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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá optimalizací koaxiálních dutinových filtrů. V práci je podrobně 
popsána optimalizační metoda Tuning – Space Mapping (TSM) v CST Studiu. Důraz je 
kladen na vysvětlení funkce jemného a hrubého modelu a jejich vzájemné závislosti. 
Celý algoritmus je ilustrován a otestován na třístupňovém filtru pracujícím v pásmu 
880–960MHz. Pro ověření funkčnosti TSM je dále algoritmus aplikován na 
čtyřstupňový filtr a filtr typu triplet a kvadruplet. 

Další část práce je zaměřena na automatizaci celého optimalizačního postupu. Pro 
automatizaci jsou navrženy a naprogramovány v CST makra pro automatický výpočet 
kalibračních konstant a automatickou kalibraci mezi hrubým a jemným modelem. 
Kompletní optimalizační postup je aplikován na sedmistupňovém filtru se dvěma 
křížovými vazbami.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Tuning – Space Mapping, CST Studio, koaxiální dutinový filtr, jemný model, hrubý 
model, optimalizace, makra 

 

 

 

ABSTRACT 
This thesis deals with optimization of coaxial cavity filters. It thoroughly describes 
optimization method Tuning – Space Mapping (TSM) in CST Studio. It focuses on the 
explanation of the fine and the coarse model and their mutual link. The whole algorithm 
is illustrated and tested on the third-order coaxial cavity filter working in the band of 
880 – 960MHz. In order to check the function of TSM, the algorithm is applied on 
fourth-order filter, triplet filter and quadruplet filter. 

Another part of the thesis focuses on the automatization of the whole optimization 
procedure. Macros for automatic determination of calibration constants and automatic 
calibration process between the coarse and the fine model are proposed and 
programmed in CST. The complete optimization procedure is applied on optimization 
of seventh-order filter with two cross couplings. 

 

KEYWORDS 
Tuning – Space Mapping, CST Studio, coaxial cavity filter, the fine model, the coarse 
model, optimization, macros 
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ÚVOD 
Moderní komunikační systémy, jako jsou např. RF spoje, bezdrátové, satelitní nebo 
mobilní komunikační systémy, vyžadují pro svou činnost filtry s vysokým činitelem 
jakosti a velkou selektivitou. Takové filtry jsou obvykle vyšších řádů. Dalším 
požadavkem na filtry je samozřejmě minimální průchozí útlum. Velmi často je důraz 
kladen na přeladitelnosti filtru v širokém pásmu kmitočtů. Častým požadavkem je i 
důkladně izolovat frekvence mimo propustné pásmo filtru pro potřebu oddělení pásem 
pro příjem a vysílání signálů. Tento požadavek vede k nutnosti realizace asymetrických 
filtrů jako jsou např. duplexery. 

Mikrovlnné filtry mohou být realizovány jako mikropáskové, vlnovodové nebo 
koaxiální dutinové. Mikropáskové filtry jsou velmi často preferovány pro jejich 
snadnou výrobu a velmi malé rozměry. Jejich nevýhodou jsou špatné izolační 
schopnosti (útlum mimo propustné pásmo) a malý činitel jakosti Q, který způsobuje 
velký průchozí útlum. Existuje mnoho technik jak zlepšit izolační vlastnosti 
mikropáskových filtrů, ovšem řada z nich není v praxi realizovatelná. Kmitočtové filtry 
vytvořené z dutých kovových vlnovodů se v mikrovlnné technice používají pro 
nejnáročnější účely a pro nejvyšší kmitočtová pásma. Lze je použít k vytváření vysoce 
selektivních filtračních soustav a při vysoké hodnotě přenášeného výkonu. Koaxiální 
dutinové filtry vykazují velký činitel jakosti Q a velmi malý průchozí útlum. Kromě 
toho lze za pomocí koaxiálních dutinových filtrů realizovat velmi vysoký útlum 
(izolace) mimo propustné pásmo, což se velmi často využívá právě v duplexerech nebo 
kombinerech, kde je nutné důkladně od sebe oddělit jednotlivá pásma. Koaxiální 
dutinové filtry jsou převážně pásmové propusti  

V současném velmi rychlém vývoji složitých komunikačních systémů, vzrůstají 
úměrně tomu nároky na kmitočtové filtry. Struktury takových filtrů se stávají čím dál 
více komplexnější a složitější (duplexery, kombinery atd.). S rozvojem takových filtrů 
narůstá potřeba tyto filtry přesně navrhovat a modelovat. V dnešní době se v inženýrské 
praxi pro simulaci a modelování složitých filtrů běžně používají EM simulátory (CST, 
HFSS atd.), které jsou ovšem velmi náročné na výkon CPU. Standardní postup návrhu 
mikrovlnných filtrů je velice složitý a zahrnuje syntézu filtru a jeho následné 
modelování v EM simulátoru. Návrh v EM simulátoru se skládá z modelování 
oddělených modelů filtru (např. vstupně/výstupní vazby, interní vazby atd.). Po složení 
těchto modelů do jednoho celku vzniká kompletní model filtru. Tento postup je 
poměrně nepřesný, protože návrh filtru vzniká v oddělených modelech, které dostatečně 
nerespektují ostatní části filtru. V konečné fázi má tento postup za následek, že odezva 
vyrobeného filtru (tzv. laboratorní vzor) v drtivé většině případů neodpovídá jeho 
specifikaci. Pak je nutné vyrobený filtr velmi složitě mechanicky modifikovat a ladit. 
Tento proces je velice zdlouhavý a hlavně ekonomicky velmi náročný. Z toho důvodu je 
současným trendem vyvinout takové optimalizační metody, které by byly schopny 
kompletní model filtru optimalizovat přímo ve výpočetně náročném EM simulátoru a 
zamezit tak nutným mechanickým úpravám na laboratorním vzoru. 

Tato práce se zabývá optimalizační metodou Tuning-Space Mapping v CST Studiu. 
Práce se zaměřuje na podrobný rozbor této metody a na její implementaci do CST 
Studia. Detailně jsou vysvětleny funkce jednotlivých modelů (jemný, hrubý, pomocný) 
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a princip kalibračního procesu. Metoda Tuning - Space Mapping je demonstrována při 
optimalizaci třístupňového filtru pracujícího v pásmu 880 – 960MHz. Metoda je dále 
otestována na čtyřstupňovém filtru a filtru typu triplet a kvadruplet. 

Další část se práce se zabývá automatizací celé optimalizační metody Tuning-
Space Mapping. Pomocí programovacího jazyku Visual Basic (VBA) je cílem 
naprogramovat v CST Studiu taková makra, která by celý optimalizační postup 
maximálně zefektivnila a usnadnila tak uživateli optimalizaci i komplexnějších struktur. 
Kompletní optimalizační postup je demonstrován na sedmistupňovém filtru se dvěma 
křížovými vazbami [1] [2] [3] [5]. 
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1 KOAXIÁLNÍ DUTINOVÉ FILTRY 

1.1 Koaxiální dutinový rezonátor 

Koaxiální dutinový rezonátor je základním stavebním kamenem celého filtru. Je tvořen 
koaxiální dutinou, tedy úsekem souosého vedení uzavřeným na obou koncích nakrátko. 
Koaxiální rezonátory se provozují prakticky výhradně s videm TEM, tj. s dominantním 
videm koaxiálního vedení. Jeho rezonanční kmitočet a rezonanční vlnová délka jsou 
rovny  




l

p
f TEM

2
0  (1.1)   

p

lTEM 2
0   (1.2) 

Vidové číslo p tedy určuje počet půlvln elektromagnetického pole na délce l rezonátoru. 
Základní vid kmitání je určen hodnotou p = 1. Konstrukce uvedeného typu půlvlnného 
koaxiálního rezonátoru je na obr. 1.1a. 

 
Obr. 1.1 Koaxiální rezonátory a) půlvlnný, b) čtvrtvlnný (převzato z [5]) 

 
Průměr dutiny a výška rezonátoru jsou voleny s ohledem na požadovaný minimální 

průchozí měrný útlum. Podle [4] vykazuje koaxiální rezonátor nejmenší měrný útlum 
pro cca Z = 77. Z této hodnoty a známého vztahu: 

d

D
Z

r

ln
60


 ,       (1.3) 

kde r je permitivita dielektrika uvnitř dutiny, D je průměr dutiny a d je průměr 
středního vodiče, vyplývá poměr D/d ≈ 3,6.  

Druhý typ koaxiálního rezonátoru, čtvrtvlnný koaxiální rezonátor, využívá 
rezonančních vlastností čtvrtvlnného zkratovaného vedení. Dle konstrukčního náčrtku 
na obr. 1.1b se do dutiny zasouvá střední vodič, takže rezonance nastává při 

4
)12( 0

0


 pl .       (1.4) 



 4

Na konci středního vodiče vzniká mezi ním a protější stěnou dutiny kapacita C0 , která 
zkracuje rezonanční délku (1.4). Někdy se tato kapacita úmyslně zvětšuje (např. 
rozšířením středního vodiče), aby se zmenšily celkové rozměry rezonátoru [5]. Na obr. 
1.2 je ukázka koaxiálního dutinového rezonátoru v CST Studiu. 

 
Obr. 1.2 Koaxiální rezonátor v CST Studiu 

1.2 Vazba mezi rezonátory 

Velmi důležitým faktorem z hlediska odezvy kompletních filtrů jsou velikosti vazeb 
mezi rezonátory. Tyto vazby mají rozhodující vliv na tvar konečné odezvy filtru. 
V zásadě jsou definovány tři typy vazeb. Přímá vazba spojuje dva sousedící rezonátory 
(z hlediska primární cesty signálu filtrem), křížová vazba spojuje dva nesousedící 
rezonátory a externí vazba spojuje filtr s okolním světem. 

1.2.1 Interní přímá vazba mezi sousedními rezonátory 

Na obr. 1.3 je ukázka dvou rezonátorů svázaných induktivní (kladnou) vazbou pomocí 
tzv. okénka. Model obsahuje i vstupní a výstupní porty pro možnost výpočtu přenosové 
frekvenční charakteristiky. Na obr. 1.4 je frekvenční charakteristika (S21) modelu. Oba 
rezonátory jsou identické a oba rezonují na frekvenci f0. Vazba mezi rezonátory vede 
k posunu Δf rezonančního kmitočtu obou dutin. Normovaný vazební koeficient mezi 
rezonátory 1 a 2 je dán vztahem 

BW

f
M


12 ,        (1.5) 

kde Δf je vazební šířka pásma a BW je šířka pásma filtru. Vazební koeficient je tedy 
mírou rozladění obou dutin. Vazba mezi rezonátory nemusí být induktivní (kladná), ale 
může být i kapacitní (záporná), která je realizována např. kovovou anténkou [6].  

 
Obr. 1.3 Induktivní vazba v CST Studiu 
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Obr. 1.4 Kmitočtová charakteristika (parametry S21) 

 

Celková vazba mezi rezonátory má vždy 
magnetickou i elektrickou složku. Na obr. 1.5 je 
ukázka dvou koaxiálních rezonátorů s ladicími 
prvky. Ladicí šroub umístěný mezi otevřené 
konce obou rezonátorů zvyšuje vazbu mezi nimi. 
Šroub snižuje elektrickou vazbu a tím zvyšuje 
celkovou vazbu. Další možností ladění vazby je 
pomocí magnetické clony (někdy se tato vazba 
realizuje tzv. okénkem). Ta snižuje magnetickou 
část vazby a tím zmenšuje celkovou vazbu [2]. 

 

 

 

1.2.2 Externí vazba 

Externí navázání slouží pro připojení filtru k vnějšímu světu. Velmi často je hodnota 
vazby vztažena k externímu činiteli jakosti Qex. Na obr. 1.7 je model rezonátoru pro 
výpočet externího činitele jakosti. Externí navázaní je zde koncipováno jako střední 
vodič koaxiálního vedení, které je vedeno přímo do rezonátoru. V praxi existuje více 
možností, jak provést externí navázání, např. pomocí terčíku nebo drátové smyčky. 
V modelu na obr. 1.7 je implementován port, aby bylo možné změřit kmitočtovou 
přenosovou charakteristiku. Vliv tohoto portu lze zanedbat pokud maximální hodnota 
rezonanční charakteristiky je pod úrovní -25dB až -30dB. Šířku pásma externího 
navázání lze určit podle obr. 1.6. Externí Q lze tedy určit jako 

dB
EXT f

f
Q

3

0


 .        (1.6) 

Obr. 1.5 Ladící prvky ve filtrech [2]
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Externí Q lze také formulovat pomocí normovaného vazebního koeficientu M01 

)( 2
01

0

MBW

f
QEXT 

 ,       (1.7) 

kde BW je šířka pásma filtru. Je také možné vypočítat externí Q pomocí skupinového 
zpoždění parametru S11[6]. Hodnota externího Q se bude zmenšovat, jestliže se bude 
zvyšovat výška portu externího navázání. 

