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Abstrakt 
Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních 

antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich 
přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba a možnost je vyrábět ve 
velkých sériích. Nevýhodou je u nich pak povětšinou nižší zisk a vznik povrchových vln 
v dielektrickém materiálu. Šíření povrchových vln je možno potlačit použitím 
dielektrického materiálu s elektromagnetickými zádržnými pásmy (EBG) namísto 
konvenčního substrátu. Mikropáskové antény na EBG substrátech jsou již několik let 
prezentovány v literatuře. Co však ještě publikováno nebylo a na co se zaměřuje tato 
disertační práce, je návrh takového materiálu pro potlačení povrchových vln na více 
kmitočtech, které by byly od sebe více vzdáleny, a tudíž by nebylo možné je pokrýt 
jedním širokým zádržným pásmem. Pro získání co nejlepších parametrů antén bude 
v práci využito také optimalizace některou globální metodou (genetické algoritmy, 
optimalizace rojem částic, optimalizace pomocí kolonie mravenců). 

Abstract 
Planar antennas are used in several technical applications. The family of planar 

antennas contains microstrip antennas, which are very popular due to the low weight, 
low profile, simple manufacturing and easy mass production. Lower gain and excitation 
of surface waves are disadvantages of microstrip antennas. The propagation of surface 
waves can be efficiently suppressed if the conventional substrate is replaced by an 
electromagnetic bandgap (EBG) substrate. Microstrip antennas on EBG substrates have 
been presented in an open literature for several years. Nevertheless, no published work 
is devoted to the design of EBG substrates, which can suppress surface waves at several 
frequencies those cannot be covered by a single bandgap. In order to reach optimum 
parameters of designed antennas, selected global optimization methods are applied 
(genetic algorithms, particle swarm optimization, ant colony optimization). 
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1. Úvod 

Trendem posledních let je prudký rozvoj komunikačních technologií prakticky ve 
všech oblastech lidské činnosti. Tím vznikají stále nové nároky na vývoj různých 
komunikačních komponentů se zlepšenými vlastnostmi. Začleněním inovovaných 
komponentů do komunikačního řetězce dosáhneme rychlejšího a kvalitnějšího přenosu 
stále větších objemů informací. 

Důležitým komponentem rádiového komunikačního řetězce je anténa. Cílem 
inovací antén je podstatné zlepšení jejich parametrů – impedančního přizpůsobení, 
zisku, dosažení požadované směrové charakteristiky, minimalizace rozměrů a výrobních 
nákladů, polarizační čistota vyzařované vlny, atd. [1]. Moderní antény musejí být rovněž 
schopny pokrýt široká nebo vícenásobná kmitočtová pásma. 

Nejnovější vývoj v oblasti antén ukazuje, že nejdůležitějším zdrojem inovací se 
stávají materiály, z nichž jsou antény vyrobeny. V případě planárních antén se jedná o 
skupinu meta-materiálů (materiálů, které se v přírodě samy od sebe nevyskytují). Do 
skupiny meta-materiálů rovněž řadíme substráty s elektromagnetickými zádržnými 
pásmy (EBG, Electromagnetic Band Gap). 

EBG substráty [2]–[12] jsou periodické kovové, dielektrické nebo kompozitní 
struktury, které vykazují ve frekvenční charakteristice díky periodičnosti propustná a 
zakázaná pásma pro jeden, dva nebo tři směry. Pokud struktura brání průchodu vln ve 
všech třech směrech, pak hovoříme o kompletním zakázaném pásmu. Narušíme-li 
periodicitu mřížky nějakým defektním prvkem (např. prvkem s jinou hodnotou 
permitivity), může se objevit přenosové pásmo i v kompletním zakázaném pásmu 
definovaném původní nenarušenou mřížkou. 

Prvky periodické mřížky (čtvercové, trojúhelníkové, šestiúhelníkové) mohou být 
vzduchové díry vyvrtané do dielektrické desky, válečky dielektrika umístěné ve vzduchu 
nebo obrazce vyleptané do pokovené strany dielektrického substrátu. Uvedené varianty 
vytvoření EBG struktury se pak přímo aplikují na klasický oboustranně pokovený 
substrát [2][3]. Cílem je potlačit šíření elektromagnetických vln substrátem a dosáhnout 
jejich vyzařování směrem kolmo k substrátu. EBG substráty lze použít rovněž jako krycí 
vrstvu antény, která zlepší směrovost a zvýší zisk. 

V další kapitole bude popsán dosavadní vývoj materiálů se zádržným pásmem. 
Následující kapitola definuje cíle disertační práce a navazující kapitoly postupné řešení 
vytýčených cílů. 

1.1 Dosavadní vývoj EBG struktur 

Šíření elektromagnetických vln v periodických strukturách popsal Floquet již 
v roce 1884 [2]. Floquetův teorém uvádí, že módy v periodické struktuře mohou být 
vyjádřeny jako superpozice množiny rovinných vln, jejichž vlnové vektory jsou popsány 
vztahem [2]: 

 Gkk nn += 0  , (1) 
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kde k0 je počáteční libovolný vektor, kn je vlnový vektor n-tého módu a G je reciproký 
mřížkový vektor. 

Floquetův teorém později zobecnil Bloch na vícerozměrné periodické struktury. 
Módy jsou popsány v Blochově vyjádření následovně [2] [4]: 

 )()()( RrueruerH k
ikr

k
ikr

k +==  , (2) 

kde Hk(r) je magnetické pole, k je vlnový vektor, r je polohový vektor, R je mřížkový 
vektor a uk(r) je periodická funkce se stejnou periodou jako krystal 

Blochovo vyjádření má důležitou vlastnost – rozdílné hodnoty k nevedou nutně 
k rozdílným módům. Mód s vlnovým vektorem k a mód s vlnovým vektorem (k + G) 
jsou tytéž módy, pokud G je reciproký mřížkový vektor. Následkem toho se zde 
objevuje redundance v označení k a můžeme se omezit pouze na konečnou oblast 
v reciprokém prostoru. 

Uvnitř této oblasti není možné přesunutí z jedné části prostoru do druhé přidáním 
reciprokého mřížkového vektoru G. Hodnoty k, které leží mimo tuto oblast, mohou být 
dosaženy z vnitřku oblasti přidáním G a jsou redundantně označeny. Tato oblast se 
nazývá Brillouinova zóna. 

Nejmenší oblast uvnitř Brillouinovy zóny, pro kterou nejsou směry vektoru 
k symetrické, se nazývá nerozložitelnou Brillouinovou zónou. Např. krystal se symetrií 
jednoduché čtvercové mřížky (Obr. 1) má čtvercovou Brillouinovu zónu. 
Nerozložitelná zóna je trojúhelníkový klín o ploše 1/8 Brillouinovy zóny vymezený 
body Γ, X, a M. Zbytek Brillouinovy zóny obsahuje redundantní kopie nerozložitelné 
zóny. 

 

Obr. 1  Čtvercová mřížka a Brillouinova zóna pro tuto mřížku. 
Modře je vyznačena nerozložitelná zóna. 

Nerozložitelná část Brillouinovy zóny umožňuje získat rozptylový diagram (Obr. 2) pro 
danou EBG strukturu, z kterého je jasně patrné, jestli navržená struktura pokrývá 
zádržným pásmem určité kmitočtové pásmo nebo ne. Z takto vypočtených rozptylových 
diagramů je pak možno sestavit tzv. mapy zádržných pásem [5]. Tyto mapy (Obr. 2) 
jsou vždy sestrojeny pro určitý typ mřížky a pro dané permitivity dielektrik. Na 
vodorovné ose je uveden poměr velikosti prvku a mřížkové konstanty (např. poloměr 
díry/mřížková konstanta), na svislé ose jsou pak hodnoty normovaného kmitočtu 
(kmitočet*mřížková konstanta / rychlost světla). 
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Obr. 2  Rozptylový diagram pro módy TE a TM (vlevo), mapa zádržných pásem 
pro vidy TE a TM (vpravo). Na svislé ose pro oba diagramy je vynesen 

normovaný kmitočet ωa/2πc, na vodorovné ose levého diagramu jsou hodnoty 
směrového vektoru a pro mapu vpravo je vynesen poměr r/a. 

Mapy zádržných pásem dovolují vypočítat parametry EBG struktury pro libovolný 
kmitočet daných permitivit dielektrik. 

Technologie EBG se v současnosti rozvíjí zejména díky své schopnosti vést a 
ovlivňovat elektromagnetické vlny. EBG struktury se využívají ve vysoce přesných GPS 
(Obr. 3), mobilních telefonech, Bluetooth, mikrovlnných filtrech či anténách 
integrovaných v oděvech. 

 

Obr. 3  Anténa pro GPS na materiálu EBG. 

V 80. letech minulého století byla poprvé zrealizována třírozměrná periodická struktura 
pracující na mikrovlnných kmitočtech. Byla vytvořena mechanickým vrtáním děr do 
desky z dielektrika. Takto vytvořený materiál zabraňoval šíření mikrovlnného záření do 
oblasti, v níž materiál v původním stavu bez periodických děr vlny propouští [1]. 
Popsaný uměle vytvořený materiál je obecně znám jako PBG (Photonic Band Gap). Na 
nižších, nefotonických kmitočtech pak hovoříme o materiálu EBG. 

1.2 EBG materiál vytvořený vrtáním děr do dielektrika 

Aplikace a vlastnosti EBG materiálu, který je vytvořen vyvrtáním děr do 
dielektrika a je tím pádem periodický ve dvou směrech, jsou popsány v [2] [3]. V [3] 
aplikují EBG materiál s trojúhelníkovou mřížkou na substrátu s permitivitou 10.2 pro 
kmitočet 9 GHz na mikropáskovou anténu. Ověření správnosti návrhu EBG materiálu je 
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realizováno pomocí mikropáskového vedení umístěného nad děrovaným substrátem a 
měřením přenosu a to pro případy vodorovné a svislé orientace vedení a pro případ 
vodorovné orientace, kdy je uprostřed substrátu umístěn defekt. Mikropáskové vedení je 
na jednom konci buzeno Gaussovým pulsem a na druhém konci je měřen přenos. 
Výsledky tohoto měření jsou na Obr. 4. V jeho levé části jsou znázorněny průběhy 
přenosu pro vodorovnou a svislou orientaci mikropáskového vedení. Jak je patrno, tak 
navržený EBG substrát vytváří zádržné pásmo přibližně v rozsahu 6 GHz až 10 GHz, 
přičemž pro vodorovnou orientaci mikropásku vychází pásmo širší, kdežto pro svislou 
je užší, ale potlačení je oproti vodorovnému umístění výraznější. Tedy je tímto 
zádržným pásmem pokryta frekvence 9 GHz, pro kterou byl EBG substrát navržen. Toto 
zádržné pásmo zde vzniká v důsledku destruktivních interferencí, které se objevují 
v substrátu díky periodicitě děr. V případě, že je permitivita jednoho prvku nahrazena 
jinou (u prvku uprostřed se vakuum nahradilo permitivitou 5.6), vytvoří se uprostřed 
zakázaného pásma přenosová špička přibližně na kmitočtu 7.75 GHz, jak je vidět 
v pravé části Obr. 4.  

