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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje návrhu antén na flexibilním substrátu. Součástí práce je 
také návrh napájecího vedení na p echodu mezi pevným a flexibilním substrátem pomocí 
technologie FLEX-RIGID. V první části práce je rozvedena použitá technologie, její 
výhody a nevýhody p i použití v návrhu antény. Rovněž jsou zmíněny základní parametry 
používané p i návrhu antény. V další části je proveden návrh napájecího vedení a čty  

antén. Dvě tyto antény jsou vyrobeny a změ eny. Nakonec jsou namě ené parametry 
srovnány se simulovanými výsledky. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with a design of antennas based on a flexible substrate. There 

is also a design of a transmission line between a flexible and rigid substrate with 

FLEX- RIGID technology. In the first part of thesis, there is the technology, advantages 

and disadvantages of using this technology in design of antennas mentioned.  There are 

also basic antenna parameters mentioned. In second part, the design of a transmission line 

and four antennas is presented. Two of these antennas are manufactured and measured. 

Finally, the measured parameters are compared with the simulated results. 
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ÚVOD 
Cílem této práce je navrhnout anténu, která může být implementována p i návrhu desky 
plošných spojů navrhovaného elektrického za ízení. Výhodou takového ešení je 
p edevším absence konektoru a koaxiálního vedení. Anténa nebude umístěna p ímo na 

pevné části desky plošných spojů, ale na flexibilním materiálu, který bude z této desky 
vyveden. Anténa také může být vzdálena od součástek, které mohou být zdrojem rušení 
a zároveň může být anténa p ipevněna ke krabičce, která elektronické za ízení chrání. 

V první části práce je rozebrána t3echnologie FLEX-RIGID, která je pro toto ešení 
použita. Jsou tu zmíněny možné struktury a omezení daná technologií. Rovněž jsou tu 
zmíněny základní parametry, které se p i návrhu antén analyzují. V druhé části je 
provedena simulace různých typů napájecích vedení a jejich porovnání. Na vybraném 
typu napájecího vedení je proveden návrh antén. Jedná se o dvě dvou-pásmové antény, 
jedna pracující na kmitočtech 900 a 1800 MHz (GSM), jedna pracující na kmitočtech 
2,4 a 5 GHz (Wi-Fi), jednu širokopásmovou anténu a jednu NFC anténu pracující na 
kmitočtu 13,56 MHz. V t etí části práce jsou modely struktury FLEX-RIGID 

optimalizovány. Jsou vytvo eny finální modely navržených antén a prezentovány 
výsledky simulací. Nakonec jsou ve čtvrté části popsány vyrobené struktury a změ eny 
jejich parametry a funkčnost. Namě ené výsledky jsou porovnány s provedenými 
simulacemi. Na závěr jsou výsledky zhodnoceny a navržena p ípadná zlepšení. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR 
V této kapitole je nejprve proveden základní rozbor použité technologie. Rozbor obsahuje 
základní informace, p íklady použití, typy skladby spoje realizovaného touto technologií, 
výběr použitých materiálů, výrobní omezení daná touto technologií a v neposlední adě 
použití této technologie p i návrhu antén a jejich napájecího vedení. 

V této práci budou dále diskutovány možnosti výroby desek plošných spojů pomocí 
této technologie, které nabízí firma Pragoboard s.r.o., protože výsledná realizace bude 
provedena právě u této firmy. 

Dále jsou také zmíněny základní parametry antén, které budou během návrhu samotné 
antény a jejího vedení diskutovány. 

1.1 Technologie FLEX-RIGID 

Technologie FLEX-RIGID, jak z názvu vyplývá, kombinuje použití pružných a pevných 
plošných spojů. Tato technologie nabízí možnost spolehlivého propojení součástí 
za ízení, a p estože je cenově nákladnější, může výrazně zlevnit celkovou cenu výrobku. 
Nahrazuje někdy velice drahé konektory a zkracuje čas pro osazování, testování 
a celkovou instalaci za ízení. Mezi další výhody bezesporu pat í jednodušší instalace, 
estetičnost, ušet ení prostoru a zachování jednotné elektrické charakteristiky [1]. 

FLEX-RIGID technologie se používá p edevším p i propojení desek plošných spojů, 
kde jsou kladeny nároky na flexibilitu a spolehlivost tohoto propojení (nap íklad 
u tiskárny, kde je tímto způsobem propojena tisková hlava se zbytkem elektronického 
za ízení). P íklad takového spoje je zobrazen na Obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 P íklad použití FLEX-RIGID technologie [1]. 

1.1.1 Typy skladby FLEX-RIGID spoje a výrobní omezení 
Spoj mezi pevným a flexibilním substrátem je možné realizovat pomocí skladeb, které 
jsou znázorněny na Obr. 1.2. Zobrazeny jsou pouze základní vrstvy, samoz ejmostí je 
možnost pokovení měděné vrstvy nebo použití krycí nepájivé masky. Rovněž je také 
možné použít vícevrstvé spoje, a to jak v pevné, tak i v pružné části spoje.  

 



15 

 

 

Obr. 1.2 Možnosti skladby FLEX-RIGID spoje. 

P i návrhu takového spoje je zapot ebí si uvědomit, jaké požadavky na spoj budou 
kladeny. Pokud je cílem navrhnou desku plošných spojů, která má být ve své flexibilní 
části co nejvíce pružná a bude se tato část pravidelně ohýbat, je nutností p i návrhu 
dodržovat jistá pravidla. Návrhá  by se měl vyvarovat použití ostrých hran na navrženém 
motivu. Také je vhodné nepoužívat velké plochy mědi (nap íklad velké zemní plochy 

z jedné strany substrátu). Také je t eba mít na paměti, že tloušťka flexibilního substrátu 
ovlivňuje výslednou ohebnost. 

V p ípadě této práce není primárním účelem dosáhnout co největší ohebnosti 
a nep edpokládá se, že se flexibilní substrát bude často ohýbat. Pak nemusí být výše 
zmíněná pravidla dodržována. Musí se ovšem dodržovat pravidla ohledně použití 
prokovů, která platí pro všechny p ípady. Důležité je p i návrhu dbát na to, že vzdálenost 
prokovu od hrany p echodu musí být větší než 1 mm. Neméně podstatná je taky 
informace, které prokovy jsou v rámci jednotlivých vrstev realizovatelné. Prokov lze 

vždy použít p i prokovení celé flexibilní části a také p i prokovení celé pevné části spoje. 
Ovšem nelze použít prokov k prokovení pouze pevného substrátu v pevné části spoje. 
Možnosti a p íklady použití prokovů jsou zobrazeny na Obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3 Omezení použití prokovů. 
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Další pravidla pro návrh tohoto spoje jsou totožná s obecnými pravidly pro návrh 
desek plošných spojů. Informace o výrobních možnostech a omezeních jsou dostupné na 
[2].  

1.1.2 Výb r materiálu 

Nyní je vhodné zmínit dostupné materiály pro použití p i návrhu FLEX-RIGID spoje. 

Z flexibilních materiálů má firma Pragoboard v nabídce materiály o tloušťkách 25, 50, 
70, 75, 100 a 125 µm. Na výběr je také tloušťka měděné fólie 18 µm nebo 35 µm, 

v některých p ípadech 70 µm. Materiály jsou děleny na bezlepidlové a lepidlové. 
Bezlepidlové materiály jsou zpravidla oboustranné, to znamená, že po obou stranách mají 
z výroby nanesenou měděnou folii. Lepidlové materiály mohou být jednostranné 
i oboustranné, měděná fólie je v tomto p ípadě na substrát p ipevněna pomocí lepidla.  

V nabídce jsou produkty od t í výrobců (Dupont Pyralux, Thinflex a Epoflex). Dupont 

Pyralux nabízí flexibilní materiál pod názvem Kapton (společnost vlastní na toto 
pojmenování ochrannou známku) s udávanou relativní permitivitou 3,4 a ztrátovým 
činitelem 0,003 na kmitočtu 1 MHz. Dupont Pyralux také v katalogovém listu uvádí 
změ enou závislost permitivity a ztrátového činitele na frekvenci, a to jak pro samotný 
Kapton, tak pro použité lepidlo (viz Obr. 1.4 a Obr. 1.5). Thinflex tyto informace neuvádí 
a Epoflex u svého materiálu relativní permitivitu neudává a ztrátový činitel udává, že je 
menší než 0,04.  