 

 
Obr. 1.6 Kmitočtová charakteristika (parametr S21) 

 
Obr. 1.7 Model pro výpočet externího činitele jakosti Qex 

1.2.3 Interní křížová vazba 

Vazba mezi nesousedícími rezonátory je tzv. křížová vazba (neleží na primární cestě 
signálu filtrem). Hlavní funkcí této vazby je vytvořit nulu (transmission zero - TZ) 
v přenosu na určitém kmitočtu. To samozřejmě přispívá ke zvětšení selektivity filtru. 
Další funkcí křížové vazby je ekvalizovat skupinové zpoždění v propustném pásmu. 

Křížové vazby mohou být jak induktivního, tak kapacitního charakteru. Na obr. 1.8 
jsou schémata základních struktur filtru a odpovídající kmitočtové charakteristiky. 
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Černé body s čísli reprezentují rezonátory, bílé kruhy reprezentují vstupní (S – source) a 
výstupní (L – load) porty. Induktivní vazba je reprezentována plnou čarou, kapacitní 
vazba má symbol kondenzátoru. Jak již bylo řečeno, induktivní vazba je kladného 
charakteru a kapacitní vazba má negativní charakter. Jedna křížová vazba, která 
odděluje jeden rezonátor (triplet) může, za určitých podmínek, poskytnout velký útlum 
mimo propustné pásmo, který odpovídá dalším dvěma extra pólům filtru. Využití 
křížové vazby tedy může snížit potřebný řád filtru. Nevýhodou je, že zvýšením 
selektivity filtru na jedné straně pásma se ovšem snižuje selektivita filtru na opačné 
straně pásma. Na obr. 1.8 jsou zobrazeny nejznámější konfigurace filtru s křížovými 
vazbami. Na obr. 1.8a je triplet s kapacitní křížovou vazbou, obr. 1.8b zobrazuje triplet 
s induktivní křížovou vazbou. Na obr. 1.8c je konfigurace kvadruplet s křížovou 
vazbou, která odděluje dva rezonátory. Vzniknou tak dvě TZ, každá na opačné straně 
propustného pásma [6]. Na obr. 1.9 jsou v CST Studiu modely výše zmíněných typů 
konfigurací. 

 
Obr. 1.8 Umístění křížových vazeb a související frekvenční charakteristiky (převzato z [6]) 

 

 
Obr. 1.9 Triplet s induktivní a kapacitní křížovou vazbou, kvadruplet 

1.3 Základní topologie koaxiálních filtrů 

O topologiích koaxiálních filtrů bylo již zmíněno v předcházející kapitole. Existuje 
velké množství kombinací rozmístění dutin i křížových vazeb, tím lze získat prakticky 
libovolný počet TZ v přenosové charakteristice. Filtry nemusí nutně obsahovat křížové 
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vazby. Je ovšem zbytečné se zde zmiňovat o dalších topologiích, protože prakticky 
všechny ostatní topologie vychází z topologie typu kvadruplet nebo triplet, popř. 
z třístupňové bez TZ. Na obr. 1.10 je příklad sedmistupňového filtru v CST se dvěma 
křížovými (kapacitní a induktivní) vazbami. Filtr se skládá ze dvou tripletů a dalších 
dvou rezonátorů pro zvýšení selektivity. 

 
Obr. 1.10 Sedmistupňový filtr v CST 

1.4 Syntéza vazební matice 

Reprezentace pásmových filtrů pomocí vazební matice je velice vhodná, protože lze 
pomocí operací s touto maticí provádět transformace mezi různými topologiemi k 
dosažení nejvhodnější topologie filtru k danému problému. Současná syntéza vazebních 
matic vede k přesnému výpočtu charakteristik filtru. Pomocí vazební matice může být 
provedena syntéza komplexních filtrů s mnoha křížovými vazbami. 

Prototyp filtru dolní propusti může být popsán normovanou vazební maticí M řádu 
N+2, kde N je řád filtru. Prototyp dolní propusti je symetrický kolem 0 rad/s a horní a 
dolní kmitočet je roven ± 1 rad/s. Jakmile je provedena syntéza prototypu dolní 
propusti, je použita frekvenční transformace, která transformuje prototyp dolní propusti 
na pásmovou propust s danou šířkou pásma a s danou střední frekvencí. 

Normovaná vazební matice M řádu N+2 je absolutně postačující pro popis všech 
vazeb filtru. Normovaná matice M je symetrická matice s reálnými prvky Mij. Velikost 
vazební matice M je větší o dva sloupce a o dva řádky, protože kromě vazeb mezi 
rezonátory popisuje matice i externí vazby. Na Obr. 1.11a je vazební matice pro 
topologii filtru na obr. 1.11b. Na hlavní diagonále jsou vlastní vazby s, které 
reprezentují rezonanční kmitočty individuálních rezonátorů. Jestliže filtr neobsahuje 
křížové vazby, pak jsou na hlavní diagonále samé nuly (tzn., že všechny rezonátory jsou 
naladěny na frekvenci f0). Při prezenci křížových vazeb ve filtru jsou mezilehlé 
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rezonátory naladěny na odlišné frekvence než f0. Pod hlavní diagonálou nejsou žádné 
prvky, protože matice je symetrická vůči hlavní diagonále. Mimo hlavní diagonálu 
mohou být normované vazební koeficienty Mij přetransformovány na vazební 
koeficienty pro dané pásmo filtru, vynásobením Mij šířkou pásma filtru. 

Vazební matice poskytuje výsledky, které jsou ekvivalentní filtrům realizovaným 
pomocí prvků klasické teorie obvodů (RLC). Syntézou se získají vazební koeficienty, 
které jsou přesnější pro úzkopásmovější filtry (relativní šířka pásma < 10%) [6]. 

Návrh filtru za pomoci prototypu dolní propusti je poměrně složitý a zdlouhavý 
proces (viz [7]). Místo toho se v dnešní době používá řada užitečného softwaru pro 
syntézu filtrů. Tento software může být volně k dispozici. Jeden takový je např. na 
www.guidedwavetech.com. Dovoluje syntézu filtrů až 5. řádu. Vstupními hodnotami 
celé syntézy je počet rezonátorů (řád filtru), střední kmitočet propustného pásma, šířka 
pásma, činitel jakosti dutiny Q a úroveň s11 parametru v propustném pásmu. Volitelně 
se pak dá zvolit počet a kmitočty TZ. V posledním kroku je třeba zvolit topologii filtru. 
Výstupními hodnotami syntézy je matice vazebních koeficientů stejná jako na obr. 
1.11a.  

 

 
Obr. 1.11 a) Vazební matice, b) topologie filtru (převzato z [6])  

 

1.5 Modelování koaxiálních filtrů 

Při návrhu filtru je tedy nejprve nutné provést syntézy filtru. Po syntéze filtru jsou 
k dispozici potřebné vazební koeficienty, které odpovídají potřebné kmitočtové 
charakteristice filtru. Modelování filtrů v EM simulátorech probíhá zásadně 
v oddělených modelech. Nejprve jsou modelovány základní stavební bloky (rezonátor, 
vazby atd.) s ohledem na výstupní hodnoty syntézy. Následně je celý model pomocí 
těchto bloků složen do jednoho celku. Modelování filtrů probíhá v těchto krocích: 
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- návrh dílčího rezonátoru 
- návrh vazeb mezi rezonátory 
- návrh externího navázání 
- složení kompletního modelu filtru 
 

1.5.1 Návrh dílčího rezonátoru 

Rezonátor je základním stavebním kamenem celého filtru. Rozměry celého rezonátoru 
jsou voleny s ohledem na požadovaný činitel jakosti Q. Čím vyšší je činitel jakosti Q, 
tím je menší útlum s21 parametru v propustném pásmu filtru. Průměr dutiny a průměr 
rezonátoru jsou voleny s ohledem na požadovaný minimální průchozí útlum. Podle [4] 
vykazuje koaxiální rezonátor nejmenší útlum pro cca Z = 77. Z této hodnoty a 
známého vztahu: 

d

D
Z

r

ln
60


  , (1.8) 

kde r je permitivita dielektrika uvnitř dutiny, D je průměr dutiny a d je průměr 
rezonátoru, lze zvolit jeden rozměr a druhý dopočítat.  

Rezonanční kmitočet rezonátoru by měl být naladěn na střední kmitočet filtru. 
K tomu slouží ladicí šroub zašroubovaný do rezonátoru. Změnou jeho délky lze 
rezonátor správně naladit. V podstatě rezonátor nemusí být přesně naladěn na střední 
kmitočet filtru, postačí pokud hodnota rezonančního kmitočtu bude ležet v propustném 
pásmu filtru. 

1.5.2 Návrh vazby mezi rezonátory 

Na základě vazebních koeficientů mezi sousedícími i nesousedícími (křížová vazba) 
dvěma rezonátory získaných syntézou je dalším bodem návrhu filtru definice interních 
vazeb. Zpravidla se vazba v EM simulátoru definuje pomocí modelu dvou rezonátorů 
svázaných buď induktivní vazbou (kladný vazební koeficient) nebo kapacitní vazbou 
(záporný vazební koeficient). Velikost vazebního koeficientu je závislá na fyzickém 
uspořádání vazebních elementů v modelu. Obvykle se používají kovové kolíky, okna 
nebo anténky apod. Při modelování vazeb se tedy určují rozměry těchto elementů, aby 
hodnota vazebního koeficientu mezi dvěma rezonátory odpovídala vazebnímu 
koeficientu získaného syntézou. Moderní EM simulátory disponují solvery pro rychlý 
výpočet vazebního koeficientu mezi dvěma rezonátory. Určení velikosti těchto 
elementů tedy není obtížné. Při návrhu filtru je nutné tímto způsobem modelovat 
všechny vazby mezi rezonátory a určit tak rozměry všech vazebních elementů. 

1.5.3 Návrh externího navázání 

Externí navázaní je důležité pro připojení filtru k externím zařízením. Modelování v EM 
simulátoru probíhá obdobně jako v případě modelování interních vazeb. Model 
obsahuje jeden rezonátor a externí navázání, které může být realizováno např. terčíkem 
nebo drátovou odbočkou apod. Sílu externího navázání charakterizuje externí činitel 
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jakosti Qex. Při návrhu externí vazby tedy musí být externí Q pokud možno roven 
externímu Q daného syntézou filtru. Cílem je tedy určit takové uspořádání externího 
navázání v modelu, aby externí Q odpovídalo externímu Q dané syntézou. 

1.5.4 Kompletní model filtru 

Spojením všech výše uvedených modelů vznikne kompletní model filtru. Při výše 
uvedeném postupu modelování filtru není možné postihnout všechny jevy, ke kterým ve 
filtru dochází. Proto v drtivé většině případů neodpovídá výsledná odezva filtru odezvě 
dané syntézou. Sice se správně určí velikosti dutin, délky šroubů atd., ovšem je třeba si 
uvědomit, že určení těchto rozměrů se realizovalo v oddělených modelech, které 
nerespektovali ostatní části celkového modelu filtru. Např. při návrhu vazeb se 
neuvažuje parazitní vazba mezi nesousedícími rezonátory. Tyto vazby mají velmi často 
funkci velmi slabých křížových vazeb, které se projevují jako TZ relativně blízko 
propustnému pásmu. V konečné fázi jsou tedy tyto mechanické rozměry filtru nepřesné. 
Proto je nutné přistoupit k optimalizaci celého filtru a určit jeho přesné rozměry. 
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2 TUNING - SPACE MAPPING 

2.1 Space-Mapping 

V roce 1994 představil J. W. Bandler jednoduchý, ale efektivní algoritmus pro 
optimalizaci výpočetně náročných EM modelů (jemných modelů) bez nutnosti přímé 
optimalizace v EM simulátoru. K optimalizaci se využívá tzv. hrubý model, který je 
koncipován jako obvodový protějšek jemného modelu. Tyto hrubé modely sestávají 
z klasických obvodových prvků a jsou implementovány v rychlých obvodových 
simulátorech. Hlavní myšlenka spočívá v optimalizaci rychlého hrubého modelu a 
následném převedení optimálních parametrů hrubého modelu do jemného modelu.  
Tento postup je znám jako Space-Mapping. Hrubý model je zpravidla méně přesný, ale 
daleko méně výpočetně náročný. V každé iteraci je odezva hrubého modelu zarovnána 
s odezvou jemného modelu. Následně je hrubý model optimalizován a jeho parametry 
jsou převedeny na změnu parametrů jemného modelu. Jemný model je poté znovu 
odsimulován. Vznikne tak nová odezva, která je blíže ke specifikaci daného zařízení. 
Celý postup se cyklicky opakuje, dokud odezva jemného modelu neodpovídá 
specifikaci [8].  