 

Obr. 4 Frekvenční závislost přenosu s vyznačením šířek zakázaných pásem a 
znázorněním přenosové špičky při defektu v EBG substrátu 

Použití desky s vysokou hodnotou permitivity (v tomto případě 10) je značně výhodné. 
Při kombinaci dvou dielektrik s velkým rozdílem permitivit je šance vytvoření 
zakázaného pásma větší. Čím větší bude rozdíl permitivit, tím více se zakázané pásmo 
rozšíří (viz srovnání map zádržných pásem pro stejnou mřížku na Obr. 5). 

 

Obr. 5 Porovnání šířky zádržných pásem pro dva materiály – vlevo materiál 
s permitivitou 5, vpravo s permitivitou 11,4 
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Použití substrátu s vysokou hodnotou permitivity redukuje celkové rozměry 
antény. A pokud má materiál s vysokou permitivitou větší tloušťku, zvyšuje se tím 
širokopásmovost antény. Ovšem tato kombinace tlustého materiálu s vysokou 
permitivitou má i jednu negativní stránku: více energie zůstane vázáno uvnitř dielektrika 
v podobě tzv. povrchových vln, které snižují efektivitu antény a degradují směrový 
diagram [6]. Vznik povrchových vln je znázorněn na Obr. 6. Tyto povrchové vlny se 
budí u všech antén založených na dielektrických substrátech, protože nejnižší TM0 mód 
povrchových vln má nulový kritický kmitočet. Ten je možné vyjádřit pro ostatní módy 
povrchových vln ze vztahu [6]: 

 

14 00 −
=

rr
c h

n
f

µεµε
 , (3) 

kde h je tloušťka substrátu, ε0 a µ0 je permitivita a permeabilita vakua, εr a µr je relativní 
permitivita a permeabilita daného dielektrika, n = 0, 2, 4, … pro TM módy, n = 1, 3, 5, 
… pro TE módy. 

 

Obr. 6 Vznik a důsledky povrchových vln 

Potlačení nejnižšího módu TM0 opět na substrátu s permitivitou 10 je publikováno v 
[2], kde jsou využity vzduchové díry uspořádané do čtvercové mřížky. Poloměr děr a 
mřížková konstanta byly určeny z map zakázaných pásem pro TM módy. 
Z publikovaného rozložení elektrického pole je patrné, že šíření povrchových vln bylo 
pomocí této struktury potlačeno. Tím pádem došlo také k usměrnění směrové 
charakteristiky do směru kolmého k anténě a ke zvýšení zisku. 

Také druhý případ EBG substrátu složeného ze dvou dielektrik, tentokrát tedy 
dielektrické válce ve vzduchu, byl už publikován v [15]. Na širokopásmovou 
štěrbinovou anténu s postupnou vlnou na vzduchovém substrátu byla aplikována EBG 
struktura přidáním dielektrických válců do vzduchového substrátu. Anténa byla 
napájena mikropáskovým vedením, které bylo umístěno na spodní straně substrátu. 
Použitím EBG struktury se u této antény dosáhlo především zvětšení šířky pásma, jak je 
vidět na obrázku Obr. 7. 
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Obr. 7 Průběh činitele odrazu pro štěrbinovou anténu s postupnou vlnou 

Bohužel v posledních třech letech ustává publikování článků, kde jsou využity EBG 
struktury tvořené jenom dielektrickými materiály. Převládají EBG struktury tvořené 
periodicky se opakujícími metalickými obrazci, které jsou vyleptány v kovové vrstvě 
substrátu společně s vlastní flíčkovou anténou. O těchto strukturách se zmiňuje 
následující podkapitola. 

1.3 Zemní deska s vysokou impedancí 

Stejně jako periodicky provrtaný substrát může posloužit k potlačení povrchových 
vln v dielektriku tzv. zemní deska s vysokou impedancí (High Impedance Ground 
Plane, dále jen HIGP). Jedná se opět o periodickou strukturu. Tentokrát není substrát 
periodicky provrtán nebo složen z periodicky se opakujících pilířků dielektrika, ale na 
horní pokovené straně substrátu se vytvoří určitý periodický motiv. Většinou jsou to 
obdélníky nebo šestiúhelníky, které jsou pomocí pinů spojeny se zemní deskou 
(v literatuře se někdy tato struktura označuje pojmem hříbek – mushroom). Tato 
struktura (Obr. 8) může být dvouvrstvá nebo třívrstvá. Většinou se ovšem používá 
pouze struktura dvouvrstvá, protože třívrstvá struktura by byla velmi náročná z hlediska 
technologie výroby, z čehož by plynula vysoká výrobní cena. 

 

Obr. 8 Struktura HIGP se čtvercovýma destičkami; vlevo horní pohled, vpravo 
boční pohled 

HIGP představuje pro šíření elektromagnetických vln na všech kmitočtech uvnitř jejího 
zakázaného pásma vysokou povrchovou impedanci vzhledem k nízké impedanci 
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dokonale vodivé zemní desky. Z toho vyplývá, že povrch s vysokou impedancí vytváří 
zrcadlové proudy a odrazy, které jsou ve fázi se zdrojem [6]. 

Vyleptáním určitého motivu na vodivý povrch se mění jeho povrchová impedance 
a tím i vlastnosti povrchových vln [7]. Je dokázáno, že TM vlny se vyskytují na 
induktivním povrchu, jehož povrchová impedance je dána vztahem [7] 

 
ωε

αj
TMZS =)(  , (4) 

kde α je konstanta rozkladu, ω je úhlový kmitočet a ε je permitivita dielektrika. Naproti 
tomu TE vlny se objeví na kapacitním povrchu s impedancí [7] 

 
α
ωµj

TEZS

−=)(  , (5) 

kde µ je permeabilita dielektrika, α je konstanta rozkladu a ω je úhlový kmitočet. Tato 
povrchová impedance může být charakterizována pomocí paralelního rezonančního LC 
obvodu (Obr. 9). Na nízkých kmitočtech je induktivní a podporuje vznik TM vln, na 
vysokých kmitočtech je kapacitní a pomáhá vzniku TE vln. V blízkosti rezonančního 
kmitočtu je povrchová impedance velmi vysoká a vlny nejsou vázány k povrchu, ale 
vyzařují do okolního prostoru. V blízkosti rezonančního kmitočtu tedy mluvíme o 
zakázaném pásmu.  

 

Obr. 9 Vznik induktance a kapacitance na vysoko impedančním povrchu 

Dále jsou v [7] publikovány další typy EBG materiálů (např. „nerovná“ vodivá deska či 
zvlněná vodivá deska), je zde popsána experimentální metoda měření přenosu těchto 
struktur pomocí dvou koaxiálních sond a v neposlední řadě je zde diskutováno praktické 
využití těchto technologií při konstrukci antén. 

1.4 Superstrát 

EBG struktury nemusí mít za úkol jenom potlačovat povrchové vlny v substrátu 
antény, ale můžeme je využít i jako kryty antén za účelem fokusace směrové 
charakteristiky nebo třeba jako polarizátoru. Pro takové použití EBG struktury se vžil 
název „superstrát“. Tedy, v prvním případě má EBG struktura umístěná nad anténou 
funkci čočky, která usměrňuje hlavní lalok směrové charakteristiky a zvyšuje tím 
směrovost a zisk antény. Pokud je navíc i substrát antény tvořen EBG strukturou [8], 
vzniká anténa, jejíž směrovost se blíží maximální možné teoretické hodnotě pro 
aperturovou anténu podle vztahu [8]  

 
2max

4

λ
πA

D =  , (6) 

kde A je velikost apertury antény a λ je vlnová délka ve vakuu. Na Obr. 10 je 
znázorněna mikropásková anténa na HIGP včetně superstrátu vytvořeného vyvrtáním 
vzduchových děr do dielektrika. 
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Obr. 10 Mikropásková anténa na HIGP se superstrátem 

V druhém případě je superstrát využit jako prostředek pro získání antény s kruhovou 
polarizací [10]. K získání kruhově polarizované vlny se využívá dvou řad paralelních 
kovových vodičů, které jsou od sebe vzdáleny přibližně λ0/4 (Obr. 11). Dopadající 
rovinnou vlnu můžeme považovat jako součet dvou složek, horizontálně polarizované 
vlny a vertikálně polarizované vlny. U horizontálně polarizované vlny je elektrické pole 
E kolmé ke kovovým vodičům a bude se tudíž šířit bez odrazů a změny fáze přes tyto 
dvě vrstvy vodičů. Naopak vertikálně polarizovaná vlna má elektrickou složku E 
paralelní s vodiči a tím pádem se její fáze posune o 45° na každé vrstvě.  

 

Obr. 11 Polarizátor 
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2.  Cíle disertace 

Z popisu dosavadního vývoje je zřejmé, že vývoj a výzkum elektromagnetických 
struktur se zádržnými pásmy se zatím soustředil pouze na jejich využití při potlačení 
povrchových vln planárních antén s jedním pracovním kmitočtem. To znamená, že 
nebyly řešeny EBG struktury pro potlačení povrchových vln v případě více-pásmových 
antén. 

Předkládaná disertační práce se soustřeďuje na výzkum praktického využití EBG 
struktur pro zlepšení parametrů vícepásmových planárních antén. Konkrétní cíle 
disertace lze shrnout do následujících bodů: 

• Metodika návrhu více-pásmových planárních antén na vícepásmových EBG 
substrátech. Metodika zahrnuje samotný návrh EBG substrátů pro dvou-a tří-
pásmovou planární anténu, návrh antény ve vhodně zvoleném komerčním 
softwaru a následné experimentální ověření návrhu. 

• Metodika komplexní globální optimalizace antén na EBG substrátech. Metodika 
zahrnuje sestavení optimalizačního algoritmu založeného na jedné z globálních 
metod (genetické algoritmy, roj částic, kolonie mravenců) a jeho aplikaci na 
komplexní návrh anténní struktury. 
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3.  Návrh a simulace EBG substrátů 
Tato kapitola se zaměřuje na první cíl disertace, tedy na návrh EBG substrátu pro 

více-pásmové antény. Návrh EBG substrátu bude vycházet z publikovaného atlasu map 
zádržných pásem. Antény na substrátu se zádržným pásmem budou simulovány a jejich 
výsledky srovnány s výsledky antén na klasických substrátech. 

3.1 Návrh EBG substrátu 

Návrh samotného EBG substrátu bude vycházet, jak už bylo zmíněno, z atlasu 
map zádržných pásem [5], který obsahuje mapy zádržných pásem pro kombinace 
různých permitivit se vzduchem u tří typů mřížek. V každé mapě jsou pak zobrazena 
zádržná pásma pro módy TE, TM nebo jejich kombinaci. Proto v prvním kroku návrhu 
musí být ujasněno, které módy má struktura potlačovat. Podle požadavků na potlačení 
vln a podle permitivity dielektrického materiálu (druhým materiálem bude vzduch) se 
rozhodne, zda bude výhodnější použít mapu zádržných pásem pro vzduchové díry 
v dielektriku nebo mapu pro dielektrické válečky ve vzduchu. Tento výběr mezi dvěma 
variantami je také závislý na periodickém uspořádání prvků – mřížce (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Základní typy mřížek s vyznačením jejich hlavních parametrů 

Pro různé kombinace různých permitivit materiálů se vzduchem se dosahuje jiných šířek 
zádržných pásem pro potlačení vidů TE a TM. A platí, že čím větší je rozdíl kombinace 
dielektrického materiálu a vzduchu, tím větší šířku bude mít zádržné pásmo (viz Obr. 
5). Také každý typ mřížky se hodí pro potlačení jednotlivých módů různě. 