 

Obr. 1.4 Závislost relativní permitivity Kaptonu a lepidla na frekvenci [3]. 

(-
) 
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Obr. 1.5 Závislost ztrátového činitele Kaptonu a lepidla na frekvenci [3]. 

Dle výše uvedených poznatků byl vybrán materiál Kapton od firmy Dupont Pyralux. 

Jeho výhodnou je také možnost pájení, kterou každý flexibilní materiál neumožňuje. 

U pevného materiálu je v portfoliu firmy Pragoboard ještě více možností. 
Samoz ejmě, že pro aplikaci v mikrovlnné technice by bylo vhodnější vybrat 
vysokofrekvenční materiál, nap íklad od firmy ROGERS. Zamě ení této práce je 
na implementaci antény a jejího napájecího vedení p ímo na desku plošných spojů 
vybraného elektronického za ízení. Jestli je v tomto p ípadě výhodné použití 
vysokofrekvenčního materiálu, musí rozhodnout samotný návrhá . V této práci bude 

uvažováno použití levného základního materiálu, kdy bude zkoumáno, jestli je takový 
materiál dostatečný pro tuto aplikaci. 

Z nabídky firmy Pragoboard se nabízí základní materiál DURAVER® -E-Cu quality 

104 ML. Jeho relativní permitivita se pohybuje v rozpětí 3,8 – 4,8 v závislosti na obsahu 
prysky ice a na frekvenci (viz Obr. 1.6). Ztrátový činitel tohoto materiálu je 0,0195 

(1 MHz). 

 

Obr. 1.6 Závislost relativní permitivity materiálu DURAVER® -E-Cu quality 104 ML na 

frekvenci a obsahu prysky ice [4]. 

(-) 

(-
) 
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1.1.3 Použití technologie FLEX-RIGID p i návrhu antén 

Použití flexibilních materiálů p i návrhu antén není nic neobvyklého. Na takových 
substrátech je možno realizovat planární struktury, stejně jako na pevných substrátech. 
Výhoda flexibilních substrátů p i návrhu antén spočívá samoz ejmě v jeho ohebnosti. 

Samotný Kapton, který bude použit v této práci, je vhodný materiál pro návrh planárních 
antén kvůli nízkému ztrátovému činiteli.  

Antény navržené na Kaptonu byly publikovány nap íklad v článcích [5] a [6]. 

Z článků je patrné, že není problém navrhnou na Kaptonu planární anténu s uspokojivými 
parametry. V obou článcích je také uvažován vliv ohybu antény na činitel odrazu, který 
se nijak dramaticky během tohoto testu nemění. V článku [5] je také uvedeno porovnání 
antén na různých flexibilních substrátech (viz Tab. 1-1). Z tohoto porovnání plynou 
výhody použití Kaptonu oproti ostatním flexibilním substrátům. P edevším se jedná 

o tepelnou stabilitu, pevnost v tahu, pevnost v ohybu, již zmíněný nízký ztrátový činitel 
a jednoduchá výroba. Jedinou nevýhodou plynoucí z tohoto porovnání může být malá 
deformovatelnost. 

Tab. 1-1 Porovnání antén vyrobených na různých flexibilních substrátech [5]. 

 

Z publikací je z ejmé, že návrh antény na flexibilní části je realizovatelný. Je 

zapot ebí se zamě it na implementaci napájecího vedení na tento spoj. Jak je vidět na Obr. 

1.2, problémem je hrana p echodu mezi pevnou a flexibilní částí spoje. V tomto místě se 
výrazně mění tloušťka substrátu, proto zde bude docházet k výrazným změnám ší ení 
vlny podél napájecího vedení. Ohledně implementace napájecího vedení 
na FLEX-RIGID není moc dostupných zdrojů, ze kterých by se dala usoudit 
proveditelnost tohoto ešení. P íkladem je článek [7], který eší problém p echodu 
p enosového vedení z tlustého na tenký substrát. V tomto p ípadě bylo uvažováno vedení 
typu stripline (symetrický mikropásek) a zemněný koplanární vlnovod (GCPW). Článek 

pojednává o zúžení p enosového vedení za účelem vedení spoje v prostoru mezi kontakty 

pod BGA čipem. 
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1.2 Základní parametry antén 

V této kapitole budou stručně vysvětleny základní parametry a termíny, které se p i 
návrhu antén analyzují. Pro jejich popis je na Obr. 1.7 znázorněn náhradní model antény. 

 

Obr. 1.7 Náhradní model antény. 

G značí zdroj signálu a ZG jeho impedanci. Ostatní složky reprezentují vstupní 
impedanci antény. Rvyz p edstavuje odpor vyza ováním, Rztr reprezentuje ztráty, XC a XL 

jsou kapacitance a induktance antény. 

1.2.1 Rezonanční frekvence 

Rezonanční frekvenci určují rozměry antény. P i rezonanci se reaktance XC a XL vyruší 
a impedance antény má pouze reálnou složku, která je určena odporem zá ení a ztrátami. 
Na této frekvenci je obvod impedančně a výkonově p izpůsoben. 

1.2.2 Impedanční p izpůsobení a výkonové p izpůsobení 
P i impedančním p izpůsobení nedochází k odrazu p ímé vlny zpět ke zdroji. Impedančně 
p izpůsobený obvod je ten, kde impedance zdroje ZG je rovna impedanci antény.  

P i výkonovém p izpůsobení dochází k maximálnímu p enosu výkonu do antény. 
K výkonovému p izpůsobení dochází, když je impedance antény komplexně sdružená 
s impedanci zdroje. 

Z těchto dvou definic je patrné, že k ideálnímu p izpůsobení dochází, pokud je reálná 
část impedance zdroje stejná jako reálná část impedance antény a zároveň anténa má 
nulovou hodnotu imaginární části impedance. Pokud je anténa ideálně p izpůsobena, 
nedochází k odrazům vlny zpět ke zdroji a zároveň dochází k maximálnímu p enosu 
výkonu. 

1.2.3 Činitel odrazu a pom r stojatých vln 

V p edchozím odstavci byly zmíněny odrazy vlny zpět ke zdroji. Činitel odrazu definuje 
právě poměr odražené a p ímé vlny. V p ípadě antén je definován vzorcem:  

 𝜌 = 𝑍𝐴−𝑍0𝑍𝐴+𝑍0  [-]         (1.1) 

kde ZA je impedance antény a Z0 je charakteristická impedance vedení, která je ve 
většině p ípadů rovna 50 Ω. Činitel odrazu se často uvádí pomocí rozptylového parametru 
S11 v decibelové mí e. Ze vzorce 1.1 je patrné, že pokud dojde k ideálnímu p izpůsobení, 
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tedy pokud se Z0 = ZA, činitel odrazu je nulový. Impedanční p izpůsobení je tedy 
pozorovatelné právě tímto parametrem, čím menší je činitel odrazu, tím je anténa lépe 
p izpůsobena. 

K podobnému účelu je zaveden parametr poměr stojatých vln (PSV). Je definován 
jako poměr napětí na vedení v maximu (v kmitně) k velikosti napětí v minimu (v uzlu). 

Z činitele odrazu se dá PSV vypočítat pomocí vzorce: 𝑃𝑆𝑉 =  +| |−| | [-]       (1.2) 

PSV se p i analýze antén používá k zhodnocení impedančního p izpůsobení. Pokud 
je obvod ideálně p izpůsoben, PSV je roven 1. Tato hodnota není reálně dosažitelná. 
U vysílacích antén by PSV mělo být menší než 1,1, p i běžném použití antény menší než 
2 a pro nenáročné aplikace stačí PSV menší než 3 (dle vztahu 1.2 je PSV rovno 3, pokud 

se polovina p ímé vlny odrazí zpět ke zdroji). 

1.2.4 Ší ka pásma 

Ší ka pásma u antén definuje frekvenční pásmo okolo rezonančního kmitočtu, kde je 

anténa použitelná z hlediska impedančního p izpůsobení. Pokud budeme uvažovat anténu 
pro běžné použití, její ší ka pásma je dána rozdílem maximální a minimální frekvence, na 
které je PSV menší než 2, respektive činitel odrazu menší než -10 dB.  