2.2 Tuning-Space Mapping 

Tuning - Space Mapping (TSM) je v 
mikrovlnné technice široce používaná technika, 
která v sobě zahrnuje metodu Space-Mapping a 
koncept ladění. Hrubý model je někdy 
označován jako ladicí model (tuning model). 
Stejně jako Space-Mapping i TSM algoritmus 
spočívá ve srovnání tzv. jemného a hrubého 
modelu. Hrubý model je vytvořen přidáním 
klasických obvodových prvků (kapacitory, 
induktory, vázaná vedení atd.) do struktury 
jemného modelu. Tzn., že hrubý model 
obsahuje relevantní data (např. s-parametry) a je 
tudíž daleko přesnější než hrubý model 
v případě použití metody Space-Mapping. 
Těmito obvodovými prvky, které jsou přidány 
do struktury jemného modelu pomocí 
speciálních diskrétních portů, je hrubý model 
laděn. V každé iteraci je hrubý model 
aktualizován a optimalizován. Tento proces je 
opět mnohem méně náročný na výkon CPU než 
přímá optimalizace jemného modelu v EM 
simulátoru. Jakmile jsou získány optimální 
parametry hrubého modelu, je třeba tyto hodnoty převést na adekvátní změnu parametrů 
jemného modelu. Tento proces se nazývá kalibrace a je k ní potřeba tzv. pomocný nebo 
též kalibrační model, nebo pokud je to možné, lze kalibraci provést pomocí 

Obr. 2.1 Vývojový diagram TSM
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analytických formulací. Celý algoritmus se opakuje tak dlouho, dokud odezva jemného 
modelu dostatečně neodpovídá specifikaci daného zařízení. Na obr. 2.1 je vývojový 
diagram pro bližší pochopení TSM. Struktura hrubého modelu i volba ladicích prvků je 
závislá na konkrétním problému. Na obr. 2.2 je vysvětlen koncept TSM [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Algoritmus TSM 

Uvažujme následující optimalizační problém 

  xRUx fxf minarg*  , (2.1) 

kde m
f RR   je vektor odezvy jemného modelu, U je vhodná kriteriální funkce, x je 

vektor parametrů modelu a *
fx  je hledané optimální řešení. 

TSM je iterační optimalizační algoritmus, který využívá dvou náhradních modelů 
(hrubý a kalibrační). Oba tyto modely jsou méně přesné než jemný model, ale jsou 
mnohem méně výpočetně náročné. První model je hrubý model Rt, který obsahuje 
relevantní data jemného modelu (např. s – parametry) a ladicí parametry (klasické 
obvodové prvky, které jsou implementovány pomocí diskrétních portů). Tyto laditelné 
parametry se během optimalizace mění tak, aby model Rt splňoval požadovanou 
specifikaci. Druhý model Rc je potřebný pro kalibraci. Umožňuje převod hodnot 
ladicích prvků na adekvátní změnu parametrů jemného modelu. 

Nechť je  x(i) vektor parametrů jemného modelu v dané iteraci, kde i = 0, 1, …n 
označuje index iterace. Jedna iterace zahrnuje tři kroky: zarovnání, optimalizace 
hrubého modelu a kalibrační proces. Aktuální hrubý model )(i

tR je vytvořen za pomoci 

dat jemného modelu v bodě x(i). Obecně platí, že i když jsou ladicí prvky v hrubém 
modelu rovny nule, tak se odezva jemného a hrubého modelu v i-té iteraci mírně liší. 
Proto je nutné za pomoci malé změny ladicích prvků v hrubém modelu minimalizovat 
tuto odchylku. Toto zarovnání se provede v obvodovém simulátoru a lze jej formulovat 
jako: 

Obr. 2.2 Koncept TSM a hrubého modelu (převzato z [9]) 
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   t
i

t
i

fx
i

t xRxRx
t

)()()(
0, minarg  , (2.2) 

kde )(
0,
i

tx  je vektor hodnot ladicích prvků hrubého modelu po zarovnání. V CST 

Studiu tento krok není potřeba. 
V dalším kroku se optimalizuje )(i

tR  tak, aby odezva odpovídala specifikaci. Tím se 

získají optimální hodnoty )(
1,
i

tx  ladicích prvků hrubého modelu:  

  t
i

ttx
i

t xRUx )()(
1, minarg , (2.3) 

Když byly získány )(
1,
i

tx  je dále nutná kalibrace pro převod optimálních hodnot 

ladicích prvků hrubého modelu na adekvátní změnu parametrů jemného modelu. 
Kalibrační proces C může být realizován více způsoby. Pro formulaci kalibrace lze 
definovat: 

 )(
0,

)(
1,

)()1( ,, i
t

i
t

ii xxxCx 

, (2.4) 

V této formulaci lze pozorovat, že kalibrací se získá nový jemný model x(i+1), který 
je založen na předchozím modelu x(i), na ladicích parametrech )(

0,
i

tx  získaných 

zarovnáním a na optimálních hodnotách )(
1,
i

tx  ladicích parametrů optimalizovaného 

hrubého modelu.  

Jak bylo řečeno, kalibrační proces lze provést několika způsoby. Jedním z těchto 
způsobů je kalibrace pomocí analytických formulací. Lze tedy definovat vztah C, který 
je založen na analytické závislosti mezi parametry jemného modelu a ladicími 
parametry hrubého modelu. Analytickou kalibraci lze tedy formulovat: 

 )(
0,

)(
1,

)()1( i
t

i
t

ix xxsxx  , (2.5) 

Kde s je diagonální matice, která má na hlavní diagonále tzv. kalibrační konstanty. 
Analytická kalibrace je vhodná pro ty případy, kdy mezi parametry jemného modelu a 
ladicími parametry hrubého modelu není přímá závislost. Ovšem tato závislost může 
být snadno odvozena a zpravidla se jedná o lineární funkci, kalibrační konstanty 
matice jsou v tomto případě reálná čísla. V následujícím textu bude využit pouze tento 
typ kalibrace [9]. 
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3 IMPLEMENTACE TSM V CST STUDIU 
CST Studio 2009 obsahuje Microwave studio (MWS) pro tvorbu jemných modelů 
filtru. Současně se vytvořený a odsimulovaný model v MWS objeví jako funkční blok 
s s-parametry v Design Studiu (DS). Tento blok obsahuje dva porty pro připojení buď 
dalších bloků nebo slouží pro připojení I/O portů. Z hlediska implementace TSM do 
CST je tato provázanost mezi DS a MWS velice výhodná, protože není třeba importovat 
s-parametry jemného modelu do struktury hrubého modelu filtru. 

3.1 Jemný a hrubý model kompletního filtru 

Na obr. 3.1 je jemný model třístupňového filtru vytvořený v MWS pracujícího v pásmu 
880-960MHz. Vazební koeficienty získané syntézou: 

Rezonátor           Vazební koeficient 
1 -  2                 0,0896 
2 -  3                 0,0896 
Externí Q:        9,823 
 

Odezva tohoto filtru je na obr. 3.2. Kdyby se navržený filtr fyzicky realizoval, tak 
nejlepší odezva, které by bylo dosaženo změnou délky rezonančních šroubů, je na obr. 
3.2. Je tedy jasné, že aby bylo dosaženo odezvy filtru dané specifikací, je nutné filtr 
optimalizovat. Cílem optimalizace je tedy nutné správně naladit interní a externí vazby 
tak, aby odezva filtru splňovala specifikaci. Je tedy nutné určit takové velikosti ladicích 
prvků v jemném modelu, aby po fyzické realizaci filtru, bylo možné filtr optimálně 
naladit pouhou změnou délky rezonančních šroubů. Kdyby bylo možné filtr naladit 
pouhou změnou délky rezonančních šroubů, tak by nebylo optimalizace potřeba. Cílem 
optimalizace je, aby parametr s11 byl v propustném pásmu menší než -20dB. MWS 
obsahuje optimizer, pomocí kterého je možné optimalizovat jemné modely přímo 
v MWS. Taková optimalizace by byla velmi časově náročná. Využije se tedy metoda 
Tuning-Space Mapping.   

K optimalizaci filtru na obr. 3.1 si je nejprve nutné uvědomit jaké parametry 
jemného modelu budou sloužit pro jeho optimalizaci. K optimalizaci je potřeba ladit 
výšky kovových kolíků mezi rezonátory (vazby) a výšku externího navázaní (externí 
vazba). Pro ilustraci jsou na obr. 3.3 vyznačeny parametry jemného modelu, které je 
třeba optimalizovat. Samozřejmě, že lze určit i přesnou délku rezonančních šroubů pro 
ladění rezonančních kmitočtů rezonátorů, ovšem vzhledem k tomu, že v konečné 
fyzické realizaci filtru budou šrouby ručně našroubovány do rezonátorů, je jakákoli 
snaha o určení přesné délky šroubů irelevantní.  

Dále je nutné vytvořit potřebný hrubý model filtru. Na obr. 3.5 je tentýž jemný 
model filtru jako na obrázku 3.1 s tím rozdílem, že tento model má ve své struktuře 
připojené diskrétní porty pro připojení ladicích parametrů v hrubém modelu. Diskrétní 
porty jsou přidány mezi horní část dutiny a otevřený konec rezonátoru (diskrétní porty 
musí být orientovány směrem nahoru). Další dva diskrétní porty jsou implementovány 
mezi vnitřní a vnější vodič koaxiálního vedení. V CST Design Studiu (DS) se nachází 
blok s naměřenými s-parametry jemného modelu filtru. Díky připojeným diskrétním 
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Obr. 3.1 Filtr v CST MWS Obr. 3.2 Odezva navrženého filtru 

portům do struktury jemného modelu tak vzniknou další porty u tohoto bloku. K tomuto 
bloku jsou připojeny ladicí prvky. Jako ladicí obvodové parametry hrubého modelu 
byly zvoleny kondenzátory. Hrubý model celého filtru je na obr. 3.6. Pro přehled je na 
obr. 3.4 schéma (R – rezonátor), ze kterého je jasně patrná funkce a název jednotlivých 
ladicích parametrů hrubého modelu. Červená čísla označují čísla diskrétních portů 
v jemném modelu. Všechny kondenzátory jsou v řádech fF. Kvůli symetrii filtru se sníží 
počet potřebných proměnných v optimalizaci. Osa symetrie prochází přes druhý 
rezonátor. Je tedy jasné, že vazby mezi rezonátory v jemném modelu jsou laděny 
výškou H kovového kolíku, v hrubém modelu pak kondenzátory Cv. Externí vazba je 
laděna posouváním koaxiálního vedení ve vertikálním směru, mění se tedy výška V, 
v hrubém modelu kondenzátory Cex. Rezonanční kmitočty rezonátorů jsou laděny 
kondenzátory C a C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Ladicí prvky v jemném modelu 

Obr. 3.4 Zapojení ladicích kondenzátorů
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Obr. 3.5 Filtr v CST MWS s diskrétními porty 

 

Nyní je třeba vytvořit pomocné modely pro transformaci mezi optimálními 
hodnotami kondenzátorů (Cex, Cv) v hrubém modelu a adekvátní změnou parametrů (H, 
V) v jemném modelu. Výsledkem této transformace bude matematická závislost mezi Cv 
a H, resp. Cex a V. Tyto pomocné modely jsou v podstatě submodely celého filtru. Z obr. 
3.3 a 3.4 je patrné, že jsou nutné následující modely. 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 3.6 Hrubý model v CST DS s ladícími prvky 

 

3.2 Pomocný jemný a hrubý model interní vazby 

Na obr. 3.7 vlevo je pomocný model filtru v MWS potřebný pro stanovení potřebné 
závislosti. Pomocí tohoto modelu je vytvořena závislost (obr. 3.8) velikosti vazby k 
mezi rezonátory na výšce ladicího kolíku H (pomocí parametrické analýzy Eigenmode 
Solveru v MWS). Podle očekávání s výškou kolíku roste i velikost vazby.  
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Obr. 3.7 Pomocné modely pro stanovení závislostí 
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Obr. 3.8 Závislost velikosti vazby k mezi rezonátory na výšce kolíku H 

Na obr. 3.7 vpravo je tentýž pomocný model jako na obr. 3.7 vlevo s přidanými 
dvěma diskrétními porty nutnými k připojení ladicího kondenzátoru Cv. Je velice 
důležité, aby bylo externí navázání velmi slabé. Tzn., že střední vodič 
padesátiohmového koaxiálního vedení nesmí být veden přímo do rezonátoru a navíc 
musí být toto navázání vysoko od země. V takovém případě je externí vazba velmi slabá 
a má minimální vliv. Odpovídající hrubý pomocný model v DS je na obr. 3.9. Závislost 
vazby k mezi rezonátory na velikosti ladicího kondenzátoru Cv je na obr. 3.10. DS 
neumožňuje přímý výpočet vazebního koeficientu (ani externího Q) jako v případě 
Eigenmode Solveru v MWS. V DS je nutné nejdříve nadefinovat pomocí Template post 
processingu výpočet s21 parametru. Výsledná charakteristika má stejný tvar jak na obr. 
1.4. Potom je nutné pomocí matematických operací x at y-maximum a x at  y-2nd 
maximum vypočítat kmitočty obou maxim. Následně pomocí rovnice  













2/)( minmax

minmax

ff

ff
absk ,      (3.1) 

k = 0,00324927.H + 0,02002581

0,0896 
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kde fmax je druhý (resp. první) maximální kmitočet a fmin je první (resp. druhý) 
maximální kmitočet, vypočítat hodnoty vazebního koeficientu. Stejný postup je 
zapotřebí při výpočtu externího činitele jakosti (viz. níže). 

