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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá principy fungování a simulací planárních Yagiho antén 

s magnetickým dipólem. Simulace elektromagnetického pole probíhala v programu 

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Jsou zde porovnány výsledky simulací 

několika druhů Yagiho antén. Tyto antény mohou být po optimalizaci použity 

v komunikaci podél živé tkáně (on-body komunikace). 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the principles of operation and simulation of planar 

Yagi antennas with a magnetic dipole. Simulation of electromagnetic field was 

performed in the simulator CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). The project 

compares results of simulations of several types of Yagi antennas. These antennas can 

be used for the communication along the living tissue (on-body communication). 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je seznámit se s vlastnostmi a principy fungování planárních 

Yagiho antén s magnetickým dipólem. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky 

z vhodně zvoleného simulátoru s výsledky publikovanými v článku [1]. V tomto 

případě byl zvolen mikrovlnný simulátor CST Microwave Studio. Jelikož VUT Brno 

má pouze omezený počet licencí na tento program, přístup byl praktikován pomocí 

vzdálené plochy. 

Anténa by měla sloužit pro bezdrátovou komunikaci po těle přiložením na živou 

tkáň (on-body communication). Stejně jako v článku byl zvolen substrát s relativní 

permitivitou ɛr = 2,33 o tloušťce 1,57 mm. 

Článek je dělen na několik podkapitol, ve kterých jsou rozebrány některé 

struktury těchto antén od nejjednodušších k nejsložitějším. V jedné z částí jsou 

zobrazeny parametry antény po přiložení na živou tkáň, která se skládá ze tří různě 

silných vrstev (svaly, tuk a kůže). 

Jedna z kapitol se zabývá fyzickou realizací antény. Celá anténa byla upravena 

tak, aby fungovala na dané frekvenci 5,0 – 5,2 GHz. Poté bylo nutné připravit podklady 

a materiál, pomocí kterých bylo možné anténu vyrobit přímo ve školní dílně na ústavu 

radioelektroniky.  
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2 VÝSLEDKY A POROVNÁNÍ SIMULACÍ 

Planární antény jsou typy antén, které jsou vyrobeny na mikrovlnném substrátu. 

Substrát je izolační dielektrikum, které je popsáno výškou, relativní permitivitou a 

ztrátovým činitelem. 

Na horní straně substrátu je vytvořen planární motiv antény. Na spodní straně 

substrátu je souvislá kovová zemní deska. Zemní deska směřuje antény záření pouze do 

horního poloprostoru. 

Anténa může být napájena koaxiálním kabelem či mikropáskovým vedením. 

Výhodou planárních antén je velká mechanická odolnost, malé rozměry a 

schopnost pracovat s různou polarizací. Proto tyto antény nacházejí čím dál větší 

uplatnění ve všech typech moderních komunikačních zařízení (mobilní telefony, tablety, 

dopravní prostředky). 

2.1 Pětiprvková anténa 

Základní Yagiho anténa sestává z pěti prvků: 

 Vlevo je reflektor (označen R). Reflektor má za úkol odrážet vyzářenou energii do 

pravého poloprostoru. Reflektor obecně bývá delší než dipól. 

 Napravo od reflektoru je dipól (značení D). Je to jediný aktivní prvek antény. 

Dipól vyzařuje do okolí energii, dodávanou koaxiálním napáječem. 

 Vpravo od dipólu je krátký mikropásek. U základní Yagiho antény není tento 

mikropásek spojen se zemní plochou; má vliv na předozadní poměr antény. 

 Napravo od mikropásku jsou dva direktory (značeno D1 a D2). Funkcí direktoru 

je směřovat vyzářenou energii pouze do určitého směru. Počtem direktorů je dána 

výsledná směrovost a zisk antény. 

Kromě krátkého mikropásku sestávají všechny anténní prvky z motivu na povrchu 

substrátu a z uzemnění skrz substrát. 

      

Obr. 2.1 Pětiprvková anténa [1] (vlevo), pohled na anténu v simulátoru (vpravo). 



 

3 

V Tab. 2.1 jsou uvedeny všechny rozměry samotného dipólu, antény s vazebním 

mikropáskem a antény bez vazebního mikropásku. Při simulaci jsem rozměry antén 

ladil a liší se od parametrů v simulacích z článku [1]. 