1.2.5 Účinnost antény 

Účinnost antény může být brána jako celková účinnost, která je dána vlivem 
nep izpůsobení antény, vlivem konečné vodivosti prvků a vlivem ztrát v dielektriku. Poté 
se definuje vyza ovací účinnost, která neuvažuje vliv nep izpůsobení antény.  

1.2.6 Zisk antény 

Zisk antény je dán celkovou účinnosti antény a její směrovostí. Směrovost je definována 
jako poměr výkonové hustoty v určitém směru vůči výkonové hustotě izotropního zá iče, 
nebo půlvlnnému dipólu.  

Zisk je dán vztahem: 𝐺 = ∙ log 𝜂 ∙ 𝐷  [dB]      (1.3) 

kde η je účinnost antény a D směrovost. Jednotka zisku je dBi (pokud je vztažen 
k izotropnímu zá iči) nebo dBd (pokud je vztažen k půlvlnnému dipólu). 
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2  NÁVRH ANTÉNY A NAPÁJECÍHO VEDENÍ 
V této kapitole je nejprve provedeno porovnání napájecích vedení, které lze touto 
technologií realizovat. Dále je proveden návrh vybraného napájecího vedení. Poté je 
proveden návrh antén s ohledem na vybrané napájecí vedení, a nakonec je simulována 
celá struktura antény s napájecím vedením. 

2.1 Napájecí vedení 
Na začátku návrhu je zapot ebí zvolit vhodný typ napájecího vedení. Pro symetrickou 

skladbu (flexibilní substrát mezi dvěma pevnými substráty) se nabízí možnost použití 
vedení typu stripline, kde je nutné použít vícevrstvý flexibilní spoj, což technologie 
umožňuje. Pro skladbu, kde je flexibilní substrát umístěn na vrchní straně může být 
použito mikropáskové vedení, koplanární vlnovod nebo zemněný koplanární vlnovod. Na 

vrchní straně struktury je v takovém p ípadě vedena část vedení obsahující pásek, 
p ípadně zemní plochy okolo něj, a na druhé straně jsou umístěny zemní plochy, pokud 
jsou použity. 

2.1.1 Simulace vedení na kaptonu 

Dále budou simulována jednotlivá vedení na Kaptonu o rozměrech 50 × 30 mm. Relativní 
permitivita Kaptonu je 3,4 a ztrátový činitel 0,003. Tloušťka Kaptonu je 125 µm. 

Simulace jsou provedeny v program CST MW Studio 2019. Použita je časová analýza, 
která je vhodnější pro širokopásmové simulace. P esnost časové analýzy je nastavena na 

-30 dB pro průběžné ladění modelů. Finální verze modelů jsou odsimulovány s p esností 
-40 dB. Během simulací je důležitá vhodně zvolená diskretizace. Na ší ce tenkého motivu 
musí mít diskretizační síť nejméně 2 buňky. Rozměry budících portů jsou nastaveny dle 

doporučení simulačního programu. 
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2.1.1.1 Mikropáskové vedení 
Pomocí impedančního kalkulátoru v simulačním programu je navržena ší ka mikropásku, 
aby impedance vedení byla p ibližně 50 Ω (viz Obr. 2.1). Výsledky simulace jsou 

zobrazeny na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Návrh ší ky mikropásku na požadovanou impedanci. 

 

 

Obr. 2.2 Závislost S-parametrů na frekvenci mikropáskového vedení na Kaptonu. 
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2.1.1.2 Koplanární vlnovod (CPW) 

Pomocí impedančního kalkulátoru v simulačním programu je navržena ší ka pásku 
a ší ka mezer mezi páskem a zemními plochami, aby impedance vedení byla p ibližně 
50 Ω (viz Obr. 2.3). P i návrhu je zohledněno technologické omezení určující minimální 
ší ku spoje nebo mezery p i výrobě desky plošných spojů. Tato hranice je 0,12 mm. 
Výsledky simulace jsou zobrazeny na Obr. 2.4. 

 

Obr. 2.3 Návrh koplanárního vlnovodu na požadovanou impedanci. 

 

Obr. 2.4 Závislost S-parametrů na frekvenci koplanárního vlnovodu na Kaptonu. 
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2.1.1.3 Zemn ný koplanární vlnovod (GCPW) 

Pomocí impedančního kalkulátoru v simulačním programu je navržena ší ka pásku 
a ší ka mezer mezi páskem a zemními plochami, aby impedance vedení byla p ibližně 
50 Ω (viz Obr. 2.5).  P i návrhu je opět brán ohled na technologické omezení určující 
minimální ší ku spoje nebo mezery p i výrobě desky plošných spojů. Výsledky simulace 
jsou zobrazeny na Obr. 2.6. 

 

Obr. 2.5 Návrh zemněného koplanárního vlnovodu na požadovanou impedanci. 

 

Obr. 2.6 Závislost S-parametrů na frekvenci zemněného koplanárního vlnovodu na Kaptonu. 
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2.1.1.4 Symetrický pásek (stripline) 
Pomocí impedančního kalkulátoru v simulačním programu je navržena ší ka pásku, aby 

impedance vedení byla p ibližně 50 Ω (viz Obr. 2.7). Zde je pot eba se pozastavit nad 
ší kou pásku. Hodnota 0,15 mm je už blízko hranici minimální ší ky vyrobeného spoje, 
která činí 0,12 mm. Pro pozdější návrh je tedy vhodné se rozmyslet, zda bude vedení 
navrženo pro impedanci 50 Ω, protože p i nižší hodnotě impedance vedení je pásek širší. 
Nebo je možné p idat dvě vrstvy flexibilního materiálu a tím se zvětší tloušťka substrátu 
a rovněž bude možné použít širší pásek. Výsledky simulace jsou zobrazeny na Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.7 Návrh vedení stripline na požadovanou impedanci. 

 

Obr. 2.8 Závislost S-parametrů na frekvenci vedení stripline na Kaptonu. 
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2.1.1.5 Porovnání simulovaných p enosových vedení 
Porovnání činitele odrazu a napěťového p enosu simulovaných vedení je zobrazeno 
na Obr. 2.9 a Obr. 2.10. Ze získaných výsledků je patrné, že nejhorších výsledků dosahuje 
mikropáskové vedení. Jeho velkou nevýhodou je také poměrně velké vyza ování 
do okolí, což může narušovat směrovou charakteristiku antény realizované na konci 

tohoto vedení. Koplanární vlnovod dosahuje nejlepšího p enosu, ale až od frekvence 
p ibližně 2,5 GHz. Jádrem práce bude návrh antén i na kmitočtech 0,9 GHz a 1,8 GHz, 

zde dosahuje toto vedení výrazně horších parametrů než dále zmíněná vedení. Výhodou 
zemněného koplanárního vlnovodu a vedení stripline je p edevším jejich částečné, 
respektive témě  úplně stínění. Tyto dvě vedení dosahují nejlepších výsledků, co se týče 
činitele odrazu a rovněž dosahují dobrého napěťového p enosu i na nižších kmitočtech. 
Z výše zmíněných důvodů budou na FLEX-RIGID strukturu v další kapitole navržena 
právě tato dvě p enosová vedení. 

 

Obr. 2.9 Závislost S11 na frekvenci pro vybraná p enosová vedení. 

 



27 

 

 

Obr. 2.10 Závislost S22 na frekvenci pro vybraná p enosová vedení. 

 

2.1.2 Simulace vedení na FLEX-RIGID struktu e 

Dále budou provedeny simulace zemněného koplanárního vlnovodu a symetrického 
páskového vedení na struktu e FLEX-RIGID. Budou použita vedení, kde budou 

realizovány dva p echody mezi pevnou a pružnou částí spoje. Výhodou tohoto ešení je, 
že postačuje jedna simulace pro získání informací, jak se vlna chová p i p echodu z pevné 
části na flexibilní část a naopak. Pokud by byl simulován jen jeden p echod, musela by 
být vlna buzena jedním portem a následně i druhým portem, aby byly získány výsledky 
obou typů p echodů. Délka obou pevných částí je stanovena na 20 mm a délka 
flexibilního úseku na 60 mm. Celková délka simulovaného vedení je tedy 100 mm. 