 

Obr. 3.9 Pomocný model v CST DS pro vytvoření závislosti k = f (Cv) 
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Obr. 3.10 Závislost velikosti vazby k na velikosti vazebního kondenzátoru Cv 

Vzhledem k tomu, že vazba mezi všemi rezonátory je stejného typu, není nutné 
stanovit závislost pro všechny vazby mezi rezonátory. Z obou závislostí lze jednoduše 
získat kalibrační konstantu mezi velikostí vazebního kondenzátoru Cv a k němu 
adekvátní změnu výšky H vazebního kolíku. Lze tedy psát 

0200258,0.00324927,0  Hk , (3.2) 

07583103,0.00053551,0  vCk , (3.3) 

z toho poměr směrnic obou závislostí 

1fF = -0,1648 mm. (3.4) 

Změna velikosti vazebního kondenzátoru v hrubém modelu kompletního filtru o 1fF 
(kladné Cv) odpovídá snížení výšky H vazebního kolíku o 0,1648 mm v jemném modelu 
filtru.  

V tomto bodě je důležité se zmínit o tom, že závislost z obr. 3.8 není lineární. Tzn., 

k = -0,00053441.Cv + 0,07583103

0,0896 
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že směrnice závislosti se musí počítat jen v malém okolí (postačí okolní dva body 
závislosti, v obr. 3.8 a 3.10 jsou označeny čárkovaně) aktuální velikosti ladicího prvku 
jemného modelu (v tomto případě pro H = 22mm). A z aktuální hodnoty vazebního 
koeficientu (pro H = 22mm) se musí naopak určit směrnice jen v malém okolí této 
hodnoty v závislosti na obr. 3.10 (pouze v případě, že by závislost z obr. 3.10 nebyla 
lineární). Teprve z těchto směrnic lze vypočítat kalibrační konstantu. Tento postup je 
nutný opakovat v každé iteraci TSM. Je zde totiž riziko, že např. po první iteraci TSM 
může být změna velikosti ladicího prvku jemného modelu tak velká, že by aktuální 
hodnota směrnice vlivem nelineární závislosti přestala platit a celé TSM by 
nekonvergovalo. Tento postup výpočtu kalibračních konstant je nutný aplikovat na 
všechny ladicí parametry filtru. 

3.3 Pomocný jemný a hrubý model externí vazby 

Na obr. 3.11 vlevo je pomocný jemný model filtru 
potřebný pro stanovení potřebné závislosti. Pomocí 
tohoto modelu je vytvořena závislost (obr. 3.13) velikosti 
externího činitele jakosti Qex na výšce navázání V. Podle 
předpokladu s rostoucí výškou V klesá Qex. Vzhledem 
k již výše uvedeným poznatkům, je nutné určit směrnici 
ze závislosti pouze v malém intervalu kolem hodnoty 14 
mm. Zanedbá se tedy zakřivení závislosti a bude se 
uvažovat pouze přímka procházející dvěma okolními 
body aktuální výšky navázaní, jak je uvedeno na obr. 
3.13. Interval nejbližších okolních hodnot v obr. 3.13 a 
3.14 je označen přerušovanou čárou. 

Na obr. 3.11 vpravo je tentýž model s přidaným 
diskrétním portem pro připojení ladicího kondenzátoru 
Cex. Na obr. 3.12 je pomocný hrubý model v DS pro 
stanovení závislosti, která je uvedena na obr 3.14. Při 
výpočtu externího Q je nutné v DS postupovat stejným 
způsobem jako v případě odstavce 3.2. Externí Q lze pak určit podle vztahu (3.1).  

 

 

Obr. 3.12 Pomocný model v CST DS pro vytvoření závislosti Qex = f (Cex) 

Obr. 3.11 Pomocné modely 
pro stanovení závislosti
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Obr. 3.13 Závislost velikosti externího Q na výšce V externího navázání 
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Ze získaných závislostí lze odvodit potřebnou kalibrační konstantu mezi hodnotou 
ladicího kondenzátoru Cex a výškou navázání V. Tedy 

90222610,27.28101225,1  VQex , (3.5) 

10688435,10.00282366,0  exex CQ , (3.6) 

z toho poměr směrnic obou závislostí 

1fF = 0,002204 mm. (3.7) 

Obr. 3.14 Závislost velikosti externího Q na velikosti kondenzátoru Cex 

Qex = -0,00282366.Cex + 10,10688435 

 Qex = -1,28101225.V + 27,90222610 

E
xt

er
n

í Q
 [

-]
 

9,823 

9,823 



 22

Změna velikosti ladicího kondenzátoru Cex v hrubém modelu o 1fF (kladné Cex) 
odpovídá zvětšení výšky V externího navázání o 0,002204 mm v jemném modelu.  

3.4 Optimalizace hrubého modelu 

Když už jsou známé všechny potřebné kalibrační konstanty, lze přistoupit 
k optimalizaci. CST DS disponuje v podstatě dvěma nástroji pro optimalizaci hrubého 
modelu filtru. Jedním z nich je nástroj tune. Tímto nástrojem nelze přímo optimalizovat, 
neboť jeho podstata je v tom, že pomocí posuvníků asociovaných k ladicím 
kondenzátorům lze ručně ladit hrubý model. Každý posuvník je asociován s jedním 
ladicím kondenzátorem. Samozřejmě, že je extrémně obtížné ručním nastavováním 
ladicích prvků zoptimalizovat hrubý model. Výhoda nástroje tune spočívá v tom, že 
odezva navrženého filtru je zpravidla více či méně vzdálená od specifikace. Nástrojem 
tune lze hrubý model filtru jednoduše nahrubo naladit a získat tak odezvu filtru, která 
hrubě odpovídá specifikaci. Tímto se lze mnohdy vyhnout použití globálních 
optimalizačních algoritmů s velkým počtem iterací, které jsou časově náročné. Další 
nespornou výhodou je to, že ručním hrubým laděním lze získat poměrně slušnou 
informaci o intervalech hodnot proměnných. To samozřejmě značně snižuje možnost, 
aby hodnota proměnné při optimalizaci dosáhla horní či dolní meze intervalu. 
V takovém případě by bylo nutné optimalizaci zastavit a změnit interval hodnot 
proměnné. V neposlední řadě samozřejmě optimalizační algoritmus prohledává menší 
prostor a rychleji konverguje.      

Dalším nástrojem pro optimalizaci je optimizer. V optimizeru se nastavují všechny 
cíle optimalizace i s jejich váhami. Obsahuje také již známé lokální a globální 
optimalizační algoritmy. Optimizer nabízí celkem čtyři optimalizační metody: globální 
Particle Swarm Optimization (PSO) a Genetic Algorithm (GA), lokální Nelder-Mead 
Simplex a Interpolated Quasi Newton. Při optimalizaci filtru bude použita kombinace 
PSO a metody Nelder-Mead Simplex.  

3.4.1 Nelder-Mead Simplex 

Metoda Nelder-Mead Simplex je lokální metoda patřící mezi tzv. komparativní metody, 
které nepotřebují výpočet derivací kriteriální funkce. Základ této metody tvoří tzv. 
simplex. Ve dvojrozměrném prostoru je simplexem rovnostranný trojúhelník, v 
třírozměrném prostoru je to pravidelný čtyřstěn. Tedy v n-rozměrném prostoru je 
velikost simplexu n+1. Základní strategií pro maximalizaci (nebo minimalizaci) 
kriteriální funkce v prostoru Rn je výpočet hodnot kriteriální funkce ve vrcholech 
simplexu a určení bodu s nejmenší (největší) funkční hodnotou. Tento bod se překlopí 
přes těžiště simplexu do směru největšího (nejmenšího) růstu tak daleko, aby tento bod 
tvořil se základnou opět pravidelný simplex. Takto popsaná metoda se nazývá metoda 
pravidelného simplexu. Na obr. 3.15 je ukázka hledání extrému pomocí simplexní 
metody [10].  
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Obr. 3.15 Hledání extrému funkce metodou Nelder-Mead Simplex (převzato z [10]) 

Nevýhodou pravidelného simplexu je, že simplex má vždy tvar pravidelného 
trojúhelníku (ve dvojrozměrném prostoru). Pravidelný simplex lze vylepšit tak, že délka 
hrany simplexu se v průběhu výpočtu mění, např. při větší vzdálenosti se krok 
prodlužuje a naopak v blízkosti extrému se krok zkracuje (obr. 3.16). Tím se zlepší 
konvergence a nedochází tak k oscilacím okolo extrémního bodu. Tato metoda se 
nazývá metoda flexibilního simplexu [10]. 

 

Obr. 3.16 Flexibilní Nelder-Mead Simplex (převzato z  [10]) 

3.4.2 Particle Swarm Optimization 

Metoda je založena na pohybu několika včel nad rozkvetlou loukou. Na počátku mají 
včely náhodnou pozici a náhodnou rychlost. Jejich úkolem je najít místo, kde je největší 
hustota květin. Každá včela si pamatuje místo s největším výskytem květin, které sama 
objevila. Je to její nejlepší osobní objev (pbest – pesonal best). Zároveň si všechny 
včely pamatují nejlepší objev celého roje (gest – global best). Toto místo je samozřejmě 
osobním objevem některé ze včel, která musela nad tímto místem přeletět. 

Když se včela rozhoduje, kam má letět dále, volí směr složený z aktuálního směru 
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letu, ze směru k osobnímu optimu a ze směru k optimu globálnímu. Pokud se delší dobu 
neobjeví lepší místo než je gbest, začnou se nad ním včely shlukovat. Po určité době 
všechny včely utvoří roj nad nejlepším místem na celé louce, nad globálním maximem. 

Při řešení technických problémů lze analogicky s chováním včel naprogramovat 
účinný optimalizační algoritmus [11]. 

1. Je nutné definovat prostor (Solution Space), nad kterým se včely (Agents ,Particles) 
budou pohybovat. Dimenze Solution Space bude odpovídat počtu parametrů. Každý 
parametr tedy zastoupí jednu souřadnici prohledávaného prostoru. Dále je nutné určit 
rozsah hodnot parametrů, jejich minimální a maximální hodnoty. 

2. Nad celým prohledávaným prostorem je nutné definovat Fitness Function. Pro 
každou kombinaci všech parametrů potom můžeme získat kvalitu řešení. 

3. Určí se počet agentů (Particles), jejich startovní umístění a rychlosti 
v prohledávaném prostoru. Počáteční poloha a rychlost všech agentů je generována 
náhodně. Jejich počet je volen s ohledem na daný řešený problém. Zároveň se spočítají 
výchozí pbest a gbest. 

4. Počítáme jednotlivé složky rychlosti přes všechny agenty podle (4) a dále jejich 
polohu v dalším časovém kroku. Pro každého agenta (kromě agentů mimo Solution 
Space viz. dále) je vypočtena hodnota Fitness Function (kriteriální funkce). Ta se 
porovná s hodnotami pbest a gbest. V případě lepší Fitness se změní souřadnice pbest 
nebo gbest. 

 

)(())(() ,2,1 nnbestnnbestnn xgrandcxprandcvwv    (3.8) 

 

kde vn je rychlost, xn souřadnice agenta v n-té dimenzi. Nová rychlost agenta je 
tedy součet jeho předchozí rychlosti, váhované faktorem w, a příspěvku rychlostí 
směrem k pbest a gbest, váhovaných faktory c1 a c2. 

Váhový faktor w určuje, jak velkou část z původní rychlosti převezme rychlost 
v dalším časovém kroku. Dalo by se říci, že w určuje „setrvačnost“, se kterou se agent 
pohybuje. C1 resp. c2 určuje příspěvek rychlosti směrem k pbest resp. k gbest. Funkce 
rand() vrací náhodné číslo z intervalu <0;1>. 

