehled o 

průběhu naměřených hodnot a chování antény. Při vyhodnocování měřených hodnot jsem 

kladl důraz na co nejpřesnější zjištění změn hodnot závislých proměnných před absolutní 

přesností hodnot. 

 

 

Použitý substrát FR4 není primárně určen pro vysokofrekvenční aplikace, avšak vzhledem ke 

svému hojnému rozšíření a levné výrobě je velmi výhodné jej používat pro výrobu antén 

v případech, kde rozměry a drobné nepřesnosti nehrají významnou roli. 

 

Vliv teploty na změnu přizpůsobení antény lze v běžných pracovních podmínkách zanedbat. 

Teplota by ovlivňovala přizpůsobení antény pouze tehdy, pokud by se změnou teploty 

docházelo ke změně relativní permitivity substrátu. 

 

Závěrem lze na základě praktických testů se zařízeními Mikrotik uvést, že při zvolení 

konstrukce 3x3 s vhodným nastavením rádiové karty lze dosáhnout ve venkovním prostředí 

města Ostravy modulační rychlosti 450Mbit/s s reálnou přenosovou kapacitou přes 280Mbit/s 

v pásmu 5,5-5,7GHz. Celá přenosová soustava je však velmi náchylná k zarušení cizími 

vysílači a poté dochází k razantnímu poklesu propustnosti. Proto výše uvedené řešení lze 

doporučit pouze do odlehlejších oblastí, kde může provozovatel lépe optimalizovat celou 

soustavu. 

 

Rozdíly mezi optimalizací v programech Comsol Multiphysics a CST studio. CST studio nám 

nabízí pouze základní možnosti nastavení optimalizace, což umožňuje velmi rychlý výpočet. 

Bohužel však bez jakýchkoliv možností kontroly vlastního procesu a bez možnosti 

případného zásahu do simulace. Comsol Multiphysics nám nabízí komplexní kontrolu nad 

vlastním modelováním a simulací. Doba výpočtu je však několikanásobně delší, nežli u CST 

Studio. Comsol nemá implementovánu v současnosti oblíbenou a hojně používanou metodu 

PSO. Výsledky získané simulací jednotlivými programy se však příliš neliší. Moduly 

Optimalizace a RF programu Comsol Multiphysics lze při dobrém pochopení metody výpočtu 

použít k návrhu antény a k optimalizacím vysokofrekvenčních struktur.  
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Použité optimalizační metody a postupy lze po mírné modifikaci používat pro jakékoliv 

frekvence a typy antén. Vždy je však nutno zohlednit správné nastavení výpočetních mezí 

MESHe a zejména nastavení penalty, Lagrangiánu a parametrů pro výpočet optimalizace. 
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