Rovněž je cílem, pokud to bude realizovatelné, aby celý úsek vedení byl p izpůsoben 

na impedanci 50 Ω. 
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2.1.2.1 Zemn ný koplanární vlnovod (GCPW) 

Pro tento účel je využita skladba s flexibilním substrátem na horní straně pevného 
substrátu. Vybraný pevný substrát má průměrnou relativní permitivitu 4,3 a ztrátový 
činitel p ibližně 0,02. Kapton má hodnotu relativní permitivity 3,4 a ztrátový činitel 
0,003. Tloušťka pevného substrátu je zvolena 1 mm, aby byla demonstrována situace 
s běžnou deskou plošných spojů, která musí mít dostatečnou tloušťku skrze odvod tepla 
a také kvůli mechanické podpo e pro součástky. Tloušťka flexibilního substrátu je 
125 µm. Tloušťka měděné folie má hodnotu 35 µm.  

Navrženou strukturu je možné vidět na Obr. 2.11. Během návrhu bylo vypozorováno, 
že je vhodné, aby p echod mezi širokým páskem nad pevnou částí spoje a tenkým páskem 
nad flexibilní částí spoje byl co nejdelší (aby se vlna p izpůsobila na jiné vedení) 
a zároveň, aby na začátku flexibilní části měl pásek již ší ku odpovídající impedanci 
vedení na ohebném substrátu. Výsledky simulace této struktury jsou zobrazeny na Obr. 

2.12. 

 

Obr. 2.11 Model zemněného koplanárního vlnovodu. 

Pevné části spoje 

Flexibilní část spoje  
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Obr. 2.12 Závislost S-parametrů na frekvenci pro GCPW. 

Z výsledků je patrné, že dochází k nežádoucímu chování na frekvencích vyšších než 
4 GHz. Časová distribuce ší ení elektrického pole podél vedení ukázala odrazy 
elektromagnetické vlny na hraně p echodu. Byla p idána vodivá stěna simulující adu 

prokovů, pomocí které došlo k propojení zemních ploch. Dle výrobních omezení je 
možné prokovit pouze celou pevnou část, tudíž nemůže být propojena země p ímo pod 
páskem. S ohledem na výrobní možnosti byla umístěna stěna dále, než je požadovaná 
vzdálenost od hrany p echodu 1 mm. Dále byly umístěny vodivé stěny podél celého 

vedení, které simulují adu prokovů spojujících dolní a vrchní zemní vrstvu. Výsledná 
podoba struktury je zobrazena na Obr. 2.13. Výsledky simulace upraveného modelu jsou 

zobrazeny na Obr. 2.14. 
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Obr. 2.13 Upravený model zemněného koplanárního vlnovodu. 

 

Obr. 2.14 Závislost S-parametrů na frekvenci pro GCPW, upravený model. 

  

P idané vodivé stěny 
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2.1.2.2 Symetrické páskové vedení (stripline) 

Pro tento účel byla zvolena symetrická skladba spoje, tedy kdy flexibilní substrát je mezi 
dvěma pevnými substráty. Zvolený pevný substrát má průměrnou relativní permitivitu 
4,3 a ztrátový činitel p ibližně 0,02. Zvolený flexibilní materiál má hodnotu relativní 
permitivity 3,4 a ztrátový činitel 0,003. Tloušťka každého ze dvou pevných substrátů je 

zvolena 0,5 mm. Tloušťka flexibilního substrátu je zvolena 125 µm, takže p i použití 
dvou vrstev flexibilního substrátu je tloušťka flexibilní části spoje minimálně 250 µm. 

Tloušťka měděné folie je zvolena 35 µm. 

Ze zkušeností z p edchozího návrhu byly rovnou implementovány vodivé stěny 
simulující prokovy. Návrh struktury je zobrazen na Obr. 2.15. 

 

Obr. 2.15 Navržené symetrické páskové vedení. 

Během simulací bylo zjištěno, že p i použití dvou vrstev flexibilního materiálu jsou 
parametry nevyhovující. Pro vylepšení dosažených parametrů byly p idány další dvě 
vrstvy o tloušťce 125 µm. Celková tloušťka flexibilní části dosahuje cca půl milimetru. 
Na obrázcích Obr. 2.16 a Obr. 2.17 jsou zobrazeny parametry získané simulací 
s dvouvrstvou flexibilní částí (p erušovaná čára) a s čty vrstvou flexibilní 
částí (plná čára). 
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Obr. 2.16 Závislost S11 na frekvenci pro stripline. 

 

Obr. 2.17 Závislost S21 na frekvenci pro stripline. 

2.1.2.3 Porovnání simulovaných struktur 

Dále budou porovnány obě simulované struktury. Na Obr. 2.18 a Obr. 2.19 jsou 

znázorněny S-parametry obou vedení. Z výsledků je patrné, že co se týče parametrů, 
zmiňované struktury se od sebe p íliš neliší. Analyzováno bylo vyza ování obou vedení 
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do okolního prostoru. V tabulce Tab. 2-1 je zobrazeno jaký vyza ovaný zisk dosahují 
vedení na frekvencích, na kterých budou pracovat navržené antény. Z tabulky je patrné, 
že vedení stripline vyza uje méně. Omezující je, že symetrické páskové vedení není v této 
skladbě p ipraveno na použití na desce plošných spojů, protože pásek je vedený mezi 
pevnými substráty a prokovem, není možné se k němu dostat. Zemněný koplanární 
vlnovod má vodič na vrchní straně pevné části. Rovněž skladba symetrického páskového 
vedení uvažuje se dvěma pevnými vrstvami, mezi nimiž jsou vloženy 4 vrstvy 
flexibilního materiálu. Toto ešení je složitější na výrobu, takže i dražší, než je tomu 
u skladby použité u zemněného koplanárního vlnovodu, kde se nachází jedna vrstva 
pevného substrátu a na ní jedna vrstva flexibilního substrátu. Z tohoto důvodu je zvoleno 
napájení antén pomocí zemněného koplanárního vlnovodu. 

 

Tab. 2-1 Porovnání vyza ování obou vedení. 

f [GHz] Zisk stripline [dBi] Zisk GCPW [dBi] 

0,9 -77,01 -44,47 

1,8 -67,45 -38,46 

2,4 -67,02 -33,63 

5 -38,98 -30,83 

 

 

Obr. 2.18 Závislost S11 na frekvenci, porovnání GCPW a stripline. 
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Obr. 2.19 Závislost S21 na frekvenci, porovnání GCPW a stripline. 

 

2.2 Návrh antén 

Tato kapitola popisuje návrh a simulaci antén, které budou napájeny zemněným 
koplanárním vlnovodem vybraným na základě p edchozího porovnání. Bude uvažována 
impedance vedení na Kaptonu 45 Ω, které odpovídá ší ka pásku a mezery o hodnotě 
0,3 mm. Během simulací je vhodně zvolena diskretizace, stejně jako u simulací 
p edchozích, aby i na ší ce tenkého motivu měla diskretizační síť alespoň 3 buňky. 
Rozměry budícího portu jsou nastaveny dle doporučení simulačního programu. Na výšku 
je to vzdálenost okrajů mezer zemněného koplanárního vlnovodu a na ší ku trojnásobek 
této hodnoty.  

2.2.1 Anténa pro GSM pásma (900 a 1800 MHz) 

Inspirací tomuto návrhu byla anténa publikovaná v článku [5]. Tato anténa byla 
zjednodušena a navržena na napájení pomocí GCPW. Jedná se o planární monopól 
se dvěma rameny. Na delším rameni dochází k rezonanci nižšího kmitočtu a na rameni 
kratším kmitočtu vyššího. Jedná se o první návrh, anténa je poměrně velká. Rozměry 
substrátu jsou 40 × 75 mm. Model antény je znázorněn na Obr. 2.20. Z činitele odrazu 
zobrazeného na Obr. 2.21 je patrné, že anténa není ideálně p izpůsobena. Ší ka pásma, 
kde je činitel odrazu menší než -10 dB (odpovídá PSV <2), je 38 MHz na kmitočtu 

907 MHz a 53 MHz na kmitočtu 1801 MHz. Anténa dosahuje na nižším kmitočtu zisku 

1,15 dBi a celkové účinnosti 89 %. Na vyšším kmitočtu je zisk antény 1,26 dBi a celková 
účinnost 93 %. Výsledky jsou to uspokojivé, ale anténa by mohla dosahovat větší ší ky 
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pásma na jednotlivých kmitočtech. Směrové charakteristiky ve všech osách jsou vidět na 

Obr. 2.22 a Obr. 2.23. 

 

Obr. 2.20 Model navržené antény pro GSM pásma, rozměry v mm. 