Pokud je ujasněn typ mřížky pro návrh EBG substrátu, pak se podle oblasti 
zádržného pásma pro požadovaný mód odečte z vodorovné osy poměr r/a a ze svislé 
poměr fa/c (nebo ωa/2πc), který představuje normovaný kmitočet. Je vhodné tyto 
poměry odečítat tak, aby odečtené hodnoty ležely přibližně uprostřed zádržného pásma. 
Z těchto dvou poměrů se určí mřížková konstanta a a poloměr r pro kmitočet f, který by 
měl být požadovaným kmitočtem potlačení povrchových vln. Tento postup vypadá 
velmi jednoduše. Bohužel v případech materiálů s vyššími hodnotami permitivity se 
v mapě objevuje více oblastí, v kterých by měly být povrchové vlny potlačeny (viz Obr. 
13) a vzniká zde otázka, kterou oblast je vhodné využít. Platí, že oblasti s vyššími 
hodnotami normovaných kmitočtů mají šířku použitelného zádržného pásma menší 
oproti oblasti s nejmenšími hodnotami normovaného kmitočtu. Proto v dalších 
podkapitolách uvedu srovnání výsledků jednoduchých struktur, kdy bylo jednou použito 
první zádržné pásmo vzniklé mezi prvním a druhým módem, a podruhé třetí zádržné 
pásmo vzniklé mezi pátým a šestým módem. 
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Obr. 13 Mapa zádržných pásem pro díry v dielektriku o permitivitě 20. 

 

3.2 Všesměrový monopól s EBG substrátem 

V této podkapitole budou srovnány výsledky pro anténu typu monopól na EBG 
substrátu, který v prvním případě potlačoval povrchové vlny prvním zádržným pásmem 
a v druhém případě třetím zádržným pásmem. Monopól byl vybrán z důvodu 
všesměrového vyzařovacího diagramu. Měl by tedy přímo vyzařovat do substrátu. 

Pro první případ byl zvolen dielektrický materiál o permitivitě 5 a tloušťce 5 mm, 
do kterého budou vrtány díry. Z map zádržných pásem pro tuto kombinaci a potlačení 
vidu TM byl odečten poměr r/a = 0,5 a poměr fa/c = 0,4. Pak byla pro kmitočet 
10,88 GHz spočítána mřížková konstanta 11,03 mm a poloměr děr 5,515 mm. Mapa, 
z které bylo odečítáno, je zobrazena na Obr. 14.  

Správnost návrhu a existence zakázaného pásma byla ověřena ve dvou 
programech, a to v programu MIT Photonic Bands (MPB) a v programu CST 
Microwave Studio (CST). V obou programech byl spočítán rozptylový diagram a 
vzájemně byl porovnán. Jak je vidět z  Obr. 15, diagramy z obou programů se liší jen 
nepatrně a kmitočet 10,88 GHz leží v zádržném pásmu. 
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Obr. 14 Mapa zádržných pásem pro díry v dielektriku o permitivitě 11,4  

 

 
Obr. 15 Srovnání rozptylových diagramů získaných z programů CST a MPB 

Délka monopólu byla volena stejně jako tloušťka použitého dielektrického materiálu, 
tedy 5 mm. Díky tomu monopól pracoval na kmitočtu 10,88 GHz. Ovšem vyvrtáním děr 
do dielektrika se mírně změnily jeho vlastnosti. Bylo tedy nutné úpravou tloušťky 
substrátu a změnou délky monopólu doladit rezonanci monopólu zpět na kmitočet 
10,88 GHz. Tím se zmenšila tloušťka substrátu na 4,6 mm. 

Na Obr. 16 je pohled na anténu na EBG substrátu. Na Obr. 17 je pak zobrazeno 
impedanční přizpůsobení antény bez EBG substrátu a s EBG substrátem. Je zde vidět, 
že došlo k viditelnému zhoršení přizpůsobení na kmitočtu 10,88 GHz. Také se zde 
objevila další rezonance, a to na kmitočtu 14,1 GHz.  
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Obr. 16  Monopól s EBG substrátem 

Na Obr. 18 jsou zobrazeny trojrozměrné směrové charakteristiky. Je patrné, že se 
použitím EBG substrátu hlavní laloky vyzařovacího diagramu sloučily a neleží už 
v rovině substrátu. Také zisk se zvýšil o 2 dB. Bohužel stále je dost velká část energie 
vyzařována v rovině substrátu (viz boční laloky). Tento problém může být řešen 
použitím více řad děr. 

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

8 9 10 11 12 13 14 15 16

f [GHz]

S
11

 [d
B

]

diel diel + EBG  
Obr. 17  Průběh činitele odrazu S11 pro monopól na klasickém substrátu (modrá) 

a na EBG substrátu (fialová). 

Srovnání směrových charakteristik v polárním tvaru je vykresleno na Obr. 19. 
Dvojrozměrná charakteristika odpovídá řezu trojrozměrné charakteristiky pro ϕ = 45°. 
Je to řez v maximech hlavního laloku antén. Směr osy z vyznačuje úhel 0°. Z tohoto 
zobrazení je vidět, že se hlavní laloky v případě antény na EBG substrátu nacházejí nad 
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anténou, kdežto v případě antény na klasickém substrátu byly hlavní laloky rozděleny do 
obou poloprostorů nad a pod anténu. Také zisk se zvýšil přibližně třikrát. 

 
Obr. 18  Trojrozměrné vyzařovací charakteristiky monopólu na klasickém substrátu 

(vlevo) a na EBG substrátu (vpravo) 

Parametry výše popsané dielektrické struktury byly ještě jednou ověřeny pomocí 
dvourozměrného modelu vytvořeného v programu Comsol Multiphysics. Struktura 
v tomto programu byla modelována s nulovou výškou a výstupem byl graf činitele 
přenosu (Obr. 20). Tento výpočet potvrdil správnost navržené EBG struktury: šířka 
zádržného pásma a jeho centrální kmitočet se příliš neliší od hodnot získaných 
z programů CST a MPB (šířka pásma je brána pro pokles činitele odrazu na vstupu 
antény o 10 dB). Také z rozložení magnetického pole na Obr. 21 je zřejmé, ze srovnání 
s jinými kmitočty, potlačení šíření vln ve struktuře na kmitočtu 11,3 GHz 

 
Obr. 19  Porovnání vyzařovacích charakteristik monopólu na klasickém substrátu 

(zelená křivka) a na EBG substrátu (červená křivka) v polárním zobrazení 

Zajímavé je také zjištění, že v tomto případě EBG substrát pro potlačení módů TM 
redukoval ve větší míře šíření povrchových vln substrátem, přestože monopól pracoval 
na kmitočtu 10,9 GHz. Přitom podle vztahu (3) by se měl substrátem antény na tomto 
kmitočtu šířit mód TE. Ale při použití EBG substrátu navrženého pro redukci TE módu 
nebylo zřetelné žádné výrazné potlačení vln v substrátu. 
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Obr. 20  Průběh činitele přenosu S21 z programu Comsol 

V druhém případě byl zvolen materiál o permitivitě 20 a tloušťce 3,125 mm, do kterého 
byly taktéž vyvrtány díry. Z mapy pak byl odečten pro potlačení vidu TM poměr fa/c = 
= 0,2 a poměr r/a = 0,5. Pro pracovní kmitočet 2 GHz potom vyšla mřížková konstanta 
a = 30 mm a poloměr děr r = 15 mm. Z vypočítaného přenosu struktury (Obr. 22) byl 
zjištěno, že do kmitočtu 8 GHz by měly pracovat čtyři zádržná pásma. Bylo zvoleno 
třetí zádržné pásmo v pořadí s kmitočtovým rozsahem 6,6 GHz až 7,0 GHz. Monopól 
byl naladěn na střední kmitočet tohoto pásma 6,8 GHz. Po získání výsledků pro 
monopól na klasickém substrátu byl uvažován substrát se zádržným pásmem, v němž 
byly kolem monopólu vyrobeny tři řady děr. Po dokončení výpočtu byly výsledky 
porovnány. 

 

Obr . 21 Rozložení z-ové složky intenzity magnetického pole 
na kmitočtech 10,0 GHz (vlevo), 11,3 GHz (uprostřed) a 13,0 GHz (vpravo). 

Na obrázku Obr. 23 je zobrazeno srovnání průběhů činitele odrazu S11. Na pracovním 
kmitočtu 6,8 GHz se impedanční přizpůsobení antény na EBG substrátu zlepšilo oproti 
anténě na klasickém substrátu. 
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Obr. 22  Průběh činitele přenosu S21 pro EBG strukturu 

s parametry a = 30 mm, r = 15 mm. 

Při porovnání směrových charakteristik obou antén v trojrozměrném zobrazení (Obr. 
24) a v polárním zobrazení v řezu 45° (Obr. 25; směr osy z značí úhel 0°) je tentokrát 
velmi patrný vliv EBG substrátu. Zatímco monopól na klasickém substrátu vyzařuje 
prakticky všesměrově a s velmi malým ziskem, monopól obklopený EBG strukturou 
vyzařuje téměř do osy z a zisk v ose z se u něho několikanásobně zvýšil. 
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Obr. 23  Průběh činitele odrazu S11 pro monopól na klasickém substrátu (modrá) 

a na EBG substrátu (fialová). 
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Obr. 24  Trojrozměrné vyzařovací charakteristiky monopólu na klasickém substrátu 
(vlevo) a na EBG substrátu (vpravo) 

 

Obr. 25  Porovnání vyzařovacích charakteristik monopólu na klasickém substrátu 
(zelená křivka) a na EBG substrátu (červená křivka) v polárním zobrazení. 

3.3 Mikropáskové antény na EBG substrátu 

Další možností využití substrátů se zádržnými pásmy je konstrukce 
mikropáskových (nebo také flíčkových) antén. I pro mikropáskové antény budeme 
diskutovat příklady, kdy bude návrh vycházet z prvního zádržného pásma, a pak příklad, 
kdy anténa bude pracovat na kmitočtu ležícím uvnitř vyššího zádržného pásma. 

Stejným postupem jako v prvním případě předchozí podkapitoly byl navržen EBG 
substrát pro mikropáskovou anténu, která byla umístěna na 2,54 mm tlustém substrátu o 
permitivitě 11,4, byla napájena koaxiální sondou a pracovala na kmitočtu 3 GHz. 
Výpočtem dle vzorce (3) by se měly v substrátu antény budit TM módy. Na základě 
tohoto byl navržen EBG substrát s děrami vyvrtanými do čtvercové mříže s mřížkovou 
konstantou 30 mm a poloměrem děr 15 mm. Anténa na klasickém substrátu i anténa na 
EBG substrátu byly velmi dobře impedančně přizpůsobeny, což je vidět z grafu činitele 
odrazu na Obr. 26. Ze zobrazení trojrozměrných směrových charakteristik (Obr. 27) je 
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patrné, že v tomto případě je potlačení povrchových vln EBG substrátem minimální a 
stále je nejvíce energie vyzářeno do substrátu. 
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Obr . 26  Srovnání průběhů činitele odrazu S11 mikropáskové antény 
   na klasickém substrátu (modrá) a na EBG substrátu (fialová). 