Jakmile jsou vypočteny rychlosti, mohou se vypočítat nové souřadnice všech 
agentů v dalším časovém kroku dle vztahu 5 [11], 

tvxx nnn         (3.9) 

Čas je tedy diskrétní a jeden časový krok Δt odpovídá jedné iteraci. Obvykle se 
volí Δt=1 [11] 

 

5. Dále se jen cyklicky opakuje bod 4. Proces je ukončen překročí-li se daný počet 
iterací nebo dosáhla-li hodnota kriteriální funkce v bodě gbest požadovanou hodnotu 
[11]. 

Aby se agenti nedostali ven z prostoru, zavádí se tzv. stěny (walls). Když se agent 
přiblíží v jedné dimenzi na konec definovaného prostoru, je tato skutečnost 
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zaznamenána a algoritmus na ni reaguje [11]. 

Existují tři druhy okrajových podmínek: 

2. Absorbing Wall - nuluje složku rychlosti směřující ven z definovaného prostoru. 
Ostatní složky zůstanou nezměněny. 

3. Reflecting Wall - u složky rychlosti směřující ven se změní znaménko. Okraj 
Soloution Space tedy odráží agenty zpět. 

4. Invisible Wall - Částicím roje je povoleno „vylétnout“ z definovaného prostoru 
přičemž se dále nepočítá jejich Fitness. Protože poloha pbest i gbest je stále 
v definovaném prostoru, agent se po čase obrátí a letí zpět. Jakmile je agent zpět 
uvnitř, opět se začíná počítat jeho Fitness [11]. 

3.4.3 Optimalizační postup v CST DS 

Přesný optimalizační postup pomocí optimizeru v DS pro rychlé dosažení optimálního 
stavu pro danou iteraci TSM není možné přesně definovat, protože postup se může lišit 
případ od případu. Je ovšem na místě definovat alespoň rámcově doporučený postup pro 
optimalizaci hrubého modelu. 

 

1. Ruční předladění filtru pomocí nástroje Tune 
 

Pomocí kondenzátorů pro ladění rezonančních kmitočtů se nejprve 
charakteristika posune do požadovaného pásma. Ostatními kondenzátory se filtr 
předladí tak, aby pokud možno všechny nulové body parametru s11 byly v pásmu 
propustnosti a aby se odezva filtru pokud možno co nejvíce podobala specifikaci. 
Z aktuálních hodnot ladicích kondenzátorů se určí zhruba interval všech 
proměnných v optimalizaci. Je také dobré vyzkoušet extrémní hodnoty 
kondenzátorů, čímž se získá informace, při kterých hodnotách kondenzátorů má 
charakteristika nesmyslný tvar. Tím se zpřesní interval proměnných. 

 

2. Optimalizační algoritmus 
 

Nabízí se možnost použít lokální simplexní metodu pro svou rychlou 
konvergenci. Je však nutné si uvědomit, že simplexní metoda má tendenci uvíznout 
v lokáním minimu. V takovém případě je lepší použít PSO. Použije-li se přesto 
lokální metoda a nepovede-li ke hledanému výsledku, budou jejím výsledkem 
hodnoty kondenzátorů, které mohou být velmi blízko jejich optimálním hodnotám. 
Je možné proto jemně zmenšit interval proměnných v závislosti na těchto hodnotách 
a následně použít PSO. Po aplikaci PSO lze opět použít simplexní metodu 
s vhodnou velikostí simplexu. Podle potřeby lze zmenšovat velikost simplexu 
k dosažení požadovaného výsledku. Velmi malá velikost simplexu hraje významnou 
roli v tom případě, je-li aktuální stav velmi blízko globálnímu minimu a pouze 
nepatrná změna hodnot proměnných může posunout aktuální stav do globálního 
minima. Při optimalizaci se tedy doporučuje nejdříve použít simplex např. o 
velikosti 1E-2 a v případě, že se nedosáhlo optimálního stavu, je možné podle 
situace velikost simplexu zmenšit. Při zmenšování velikosti simplexu je vhodné 
zmenšit i interval proměnných. Tím bude algoritmus prohledávat menší prostor a 



 26

Obr. 3.17 Odezva navrženého filtru 

bude rychleji konvergovat. Ovšem je nutné dát pozor na to, aby se interval 
nezmenšil až příliš, pak by mohl algoritmus uvíznout v lokálním minimu. 

U každého cíle, který je v optimalizaci sledován, lze nastavit jeho váhu 
(weight). Čím větší je váha, tím se daný algoritmus bude snažit, aby byl přednostně 
splněn cíl s nejvyšší váhou. To je velmi užitečné v případě, že algoritmus splní jeden 
cíl (např. s11 parametr musí být propustném pásmu menší než -20dB), ale druhý 
(např. izolace s21 musí být od určitého kmitočtu menší než -24dB) není splněn 
vůbec. U druhého cíle se tedy zvětší váha a tím se algoritmus více přinutí k 
přednostnímu splnění druhého cíle. 

 

3. Ruční předladění v další iteraci 
 

Při změně velikosti ladicích prvků jemného modelu v závislosti na optimálních 
hodnotách kondenzátorů hrubého modelu se celý jemný model znovu odsimuluje. 
V hrubém modelu pak je třeba snížit hodnoty kondenzátorů získané z bodu 2 (za 
předpokladu, že se hodnoty kondenzátorů budou v každé iteraci TSM ve své 
absolutní hodnotě přibližovat nule). Tedy body 1 2 a 3 se cyklicky opakují až do 
optimální odezvy jemného modelu filtru. 

 

Na obr. 3.17 je znázorněna odezva navrženého filtru. Tab. 3.2 obsahuje hodnoty 
ladicích prvků hrubého modelu a jim odpovídající změny ladicích prvků v jemném 
modelu tak, jak se měnili během optimalizačního procesu. Na obr. 3.18 je odezva 
optimalizovaného filtru. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.18 Odezva optimalizovaného filtru



 27

Tab. 3.1 Nastavení jednotlivých iterací TSM 

Iterace Algoritmus Nastavení Počet cyklů Čas [s] 

1 PSO Swarm size = 30 
Max. num. of iterations: 15 

321 525 

2 PSO Swarm size = 30 
Max. num. of iterations: 15 

301 503 

3 Nelder-Mead Simplex 
Nelder-Mead Simplex 
Nelder-Mead Simplex 

Min. simplex size = 0,01 
Min. simplex size = 0,001 
Min. simplex size = 0,0001 

75 
94 

144 

153 
207 
324 

Celkem   935 1712 

Tab. 3.2 Hodnoty ladicích prvků během optimalizace 

Iterace 0 1 2 3 

Cex [fF] - 768,97 19,57 -3,95 

ΔV [mm] - 2,05 0,05 -0,01 

V [mm] 14 16,05 16,1 16,09 

Cv [fF] - -3,51 -6.37 -0,51 

ΔH [mm] - 0,6 1,09 0,09 

H [mm] 22 22,6 23,69 23,78 
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Obr. 3.19 Závislost velikosti ladicích prvků na iteracích 

Jak je vidět, k optimalizaci filtru postačili pouhé tři iterace. Obr. 3.19 naznačuje, 
jak se během optimalizace měnili velikosti ladicích prvků. Samozřejmě, podle definice 
TSM by se mělo pokračovat v optimalizaci do té doby, dokud nejsou ladicí prvky 
v hrubém modelu rovny nule, pak by rozdíl v odezvě mezi hrubým a jemným modelem 
byl nulový. Ovšem z praktického hlediska je zbytečné snažit se snížit ladicí prvky 
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hrubého modelu na nulu, protože velmi malé hodnoty ladicích prvků v hrubém modelu 
odpovídají ještě menším změnám velikostí ladicích prvků v jemném modelu (všechny 
kalibrační konstanty jsou menší než jedna). Např. při třetí iteraci je změna výšky 
V pouhých 0,01mm. Jako kritérium, kdy už není třeba pokračovat v optimalizaci lze 
stanovit, že změna velikosti ladicího prvku jemného modelu v n-té iteraci oproti 
velikosti ladicího prvku v n-1 iteraci bude menší než 0,1mm. Tato skutečnost musí být 
splněna u všech ladicích prvků. 

V tab. 3.1 je detailní nastavení jednotlivých iterací, doba každé iterace a počet 
cyklů. Ve třetí iteraci bylo nutné třikrát použít simplexní metodu s menší velikostí 
simplexu. Postupně se tak dosáhlo optimálního stavu. Podobná situace je u ostatních 
filtrů (viz. dále). Celkový čas optimalizace filtru pomocí TSM je tedy 28 minut a 32 
vteřin (pozn. optimalizace probíhala na CPU DualCore 2GHz, 2GB RAM). Před každou 
iterací byl filtr poměrně dobře ručně předladěn pomocí nástroje tune. Pro porovnání, 
nyní se neuvažuje doba spojená s tvorbou pomocných modelů a vytváření závislostí, 
kdyby se filtr optimalizoval přímo v MWS, kde optimalizace probíhá tak, že s každou 
změnou velikosti parametru jemného modelu filtru se musí celý filtr znovu odsimulovat 
a s-parametry porovnat se specifikací, pak by celkový čas optimalizace při daném 
celkovém počtu iterací z tab. 3.1 činil zhruba 40 hodin (1 simulace trvá přibližně 150 
vteřin). A to pouze za předpokladu, že není příliš jemná diskretizační síť, a že se hned 
na poprvé velmi přesně určí interval proměnných v optimalizaci. Samozřejmě MWS 
neobsahuje nástroj tune, takže není možné filtr nahrubo předladit. Je tedy 
pravděpodobné, že by doba optimalizace byla ještě větší. TSM je tedy velice rychlá a 
efektivní optimalizační metoda. 

3.5 Čtyřstupňový filtr 

Další filtr pro testování algoritmu TSM je čtyřstupňový filtr, který vznikl 
z třístupňového pouhým přidáním jednoho rezonátoru. Jemný model s diskrétními porty 
je na obr. 3.20, odezva navrženého filtru pak na obr. 3.21. Odpovídající hrubý model 
filtru je na obr. 3.24. Obr. 3.22 a 3.23 pak vysvětluje funkce a názvy ladicích prvků 
v hrubém  a jemném modelu filtru. Požadovaná specifikace filtru: 

Střední frekvence (MHz):  920,00 
Šířka pásma (MHz):     80,00 
RL (dB):     20,00 
 
Rezonátor           Vazební koeficient 
 1 -  2                 0,0792 
 2 -  3                 0,0609 
 3 -  4                 0,0792 
Externí Q:        10,7354 
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Obr. 3.20 Filtr v CST MWS     Obr. 3.21 Odezva navrženého filtru 

 

Obr. 3.22 Zapojení ladicích kondenzátorů 

 

Obr. 3.23 Ladicí prvky v jemném modelu 

 

Obr. 3.24 Hrubý model v CST DS s ladicími prvky 
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Protože jsou v tomto filtru vazby stejného charakteru jako v případě třístupňového 
filtru, budou pro tento filtr platit i stejné kalibrační konstanty. 

Tab. 3.3 Nastavení jednotlivých iterací TSM 

Iterace Algoritmus Nastavení Počet cyklů Čas [s] 

1 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 30 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,01 

451 
 

56 

740 
 

168 

2 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 25 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,001 

376 
 

7 

616 
 

17 

3 Nelder-Mead Simplex Min. simplex size = 0,001 85 212 

Celkem   975 1753 

 

Tab. 3.4 Hodnoty ladicích prvků během optimalizace 

Iterace 0 1 2 3 

Cex [fF] - 693,44 8,85 -0,97 

ΔV [mm] - 1,53 0,02 -0,002 

V [mm] 13,5 15,03 15,05 15,05 

C34_56 [fF] - -5,53 -1,99 0,28 

ΔH [mm] - 0,91 0,33 -0,05 

H [mm] 18,5 19,41 19,74 19,69 

C45 [fF] - -6,29 -0,19 0,22 

ΔH_stred [mm] - 1,04 0,03 -0,04 

H_stred [mm] 13 14.04 14,07 14,03 
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Obr. 3.25 Závislost velikosti ladicích prvků na iteracích 
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Obr. 3.26 Odezva optimalizovaného filtru 

V tab. 3.3 je zobrazeno nastavení optimalizačních algoritmů v jednotlivých 
iteracích TSM i s celkovým počtem iterací a výpočetním časem. Tab. 3.4 pak ukazuje 
změny velikosti ladicích prvků v jemném modelu v závislosti na iteracích (obr. 3.25). 
Odezva optimalizovaného filtru je na obr. 3.26. 