 

Obr. 2.21 Závislost S11 na frekvenci GSM antény. 
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Obr. 2.22 Zisk v rovině YZ (GSM). 

 

Obr. 2.23 Zisk v rovině XZ (GSM). 

Plnou čárou je zvýrazněn zisk na frekvenci 900 MHz, p erušovanou čárou na 
frekvenci 1800 MHz. 

2.2.2 Anténa pro Wi-Fi (2,4 a 5 GHz) 

Pro jednoduchost prvního návrhu byl pro tuto realizaci opět vybrán planární monopól 
inspirovaný anténou publikovanou v článku [5]. Anténa pracuje na stejném principu jako 
p edchozí model, pouze na odlišných kmitočtech. Pro větší frekvence došlo ke zmenšení 
antény. Rozměry substrátu jsou 32 × 28 mm. Na Obr. 2.24 je vidět model navržené 
antény. Na Obr. 2.25 je znázorněna závislost činitele odrazu na frekvenci. Ší ka pásma, 
kde je činitel odrazu menší než -10 dB (odpovídá PSV <2), je 123 MHz na kmitočtu 
2,42 GHz a 280 MHz na kmitočtu 4,99 GHz. Anténa dosahuje na nižším kmitočtu zisku 
1,43 dBi a celkové účinnosti 89 %. Na vyšším kmitočtu je zisk antény 4,26 dBi a celková 
účinnost 96 %. Směrové charakteristiky jsou znázorněny na Obr. 2.26 a Obr. 2.27. 

 

Obr. 2.24 Model navržené antény pro Wi-Fi pásma, rozměry v mm. 
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Obr. 2.25 Závislost S11 na frekvenci Wi-Fi antény. 

 

Obr. 2.26 Zisk v rovině YZ (Wi-Fi). 

 

Obr. 2.27 Zisk v rovině XZ (Wi-Fi).

Plnou čárou je zvýrazněn zisk na frekvenci 2,4 GHz, p erušovanou čárou na frekvenci 5 GHz. 
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2.2.3 Širokopásmová anténa pokrývající Wi-Fi pásma 

Tato anténa je tvo ena jednoduchým planárním monopólem, kde je zá ič tvo en 
kruhovým motivem o poloměru 15 mm. Anténa je navržena na substrátu o rozměrech 
35 × 50 mm. Na Obr. 2.28 je vidět model antény. Na Obr. 2.29 je vidět, že ší ka pásma, 
kde je činitel odrazu menší než -10 dB je 3,8 GHz (2,2-6 GHz). Anténa dosahuje na 
kmitočtu 2,4 GHz zisku 2,22 dBi a celkové účinnosti 97 %. Na kmitočtu 5 GHz je zisk 
antény 4,27 dBi a celková účinnost 83 %. 

 

Obr. 2.28 Model širokopásmové antény pokrývající Wi-Fi pásma, rozměry v mm. 

 

Obr. 2.29 Závislost S11 na frekvenci pro širokopásmovou anténu. 
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Obr. 2.30 Zisk v rovině YZ (širokopásmová).  
 

Obr. 2.31 Zisk v rovině XZ (širokopásmová). 

Plnou čárou je zvýrazněn zisk na frekvenci 2,4 GHz, p erušovanou čárou na frekvenci 
5 GHz. 

2.2.4 NFC anténa 

Jako NFC antény v pásmu 13,56 MHz se používají smyčkové antény. Rezonanční 
frekvence v tomto p ípadě není dána rozměrem. Rezonanční kmitočet se navrhuje pomocí 
indukčnosti této antény a pomocí kapacity, která je p ipojena paralelně k anténě. Hodnota 
rezonanční frekvence je dána Thomsonovým vztahem: 𝑓 = √𝐿𝐶  [Hz]         (2.1) 

kde L je indukčnost smyčkové antény a C je paralelní kapacita. Na začátku návrhu je 
zapot ebí navrhnout smyčkovou anténu s určitou indukčností. Podle aplikačního listu [9] 

by měla být indukčnost antény v ádu jednotek µH. K návrhu byl použit online kalkulátor 
firmy STE zmíněný v aplikačním listu [9]. Na Obr. 2.32 je znázorněna kalkulace antény. 
Z obrázku je patrné, že p i daném nastavení by teoreticky měla mít anténa indukčnost 
1,91 µH. První návrh antény bude tedy proveden pro tento model.   
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Obr. 2.32 Výpočet indukčnosti smyčkové antény pomocí online kalkulátoru. 

Anténa bude použita v tagu, nikoliv ve čtečce. Tím pádem není nutné navrhovat 
p izpůsobovací obvody či filtry. Model navržené antény je zobrazen na Obr. 2.33. 

K anténě jsou p ivedeny 2 vodiče, které mohou simulovat cesty k čipu, který bude 
umístěn na pevné části struktury. Na konci vodičů bude p ipojen SMA konektor, aby 

mohla být anténa p ipojena k vektorovému obvodovému analyzátoru.  

 

Obr. 2.33 Model NFC antény, rozměry v mm.  
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2.3 Simulace navržených antén na struktu e FLEX-RIGID 

V této kapitole jsou zobrazeny první výsledky antén simulovaných na navrženém 
napájecím vedení. Napájecí vedení antény je tvo eno pevnou částí o délce 20 mm, na 

kterou navazuje flexibilní část o délce 60 mm a na konci je umístěna navržená anténa. Na 
Obr. 2.34 je vidět p íklad této struktury pro model s širokopásmovou anténou. 

 

Obr. 2.34 Model širokopásmové antény s napájecím vedením. 

Na následujících obrázcích je znázorněno porovnání závislosti činitele odrazu na 
frekvenci mezi anténou navrženou na Kaptonu a anténou s napájecím vedením 
realizovaným na FLEX-RIGID struktu e. 

 

Obr. 2.35 Porovnání závislosti S11 na frekvenci pro GSM anténu. 
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Obr. 2.36 Porovnání závislosti S11 na frekvenci pro Wi-Fi anténu. 

 

Obr. 2.37 Porovnání závislosti S11 na frekvenci pro širokopásmovou anténu. 
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3 OPTIMALIZACE NAVRŽENÝCH ANTÉN 
NA STRUKTU E FLEX-RIGID 

Z výsledků v p edchozí kapitole je patrné, že p i simulaci navržených antén s vedením 
realizovaným na struktu e FLEX-RIGID došlo k výrazným změnám, co se týče 
parametru S11. Tento jev může být způsoben napájecím vedením a samotným p echodem 
FLEX-RIGID, ale také charakterem samotných monopólových antén. Tyto aspekty 

budou rozebrány v následujících podkapitolách. 

3.1 Optimalizace napájecího vedení 
Během bližšího zkoumání napájecího vedení a porovnávání výsledků byla objevena 
chyba, díky které byly výsledky finálních struktur odlišné od očekávání. P i simulaci 
napájecího vedení GCPW byly prezentovány výsledky dosažené na struktu e s tloušťkou 
FR4 0,5 mm jako výsledky pro strukturu s tloušťkou FR4 1 mm. Samoz ejmě na vedení 
s tloušťkou FR4 1 mm byly parametry podstatně horší. S11 dosahoval hodnot 

i okolo - 5 dB (na vyšších frekvencích i více), což jsou hodnoty pro napájecí vedení 
nevyhovující.  Vzhledem k tomu, že vedení stripline bylo v p edchozích kapitolách 
zavrhnuto pro svou složitou strukturu, která nedemonstruje použití na jednoduché desce 
plošných spojů, bylo rozhodnuto pro upravení napájecího vedení pro GCPW, aby dosáhlo 
uspokojivých výsledků (p edevším S11 < -10 dB) p i tloušťce pevného substrátu 1 mm.  

Výsledný model vedení zobrazený na Obr. 3.1 obsahuje také SMA konektory, díky 
kterým budou vyrobené struktury p ipojeny k mě ícím p ístrojům. Uspokojivých 
výsledků bylo dosaženo pomocí úprav na samotném p echodu FLEX-RIGID. 