Výše popsaná mikropásková anténa byla napájena koaxiální sondou. Níže popsaná 
mikropásková anténa na EBG substrátu byla napájena přes aperturu v zemní desce a její 
rozměry přesně odpovídaly rozměrům publikovaným v [14]. Tento model byl stejně 
jako v předešlém případě modelován a simulován v prostředí programu CST, kdežto 
publikovaný model byl simulován v programu Ansoft HFSS. Z porovnání činitelů 
odrazu S11 (Obr. 28) je patrná shoda v rezonančním kmitočtu přibližně 15,25 GHz, ale 
oproti simulacím v CST se v publikovaných výsledcích činitele odrazu objevuje ještě 
jedna rezonance přibližně na kmitočtu 14,3 GHz. Nicméně hlavním pracovním 
kmitočtem má být kmitočet 15,4 GHz a tady se oba modely shodují. Co se týče 
směrových diagramů (Obr. 29), i tady se oba modely prakticky shodují. Bohužel, 
ze zobrazení směrové charakteristiky pro rovinu E je patrné, že stále velké množství 
energie je vyzařováno do substrátu. 

 

Obr. 27  Směrové charakteristiky mikropáskové antény na klasickém substrátu (vlevo) 
a na EBG substrátu (vpravo) 
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Obr. 28  Srovnání činitele odrazu S11 modelované antény a publikované antény (plná 

čára klasický substrát, čárkovaná čára EBG substrát) 
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Obr. 29  Srovnání vyzařovacích diagramů modelované antény a publikované antény 

pro rovinu H (nahoře) a rovinu E (dole) 
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Jak je možno vidět z prvních dvou příkladů mikropáskových antén, tak zde EBG 
substrát povrchové vlny potlačuje jen minimálně. Připomeňme, že je zde využito 
prvního možného zádržného pásma. Proto je v následujícím příkladu využito vyšší 
zádržné pásmo, které by mělo stejně jako v případě všesměrového monopólu mít 
výraznější vliv na potlačení povrchových vln v substrátu. 

Obě dvě výše popsané mikropáskové antény měly obdélníkový motiv. Následující 
mikropásková anténa má kruhový motiv a střední kmitočet jejího pracovního pásma je 
5,175 GHz. Tato anténa je umístěna na materiálu s permitivitou 20 a tloušťkou 
3,125 mm. Takto vysoká permitivita spolu vakuem vytvoří velký dielektrický kontrast a 
umožní vznik i vyšších zádržných pásem pro vyšší kmitočty. Vzhledem k tomu, že pro 
takto vysokou permitivitu se nedá přesně určit, jaký typ vlny se bude substrátem šířit, 
byl navržen EBG substrát jak pro potlačení módů TM, tak pro potlačení módů TE. Opět 
se vycházelo z prvního zádržného pásma, ale poměr fa/c byl volen tak, aby některé 
z vyšších zádržných pásem pokrylo pracovní kmitočet antény. Potom tedy vyšla pro 
EBG strukturu s trojúhelníkovou mřížkou, která má potlačovat TE vlny, mřížková 
konstanta a = 46,15 mm a poloměr děr r = 21,7 mm. Pro potlačení TM vln nejlépe 
vycházela čtvercová mřížka s mřížkovou konstantou a = 32,6 mm a poloměrem děr r = 
= 16,3 mm. Byla tedy simulována mikropásková anténa s kruhovým motivem na 
klasickém substrátu, na substrátu EBG se čtvercovou mřížkou a na substrátu EBG 
s trojúhelníkovou mřížkou. Získané výsledky simulací byly vzájemně porovnány a to 
z hlediska impedančního přizpůsobení, tvaru vyzařovacího diagramu a dosaženého 
zisku. 
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Obr. 30  Srovnání činitele odrazu S11 antény na klasickém substrátu (modrá), 
EBG substrátu s potlačením TM módu (růžová) a EBG substrátu 

s potlačením TE módu (červená) 

Ze srovnání činitele odrazu je zřejmé, že anténa byla ve všech případech velmi dobře 
impedančně přizpůsobena (Obr. 30). Také co se týče tvaru vyzařovací charakteristiky, 
potvrdil se předpoklad formulovaný pro výše modelovaný všesměrový monopólu, který 
byl navržen taktéž na materiálu s permitivitou 20, a bylo u něj použito vyšší zádržné 
pásmo. I v tomto případě EBG substrát potlačil velmi dobře povrchové vlny 
v dielektriku a nasměroval hlavní lalok vyzařovací charakteristiky do směru kolmého 
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k rovině antény (Obr. 31). To platí pro oba použité EBG substráty, kdy jeden potlačoval 
vlny módu TM a druhý vlny módu TE. Bohužel jsou ve směrových diagramech patrné i 
boční laloky, které by mohly být více potlačeny další řadou děr, což by ale dále zvětšilo 
celkové rozměry antény. 

 

Obr. 31  Směrové charakteristiky mikropáskové antény na klasickém substrátu (vlevo), 
na EBG substrátu potlačujícím vlny módu TM (uprostřed) a na EBG substrátu 

potlačujícím vlny módu TE (vpravo)  

Pokud by se měl srovnat zisk pro požadovaný směr vyzařování antény do osy z, pak se i 
v těchto dvou případech použití EBG substrátu dosáhlo zajímavých hodnot. U antény 
umístěné na EBG substrátu s potlačením vlny módu TM došlo k navýšení zisku 
z hodnoty 0 dB na hodnotu 6,5 dB, u antény s EBG substrátem pro potlačení vln módu 
TE na hodnotu 8,4 dB (Obr. 32). 

Celkové rozměry obou antén na EBG substrátech byly srovnatelné. Přesto byly 
pro potlačení vln módu TM použity čtyři řady děr oproti třem řadám pro potlačení vln 
módu TE. Je nutno také podotknout, že těchto velmi dobrých výsledků bylo dosaženo 
při umístění mikropáskové antény dovnitř materiálu, a to asi o 1 mm níže od povrchu. 
Při normálním umístění antény na povrchu k potlačení povrchových vln docházelo jen 
v menší míře a anténa nezářila do požadovaného směru osy z. 

Také u poslední flíčkové antény (opět s obdélníkovým motivem) bylo EBG 
strukturou téměř dosaženo požadovaného směru vyzařovacího diagramu. Bylo využito 
poznatku z předchozího případu kruhového flíčku. Flíček byl v tomto případě více 
zanořen do dielektrického materiálu s cílem dosáhnout větší míry potlačení a směrování 
elektromagnetických vln do žádoucího směru. 

Flíčková anténa byla navrhována na dielektrickém materiálu Arlon AR1000 
s permitivitou 9,8, koeficientem ztrát 0,003 a tloušťkou 3,125 mm. Pracovní kmitočet 
antény byl 7 GHz. Po přibližném výpočtu rozměrů flíčku a mírném doladění v softwaru 
byly rozměry flíčku pro daný kmitočet: délka 12,5 mm, šířka 7,2 mm, poloha napájecí 
sondy 1,55 mm od středu flíčku na jeho delší ose. Rezonanční délka flíčku v tomto 
případě není rovna polovině vlnové délky, jak bývá obvyklé, ale délka flíčku přibližně 
odpovídá celé vlnové délce, aby vliv EBG struktury na podobu vyzařovacího diagramu 
byl co nejvíce patrný. Celkový rozměr antény byl s ohledem na vypočítané parametry 
EBG struktury stanoven na (250 x 250) mm. 
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Obr. 32  Srovnání směrových charakteristik mikropáskové antény v polárním tvaru pro 
rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole).  

Výsledky analýzy (impedanční přizpůsobení a směrové charakteristiky) jsou zobrazeny 
na Obr. 33 a Obr. 34 a odpovídají poloze flíčku na povrchu substrátu. Je patrné, že 
anténa je velmi dobře přizpůsobena. V případě směrových charakteristik se potvrdila 
domněnka, že anténa nebude vyzařovat do směru kolmého k rovině substrátu. 

Kvůli ověření získaných výsledků z programu CST MWS byly modely antén 
analyzovány také v Ansoft HFSS, což je komerční software pro elektromagnetickou 
analýzu, který pracuje s rozdílnou výpočetní metodou (metoda konečných prvků) než 
CST MWS (metoda konečných diferencí). 
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Obr. 33  Průběh činitele odrazu S11 antény na klasickém substrátu. 
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Obr. 34  Směrové charakteristiky mikropáskové antény na klasickém substrátu 

v kartézském zobrazení na kmitočtu 7 GHz pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole).  
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Obr. 35  Směrová charakteristika mikropáskové antény na klasickém substrátu 
v trojrozměrném zobrazení na kmitočtu 7 GHz.  

 

Obr. 36  Zobrazení normálové složky elektrického pole Ez antény na klasickém 
substrátu na kmitočtu 7 GHz.  
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Abychom docílili vyzařování do směru kolmého k rovině substrátu, musel být 
klasický substrát antény nahrazen EBG strukturou. Zde se při jejím návrhu opět využilo 
zádržné pásmo ležící v rozptylovém diagramu mezi vyššími vidy TM. Pro poměr r/a = 
= 0,5 vyšla mřížková konstanta a = 31,2 mm a poloměr děr r = 15,5 mm. Po výpočtu 
v programu MPB byla šířka výsledného zádržného pásma 1,1 %. 

Po odsimulování flíčkové antény na EBG substrátu (flíček byl umístěn stále na 
povrchu substrátu) se podle níže prezentovaných výsledků (Obr. 37, Obr. 38) 
vyzařování antény příliš k lepšímu nezměnilo. Došlo pouze ke sjednocení některých 
vyzařovacích laloků, k mírnému vyhlazení charakteristik a zvýšení zisku. Je to 
způsobeno tím, že flíček září do objemu substrátu mnohem méně než např. monopól 
(viz výše). Tím pádem efekt EBG struktury nemá takový význam. 

Toho, aby flíček více zářil do substrátu, bylo dosaženo jeho zanořením. Zanoření 
bylo provedeno zdvojnásobením tloušťky dielektrického materiálu na hodnotu 6,25 mm. 
Flíček byl umístěn stejně jako před zanořením ve výšce 3,125 mm. Po doladění antény 
na požadovaný kmitočet a dosažení dobrého impedančního přizpůsobení (Obr. 41) se 
změnily rozměry flíčku: délka flíčku byla 13,32 mm, šířka flíčku se rovnala 8 mm, 
poloha napájení byla 4,73 mm. 

Ve výsledcích simulace se projevilo umístění flíčku dovnitř substrátu, jak je 
zřejmé ze směrových charakteristik (Obr. 42). Na nich je jasně patrné, že hlavní lalok 
leží téměř ve směru osy z, a také zisk antény v hlavním laloku se zvětšil přibližně o 
5 dB. I nadále jsou na směrových charakteristikách zřetelné boční laloky, které by 
ovšem mohly být potlačeny větší tloušťkou dielektrického materiálu s EBG strukturou 
nad anténou. 
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Obr. 37  Průběh činitele odrazu S11 antény na EBG substrátu (flíček na povrchu).  