3.6 Triplet 

Triplet je filtr na obr. 3.27 s magnetickou (induktivní) křížovou vazbou mezi prvním a 
třetím rezonátorem. Tato křížová vazba způsobí TZ napravo od propustného pásma. Na 
rozdíl od předchozích dvou filtrů, kde se vazby mezi rezonátory ladili kovovým 
kolíkem, zde se vazby ladí změnou šířky okénka mezi sousedními rezonátory. Hodnoty 
vazebních koeficientů jsou mnohem menší než v případě předchozích dvou filtrů a tak 
není potřeba kovového kolíku na zvětšení vazby (okénko postačí). Další rozdíl je, že 
tento filtr má silné externí navázaní. Toto navázání je koncipováno jako část středního 
vodiče koaxiálního vedení. Mezi středním vodičem a rezonátorem je malá mezera. Tato 
mezera v podstatě představuje kondenzátor. Buďto lze externí vazbu ladit stejným 
způsobem jako v případě třístupňového a čtyřstupňového filtru anebo se nabízí možnost 
ladit externí vazbu změnou velikosti mezery mezi středním vodičem koaxiálního vedení 
a rezonátorem. Mezi konec středního vodiče koaxiálního vedení a nejbližší rezonátor se 
vloží diskrétní port. K tomu, aby bylo možné takto externí vazbu ladit, je nutné 
v hrubém modelu vytvořit diferenční porty. Pak bude hrubý model i s ladicími 
kondenzátory vypadat podle obr. 3.31. Odezva navrženého filtru je na obr. 3.28. 
Požadovaná specifikace filtru: 

 

Střední frekvence (MHz):  1927,9 
Šířka pásma (MHz):   17,8 
Izolace:     24 dB   >1944 MHz 
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Obr. 3.27 Triplet v CST MWS Obr. 3.28 Odezva navrženého filtru

Obr. 3.30 Zapojení ladicích kondenzátorůObr. 3.29 Ladicí prvky v jemném modelu 

RL (dB):     20,00 
TZ (MHz):      1945,50  
 
Rezonátor           Vazební koeficient 
1 -  3                 0,00534 
1 -  2                 0,00836 
3 -  2                 0,00836 
Externí Q:       92,35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obr. 3.29 a 3.30 je jasně patrná vzájemná závislost mezi ladicími prvky v hrubém 
a v jemném modelu. Tedy křížová vazba je v jemném modelu laděna šířkou okénka W1, 
v hrubém modelu pak kondenzátorem C35. Ostatní vazby mezi rezonátory jsou laděny 
šířkou okénka W, v hrubém modelu pak kondenzátorem C34_45. Externí vazba je 
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v jemném modelu laděna změnou velikosti S mezery mezi koaxiálním vedením a 
rezonátorem, v hrubém modelu pak kondenzátorem Cex. Kalibrační konstanty byly 
vypočteny postupem popsaným v odstavci 3.2 a 3.3.  

 

Obr. 3.31 Hrubý model  filtru v CST DS 

Závislost mezi šířkou okna W resp. W1 a vazebním kondenzátorem C35 resp. C34_45 

je rovna: 

1fF = -0,80491343mm. (3.10) 

Závislost mezi velikostí mezery S a vazebním kondenzátorem Cex: 

1fF = -0,01158449mm. (3.11) 

 

 

Tab. 3.5 Nastavení jednotlivých iterací TSM 

Iterace Algoritmus Nastavení Počet cyklů Čas [s]

1 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 30 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,0001 

451 
 

195 

739 
 

321 

2 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 30 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,00001 

451 
 

232 

745 
 

400 

3 Nelder-Mead Simplex Min. simplex size = 0,00001 65 105 

Celkem   1394 2307 
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Tab. 3.6 Hodnoty ladicích prvků během optimalizace 

Iterace 0 1 2 3 

Cex [fF] - 7,76 0,94 0,35 

ΔS [mm] - -0,09 -0,01 -4E-3 

S [mm] 1,4 1,31 1,30 1,30 

C34_45 [fF] - 0,83 -0.14 -0.0339 

ΔW [mm] - -0,67 0,11 0,03 

W [mm] 17,7 17,03 17,14 17,17 

C35 [fF] - 0,84 -0,05 -0,0026 

ΔW1 [mm] - -0,68 0,04 2,09e-3 

W1 [mm] 14,6 13,92 13,96 13,97 
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Obr. 3.32 Závislost velikosti ladicích prvků na iteracích 
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Obr. 3.33 Závislost velikosti ladicích prvků na iteracích 
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Obr. 3.34 Odezva optimalizovaného filtru 

V tab. 3.5 je zobrazeno nastavení optimalizačních algoritmů v jednotlivých 
iteracích TSM i s celkovým výpočetním časem a celkovým počtem iterací. Tab. 3.6 pak 
ukazuje změny velikosti ladicích prvků v jemném modelu v závislosti na iteracích (obr. 
3.32 a 3.33). Odezva optimalizovaného filtru je na obr. 3.34. 

3.7 Kvadruplet 

Posledním filtrem pro testování TSM je kvadruplet. Tento filtr má kapacitní (záporná 
vazba, vazební koeficient je záporný) křížovou vazbu mezi prvním a čtvrtým 
rezonátorem. Tato vazba způsobí TZ nalevo a napravo od propustného pásma, protože 
křížová vazba odděluje dva rezonátory. Odezva navrženého filtru na obr. 3.36. Jemný 
model filtru je na obr. 3.35, hrubý model filtru je na obr. 3.39. Externí vazba je laděna 
stejným způsobem jako v případě tripletu. Kapacitní vazba je realizována v podobě 
kovové tyčinky na plexisklovém podstavci. Tuto vazbu lze ladit tak, že by se přidali 
diskrétní porty mezi kraje tyčinky a sousední rezonátory. Změnou vzdálenosti mezi 
konci tyčinky a sousedními rezonátory by se vazba ladila. Tímto by ovšem vznikly dva 
další diferenční porty, což je zbytečné. Křížová vazba se tedy bude ladit změnou délky 
kovové tyčinky. Požadovaná specifikace filtru je následující: 

Střední frekvence (MHz):  1952,5 
Šířka pásma (MHz):   21 
Izolace:     24 dB    <1936 MHz a >1969 MHz 
RL (dB):     20,00 
 
TZ (MHz):      1935,00;  1970,16  
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Obr. 3.35 Navržený filtr v CST MWS Obr. 3.36 Odezva navrženého filtru

Obr. 3.38 Zapojení ladicích kondenzátorů Obr. 3.37 Ladicí prvky v jemném modelu

Resonator           Vazební koeficienty 
1 -  4                 -0,00283 
2 -  3                 0,00863 
1 -  2                 0,00906 
4 -  3                 0,00906 
Externí Q:        89,63 

 

 

 

 

 

Z obr. 3.37 a 3.38 je jasně patrná vzájemná závislost mezi ladicími prvky v hrubém 
a v jemném modelu. Křížová vazba je v jemném modelu laděna délkou tyčinky Lt, 
v hrubém modelu pak kondenzátorem Ccross. Ostatní vazby mezi rezonátory jsou laděny 
šířkou okénka W resp. W1, v hrubém modelu pak kondenzátorem Cp resp. C45. Externí 
vazba je v jemném modelu laděna změnou velikosti S mezery mezi koaxiálním vedením 
a rezonátorem, v hrubém modelu pak kondenzátorem Cex. 
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Obr. 3.39 Hrubý model filtru v CST DS 

Závislost mezi šířkou okének W resp. W1 a vazebním kondenzátorem Cp resp. C45 
je rovna: 

1fF = -0.80491343mm (3.12) 

Externí navázání je laděno změnou velikosti mezery S mezi koaxiálním vedením a 
rezonátorem. Závislost mezi délkou S a vazebním kondenzátorem Cex : 

1fF = -0,01158449mm (3.13) 

Křížová vazba je laděna změnou délky Lt kovové tyčinky. Závislost mezi délkou Lt 
a vazebním kondenzátorem Ccross : 

1fF = 1,158449mm (3.14) 

 

Tab. 3.7 Nastavení jednotlivých iterací TSM 

Iterace Algoritmus Nastavení Počet cyklů Čas [s]

1 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 30 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,0001 

451 
 

191 

742 
 

318 

2 PSO 
 
Nelder-Mead Simplex 

Swarm size: 30 
Max. num. of iterations: 15 
Min. simplex size = 0,0001 

451 
 

223 

745 
 

524 

Celkem   1316 2329 
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Tab. 3.8 Hodnoty ladicích prvků během optimalizace 

Iterace 0 1 2 

Cex [fF] - -11,04 -0,66 

ΔS [mm] - 0,13 0,01 

S [mm] 1,4 1,53      1,54 

C45 [fF] - 0,50 -0.03 
ΔW1 [mm] - -0,40 0,03 
W1 [mm] 18 17,60 17,63 

Cp [fF] - 0,11 -0,03 
ΔW [mm] - -0,09 0,03 
W [mm] 18,4 18,31 18,34 

Ccross [fF] - -0,01 -2E-4 
ΔLt [mm] - -0,11 2,6E-4 
Lt [mm] 25,6 25,49 25,50 
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Obr. 3.40 Závislost velikosti ladicích prvků (W, W1) na iteracích 
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Obr. 3.41 Závislost velikosti ladicích prvků (S, Lt) na iteracích 
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Obr. 3.42 Odezva optimalizovaného filtru 

V tab. 3.7 je zobrazeno nastavení optimalizačních algoritmů v jednotlivých iteracích 
TSM i s celkovým výpočetním časem a celkovým počtem iterací. Tab. 3.8 pak ukazuje 
změny velikosti ladicích prvků v jemném modelu v závislosti na iteracích (obr. 3.40 a 
3.41). Odezva optimalizovaného filtru je na obr. 3.42. 

 

Optimalizace koaxiálních dutinových filtrů metodu Tuning-Space Mapping v CST 
Studiu je velice rychlá a efektivní. Nicméně při detailním pohledu na celou proceduru 
lze konstatovat, že z uživatelského hlediska je nutná poměrně rozsáhlá práce 
s pomocnými modely pro určování kalibračních konstant. Další nespornou nevýhodou 
je nutnost v každé iteraci TSM ručně přepočítat velikosti optimálních parametrů 
hrubého modelu na adekvátní změnu velikosti parametrů jemného modelu. V případě, 
že je optimalizována rozsáhlá struktura filtru, je právě ruční kalibrace a ruční výpočet 
kalibračních konstant velmi omezující. 

CST Studio umožňuje pomocí VBA tvorbu maker pro často se opakující rutiny. Pro 
maximální efektivnost celé optimalizace je vhodné navrhnout a naprogramovat taková 
makra, která by uživateli co nejvíce usnadnila optimalizační proces. Je tedy nutné, aby 
byla vytvořena makra, která jsou schopna automaticky vypočítat kalibrační konstanty a 
zároveň provést kalibraci mezi hrubým a jemným modelem. 
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4 AUTOMATIZACE TSM 
 

V CST Studiu lze za pomoci programovacího jazyka VBA vytvořit dva typy maker. 
Prvním typem je tzv. Structure macro. Tento typ makra slouží např. pro rychlou 
konstrukci v makru nadefinovaných modelů. Výsledek makra se po jeho exekuci 
zapisuje do historie CST Studia. Dalším typem makra je tzv. Control macro. Po exekuci 
makra se výsledek do historie nezapisuje a jeho funkce se uplatňuje především v post-
processingu (operace s nejrůznějšími výsledky simulací, export výsledků atd.). Pro 
účely automatizace TSM se bude využívat pouze globálních kontrolních maker.  

Hlavní myšlenkou automatizace celého optimalizačního postupu je vytvořit pomocí 
maker zdrojové soubory s daty, která budou sloužit pro výpočet kalibračních konstant. 
Tyto soubory budou obsahovat tabulky s daty pomocných jemných a hrubých modelů 
po parametric sweep analýze některého z jeho parametrů (např. Htram, CHtram atd.). 
Pomocí dalšího makra si uživatel může libovolně nadefinovat kalibrační konstanty 
(relace), kterými se podle svého uvážení bude filtr ladit. Poslední makro musí 
umožňovat automatický výpočet kalibrační konstanty pomocí nadefinovaných 
kalibračních konstant a v neposlední řadě provede automatickou kalibraci mezi hrubým 
a jemným modelem. Je třeba vytvořit následující makra. 