 

Obr. 3.1 Výsledný model napájecího vedení GCPW. 
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Na Obr. 3.2 je zobrazen detailní pohled na p echod FLEX-RIGID. Zvýrazněn je 
p echod z pásku o ší ce 1,5 mm na pásek o ší ce 0,25 mm. Délka a umístění tohoto 
p echodu je klíčová pro p enos a činitel odrazu celého vedení. Simulace prokázaly, že 
tento p echod musí být kratší. Finální délka p echodu byla stanovena na 1,5mm. Velmi 

důležitá je také vzdálenost tohoto p echodu od samotného p echodu mezi pevnou 

a flexibilní částí. P i umístění tohoto p echodu na hranici FLEX-RIGID nemohly být 
kvůli technologickému omezení umístěny podél celého p echodu prokovy, které na 
výsledky mají velký vliv. Finální vzdálenost od hranice FLEX-RIGID byla stanovena na 

3 mm.  

 

Obr. 3.2 Detailní pohled na p echod FLEX-RIGID. 

Vliv na parametry vedení má také délka jednotlivých částí (pevné a flexibilní). Na 
následujících obrázcích jsou znázorněny parametry měnící se s délkou flexibilní a pevné 
části. 

Na Obr. 3.3 a Obr. 3.4 jsou vykresleny grafy závislostí S21 a S11 na frekvenci pro 
různé délky flexibilního vedení. Pevná část měla v tomto p ípadě délku 12,5 mm. Z grafů 
je patrné, že p i větší délce flexibilního vedení dochází očekávaně k horšímu p enosu, což 
není způsobeno délkou samotného flexibilního vedení, ale celkovou délkou vedení. 
V druhém grafu je vidět, že parametr S11 se významně nemění a dosahuje hodnot 
menších než požadovaných -10 dB. Pro další simulace byla stanovena délka flexibilní 
části 55 mm. 

Na Obr. 3.5 a Obr. 3.6 jsou zobrazeny grafy závislostí S21 a S11 na frekvenci p i 
různých délkách pevné části vedení. Z výsledků je patrné, že nejvhodnější je použít 
vedení o co nejkratší pevné části. S ohledem na to, že na pevnou část bude p ipájen SMA 
konektor, byla zvolena délka 12,5 mm. 
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Obr. 3.3 Porovnání závislosti S21 na frekvenci p i změně délky flexibilní části vedení. 

 

Obr. 3.4 Porovnání závislosti S11 na frekvenci p i změně délky flexibilní části vedení. 
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Obr. 3.5 Porovnání závislosti S21 na frekvenci p i změně délky pevné části vedení. 

 

Obr. 3.6 Porovnání závislosti S11 na frekvenci p i změně délky pevné části vedení. 
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Ve finálním modelu jsou vodivé stěny nahrazeny prokovy, jak je zobrazeno na Obr. 

3.7.  

 

Obr. 3.7 Finální model napájecího vedení se dvěma p echody FLEX-RIGID. 

Konečná simulace byla provedena s p esností -40 dB a s adaptivním meshováním, 
aby bylo zamezeno pochybení během nastavení vhodné meshovací sítě. Výsledky této 
simulace jsou zobrazeny na Obr. 3.8. 

 

Obr. 3.8 Závislost S-parametrů na frekvenci pro finální model napájecího vedení. 

P i optimalizaci finálních struktur s anténami budou tedy použity rozměry p echodu 
simulované v této kapitole.  
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3.2 Optimalizace antén 

Během optimalizace sktruktur tvo ených napájecím vedením a anténou se projevilo pár 
věcí, které měly výrazný vliv na výsledné parametry antény.  

Z výsledků simulací p enosového vedení prezentovaných v p edchozí kapitole je 

patrné, že s délkou napájecího vedení se posouvají minima a maxima parametru S11 

v závislosti na frekvenci. P i návrhu jednotlivých antén musela být zvolena délka vedení 
s ohledem na to, aby na požadovaných kmitočtech nebylo maximum činitele odrazu 
napájecího vedení, které by pak mělo výrazný vliv na činitel odrazu celé struktury. Délka 
pevné části a jednotlivých částí p echodu byla ponechána stejná dle provedených simulací 
a pro ideální p izpůsobení antény byla měněna pouze délka flexibilní části napájecího 
vedení. 

Výrazný vliv na vyza ovací vlastnosti antén vychází z podstaty monopólové antény. 
Pro ideální vyza ování monopólové antény je zapot ebí co největší zemní plocha, jenže 
s ohledem na ešenou problematiku bylo vhodné, aby antény nebyly p íliš velké. 
Simulace prokázaly, že p i použití užšího napájecího vedení (tím pádem i menší zemní 
plochy) dochází na hranách napájecího vedení k značnému vyza ování, které výrazně 
ovlivňuje vyza ování celé antény. Na Obr. 3.9 je vidět rozložení proudu na simulované 
struktu e a na Obr. 3.10 je znázorněn vyza ovací diagram této struktury.  P i simulaci 
jednotlivých antén byla ší ka napájecího vedení volena právě s ohledem na potlačení 
vyza ování na okrajích zemní plochy.

 

Obr. 3.9 Rozložení proudů na struktu e. 

  

Obr. 3.10 Vyza ovací diagram struktury.
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3.2.1 GSM anténa 

Finální návrh GSM antény je vidět na Obr. 3.11. Tvar antény vychází z původního 
návrhu. Rozměry struktury a napájecí vedení byly upraveny skrze p izpůsobení 
a vyza ování antény. Výsledky simulací jsou zobrazeny níže. Na Obr. 3.12 je závislost 
S11 GSM antény na frekvenci. Na Obr. 3.13 a Obr. 3.14 jsou zobrazeny vyza ovací 
diagramy v osách YZ a XZ. Dále je na Obr. 3.15 a Obr. 3.16 vykresleno rozložení 
povrchových proudů na jednotlivých pracovních kmitočtech antény. 

 

Obr. 3.11 Finální model GSM antény, rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 

 

Obr. 3.12 Závislost S11 na frekvenci finální GSM antény. 
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Obr. 3.13 Vyza ovací diagram GSM antény 
v ose YZ. 

 

Obr. 3.14 Vyza ovací diagram GSM antény 
v ose XZ.

 

Obr. 3.15 Rozložení proudů GSM antény na 
kmitočtu 0,9 GHz. 

 

Obr. 3.16 Rozložení proudů GSM antény na 

kmitočtu 1,8 GHz.

Z výsledků je patrné, že anténa je p izpůsobena na požadovaných kmitočtech 0,9 GHz 
a 1,8 GHz. Ovšem toto p izpůsobení je na jednotlivých kmitočtech poměrně 
úzkopásmové. Na kmitočtu 0,9 GHz je ší ka pásma, kde je S11 menší než -10 dB rovna 

86 MHz, na kmitočtu 1,8 GHz je ší ka pásma 42 MHz. Na kmitočtu 0,9 GHz má anténa 
všesměrový vyza ovací diagram a dosahuje zisku až 1,53 dBi. Na kmitočtu 1,8 GHz je 
vyza ovací diagram ovlivněn nesymetrií antény, což je patrné i z rozložení proudů na 
Obr. 3.15 a Obr. 3.16. Na kmitočtu 1,8 GHz dosahuje anténa zisku až 3,69 dBi. 
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3.2.2 Wi-Fi anténa 

Finální okótovaný model Wi-Fi antény je znázorněn na Obr. 3.17. Tvar Wi-Fi antény byl 
po nezdarech s původním designem zjednodušen. Tvar zemní plochy byl upraven 

s ohledem na vyza ování na jejich okrajích. Výsledky simulací jsou uvedeny níže. Na 

Obr. 3.18 je zobrazena závislost S11 na frekvenci, na Obr. 3.19 a Obr. 3.20 jsou 

znázorněny vyza ovací diagramy v rovinách YZ a XZ. Na Obr. 3.21 a Obr. 3.22 je vidět 

proudové rozložení na pracovních kmitočtech antény. 

 

Obr. 3.17 Finální model Wi-Fi antény, rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 

 

Obr. 3.18 Závislost S11 na frekvenci finální Wi-Fi antény. 
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Obr. 3.19 Vyza ovací diagram Wi-Fi antény 
v ose YZ. 

 

Obr. 3.20 Vyza ovací diagram Wi-Fi antény 
v ose XZ.

 

Obr. 3.21 Rozložení proudů Wi-Fi antény na 
kmitočtu 2,4 GHz. 

 

Obr. 3.22 Rozložení proudů Wi-Fi antény na 
kmitočtu 5 GHz. 