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180

Theta [°]

G
 [d

B
]

MWS HFSS
 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180

Theta [°]

G
 [d

B
]

MWS HFSS  
Obr. 38  Směrové charakteristiky mikropáskové antény na EBG substrátu v kartézském 

zobrazení na kmitočtu 7 GHz pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 
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Obr. 39  Směrová charakteristika mikropáskové antény na EBG substrátu 
v trojrozměrném zobrazení na kmitočtu 7 GHz. 

 

Obr. 40  Zobrazení normálové složky elektrického pole Ez antény na EBG substrátu na 
kmitočtu 7 GHz. 
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Obr. 41  Průběh činitele odrazu S11 antény na EBG substrátu (flíček zanořen). 
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Obr. 42  Směrové charakteristiky antény zanořené do EBG substrátu v kartézském 

zobrazení na kmitočtu 7 GHz pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 
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Obr. 43  Směrová charakteristika mikropáskové antény zanořené do EBG substrátu 
v trojrozměrném zobrazení na kmitočtu 7 GHz. 

 

Obr. 44  Zobrazení normálové složky elektrického pole Ez antény zanořené do EBG 
substrátu na kmitočtu 7 GHz. 
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3.4 Dvou-pásmová EBG struktura 

Z výsledků předchozí podkapitoly je zřejmý vliv EBG struktury ve formě děr na 
vyzařovací diagram antény. Ve všech těchto případech byla EBG struktura umístěna 
v těsné blízkosti vyzařujícího elementu, kterým byla povětšinou flíčková anténa s 
jedním pracovním pásmem. Pro antény s více pracovními pásmy by mohla být řešením 
kombinace dvou EBG struktur poskládaných za sebe, kdy by bližší EBG struktura 
potlačovala šíření povrchových vln na nižším kmitočtu a vzdálenější na vyšším 
kmitočtu, nebo naopak. Takové řešení bude asi jediné možné. Pokud se totiž využije pro 
návrh EBG struktury zádržné pásmo nacházející se mezi vyššími módy v disperzním 
diagramu, nebude jeho šířka nikdy dostatečně velká, aby pokryla oba pracovní kmitočty 
antény. 

Pro výpočty byly použity dvě jednoduché flíčkové antény. První anténa navržená 
na kmitočet 7 GHz byla převzata z předchozí podkapitoly. Druhá anténa pracující na 
kmitočtu 5,18 GHz byla nově navržena; její délka byla 16,46 mm a její šířka se rovnala 
9,3 mm. Napájení koaxiální sondou bylo umístěno do vzdálenosti 3,9 mm od středu 
flíčku. Pro flíček na EBG substrátu se délka změnila na 16.55 mm, šířka na 9.4 mm a 
napájení se posunulo na 3.75 mm od středu. Celkový rozměr desky antény byl 
540 mm x 540 mm. 

Obě výše popsané antény se postupně na dvoupásmovém EBG substrátu střídaly, 
aby byla jednoznačně prokázána funkčnost navržené EBG struktury. 
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Obr. 45  Srovnání průběhů činitele odrazu S11 antény na klasickém substrátu 
a na EBG substrátu na kmitočtu 5.18 GHz. 

Na Obr. 45 je porovnáno dosažené impedanční přizpůsobení pro anténu na klasickém 
substrátu a anténu na EBG substrátu. Z Obr. 46 (srovnání směrových charakteristik pro 
anténu na klasickém a na EBG substrátu) je patrné, že směrová charakteristika pro 
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anténu na EBG substrátu je jen nepatrně ovlivněna EBG strukturou. Je to dáno 
vzdáleností EBG struktury od flíčku. 
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Obr. 46  Srovnání směrových charakteristik mikropáskové antény na klasickém 
a na EBG substrátu v kartézském zobrazení na kmitočtu 5.18 GHz 

pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 

Nakonec byla anténa s EBG substrátem pokrývajícím pásmo 5,18 GHz doplněna o EBG 
strukturu pokrývající pásmo kolem kmitočtu 7 GHz, která byla umístěna těsně kolem 
flíčku, a EBG strukturou nad flíčkem (flíček zanořen), která byla identická se 
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substrátem a její výška byla 3,125 mm. Celková výška antény tedy byla 6,25 mm. 
Konečný model antény je zobrazen na Obr. 47. 

 

Obr. 47  Pohled shora na model antény zanořené 
do dvou-pásmové EBG struktury. 

Tato anténní struktura byla analyzována jak pro flíček pracující na kmitočtu 5,18 GHz, 
tak i pro flíček navržený pro kmitočet 7 GHz. Obr. 48 ukazuje dobré impedanční 
přizpůsobení pro oba případy. 

Na Obr. 49 jsou vykresleny směrové charakteristiky pro oba kmitočty. Je z nich 
zřejmé, že EBG struktura pro vyšší kmitočtové pásmo neovlivňuje vyzařování na nižším 
kmitočtu a naopak. U směrové charakteristiky na nižším kmitočtu je patrná mírná 
fokusace hlavních laloků a větší potlačení bočních laloků v rovině E i rovině H. 
Směrová charakteristika vyššího kmitočtu je pak totožná se směrovou charakteristikou 
v případě použití EBG struktury pouze pro jedno pásmo. Toto je nejvíce patrné při 
porovnání trojrozměrných vyzařovacích diagramů (viz Obr. 43 a Obr. 50). 



 37

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

f [GHz]

S
11

 [d
B

]

 

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

f [GHz]

S
11

 [d
B

]

 
Obr. 48  Průběhy činitele odrazu S11 antény s dvoupásmovým EBG substrátem 

a EBG superstrátem pro dolní pracovní pásmo (nahoře) a horní pracovní pásmo (dole). 
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Obr. 49  Směrové charakteristiky mikropáskové antény zanořené 
do dvou-pásmové EBG struktury v kartézském zobrazení 

na kmitočtu 5,18 GHz (nahoře) a 7,00 GHz (dole). 
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Obr. 50  Směrové charakteristiky mikropáskové antény zanořené 
do dvou-pásmové EBG struktury v trojrozměrném zobrazení 

na kmitočtu 5,18 GHz (nahoře) a 7,00 GHz (dole). 
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3.5 Dvoupásmová mikropásková anténa na EBG substrátu 

V podkapitole 3.3 byl simulacemi ve dvou programech prokázán vliv jednoduché 
EBG struktury na vyzařovací vlastnosti flíčkové antény, která měla jedno pracovní 
pásmo. Následující podkapitola pak popsala návrh a analýzu dvou-pásmové EBG 
struktury, jejíž vlastnosti byly testovány pomocí dvou různých flíčkových antén na 
kmitočtech 5,18 GHz a 7,00 GHz. Tato podkapitola má za úkol ověřit vlastnosti dvou-
pásmové EBG struktury dvou-pásmovou flíčkovou anténou. 

 

Obr. 51 Rozměry dvou-pásmové flíčkové antény pro kmitočty 5,18 GHz a 7,00 GHz. 

Jako výchozí je použita jedno-pásmová flíčková anténa s rezonančním kmitočtem 
5,18 GHz, jež byla popsána v podkapitole 3.4. Další pracovní pásmo 7,00 GHz bylo 
získáno vložením dvou štěrbin ve tvaru U proti sobě. Menší flíček pak byl napájen 
přímo z koaxiální sondy, větší pak mezerou mezi U štěrbinami. Celkové rozměry 
nového motivu antény na klasickém substrátu jsou zobrazeny na Obr. 51 a byly získány 
optimalizací přibližně vypočítaných rozměrů motivu antény. Šířka štěrbiny je 0,3 mm. 
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Obr. 52 Srovnání průběhů činitele odrazu S11 dvou-pásmové antény 

na klasickém a dvou-pásmovém EBG substrátu. 
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Na Obr. 52 je zobrazena kmitočtová závislost činitele odrazu S11. Z ní je vidět 
dobré impedanční přizpůsobení antény na obou kmitočtech. Směrové charakteristiky 
dvoupásmové antény jsou zobrazeny na Obr. 53 a Obr. 54. Opět je na nich patrný malý 
vliv EBG substrátu oproti klasickému substrátu jako tomu bylo v případě flíčkových 
antén s jedním pracovním pásmem. 
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Obr. 53 Srovnání směrových charakteristik dvou-pásmové antény 
na klasickém a na EBG substrátu v kartézském zobrazení 

na kmitočtu 5,18 GHz pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 
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Obr. 54 Srovnání směrových charakteristik dvou-pásmové antény 
na klasickém a na EBG substrátu v kartézském zobrazení 

na kmitočtu 7 GHz pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 

Stejně jako v případě antény s jedním pracovním pásmem by měla zvětšit vliv EBG 
substrátu EBG struktura umístěná těsně nad anténou v dostatečné tloušťce a se stejným 
rozložením periodicky se opakujících prvků. U jedno-pásmové antény popisované 
v předchozích kapitolách byla tloušťka EBG vrstvy nad flíčkem rovna tloušťce 
substrátu. Protože přidáním EBG struktury nad flíček dojde k rozladění pracovních 
kmitočtů a ke zhoršení impedančního přizpůsobení, je EBG struktura nad flíčkem 
navyšována postupně s postupným přizpůsobováním a dolaďováním kmitočtů. 

Na Obr. 55 je zobrazeno impedanční přizpůsobení dvou-pásmové flíčkové antény 
zanořené do dvou-pásmové EBG struktury. Flíček se nachází 1,175 mm pod povrchem. 
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Anténa je opět na pracovních kmitočtech dobře přizpůsobena, nicméně je zde oproti 
předchozím průběhům impedančního přizpůsobení navíc jedna rezonance nad 7 GHz. 
Tato anténní struktura ovšem nebyla optimalizována na impedanční přizpůsobení jako 
antény předchozí. 
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Obr. 55  Průběh činitele odrazu S11 dvou-pásmové antény s dvou-pásmovým EBG 

substrátem a EBG superstrátem. 

Obr. 56 ukazuje směrové charakteristiky pro oba pracovní kmitočty. V charakteristi-
kách je zřejmé mírné napřímení hlavních laloků oproti anténě jenom na EBG substrátu. 
Kvůli velké časové náročnosti simulací bohužel nemá superstrát stejnou tloušťku jako 
substrát. Pak by se daly lépe porovnat směrového charakteristiky dvou-pásmové a 
jedno-pásmové antény. 
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Obr. 56  Směrové charakteristiky dvou-pásmové antény 
s dvou-pásmovým EBG substrátem a  EBG superstrátem 

v kartézském zobrazení na kmitočtu 5,18 GHz (nahoře) a 7,00 GHz (dole). 

3.6 EBG struktura jako „superstrát“ 

V předchozích podkapitolách byly struktury EBG využívány jak v roli substrátu 
tak v roli superstrátu planárních antén. V této podkapitole jsou EBG struktury 
diskutovány zejména jako superstrát planárních antén, který má za úkol zúžit hlavní 
lalok a zvýšit zisk. 

Výchozí anténou byla mikropásková anténa na vzduchovém substrátu, který měl 
tloušťku 3,18 mm. Anténa byla napájena koaxiální sondou a pracovala na kmitočtu 
5 GHz. Na obrázku Obr. 57 je zobrazeno impedanční přizpůsobení a na Obr. 58 pak 
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trojrozměrné zobrazení vyzařovací charakteristiky. Anténa na tomto vzduchovém 
substrátu byla velmi dobře impedančně přizpůsobena a dosahovala zisku přibližně 9 dB. 
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Obr. 57  Průběh činitele odrazu S11 antény bez superstrátu. 