4.1 Makro pro uložení hodnot pomocných jemných modelů 

Toto makro plní v podstatě jednu jedinou funkci, uložit data v MWS z dané závislosti 
po parametric sweep analýze parametru určitého jemného pomocného modelu. Např. 
data z obr. 3.8 po parametrickém rozmítání výšky kovového kolíku. Nastavení a 
spuštění parametrické analýzy musí provést uživatel sám. Po exekuci makra se uloží 
data z 0D Results (Q-factor, Mix0D nebo 3D eigenmode výsledky) do souboru (do 
aktuálního adresáře projektu) a soubor se pojmenuje podle proměnné, která byla 
parametricky rozmítána. V tomto bodě je třeba podotknout jednu velmi důležitou věc. 
Název rozmítané proměnné tvoří klíčové slovo, např. Htram. Tzn., že pokud se v celkové 
optimalizované struktuře filtru bude vyskytovat např. parametr Htram12 (výška kolíku 
mezi prvním a druhým rezonátorem), pak se bude hodnota směrnice počítat podle 
souboru s názvem Htram. Tento fakt zabraňuje uživateli, aby si při stavbě kompletního 
filtru v MWS volil parametry modelu podle sebe. Je třeba dodržovat konvenci značení 
parametrů, jinak nebude celý automatizovaný postup fungovat.  Na obr. 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 a 4.5 jsou ukázky modelů s názvy parametrů, které uživatel při tvorbě svého modelu 
musí bezpodmínečně dodržovat. Je tedy jasné, že je nutné před optimalizací provést 
parametric sweep analýzu všech parametrů jemného modelu filtru, kterými lze filtr 
ladit. Tím se získají potřebná data uložená v souborech, na která se bude při 
jednotlivých iteracích TSM postupně odkazovat.  

Na obr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 jsou profily základních jemných pomocných modelů 
v CST s názvy proměnných. Jen některé proměnné se použijí pro optimalizaci. Pro 
ladění externího navázání lze pro optimalizaci použít parametry (klíčová slova) Hodb, 
Hport, Sodb, Dterc a v některých případech i Ddrat. Pro ladění kapacitní vazby lze použít 
parametry Dterc a Lant. Pro ladění induktivní vazby lze použít parametry Htram, HDprep a 
šířku okénka Wprep. Uživatel si sám zvolí, kterými parametry bude filtr ladit. Pro 
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Obr. 4.5  Induktivní vazba (pohled shora) 

Obr. 4.4 Induktivní vazba

všechny zvolené parametry musí být provedena parametrická analýza v oddělených 
modelech. Soubor se zdrojovým kódem makra je na přiloženém CD pod názvem Fine 
Model Coupling.mcr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Drátová externí vazba Obr. 4.2 Kapacitní vazba 

Obr. 4.3 Externí vazba terčíkem
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4.2 Makro pro uložení hodnot pomocných hrubých modelů 

Makro má úplně stejnou funkci jako předešlé makro jen s tím rozdílem, že ukládá data 
pomocného hrubého modelu (Mix0D) v DS. Např. data z obr. 3.10 po parametrickém 
rozmítání vazebního kondenzátoru (data se uloží do aktuálního adresáře projektu). 
Název soubor obsahuje písmeno “C“ a klíčové slovo asociovaného parametru 
pomocného jemného modelu, např. CHtram. Uživatel musí pojmenovat kondenzátor 
v hrubém pomocném modelu jako CHtram. Stejně jako v předešlém případě musí uživatel 
nejdříve nastavit a spustit parametrickou analýzu. Po exekuci makra se dané výsledky 
uloží do souboru. Při optimalizaci hrubého modelu se při výpočtu směrnice závislosti a 
kalibrační konstanty pro daný parametr jemného modelu celého filtru odkazuje pouze 
na tyto dva soubory (např. Htram, CHtram). Opět je nutné před optimalizací provést 
parametric sweep analýzu všech parametrů hrubého modelu filtru (vazební 
kondenzátory, kondenzátory pro ladění externích vazeb), kterými chce uživatel filtr 
z hlediska TSM ladit. Soubor se zdrojovým kódem makra je na přiloženém CD pod 
názvem Coarse Model Coupling.mcr. 

4.3 Makro pro definici kalibračních konstant 

Další makro slouží pouze pro definici kalibračních konstant (relací). Uživatel pouze 
vytvoří příslušné relace mezi ladicími kondenzátory a parametry jemného modelu. 
Pomocí uživatelského rozhraní (obr. 4.6) lze velmi jednoduše nadefinovat kalibrační 
konstanty. 

Makro načte všechny ladicí parametry pouze při otevřeném projektu s hrubým 
(DS) a jemným (MWS) modelem filtru. V okně Fine Model Parameters se zobrazují 
všechny parametry jemného modelu celého filtru, které obsahují ve svém názvu klíčové 
slovo. V okně Coarse Model Parameters se zobrazují názvy kondenzátorů, které ladí 
buď externí vazbu nebo vazbu mezi rezonátory. Konvenčně se všechny vazební 
kondenzátory musí jmenovat Cv s číslem vazby kterou ladí, např. Cv12. Kondenzátory 
pro ladění externího navázání pak Cex s pořadovým číslem. Je třeba si všimnout, že 
názvy parametrů hrubého modelu neobsahují ve svém názvu klíčové slovo, jak je 
uvedeno v 4.2. To ovšem není nutné, protože vytvořením relací s parametry jemného 
modelu se dá jasně najevo, z jakých souborů se bude počítat kalibrační konstanta. 
V okně Calibration Constants jsou uživatelem nadefinované kalibrační konstanty.  

Obsluha uživatelského rozhraní makra je intuitivní. Po výběru parametrů jemného 
a hrubého modelu se tlačítkem Add vytvoří kalibrační konstanta. Kalibrační konstanty 
je možné vymazat tlačítkem Delete. Nadefinované kalibrační konstanty se uloží do 
souboru (do aktuálního adresáře projektu) a jsou k dispozici pro případnou úpravu. 
Např. pokud se při optimalizaci stane, že je nutné zmenšit kovový vazební kolík na 
nulovou velikost a i nadále je potřeba danou vazbu zmenšovat, pak stačí makro 
opětovně spustit a kalibrační konstantu s kolíkem vymazat a nahradit ji kalibrační 
konstantou např. s šířkou nebo výškou okénka. Po stisknutí tlačítka OK se nadefinované 
kalibrační konstanty (relace) uloží do souboru Calibration Constants (data se uloží do 
aktuálního adresáře projektu) a jsou k dispozici pro kalibrační proces. Zároveň se 
vytvoří záložní soubor TEMP_ Calibration_Constants pro možnost opětovného načtení 
kalibračních konstant v případě potřebné změny. 
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Toto makro také umožňuje zobrazit nezávisle na sobě parametry každého jemného 
modelu, jehož blok s s-parametry je součástí hrubého modelu filtru (tyto bloky se v DS 
označují MWSPARA nebo MWSSCHEM). To je velmi výhodné pokud se například 
optimalizuje duplexer, který obsahuje jemný model filtru pro každé pásmo. Názvy 
parametrů mohou být pro oba jemné modely stejné a proto je dobré je oddělit. Pomocí 
rozbalovacího menu Select block lze vybrat název souboru každého jemného modelu 
zvlášť a tím se zobrazí pouze parametry asociované k vybranému jemnému modelu. 
Soubor se zdrojovým kódem makra je na přiloženém CD pod názvem Calibration 
Constants Definition.mcr. 

 
Obr. 4.6 Uživatelské rozhraní makra 

4.4 Makro pro výpočet kalibračních konstant a kalibraci 
modelů 

Jedná se v podstatě o nejdůležitější makro. Všechna výše uvedená makra mají za úkol 
pouze uložit data do souborů a tím připravit zdrojová data pro toto makro. Makro 
automaticky vypočítá kalibrační konstantu a provede kalibraci. Celý optimalizační 
postup dobře popisuje vývojový diagram na obr. 4.7. Před samotnou optimalizací je 
tedy nutné nejdříve vytvořit potřebné jemné pomocné modely a provést parametrickou 
analýzu všech parametrů jemného modelu, které budou sloužit pro jeho optimalizaci. 
Poté je nutné provést parametrickou analýzu vazebních kondenzátorů hrubých 
pomocných modelů. Získaná data se pomocí výše popsaných maker uloží do souborů. 
Následně je nutné nadefinovat kalibrační relace, které se taktéž uloží do souboru. Poté 
musí uživatel nastavit typ a parametry optimalizace v optimizeru v CST DS. Bohužel 
v CST není možné z makra volat dialog okna optimizeru. Uživatel tedy musí nastavit 
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Obr. 4.7 Optimalizační postup

optimizer a až poté spustit toto makro. Z makra lze pouze 
spustit již přednastavenou optimalizaci. Po proběhnutí 
optimalizace makro načte výsledek optimalizace 
z logfilu. Jestliže je konečná hodnota kriteriální funkce 
větší než kriteriální funkce nastavená uživatelem v 
optimizeru, pak se makro ukončí. V opačném případě 
proběhne kalibrační proces. Ze souboru, kde jsou uloženy 
kalibrační konstanty (relace) se načte první záznam, který 
je např. ve tvaru Hodb1-Cex1-FILTER_7. Z celého hrubého 
modelu filtru se načte blok se jménem 
projektu FILTER_7. Z jemného modelu filtru tohoto 
bloku se načte hodnota parametru Hodb1. Z dat v souboru 
Hodb se pro aktuální hodnotu parametru Hodb1 vypočítá 
směrnice v okolí jeho aktuální hodnoty. Z aktuální 
hodnoty vazebního koeficientu se v okolí této hodnoty 
vypočítá směrnice z dat v souboru CHodb1. Tento postup 
zajistí velmi přesný výpočet kalibrační konstanty, který 
zaručí rychlou konvergenci TSM. Z obou směrnic se určí 
kalibrační konstanta. V hrubém modelu filtru se načte 
hodnota kondenzátoru Cex1. Hodnota parametru Hodb1 se 
přepočítá podle aktuální kalibrační konstanty a aktuální 
hodnoty kondenzátoru Cex1. Výše uvedený proces se 
opakuje pro všechny nadefinované kalibrační konstanty. 
Po změně všech parametrů jemného modelu filtru makro 
automaticky spustí novou simulaci. Po simulaci jemného 
modelu se hodnoty ladicích kondenzátorů nastaví na 
nulovou hodnotu, protože lze předpokládat, že se jejich hodnoty v další iteraci zmenší. 
Soubor se zdrojovým kódem makra je na přiloženém CD pod názvem Optimization and 
update.mcr. Pro správnou funkci všech nadefinovaných maker, je nutné makra umístit 
do správného adresáře na pevném disku, např. “C:\Program Files\CST STUDIO SUITE 
2009\Library\Macros\“.  

 

4.5 Aplikace automatizovaného optimalizačního postupu 

Celý automatizovaný optimalizační algoritmus bude otestován na sedmistupňovém 
filtru se dvěma (kapacitní i induktivní) křížovými vazbami. Kompletní struktura filtru 
v MWS s diskrétními porty je na obr. 4.9. Hrubý model filtru v DS je na obr. 4.10. 
Specifikace filtru je následující:  
 
Propustné pásmo (MHz): 409,5 – 430,5 
Zádržné pásmo (MHz): < 400,5 
    > 439,5 
IL:    0,7 dB max. 
Izolace:   60 dB min. 
RL:    20 dB min. 
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Obr. 4.8 Topologie filtru 

Rezonátor         Vazební koeficient 
1 - 2                0.04582 
2 - 3               0.03057 
3 - 4                0.02863 
4 - 5                0.02884 
5 - 6                0.03081 
6 - 7                0.04582 
2 - 4                -0.01196 
4 - 6                0.01223 
Externí Q:       18.29 
 

Na obr. 4.8 je topologie uspořádání 
dutin filtru i s typem vazeb mezi rezonátory. 
Vzhledem k uspořádání křížových vazeb 
neexistuje ve filtru symetrie. Je tedy nutné 
ladit každý parametr jemného modelu 
individuálním kondenzátorem v hrubém 
modelu. Přímé vazby mezi rezonátory 
(vazby 12, 23, 34, 45, 56 a 67, kde čísla označují rezonátory a zároveň i čísla 
diskrétních portů) jsou v jemném modelu filtru laděny výškou Htram kovového kolíku ve 
tvaru velkého řeckého písmene „pí“. Tento speciální kovový kolík zvětšuje vazbu více, 
než kolík s kovovou výplní o stejném rozměru. Křížová kapacitní vazba 24 je laděna 
změnou průměru terčíku Dterc na kapacitní anténce. Křížová induktivní vazba 46 je 
laděna změnou výšky okénka (okénko se „zavírá“ od země) HDprep mezi sousedními 
rezonátory. Externí vazba je laděna změnou výšky dolní části drátové odbočky od země 
(v obr. 4.1 parametr Hodb) . Tento typ externího navázání je vhodný v tom případě, je-li 
nutné mít port v konstantní výšce, např. z důvodu implementace filtru do dalších 
zařízení. V hrubém modelu jsou rezonanční kmitočty laděny kondenzátory C1 až C7. 
Přímé vazby mezi rezonátory jsou laděny kondenzátory C12, C23, C34, C45, C56 a C67, 
křížové pak kondenzátory C24 (kapacitní vazba) a C46 (induktivní vazba). Externí 
navázání je laděno kondenzátory Cex a Cex1.  