Anténa je p izpůsobena na obou požadovaných kmitočtech. Na kmitočtu 2,4 GHz 
dosahuje parametr S11 hodnot menších než -10 dBi v pásmu o ší ce 278 MHz, na 
kmitočtu 5 GHz je tato ší ka rovna 179 MHz. Vyza ovací diagramy mají uspokojivý tvar, 
pouze v rovině XZ je na kmitočtu 5 GHz diagram ovlivněn nesymetrickým vyza ováním 

antény, které je patrné i z rozložení proudů na tomto kmitočtu. Anténa dosahuje zisku až 
2,25 dBi na kmitočtu 2,4 GHz a 3,42 dBi na kmitočtu 2,5 GHz. 
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3.2.3 Širokopásmová anténa 

Okótovaný finální model širokopásmové antény je vidět na Obr. 3.23. Širokopásmová 
anténa musela být rovněž zvětšena kvůli malé zemní ploše. P i zvětšení této plochy bylo 
využito prostoru a byl zvětšen i flíček monopólové antény. Díky tomu dosahuje anténa 
p izpůsobení v širším frekvenčním pásmu. Výsledky simulace jsou prezentovány na 
následujících grafech.  Na Obr. 3.18 je zobrazena závislost S11 na frekvenci, na Obr. 3.19 

a Obr. 3.20 jsou znázorněny vyza ovací diagramy v rovinách YZ a XZ. Na Obr. 3.21, 

Obr. 3.22, Obr. 3.22 a Obr. 3.22 je vidět proudové rozložení na pracovních kmitočtech 
antény (pozorované kmitočty jsou 0,9 GHz, 1,8 GHz, 2,4 GHz a 5 GHz). 

 

Obr. 3.23 Finální model širokopásmové antény, rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 

 

Obr. 3.24 Závislost S11 na frekvenci finální širokopásmové antény. 
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Obr. 3.25 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v ose YZ. 

 

Obr. 3.26 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v ose XZ. 

 

Obr. 3.27 Rozložení proudů širokopásmové 
antény na kmitočtu 0,9 GHz. 

 

Obr. 3.28 Rozložení proudů širokopásmové 
antény na kmitočtu 1,8 GHz. 
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Obr. 3.29 Rozložení proudů širokopásmové 
antény na kmitočtu 2,4 GHz. 

 

Obr. 3.30 Rozložení proudů širokopásmové 
antény na kmitočtu 5 GHz. 

Anténa dosahuje p izpůsobení v pásmu od 0,88 GHz a pokrývá všechny pozorované 
kmitočty. Vyza ovací diagramy vykazují všesměrovou povahu antény, pouze na kmitočtu 

5 GHz je vidět mírná deformace, a to hlavně v rovině XZ. V rozložení proudů na tomto 
kmitočtu je patrné, že na flíčku se nachází 3 maxima, která způsobují deformaci 
vyza ovacího diagramu oproti ostatním kmitočtům. Anténa dosahuje zisku 1,66 dBi na 

kmitočtu 0,9 GHz, 3,77 dBi na 1,8 GHz, 2,59 dBi na 2,4 GHz a až 4,37 dBi na 5 GHz.  
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4 M ENÍ VYROBENÝCH STRUKTUR 
Z navrhovaných struktur byly pomocí technologie FLEX-RIGID vyrobeny 3. Tyto 

vzorky jsou vidět na Obr. 4.1. Jedná se o vedení GCPW realizované na 

struktu e FLEX-RIGID, širokopásmovou anténu a NFC anténu.  

 

Obr. 4.1 Struktury vyrobené pomocí FLEX-RIGID technologie. 

4.1 M ení vedení GCPW 

Na vedení byly p ipájeny SMA konektory, díky kterým bylo vedení p ipojeno 

k vektorovému obvodovému analyzátoru. Zapojení je zobrazeno na Obr. 4.2. Byly 

změ eny S-parametry, jejichž závislost na frekvenci je zobrazena na Obr. 4.3.  

 

Obr. 4.2 P ipojení p enosového vedení k vektorovému obvodovému analyzátoru. 
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Obr. 4.3 Změ ená závislost S-parametrů na frekvenci u vedení GCPW. 

 Z namě ených výsledků je patrné, že p ipojení na port č. 1 nebo port samotný 
vykazuje nějakou chybu a průběhy jsou rozkmitané. Jelikož jsou průběhy S11 a S22, 
a také S21 a S12 jen minimálně odlišné, v dalších mě eních budou prezentovány pouze 
ty lepší z nich, tedy S12 a S22. Na Obr. 4.4 jsou srovnány namě ené a simulované 
výsledky. 

 

Obr. 4.4 Srovnání namě ených a simulovaných výsledků p enosového vedení GCPW. 
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Z výsledků je patrné, že vyrobené vedení dosahuje horšího p enosu, než tomu bylo 
u simulace. To je pravděpodobně způsobeno vyšším ztrátovým činitelem materiálů oproti 
hodnotám, které byly použity pro simulaci. Činitel odrazu se od simulace výrazně neliší. 
V rámci mě ení bylo také vyzkoušeno, jaký vliv má na parametry S11 a S21 ohyb tohoto 

vedení. Vedení bylo podrobeno různým ohybům, jak je vidět na následujících obrázcích. 
Žádný z testovaných ohybů neměl na parametry S11 a S22 významný vliv. Pouze p i 
ohybu zobrazeném na Obr. 4.7 došlo k zvlnění a zhoršení mě ených parametrů, což bylo 
pravděpodobně způsobeno malou vzdáleností obou konců vedení, kde pravděpodobně 
dochází k vazbě. Výsledek této simulace je zobrazen na Obr. 4.9.

 

Obr. 4.5 Ohyb vedení č.1. 

 

Obr. 4.6 Ohyb vedení č.2. 

 

Obr. 4.7 Ohyb vedení č.3.

 

 

Obr. 4.8 Ohyb vedení č.4. 
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Obr. 4.9 Změ ená závislost S21 a S11 na frekvenci vedení p i ohybu č.3. 

4.2 M ení širokopásmové antény 

K vyrobené anténě byl také p ipájen SMA konektor kvůli p ipojení k vektorovému 
obvodovému analyzátoru. Mě ení této antény bylo provedeno ve dvou konfiguracích, jak 
je vidět na Obr. 4.10 a Obr. 4.11, kde v jednom p ípadě byla anténa rovná a v druhé 
ohnutá o 90° v místě napájecího vedení.  

 

Obr. 4.10 Mě ení rovné antény. 

 

Obr. 4.11 Mě ení antény s ohnutým 
napájecím vedením.
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Změ ená závislost S11 na frekvenci v porovnání s výsledky simulace je vidět na Obr. 

4.12. Výsledky antény s rovným a ohnutým napájecím vedením se liší zanedbatelně a 
oproti simulaci je rozdíl minimální.  

 

Obr. 4.12 Změ ená a simulovaná závislost S11 na frekvenci širokopásmové antény. 

Anténa byla také podrobena mě ení vyza ovacích charakteristik v bezodrazové 
komo e. Umístění antény pro mě ení je zobrazeno na Obr. 4.13. Výsledky mě ení 
vyza ovacích charakteristik jsou zobrazeny na následujících obrázcích. K porovnání jsou 
dostupné i simulované hodnoty. Mě ení bylo provedeno v osách XZ, YZ a XY. Změ eny 
byly kmitočty blízké kmitočtům simulovaným (0,95 GHz, 1,85 GHz, 2,3 GHz a 5 GHz). 

 

Obr. 4.13 P ipojení antény v bezodrazové komo e. 
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Obr. 4.14 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině YZ na kmitočtu 0,9 GHz. 

 

Obr. 4.15 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XZ na kmitočtu 0,9 GHz. 

 

Obr. 4.16 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XY na kmitočtu 0,9 GHz. 

 

Obr. 4.17 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině YZ na kmitočtu 1,8 GHz. 

 

Obr. 4.18 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XZ na kmitočtu 1,8 GHz. 

 

Obr. 4.19 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XY na kmitočtu 1,8 GHz. 
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Obr. 4.20 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině YZ na kmitočtu 2,4 GHz. 

 

Obr. 4.21 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XZ na kmitočtu 2,4 GHz. 

 

Obr. 4.22 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XY na kmitočtu 2,4 GHz. 

 

Obr. 4.23 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině YZ na kmitočtu 5 GHz. 

 

Obr. 4.24 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XZ na kmitočtu 5 GHz. 