 

Obr. 58 Trojrozměrná směrová charakteristika mikropáskové antény 
bez superstrátu. 

Následně byl nad tuto anténu umístěn superstrát tvořený jednou řadou EBG struktury ve 
formě dielektrických tyčí ve vzduchu. Materiál tyčí měl relativní permitivitu 9,8. 
Poloměr tyčí (r = 3,2 mm) a mřížková konstanta (a = 21,4 mm) byly vypočítány z mapy 
zádržných pásem jako v případě návrhu EBG substrátu a následně ověřeny programem 
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MPB. Tyče byly uspořádány do čtvercové mřížky, aby EBG struktura ovlivňovala šíření 
vln s videm TM, které by se měly dle vztahu (3) na kmitočtu 5 GHz šířit. Superstrát byl 
umístěn ve vzdálenosti rovné polovině vlnové délky od flíčku a tyče byly orientovány ve 
směru osy x. Pokud by byly tyče orientovány ve směru osy y, měl by superstrát jen velmi 
malý vliv na tvar vyzařovací charakteristiky. 
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Obr. 59  Průběh činitele odrazu S11 antény se superstrátem v podobě jedné řady 

dielektrických tyčí orientovaných ve směru osy x. 

Na Obr. 59 je vidět graf impedančního přizpůsobení, na Obr. 60 trojrozměrná 
vyzařovací charakteristika. Z ní je vidět zúžení hlavního laloku a zvýšení zisku o 5,5 dB 
oproti základní flíčkové anténě. Obr. 61 pak zobrazuje trojrozměrnou vyzařovací 
charakteristiku pro případ, kdy byly dielektrické tyče orientovány ve směru osy y. 

 

Obr. 60 Trojrozměrná směrová charakteristika mikropáskové antény 
se superstrátem v podobě jedné řady dielektrických tyčí orientovaných ve směru osy x. 
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Obr. 61 Trojrozměrná směrová charakteristika mikropáskové antény 
se superstrátem v podobě jedné řady dielektrických tyčí orientovaných ve směru osy y. 

Výše prezentované výsledky jsou platné pro jednu řadu dielektrických tyčí. Aby se 
dosáhlo ještě větší fokusace a zvýšení zisku, byla následně přidána druhá řada tyčí; 
vzdálenost mezi oběma řadami tyčí se rovnala velikosti mřížkové konstanty. 
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Obr. 62  Průběh činitele odrazu S11 antény se superstrátem 

v podobě dvou řad dielektrických tyčí. 

Po doladění kmitočtu a impedančního přizpůsobení (Obr. 62) je z vyzařovací 
charakteristiky (Obr. 63) plně vidět ještě větší fokusace hlavního laloku a zvýšení zisku 
o dalších 5,2 dB na 19,7 dB, což představuje nárůst téměř 120 % oproti základní anténě. 
Zúžení hlavního laloku je hodně patrné ze srovnání vyzařovacích charakteristik v 
polárním tvaru pro dvě hlavní roviny (Obr. 64). V rovině E se změnila šířka hlavního 
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laloku pro pokles o 3 dB z 61° u základní antény na 13° u antény s dvěma řadami 
dielektrických tyčí. V rovině H pak změna činila 73°, když šířka hlavního laloku 
základní antény byla 88° a antény se superstrátem 15°. Bohužel při použití EBG 
struktury dochází také ke zvětšování postraních laloků, což je hodně viditelné hlavně v 
případě aplikace dvou řad dielektrických tyčí. 

 

Obr. 63 Trojrozměrná směrová charakteristika mikropáskové antény 
se superstrátem v podobě dvou řad dielektrických tyčí. 

3.7 Závěr 

V této kapitole byly simulovány monopólové antény, jedno- a dvou-pásmové 
planární antény na substrátech EBG a s EBG superstrátem. Z výsledků numerického 
modelování těchto antén vyplývá, že pro potlačení povrchových vln v substrátu se jeví 
jako lepší využívat vyšších zádržných pásem. Nevýhodou ovšem je, že se u těchto 
vyšších zádržných pásem už nedosahuje větších šířek pracovního pásma. Proto tato 
pásma většinou pokryjí pouze nejbližší okolí pracovního kmitočtu antény. 

Další nevýhoda využití vyšších zádržných pásem spočívá v tom, že při návrhu pro 
určitý pracovní kmitočet antény musíme EBG strukturu navrhovat na nižší kmitočet, 
čímž se zvětšuje mřížková konstanta a tím i celkové rozměry antény. 

Velké rozměry měla také navržená dvou-pásmová EBG struktura umístěná kolem 
dvou-pásmového flíčku, která měla za úkol pokrýt svými zádržnými pásmy dva 
pracovní kmitočty antény. Pracovní kmitočty byly od sebe více vzdáleny a nešlo je proto 
pokrýt jedním širším zádržným pásmem. 

Byly analyzovány také flíčkové antény pouze s EBG superstrátem ve formě 
dielektrických tyčí ve vzduchu. K tomuto případu je nutno uvést, že se nad flíčkem dá 
využít jako superstrát i deska dielektrika s vyvrtanými děrami. 
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Obr. 64 Srovnání směrových charakteristik mikropáskové antény bez superstrátu 
(červená), s jednou řadou tyčí (modrá) a s dvěma řadami tyčí (zelená) 

 pro rovinu E (nahoře) a rovinu H (dole). 
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4. Optimalizační algoritmy 

V následujících podkapitolách je uveden popis globálních optimalizačních 
algoritmů, z nichž jeden bude vybrán pro optimalizaci anténní struktury. 

4.1 Genetické algoritmy 

Genetické algoritmy (GA) jsou heuristické postupy, pomocí kterých se snažíme 
najít řešení těžko řešitelných problému, pro které nejsme schopni vymyslet jednoduchý 
algoritmus. Genetické algoritmy používají techniky odvozené z biologie jako dědičnost, 
mutace, přirozený výběr a křížení. Genetické algoritmy jsou jen jednou částí evolučních 
algoritmů. [16] 

Plné využití těchto algoritmů v různých oblastech lidské činnosti a v technických 
vědních oborech umožnil až nástup počítačů. Do oblasti elektromagnetismu pronikly 
genetické algoritmy koncem 80. let dvacátého století. Ukázaly se být velmi výhodnými 
především v optimalizačních úlohách a během několika let byly úspěšně aplikovány při 
řešení mnoha elektromagnetických problémů velmi různorodého charakteru. 
Optimalizační metody s genetickými algoritmy jsou z podstaty stochastické a jsou tedy 
méně náchylné ke sklouznutí do lokálního extrému. Patří tedy ke globálním 
optimalizačním metodám. Stochastická podstata ale neznamená, že se k výsledku 
dochází zcela náhodně. V přírodě hraje sice náhoda velkou roli, ale vývojový proces 
probíhá cíleně; přežívají především dokonalejší individua. 

Optimalizační metody využívající GA jsou zvláště účinné, je-li cílem nalezení 
přibližného globálního optima při velkém počtu vstupních parametrů. Genetický 
algoritmus totiž nemusí poskytnout optimální řešení v matematickém smyslu (tedy 
řešení, kdy nějaká funkce dosáhne přesně svého maxima nebo minima; třeba rozměry, 
při nichž má nějaká anténa právě maximální zisk). Někdy může vyhledat jen řešení 
jemu velmi blízké. Za to ale vyhledá toto řešení z celého oboru možných stavů 
(globálně), a kromě toho těch přibližných řešení může nalézt víc. A některá z nich, i 
když v matematickém smyslu nejsou skutečná optima, mohou být optimální z hlediska 
praxe: jejich realizace je snadnější, levnější nebo je vůbec možná. 

Velkou předností aplikace genetických algoritmů je skutečnost, že na účelovou 
funkci 

 Q = f( d1, d2, …, dn)  (4.1) 

vyjadřující vztah mezi parametry optimalizovaného systému di a veličinou Q, která má 
mít žádaný extrém (např. mezi rozměry antény a jejím ziskem), nejsou kladeny žádné 
požadavky. Účelová funkce (4.1) nemusí být ani spojitá, ani diferencovatelná a 
v krajním případě, pokud by to mělo smysl, mohla by být daná třeba tabulkou 
empirických dat. Jen je výhodné, když výpočet její hodnoty je rychlý; v průběhu 
optimalizace se totiž opakuje mnohokrát. Parametry di mohou být spojité nebo diskrétní. 
Jsou-li spojité, je nutná diskretizace. 
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4.2 Metoda roje částic 

Název „metoda roje částic“ je českým překladem z anglického názvu Partial 
Swarm Optimization (dále jen PSO). PSO je stochastický populační evoluční algoritmus 
[17]. Je to metoda založená na inteligenci roje, která je založená na společensko-
psychologických principech. Poprvé tento algoritmus popsali v roce 1995 James 
Kennedy a Russel C. Eberhart. 

Společenský vliv a vzdělání umožňují lidem řešit problémy komunikací s jinými 
lidmi, nechávat se ovlivňovat jejich názory, postoji a změnami chování. Roj částic 
simuluje tento druh společenské optimalizace. Je zadán problém a předpokládáme, že 
existuje nějaká cesta k vyhodnocení navrhovaného řešení ve formě kriteriální funkce. 
Musíme zajistit, že jsou definovány komunikační struktura a společenský systém, 
přiřazující každému jedinci sousedy k interakci. Poté je inicializována populace jedinců. 
Vlastnosti jedinců (např. jejich poloha v prostoru optimalizace) jsou definovány 
náhodnými odhady optima. Tito jedinci jsou kandidáty řešení. Jedinci jsou také 
označováni jako částečky, a proto se v názvu optimalizační metody hovoří o roji částic. 

Iterativní proces zlepšení vlastností těchto jedinců řešení je reprezentován 
pohybem. U částic iterativně vyhodnocujeme jejich parametry z hlediska hodnoty 
kriteriální funkce a pamatujeme si nejlepší hodnoty těchto parametrů. Nejlepší 
parametry jedince (z hlediska kriteriální funkce) nazýváme personal best nebo local 
best. Každá částice dává informaci o nejlepší hodnotě svých parametrů k dispozici svým 
sousedům. Ti tak mají možnost vidět, kde jejich sousedé měli úspěch. Pohyb 
prohledávaným prostorem je veden těmito úspěchy. 

Roj je typicky modelován částicemi ve vícerozměrném prostoru. Každá částice je 
popsána svou polohou a rychlostí. Částice létají hyperprostorem (např. Rn) a hledají 
svou optimální polohu x ∈ Rn. Částice mají základní schopnosti logického myšlení, a to 
paměť své vlastní nejlepší polohy a znalost nejlepší globální nebo nejlepší sousedovy 
polohy. V optimalizačním problému, „nejlepší“ jednoduše znamená polohu s nejmenší 
(největší) hodnotou kriteriální funkce. Členové roje si mezi sebou sdělují vhodné pozice 
a přizpůsobují svoji vlastní polohu a rychlost podle těchto vhodných pozic. Tak má 
částice následující informaci k provedení vhodné změny pozice a rychlosti: 

• Nejlepší globální poloha (global best). Tato poloha je známa všem a okamžitě je 
aktualizována, když je částicí v roji nalezena nová nejlepší pozice. 