Proměnná Samotný dipól 
Yagiho anténa 

s vazebním páskem 

Yagiho anténa 

bez vazebního pásku 

ɛr 2,33 2,33 2,33 

h (mm) 1,57 1,57 1,57 

Ld (mm) 9,00 9,00 9,00 

W (mm) 60,00 60,00 60,00 

b (mm) 5,50 3,00  

Lm (mm)  14,00  

Wm (mm)  30,00  

sm (mm)  1,20  

Ld1 (mm)  7,20 7,20 

Ld2 (mm)  7,20 7,20 

sd2 (mm)  4,50 4,50 

Lr (mm)  9,30 9,30 

sr (mm)  4,50 4,50 

sd (mm)   2,00 

Tab. 2.1 Přehled parametrů pro základní struktury antén 

 

V tab. 2.2 jsou porovnané publikované rozměry antény z článku [1] a výsledky 

provedených simulací. Jsou zde patrné mírné odchylky, nejdůležitější parametry jsou 

barevně zvýrazněny. 
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Tab. 2.2 Porovnání publikovaných rozměrů antény z článku s výsledky simulace 

 

Nejprve jsem porovnával impedanční charakteristiky antény z článku [1] s výsledky 

vlastních simulací (viz obr. 2.2). 

 

Obr. 2.2 Impedanční charakteristiky pětiprvkové Yagiho antény: 

výsledky z článku [1] (vlevo), výsledky z CST (vpravo). 

Na Obr. 2.2 je patrné, že dle článku [1] pracuje anténa v pásmu 4,98 až 5,56 GHz; 

střední frekvence je rovna 5,24 GHz a hodnota parametru S11 na této frekvenci je -40 

dB. Z výsledků simulace je vidět, že střední frekvence i hodnota vyzařování v tomto 

bodě se shodují s článkem [1]. Pracovní frekvence antény je asi od 5,0 do 5,3 GHz. To 

znamená, že simulovaná anténa je úzkopásmovější než anténa podle článku [1]. 

Z trojrozměrné vyzařovací charakteristiky pětiprvkové antény simulované v CST 

(obr. 2.3) vidíme, že směr hlavního laloku sleduje v rovině substrátu (XY) podélnou osu 

antény. V rovině kolmé na substrát (XZ) se lalok v elevaci zvedá. Nejvyšší hodnota 

zisku je 10,6 dBi. 

 

Obr. 2.3 Trojrozměrná vyzařovací charakteristika pětiprvkové Yagiho antény: 

výsledek simulace v CST. 
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Na obr. 2.4 porovnáváme směrové charakteristiky z článku s charakteristikami 

spočítanými v CST pro roviny E (XY) a H (XZ). Směrové charakteristiky jsme spočítali 

pro střední kmitočet 5,24 GHz. 

 

 

Obr. 2.4 Směrové charakteristiky z článku [1] (nahoře) a ze simulací (dole), 

rovina H (vlevo), rovina E (vpravo). 
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2.2 Čtyřprvková anténa 

Struktura čtyřprvkové Yagiho antény se od předchozí antény liší absencí krátkého 

středního pásku. Direktor 1 je umístěn hned vedle dipólu ve vzdálenosti sd. 

   

Obr. 2.5 Čtyřprvková anténa [1] (vlevo), pohled na anténu v simulátoru (vpravo). 

Nejprve jsem opět porovnával impedanční charakteristiky antény z článku [1] 

s výsledky vlastních simulací (viz obr. 2.6). 

 

 

Obr. 2.6 Impedanční charakteristiky čtyřprvkové Yagiho antény: 

výsledky z článku [1] (nahoře), výsledky z CST (dole). 
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Podle článku [1] je pracovní rozsah čtyřprvkové antény od 4,94 do 5,36 GHz. Centrální 

frekvence je kolem 5,16 GHz. Hodnota parametru S11 na centrální frekvenci je -35 dB. 

Podle simulace se shoduje centrální frekvence (5,16 GHz) i hodnota parametru S11 na 

této frekvenci (-35 dB). Anténa pracuje v rozsahu 5,00 až 5,27 GHz. Anténa je opět 

úzkopásmovější než dle článku [1]. 

 

Obr. 2.7 Trojrozměrná vyzařovací charakteristika čtyřprvkové Yagiho antény: 

výsledek simulace v CST. 

Z obr. 2.7 je patrné, že anténa září méně v hlavním laloku než u základní struktury. Dále 

se zvýšila úroveň vyzařování ve zpětném směru (za reflektor). Tím dokládáme, že 

střední mikropásek zvyšuje zisk i předozadní poměr antény. 