Před samotnou optimalizací je třeba uložit do souborů pomocí maker potřebná data 
všech pomocných jemných a hrubých modelů. Pomocí makra jsou pak nadefinovány 
kalibrační konstanty, které jsou zobrazeny na obr. 4.6. Z obr. 4.9 je patrné, že mezi 
rezonátory jsou v horní části prostoru mezi dutinami vloženy kovové šrouby. Tyto 
kovové šrouby, jsou zde umístěné pro možnost doladění filtru v jeho konečné fyzické 
realizaci. Je nutné si uvědomit, že modelování filtrů v CST je do jisté míry idealizované 
(používají se bezeztrátové materiály atd.). Při fyzické realizaci filtru pak odezva filtru 
nemusí do detailu odpovídat optimalizované odezvě v CST. K možnému doladění filtru 
(vazeb) pak slouží právě kovové šrouby mezi vazbami a proto je vhodné tyto šrouby do 
filtru zakomponovat.  

Na obr. 4.10 je odezva navrženého filtru. Lze pozorovat, že v této odezvě chybí TZ 
(velmi slabá kapacitní vazba) nalevo od propustného pásma, zatímco pravá TZ je velmi 
blízko (velmi silná) propustnému pásmu. Dá se tedy již teď předpokládat, že při 
optimalizaci bude nutné poměrně zesílit kapacitní křížovou vazbu a naopak zeslabit 
induktivní křížovou vazbu.  



 46

 
Obr. 4.9 Navržený sedmistupňový filtr 

 

 

Obr. 4.10 Hrubý model sedmistupňového filtru 
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Obr. 4.11 Odezva navrženého filtru 

Tab. 4.1 Velikosti ladicích prvků během optimalizace 

Iterace 
Vazba Parametry 

0 1 2 3 4 5 

ΔHtram12 [mm] - 5,23 -1,24 0,65 -0,22 -0,01 
1-2 

Htram12 [mm] 23,20 28,43 27,17 27,82 27,6 27,59 

ΔHtram23 [mm] - 0,31 -0,39 0,07 0,02 0,03 
2-3 

Htram23 [mm] 21,50 21,81 21,42 21,49 21,51 21,54 

ΔHtram34 [mm] - 0,54 -0,39 0,06 -0,02 0,11 
3-4 

Htram34 [mm] 20,0 20,54 20,15 20,21 20,19 20,30 

ΔHtram45 [mm] - 5,38 0,31 0,73 0,06 0,16 
4-5 

Htram45 [mm] 20,10 25,48 25,79 26,52 26,58 26,74 

ΔHtram56 [mm] - 4,9 1,02 0,69 0,14 0,02 
5-6 

Htram56 [mm] 21,80 26,7 27,72 28,41 28,55 28,57 

ΔHtram67 [mm] - 4,21 0,58 0,13 0,33 -0,09 
6-7 

Htram67 [mm] 23,20 27,41 27,99 28,12 28,45 28,36 

ΔDterc [mm] - 6,28 0,84 0,01 0,05 0,03 
2-4 

Dterc [mm] 10,0 16,28 17,12 17,02 17,07 17,1 

ΔHDprep [mm] - -41,98 -15,75 -2,90 -1,55* - 

HDprep [mm] 62,0 20,02 4,45 1,55 0* - 

ΔLS [mm] - - - - - -0,81 
4-6 

LS [mm] - - - - 10 9,19 

ΔHodb1 [mm] - 2,59 0,52 0,10 -0,05 -0,02 
vstup 

Hodb1 [mm] 16,50 19,09 19,61 19,71 19,66 19,64 

ΔHodb2 [mm] - 2,17 0,64 0,09 0,13 0,01 
výstup 

Hodb2 [mm] 16,50 18,67 19,31 19,4 19,53 19,54 
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V tab. 4.1 jsou uvedeny velikosti ladicích prvků tak, jak se měnily během 
optimalizace. Po pěti iteracích TSM bylo dosaženo optimálního stavu filtru. Při čtvrté 
iteraci byla změna výšky okénka HDprep v induktivní křížové vazbě tak velká, že bylo 
potřeba celé okno z filtru kompletně vymazat (v tab. 4.1 je tento bod označen 
hvězdičkou). Bylo tedy nutné pomocí makra smazat nadefinovanou kalibrační relaci 
mezi kondenzátorem C46 a výškou okna HDprep a nadefinovat novou kalibrační konstantu 
mezi týmž kondenzátorem a délkou vazebního šroubu Ls. Tento vazební šroub má 
počáteční délku 10mm. Dále byla tedy tato vazba laděna délkou vazebního 
dolaďovacího šroubu. Po jedné iteraci se délka snížila na 9,19mm. Z této skutečnosti je 
patrné, jak velmi nepřesný může být návrh takového filtru pomocí oddělených modelů a 
jak velký by byl mechanický zásah do vyrobeného filtru, kdyby nebyla použita 
optimalizace. Odezva optimalizovaného filtru je na obr. 4.12. Na obr. 4.13 zobrazena 
změřená odezva realizovaného navrženého filtru. Pro možnost srovnání je odezva 
změřeného filtru a optimalizovaného filtru spojena do jednoho grafu na obr. 4.14. Oba 
průběhy jsou prakticky totožné. Výsledný vyrobený filtr je na obr. 4.15. 

 

Obr. 4.12 Odezva optimalizovaného filtru 
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Obr. 4.13 Změřená odezva sedmistupňového filtru 

 

 

Obr. 4.14 Srovnání odezvy změřeného (zelená a fialová křivka) filtru s optimalizovaným 
filtrem v CST Studiu. 
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Obr. 4.15 Realizovaný filtr 

4.6 Výhody optimalizace pomocí TSM v CST Studiu 

V tab. 4.2 je srovnání standardního postupu návrhu jakéhokoli filtru s postupem 
využívajícím optimalizační metodu TSM s podpůrnými makry umožňujícími 
efektivnější využití CST Studia. Ve standardním postupu jsou nejkritičtější body 5, 6, 7 
a 8. Tyto body zahrnují mechanické ladění a rozsáhlé mechanické úpravy filtru a 
následné revize technické dokumentace, což je velmi neefektivní a neekonomické. 
Oproti tomu postup s využitím TSM shrnuje všechny kritické body ze standardního 
postupu do jediného bodu. Prakticky eliminuje nutnost mechanického ladění a úprav 
hotového výrobku. Celý postup návrhu prototypu filtru se s použitím maker a 
optimalizační metody TSM značně zkracuje a zefektivňuje. 

Tab. 4.2 Srovnání standardního postupu a postupu s optimalizací TSM 

 Standardní postup  Postup s využitím TSM 

1 Syntéza filtru – vazební matice 1 Syntéza filtru – vazební matice 
2 Návrh rezonátoru v MWS 2 Návrh rezonátoru 

3 
Návrh vstupně/výstupního navázání v 
MWS 

3 Návrh vstupně/výstupního navázání v 
MWS 

4 Návrh vazeb mezi rezonátory v MWS 4 Návrh vazeb mezi rezonátory v MWS 

5 
Tvorba dokumentace a technických 
výkresů 

6 Volba materiálu 
7 Laboratorní vzor a jeho prvotní ladění 

8 
Několikanásobné ladění a mechanická 
modifikace filtru – dosažení specifikace 

5 

Optimalizace kompletního filtru 
metodou Tuning-Space Mapping 
implementovanou do CST Studia. 
Využití podpůrných maker. 

9 
Revize dokumentace a technických 
výkresů 

6 Tvorba dokumentace a technických 
výkresů 

10 Volba materiálu 7 Volba materiálu 
11 První prototyp 8 První prototyp 
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5 ZÁVĚR 
Přímá optimalizace koaxiálních filtrů v EM simulátorech, jak již bylo řečeno, je velmi 
výpočetně náročná. Optimalizační metoda Tuning-Space Mapping umožňuje velmi 
rychle a efektivně optimalizovat složité a rozsáhlé EM modely filtrů. Implementace 
Tuning-Space Mapping do CST Studia je velmi vhodná z hlediska provázanosti mezi 
CST Microwave studiem (jemný model, pomocný jemný model) a CST Design studiem 
(hrubý model, pomocný hrubý model). Není nutné provádět žádné exporty nebo 
importy s daty. Kromě toho CST obsahuje řadu velice šikovných funkcí pro rychlý 
výpočet vazebních koeficientů, externího Q, rezonančních kmitočtů atd. Taktéž 
obsahuje klasické globální a lokální optimalizační metody pro optimalizaci hrubého 
modelu. 

Na zkoumaných filtrech se prokázala velká efektivnost TSM. Prakticky u všech 
filtrů se po třech iteracích dosáhlo optimálního stavu. Jako interní optimalizační metoda 
(v jednotlivých TSM iteracích) byla zvolena globální metoda PSO v kombinaci s 
lokální metodou Nelder-Mead Simplex. Z obr. 3.25, 3.32, 3.33, 3.40 a 3.41 je jasně 
pozorovatelné, že největší změna velikosti ladicích prvků v jemném modelu je po první 
iteraci. Při dalších iteracích se velikosti mění již velmi málo. To je důkazem toho, že 
TSM velmi rychle konverguje.  

Nevýhodu metody Tuning-Space Mapping je nutnost ručního výpočtu kalibračních 
konstant, které jsou potřebné pro převod ideálních hodnot parametrů hrubého modelu na 
adekvátní změnu velikosti parametrů jemného modelu. Tyto kalibrační konstanty je 
mnohdy nutné vypočítat v každé iteraci TSM, pro zajištění správné konvergence 
metody. Další nevýhodou, která značně zpomaluje optimalizaci, je potřeba ruční 
kalibrace v každé iteraci TSM. V případě rozsáhlých filtrů bez symetrie je nutné ručně 
přepočítat poměrně velký počet proměnných, což je velmi omezující a nepříjemné. 
Z těchto důvodů jsou do CST Studia pomocí jazyka VBA implementována makra pro 
automatizaci celého optimalizačního postupu. Celkem byla tedy vytvořena čtyři makra 
umožňující uložení potřebných dat do souborů, nadefinování kalibračních konstant a 
provedení  kalibračního procesu. 

Kompletní automatizovaný optimalizační postup byl aplikován na optimalizaci 
sedmistupňového filtru se dvěma křížovými vazbami. Pomocí implementovaných 
maker do CST je optimalizace velmi rychlá a uživatelsky jednoduchá. V optimalizaci 
bylo nutné změnit kalibrační relaci, což je pomocí makra velmi jednoduché a 
maximálně efektivní. 

Navržený automatizovaný optimalizační postup je z hlediska uživatelské práce 
maximálně efektivní a výrazně tak snižuje čas potřebný pro návrh a ladění koaxiálních 
dutinových rezonátorů a obecně n-plexerů. V konečné fázi eliminuje velmi drahé 
mechanické ladění a modifikace kompletního filtru. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
 

 PSO   Particle swarm optimization 

x   stav 

Q   činitel jakosti dutiny 

C   kapacita 

L   indukčnost 

TZ   Transmission zero 

CST MWS CST Microwave Studio 

D   průměr dutiny 

d   průměr rezonátoru 

Hdut  výška dutiny 

fc    střední kmitočet 

Qex   externí činitel jakosti 

TSM  Tuning-Space Mapping 

CST DS  CST Design studio 

EM   electromagnetic 
*
fx    optimální řešení 

U   kriteriální funkce 

x    vektor parametrů modelu 

Rf   odezva modelu 

VBA  Visual Basic 

CPU  Central processing unit 

Rt   odezva hrubého modelu 

Rc   kalibrační model 

C   kalibrační funkce 

s   matice kalibračních koeficientů 

H   výška kovového kolíku 

Cv  vazební kondenzátor 

V   výška externího navázání 

Cex  kondenzátor pro ladění externí vazby 
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R   rezonátor 

k   vazební koeficient 

GA  genetické algoritmy 

C45, C34_56 vazební kondenzátory 

W, W1  šířka okénka 

S   velikost mezery 

C34_45, C35 vazební kondenzátory 

Lt   délka tyčinky 

Ccross  vazební kondenzátor (křížová vazba) 

Cp, C45  vazební kondenzátory 

C, C1  kondenzátor pro ladění rezonančních kmitočtů 

s11  činitel odrazu na vstupu dvojbranu 

s21  přenos v propustném pásmu 

I/O  input/output 

 