• Poloha nejlepšího souseda (neighborhood best). Informaci o této poloze částice 
získá komunikací s podsouborem roje. 

• Vlastní nejlepší poloha (local best). Jedná se o nejlepší řešení, kterého částice 
dosáhla. 

Jak roj iteruje, hodnota global best se zlepšuje (při hledání minima kriteriální 
funkce se snižuje). Mohlo by se stát, že všechny částice budou ovlivňovány polohou 
global best nebo se k ní případně budou blížit, a proto se hodnota kriteriální funkce 
nikdy nezlepší navzdory počtu následně provedených iteračních cyklů PSO. 

Částice se také pohybují někde ve vyhledávacím prostoru v těsné blízkosti 
hodnoty global best a neprozkoumávají zbytek vyhledávacího prostoru. Tento jev je 
nazýván konvergence. Když je setrvačný koeficient rychlosti malý, všechny částice 
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mohou zpomalovat do té doby, než se přiblíží nulové rychlosti v global best. Výběr 
koeficientů v aktualizovaných rovnicích rychlosti ovlivňuje konvergenci a schopnost 
roje najít optimum. Jedna cesta, jak vyjít z této situace, je neinicializovat polohy částic 
v intervalech. 

4.3 Metoda kolonie mravenců 

Metoda optimalizace kolonií mravenců (z anglického Ant Colony Optimization, 
ACO) je pravděpodobnostní technika pro řešení výpočetních problémů, které mohou být 
redukovány na nalezení dobrých cest přes diagramy. Je to poměrně mladá metoda, která 
je inspirována chováním mravenců při hledání cesty z kolonie k potravě [18]. 

Mravenčí kolonie při hledání cesty k potravě využívá kladné zpětné vazby, kdy se 
drobní a téměř slepí mravenci orientují v prostoru pomocí pomalu se odpařujících 
feromonových stop, zanechaných ostatními členy kolonie [19]. Feromonové stopy za 
sebou zanechává každý mravenec, jenž vyráží hledat potravu. Pokud na potravu narazí, 
vrací se po své vlastní stopě zpět do hnízda. Aby bylo zajištěno to, že mravenci budou 
potravu přinášet z nejbližšího možného místa, má každý mravenec schopnost rozlišovat 
koncentraci feromonu. Pokud tedy některý člen kolonie narazí na potravu dříve než 
ostatní, vrátí se také dříve do hnízda a tím zesílí vlastní feromonovou stopu. Protože 
jeho stopa bude výraznější než ostatní (mravenec ji projde vícekrát a stopa také tolik 
nevyprchá), dojde díky kladné zpětné vazbě k čím dál častějšímu výběru této cesty, až 
tato cesta zcela převáží. Průběžné vyprchávání feromonu také umožňuje částečné 
zapomínání, což zabraňuje konvergenci řešení do lokálního extrému. 

4.4 Optimalizace flíčkové antény 

Pro optimalizaci byla zvolena dvou-pásmová flíčková anténa na klasickém a 
dvou-pásmovém EBG substrátu, kde vyšší pracovní pásmo bylo vytvořeno dvěma U-
štěrbinami naproti sobě (viz Obr. 65), a jako optimalizační proces byly zvoleny 
genetické algoritmy. 

Optimalizace probíhala na populaci čítající 8 jedinců a počet iterací algoritmu byl 
nastaven na 50. Anténa byla optimalizována na dva kmitočty (5,18 GHz a 7,00 GHz) 
podle impedančního přizpůsobení s kriteriální funkcí 
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kde F je kriteriální funkce, R(xn) je aktuální hodnota reálné části impedance, Rd,n = 
= 50 Ω je požadovaná hodnota reálné části impedance, X(xn) je aktuální hodnota 
imaginární části impedance a Xd,n = 0 Ω je požadovaná hodnota imaginární části 
impedance. Optimalizovanými parametry pak byly veškeré rozměry U-štěrbin 
(6 parametrů), délka a šířka hlavního flíčku a pozice napájení v ose x (Obr. 65). Každý 
parametr se pohyboval v definovaném rozsahu a první populace byla náhodně vybrána 
z těchto rozsahů. 
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Obr. 65 Stavové proměnné optimalizované dvoupásmové antény. 

Průběh optimalizace a hodnoty kriteriální funkce je znázorněn na obrázku Obr. 66. Je 
vidět, že v obou případech stačilo 50 iterací algoritmu k dosažení velmi dobrého 
impedančního přizpůsobení. Kriteriální funkce v případě antény na klasickém substrátu 
dosáhla hodnoty 4,3, a v případě antény na dvou-pásmovém EBG substrátu dosáhla 
hodnoty 18,2. Optimalizované impedanční přizpůsobení je zobrazeno na obrázku Obr. 
52. Optimalizace flíčkové antény na dvou-pásmovém EBG substrátu se superstrátem 
nebyla provedena z časových důvodů. Kód optimalizačního genetického algoritmu 
napsaného v programovacím jazyku Visual Basic je uveden v příloze. 
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Obr. 66 Průběh hodnoty kriteriální funkce. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem disertační práce je návrh více-pásmových mikropáskových antén 
na EBG substrátech a jejich optimalizace. Studiem dostupné literatury jsem totiž zjistil, 
že problematika je sice rozpracována pro jednopásmové struktury, avšak vícepásmovým 
strukturám se žádná dostupná práce doposud systematicky nevěnovala. Disertační práce 
je koncipována jako metodický popis postupu při návrhu více-pásmových antén na 
klasických substrátech a následně na vhodných EBG substrátech, jejichž zádržná pásma 
pokrývají všechny požadované kmitočty. Jedním z diskutovaných řešení je rozložení 
více EBG struktur okolo motivu antény. 

Dalším bodem disertační práce byla komplexní globální optimalizace 
vícepásmové antény na EBG substrátu se zádržnými pásmy, jež odpovídají pracovním 
kmitočtům vícepásmové antény. Z globálních optimalizačních metod jsme vybírali z 
genetických algoritmů, metody roje částic a metody kolonie mravenců. Jelikož nejlepší 
výsledky (z hlediska konvergence a výpočetní náročnosti algoritmů) vykazovaly 
genetické algoritmy a metoda roje částic, zaměřili jsme se v práci právě na tyto dvě 
metody. Optimalizace byla dominantně zaměřena na rozměry motivu samotného flíčku, 
neboť EBG substrát byl před kompletací antény navržen a ověřen pomocí dvou na sobě 
nezávislých programů. Jeho parametry tedy byly pouze minoritně ovlivněny samotnou 
anténou. Funkčnost a vlastnosti zkoumaných optimalizačních postupů byly ověřeny na 
jedno-kriteriální funkci, popisující impedanční přizpůsobení antény. 

Úvodní kapitola disertace analyzuje současný stav výzkumu struktur 
s elektromagnetickými zádržnými pásmy. Analýza se opírá o teorii zádržných pásem. 
Dále jsou pak diskutovány jednotlivé možné podoby EBG struktur založené na čistě 
dielektrických materiálech (ve formě vyvrtaných děr do dielektrického materiálu nebo 
dielektrických tyčí ve vzduchu), na vodivých periodicky se opakujících elementech na 
povrchu substrátu (někdy vodivě spojených se zemní deskou) nebo na vodivých tyčích 
pro získání kruhově polarizované vlny. 

Druhá kapitola ve svém úvodu objasňuje návrh EBG struktury pomocí mapy 
zádržných pásem, čehož je hned následně využito při pokusném užití EBG struktury 
kolem monopólové antény umístěné v dielektrickém materiálu. Jak je vidět 
z prezentovaných výsledků, je monopól velmi vhodným typem antény pro ověřování 
funkce EBG substrátu. Vlastnosti a funkce EBG substrátu se projevily nejvíc v případě, 
kdy bylo využito horního zádržného pásma a obyčejně všesměrový monopól potom 
vyzařoval skoro rovnoběžně se svou osou. 

Dále se výzkum věnoval aplikacím EBG struktur na mikropáskové antény. Aby se 
dosáhlo co největšího buzení povrchových vln a zvýraznil se více vliv EBG struktur, 
bylo v simulacích použito materiálu s vysokou permitivitou (εr = 9,8). Nicméně při 
použití EBG substrátu místo klasického substrátu se jeho vliv na vyzařovací diagram 
antény projevoval i při využití vyšších zádržných pásem jen mírně. Větší vliv na tvar 
vyzařovací charakteristiky pak měla kombinace EBG substrátu s další EBG strukturou 
umístěnou nad mikropáskovou anténou (tzv. superstrát). Anténa tak vlastně byla 
zanořena do materiálu a dosáhlo se tím podobného efektu jako v případě monopólu. 
Mikropásková anténa nevyzařovala na klasickém substrátu kolmo na jeho rovinu, ale při 
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zanoření do EBG materiálu se hlavní lalok dostal téměř do směru kolmého na rovinu 
substrátu. Toto ale platilo pouze v případě, kdy byla EBG struktura umístěna těsně 
kolem flíčku. Pokud se EBG struktura umístila do větší vzdálenosti od flíčku za účelem 
vytvoření dvou-pásmové EBG struktury, která by pokrývala pracovní kmitočty antény 
od sebe více vzdálené, nebyl už vliv kombinace EBG substrátu a EBG superstrátu tak 
markantní. Řešením by mohlo být zvětšení tloušťky EBG superstrátu. Nicméně 
praktické využití této dvou-pásmové EBG struktury by nebylo v našem případě 
výhodné, protože by zřejmě převládla negativa (pracnost výroby, velikost desky 
dielektrika) nad pozitivy (omezení povrchových vln, zvýšení zisku v požadovaném 
směru). Ovšem použití jedno-pásmového EBG substrátu by v některých aplikacích 
mohlo být výhodné. Perspektivní by naopak v praxi mohlo být použití EBG struktur jen 
jako superstrátu nad anténou pro získání užších směrových charakteristik. Bohužel i u 
této aplikace EBG struktury se našlo negativum, a to zvětšené vyzařování do prostoru za 
anténu. 

Poslední kapitola je věnována optimalizaci a základnímu popisu globálních 
optimalizačních metod – genetickým algoritmům, metody roje částic a optimalizaci 
pomocí kolonie mravenců. Z těchto tří metod nejlepší vlastnosti vykazovala metoda 
genetických algoritmů. S optimalizací se počítalo hlavně pro dvou-pásmovou anténu na 
dvou-pásmové EBG struktuře (EBG substrát a EBG superstrát). Z důvodu časově 
náročného návrhu této anténní struktury byla optimalizována pouze dvou-pásmová 
anténa na klasickém substrátu a na dvou-pásmovém EBG substrátu. U těchto dvou 
struktur stačilo 50 iterací k získání velmi dobrého impedančního přizpůsobení. 