 

Obr. 4.25 Vyza ovací diagram širokopásmové 
antény v rovině XY na kmitočtu 5 GHz. 
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Mezi namě enými a simulovanými výsledky je velmi dobrá shoda. U vyza ovacích 
charakteristik nějaký rozdíl pozorovat lze. Je to způsobeno tím, že napájecí vedení do 
okolí také mírně vyza uje, jeho ohyb tedy může způsobit odchylku ve vyza ovací 
charakteristice. V některých směrech je zisk antény menší oproti simulaci, což je 
pravděpodobně také způsobeno vyšším ztrátovým činitelem materiálů oproti hodnotám 
použitým p i simulaci. Podstatné je, že na sledovaných kmitočtech jsou charakteristiky 
všesměrové a odpovídají charakteru monopólové antény. Pouze na kmitočtu 5 GHz je 
odlišné vyza ování. Stále je všesměrové, ale jeho charakteristika je mírně deformována 
kvůli velikosti monopólového flíčku. Na kmitočtu 5 GHz je vlnová délka už tak krátká, 
že rozložení vlny na této anténě má 3 maxima na každé straně flíčku, což způsobuje 
dosažený tvar vyza ovací charakteristiky. Horší vyza ování p i úhlech větších než 140° 
u vyza ovacích diagramů v rovině XZ není chybou antény. Tento pokles vyza ování je 
způsoben povahou mě ení, kdy se musí mě ená anténa otočit zadní částí k mě ící anténě 
a potom ji zastíní mě ící mechanismus, na kterém je v komo e upevněna. 

4.3 M ení NFC antény 

Na vyrobenou anténu byl p ipájen SMA konektor pro možnost p ipojení k vektorovému 
obvodovému analyzátoru. Po p ipojení k analyzátoru byla změ ena indukčnost smyčkové 
antény 2 µH na kmitočtu 13,56 MHz. Tato hodnota s drobnou odchylkou odpovídá 
hodnotě 1,91 µH, která byla vypočtena pomocí webového kalkulátoru. Pomocí 
Thomsonova vztahu byla stanovena hodnota paralelní kapacity pot ebné pro p izpůsobení 
antény na 68,88 pF. Byl tedy vybrán kondenzátor ve velikosti 0805 a kapacitě 68 pF a byl 

p ipájen paralelně k cívce. 

 

Obr. 4.26 P ipojení NFC antény k vektorovému obvodovému analyzátoru. 

Pro samotné ově ení funkce této antény už nebylo zapot ebí ji p ipojovat 

k analyzátoru. K vektorovému obvodovému analyzátoru byla p ipojena jednoduchá 
smyčková anténa o rozměrech p ibližně 70x50 mm. Průběh mě ení je vidět na Obr. 4.28. 

Po p iložení NFC antény k této smyčce došlo k vazbě mezi těmito anténami a ovlivnění 
S11 parametru testovací smyčky, který je vidět na Obr. 4.27. Minimum S11 testovací 
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smyčky odpovídá rezonancí NFC antény. Z obrázku je patrné, že anténa je p izpůsobena 
na kmitočtu cca 13,7 MHz. Pro posunutí kmitočtu na požadovaný kmitočet 13,56 MHz 
by bylo pot eba kapacitu kondenzátoru zvětšit. Dle výpočtu by bylo zapot ebí 
kapacity   hodnotě 68,8 pF. Bohužel k dispozici byl pouze kondenzátor o kapacitě 88 pF 
a taková kapacita by způsobila p izpůsobení antény na kmitočtu okolo 12 MHz. Pro 
p esné doladění by bylo zapot ebí vyzkoušet osazení různých kondenzátorů o kapacitě 
68 pF, kde se může tato hodnota lišit kvůli výrobní toleranci. 

 

Obr. 4.27 Závislost S11 testovací smyčky na frekvenci p i ově ování rezonance NFC antény. 

 

Obr. 4.28 Ově ení funkce NFC antény. 
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ZÁV R 
Cílem práce bylo navrhnout antény na flexibilním substrátu s napájecím vedením 
realizovaným na struktu e FLEX-RIGID. 

V první části práce je rozebrána technologie FLEX-RIGID, která je pro toto ešení 
použita. Jsou tu zmíněny možné struktury a také p ípadné výrobní omezení. Rovněž jsou 
tu zmíněny základní parametry, které se p i návrhu antén analyzují.  

V druhé části byla provedena simulace různých typů napájecích vedení a jejich 
porovnání. Na vybraném typu napájecího vedení byl proveden návrh antén. Jedná se o 
dvě dvoupásmové antény, jedna pracující na kmitočtech 900 a 1800 MHz (GSM), jedna 
pracující na kmitočtech 2,4 a 5 GHz (Wi-fi), jednu širokopásmovou anténu a jednu NFC 

anténu pracující na kmitočtu 13,56 MHz. Z kapitoly 2.3 je patrné, že na struktu e 
FLEX-RIGID dosahuje uspokojivých parametrů pouze širokopásmová anténa. Činitel 
odrazu této antény je menší než -10 dB v rozsahu 2,05 – 5,2 GHz. U dvoupásmové antény 
pro GSM pásma došlo k posunutí rezonančních kmitočtů. U nižšího pásma anténa také 
vykazuje horší p izpůsobení. V p ípadě dvoupásmové antény pro Wi-Fi došlo k lepšímu 
p izpůsobení na nižším kmitočtu, ale na vyšším kmitočtu už anténa není p izpůsobená 
vůbec.  

V t etí části práce bylo optimalizováno napájecí vedení a na něm p epracovány 
navržené antény. Modely jsou opat eny SMA konektory a vodivé stěny nahrazeny 
prokovy. Ze simulovaných antén dosahuje nejlepších parametrů širokopásmová anténa. 
Její vyza ování je na sledovaných kmitočtech všesměrové a p izpůsobení dosahuje již od 
kmitočtu 900 MHz. Pro výrobu byla vybrána právě tato anténa spolu s NFC anténou 
a vzorkem p enosového vedení. 

V poslední části byly změ eny parametry p enosového vedení, širokopásmové antény 
a NFC antény. V porovnání se simulací dosahuje p enosové vedení GCPW nižšího 
p enosu. U simulace je nejhorší hodnota p enosu okolo -1 dB, zatímco namě en byl 

p enos s nejhorší hodnotou až -2 dB. Činitel odrazu se výrazně od simulace neliší. Během 
mě ení bylo také testováno, jaký vliv má ohyb vedení na jeho parametry. Činitel odrazu 
a p enos se s ohybem významně neliší, pouze p i velkém ohybu o 180°, kdy už se kraje 

vedení témě  dotýkají, dochází pravděpodobně k mírné vazbě a parametry S21 a S11 se 

mírně zhoršují a rozkmitávají. Oproti simulaci dosahuje širokopásmová anténa S11 
parametru nižšího než -10 dB až od kmitočtu 950 MHz, dále je už p izpůsobena v celém 

pásmu. Během mě ení této antény byl rovněž pozorován vliv ohybu napájecího vedení 
o 90° jak na parametr S11, tak na vyza ovací charakteristiky. U NFC antény byla změ ena 
indukčnost a dopočítána kapacita nutná k p izpůsobení na kmitočet 13,56 MHz. Změ ená 

anténa s p ipájeným kondenzátorem paralelně ke smyčce dosahuje p izpůsobení na 
kmitočtu 13,7 MHz. Tato hodnota by mohla být doladěna p esnější hodnotou kapacity 
kondenzátoru, který má velký výrobní rozptyl.   

V rámci diplomové práce byly navrženy, vyrobeny a promě eny struktury 

s technologií FLEX-RIGID. Samotné vedení i navržené antény dosahují uspokojivých 
parametrů a potvrzují, že tato technologie ve spojení s anténní technikou je v praxi 

použitelná. Antény a vedení jsou flexibilní, ale vlivem silné vrstvy mědi, která je ještě 
opat ena pokovením, v kombinaci s velkými zemními plochami je tato flexibilita mírně 
limitována. Pro lepší ohebnost by bylo vhodnější zvolit tloušťku mědi 18 µm. Samotná 
širokopásmová anténa dob e demonstruje funkci v širokém pásmu kmitočtů, ale pro 
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praktické použití by byla vhodnější menší anténa. Touto technologií může být vyrobena 
anténa, která je realizovatelná v planárním provedení a zároveň může být napájena 
planárním vedením.  
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