Bohužel v této práci nebyly z časových důvodů dokončeny některé oblasti 
výzkumu, které jsou výzvou do budoucna. Jedná se zejména o hlubší propracování 
metodiky návrhu superstrátů, o detailnější výzkum komplexní optimalizace celé anténní 
struktury a o experimentální ověření dosažených výsledků. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

EBG  Electromagnetic BandGap 

PBG  Photonic BandGap 

GA  genetické algoritmy 

PSO  Particle Swarm Optimization 

ACO  Ant Colony Optimization 

TM  transverzálně magnetická 

TE  transverzálně elektrická 

HIGP  High Impedance Ground Plane 

MPB  MIT Photonic Bands  

CST  CST Microwave Studio 

MWS Microwave Studio   
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Příloha 
Kód genetického algoritmu: 
 
Option Explicit 
Function kritF (ByVal frq1,frq2 As Double) As Double 'fce pro vypocet krit. hodnoty 
 Dim a11 As Object 
 Dim p11 As Object 
 Set a11 = Result1D ("a1(1)1(1)") 
 Set p11 = Result1D ("d1(1)1(1)") 
 Dim n As Integer 
 Dim Z0 As Integer 
 Dim phase_frq1 As Double 
 Dim ampli_frq1 As Double 
 Dim real_frq1 As Double 
 Dim imag_frq1 As Double 
 Dim ReZ_frq1 As Double 
 Dim ImZ_frq1 As Double 
 Dim kritF_frq1 As Double 
 Dim phase_frq2 As Double 
 Dim ampli_frq2 As Double 
 Dim real_frq2 As Double 
 Dim imag_frq2 As Double 
 Dim ReZ_frq2 As Double 
 Dim ImZ_frq2 As Double 
 Dim kritF_frq2 As Double 
 
 Z0=50 
'nacteni hodnot ampliudy a faze ze souboru 
 n=a11.GetClosestIndexFromX(frq1) 
 phase_frq1 = Pi/180.0 * p11.GetY(n) 
 ampli_frq1 = a11.GetY(n) 
 real_frq1 = ampli_frq1 * Cos(phase_frq1) 
 imag_frq1 = ampli_frq1 * Sin(phase_frq1) 
 
 n=a11.GetClosestIndexFromX(frq2) 
 phase_frq2 = Pi/180.0 * p11.GetY(n) 
 ampli_frq2 = a11.GetY(n) 
 real_frq2 = ampli_frq2 * Cos(phase_frq2) 
 imag_frq2 = ampli_frq2 * Sin(phase_frq2) 
 
 
'prepocty 
 ReZ_frq1=Z0*((1+real_frq1)*(1-real_frq1)-(imag_frq1^2))/((1-real_frq1)^2+(imag_frq1)^2) 
 ImZ_frq1=Z0*((1+real_frq1)*imag_frq1+(1-real_frq1)*imag_frq1)/((1-real_frq1)^2+(imag_frq1)^2) 
 
 ReZ_frq2=Z0*((1+real_frq2)*(1-real_frq2)-(imag_frq2^2))/((1-real_frq2)^2+(imag_frq2)^2) 
 ImZ_frq2=Z0*((1+real_frq2)*imag_frq2+(1-real_frq2)*imag_frq2)/((1-real_frq2)^2+(imag_frq2)^2) 
 
'krit. fce pro jednotlive kmitocty 
 kritF_frq1=Sqr((ReZ_frq1-50)^2+ImZ_frq1^2) 
 kritF_frq2=Sqr((ReZ_frq2-50)^2+ImZ_frq2^2) 
'vysledna kriterialni funkce 
 kritF=kritF_frq1+kritF_frq2 
 
End Function 
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Sub Main 
 Dim tab_kritF (1 To 8) As Double 
 Dim pom_popul (1 To 10) As Double 
 Dim x As Integer 
 Dim y As Integer 
 Dim i As Integer 
 Dim j As Integer 
 Dim k As Integer 
 Dim h As Integer 
 Dim nah As Integer 
 Dim rozsah (1 To 9,1 To 3)As Double 
 Dim tabdec (1 To 8,1 To 9) As Double 
 Dim populace (1 To 8,1 To 9,1 To 10) As Double 
 Dim pocatek (1 To 9) As Double 
 Dim frq1 As Double 
 Dim frq2 As Double 
 Dim pom_kritF As Double 
 Dim deleni As Integer 
 Dim mutace As Integer 
 Dim nah_mut As Integer 
 Dim gen As Integer 
 Dim best (1 To 9) As Double 
 
 frq1=5.175 
 frq2=7 
 
 rozsah(1,1)=-7   'rozsah x1min 
 rozsah(1,2)=-6 
 
 rozsah(2,1)=1.5   'rozsah x1max 
 rozsah(2,2)=3.5 
 
 rozsah(3,1)=0.5   'rozsah x2min 
 rozsah(3,2)=2.5 
 
 rozsah(4,1)=5.5   'rozsah x2max 
 rozsah(4,2)=6.5 
 
 rozsah(5,1)=1.8   'rozsah y2 
 rozsah(5,2)=2.8 
 
 rozsah(6,1)=3.3   'rozsah y1 
 rozsah(6,2)=4.3 
 
 rozsah(7,1)=3.5   'rozsah x 
 rozsah(7,2)=4.5 
 
 rozsah(8,1)=7.2   'rozsah lpul 
 rozsah(8,2)=9.2 
 
 rozsah(9,1)=4.5   'rozsah wpul 
 rozsah(9,2)=5.5 
 
' tabulka rozsah: 1=x1min, 2=x1max, 3=x2min, 4=x2max, 5=y2, 6=y1, 7=x, 8=lpul, 9=wpul 
 For i=1 To 9 
  rozsah(i,3)=(rozsah(i,2)-rozsah(i,1))*100+1 
 Next i 
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'vygenerovani populace 
 
 For h=1 To 8 
  For i=1 To 9 
   For j=1 To 10 
    populace(h,i,j)=Round(Rnd) 
   Next j 
  Next i 
 Next h 
 
 
Open "D:\CST 2008\disertace\dvoupas_flicek\nejlepsi_2.txt" For Output As #1 
Print #1,"gen ";"x1min ";"x1max ";"x2min ";"x2max ";"y2 ";"y1 ";"x ";"lpul ";"wpul ";"kritF" 
Close #1 
 
'-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For gen=1 To 50    'vlastni cyklus generaci 
 
'vynulovani promenne tabdec a best 
 For h=1 To 8 
  For i=1 To 9 
   tabdec(h,i)=0 
  Next i 
 Next h 
 
 For i=1 To 9 
  best(i)=0 
 Next i 
 
'dekodovani populace z bin. do dec. hodnot a prepocitani do rozsahu 
 
 For h=1 To 8  'cyklus populace 
  For i=1 To 9  'cyklus jednotlivych parametru 
   For j=1 To 10 
    tabdec(h,i)=tabdec(h,i)+populace(h,i,j)*2^(10-j) 'dekodovani 
   Next j 
   tabdec(h,i)=Round(((tabdec(h,i)*rozsah(i,3)/102300)+rozsah(i,1))*100)/100  

'prepocet (ve jmenovateli 102300 misto (X/1023)*0.01) 
   If  tabdec(h,i)>rozsah(i,2) Then tabdec(h,i)=rozsah(i,2) 
  Next i 
 Next h 
 
'prepsani parametru v modelu, spusteni simulace a vypocet kritF 
 
 For h=1 To 8        'cyklus populace 
  storeparameter("x1min",tabdec(h,1)) 
  storeparameter("x1max",tabdec(h,2)) 
  storeparameter("x2min",tabdec(h,3)) 
  storeparameter("x2max",tabdec(h,4)) 
  storeparameter("y2",tabdec(h,5)) 
  storeparameter("y1",tabdec(h,6)) 
  storeparameter("x",tabdec(h,7)) 
  storeparameter("lpul",tabdec(h,8)) 
  storeparameter("wpul",tabdec(h,9)) 
  RebuildForParametricChange 
 
  Solver.start  'spusteni casoveho solveru 
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  tab_kritF(h)=kritF(frq1,frq2) 'tabulka pro serazeni krit. hodnot 
 Next h 
 
'serazeni 
 
 For h=1 To 7 
  For i=h+1 To 8 
   If  tab_kritF(i)<tab_kritF(h) Then 
            pom_kritF=tab_kritF(h)  'prerazeni hodnot krit. fci 
            tab_kritF(h)=tab_kritF(i) 
            tab_kritF(i)=pom_kritF 

'cykly pro prerazeni binarnich hodnot parametru 
            For j=1 To 9     
             For k=1 To 10 
              pom_popul(k)=populace(h,j,k) 
             Next k 
             For k=1 To 10 
              populace(h,j,k)=populace(i,j,k) 
             Next k 
             For k=1 To 10 
              populace(i,j,k)=pom_popul(k) 
             Next k 
            Next j 
   End If 
  Next i 
 Next h 
 
 Debug.Print "generace"; gen 
 For h=1 To 8 
  Debug.Print tab_kritF(h) 
 Next h 
 
'ulozeni nejlepsiho jedince kazde generace do souboru 
 
 For i=1 To 9  'cyklus jednotlivych parametru 
  For j=1 To 10 
   best(i)=best(i)+populace(1,i,j)*2^(10-j) 'dekodovani 
  Next j 
  best(i)=Round(((best(i)*rozsah(i,3)/102300)+rozsah(i,1))*100)/100  
  If  best(i)>rozsah(i,2) Then best(i)=rozsah(i,2) 
 Next i 
 
 Open "D:\CST 2008\disertace\dvoupas_flicek\nejlepsi_2.txt" For Append As #1 
 Print #1,Str$(gen);" ";Str$(best(1));" ";Str$(best(2));" ";Str$(best(3));" ";Str$(best(4));"
 ";Str$(best(5));" ";Str$(best(6));" ";Str$(best(7));" ";Str$(best(8));" ";Str$(best(9));"
 ";Str$(tab_kritF(1)) 
 Close #1 
 
'krizeni 
 
 For h=3 To 7 STEP 2 
  For i=1 To 9 
   deleni=Round(Rnd*8)+1 'promenna urcujici nahodnou pozici krizeni 
   For j=1 To deleni 
    pom_popul(j)=populace(h,i,j) 
    populace(h,i,j)=populace(h+1,i,j) 
    populace(h+1,i,j)=pom_popul(j) 
   Next j 
  Next i 
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 Next h 
 
'mutace 
 
 For h=2 To 8 
  For i=1 To 9 
   mutace=Round(Rnd)  'promenna urcujici pocet mutovanych bitu u parametru (0-1) 
   If mutace<>0 Then 
       nah_mut=Round(Rnd*9)+1 
       If populace(h,i,nah_mut)=0 Then 
               populace(h,i,nah_mut)=1 
              Else 
               populace(h,i,nah_mut)=0 
 
       End If 
 
   End If 
  Next i 
 Next h 
 
Next gen 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
'ulozeni a odsimulovani nejlepsiho jedince 
 
For i=1 To 9  'cyklus jednotlivych parametru 
 For j=1 To 10 
  best(i)=best(i)+populace(1,i,j)*2^(10-j) 'dekodovani 
 Next j 
 best(i)=Round(((best(i)*rozsah(i,3)/102300)+rozsah(i,1))*100)/100  
 If  best(i)>rozsah(i,2) Then best(i)=rozsah(i,2) 
Next i 
 
storeparameter("x1min",best(1)) 
storeparameter("x1max",best(2)) 
storeparameter("x2min",best(3)) 
storeparameter("x2max",best(4)) 
storeparameter("y2",best(5)) 
storeparameter("y1",best(6)) 
storeparameter("x",best(7)) 
storeparameter("lpul",tabdec(h,8)) 
storeparameter("wpul",tabdec(h,9)) 
RebuildForParametricChange 
 
Solver.start  'spusteni casoveho solveru 
End Sub 