 

Obr. 2.8 Směrové charakteristiky čtyřprvkové antény ze simulací, 

rovina H (vlevo), rovina E (vpravo). 

V polárních grafech (Obr. 2.8) jsou znázorněny směrové charakteristiky čtyřprvkové 

antény na střední frekvenci 5,3 GHz. 
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2.3 Samotný dipól 

Nyní ještě uveďme výsledky simulací pro samotný dipól (viz obr. 2.9). 

 

Obr. 2.9 Samotný dipól: pohled na anténu v simulátoru (vpravo). 

Nejprve se opět zaměřme na impedanční charakteristiky. 

 

 

Obr. 2.10 Impedanční charakteristiky samotného dipólu: 

výsledky z článku [1] (nahoře), výsledky z CST (dole). 

Z kmitočtového průběhu velikosti činitele odrazu je patrné, že samostatný dipól pracuje 
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v rozsahu frekvencí 5,06 až 5,26 GHz. Centrální frekvence je rovna 5,16 GHz. Hodnota 

parametru S11 je na centrální frekvence asi -33 dB. Samostatný dipól je tedy velmi 

úzkopásmový. 

Podle simulace v CST MWS je pracovní frekvence antény 5,00 – 5,23 GHz. 

Centrální frekvence je rovna 5,16 GHz. Hodnota S11 na této frekvenci je -33 dB. 

V tomto případě se simulace od článku liší jen minimálně. Jediným rozdílem je o 

60 MHz větší šířka pásma, ve které lze anténu použít. 

 

Obr. 2.11 Trojrozměrná vyzařovací charakteristika samotného dipólu: 

výsledek simulace v CST. 

Z Obr. 2.11 je zřejmé, že samostatný dipól září do levého i pravého poloprostoru. Chybí 

zde reflektor i direktory, a proto vyzařování není nijak usměrněno. 

 

 

Obr. 2.12 Směrové charakteristiky z článku [1] (nahoře) a ze simulací (dole), 

rovina H (vlevo), rovina E (vpravo). 
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Na obr. 2.12 jsou znázorněny směrové charakteristiky samostatného dipólu v rovinách 

E a H na frekvenci 5.1 GHz. 

2.4 Pětiprvková anténa s prokovy 

Na obrázku 2.13 je zobrazena struktura a rozměry pětiprvkové antény s prokovy. 

Šířka a délka jednotlivých prvků antény musela být kvůli prokovům vhodně zvětšena. 

Jednotlivé prokovy jsou těsně vedle sebe. Počet prokovů závisí na jejich průměru 

(parametr d) a vzdálenosti (parametr p). Zvláštní případ nastane, pokud prokovy 

splynou a vytvoří jednolitou desku. 

    

Obr. 2.13 Pětiprvková anténa s prokovy [1] (vlevo), pohled na anténu v simulátoru (vpravo). 

V tabulce 2.3 uvádím parametry antény s prokovy s pěti prvky (první sloupec) a třinácti 

prvky (druhý sloupec). Všechny direktory i vzdálenosti mezi nimi jsou stejné. Počet 

direktorů zvýší zisk antény a směrovost. 

Proměnná 5 prvků 13 prvků 

ɛr 2,330 2,330 

h (mm) 1,570 1,570 

L'd (mm) 9,126 9,126 

W' (mm) 60,253 60,253 

b (mm) 3,000 3,000 

d (mm) 0,600 0,600 

p (mm) 1,500 1,500 

Lm (mm) 14,000 14,000 

Wm (mm) 30,000 30,000 

sm (mm) 1,200 1.200 

L'd1 (mm) 7,326 7,326 

L'd2 (mm) 7,326 7,326 

sx (mm) 1,300 1?300 

s'd2 (mm) 9,426 9,426 
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s'r (mm) 4,374 4,374 

sg (mm) 41,000 41,000 

Lg (mm) 120,000 200,000 

Wg (mm) 110,000 100,000 

L'd3 ,…, L'd10  L'd2 

s'd3 ,…, s'd10  s'd2 

Tab. 2.3 Parametry pěti- a třinácti-prvkové Yagiho antény 

Co se týká impedančních charakteristik, podle [1] anténa pracuje v pásmu od 4,87 do 

5,55 GHz. Střední frekvence je 5,10 GHz. Odlišné jsou ale hodnoty parametru S11 na 

této frekvenci – simulátor HFSS vypočetl -50 dB, naměřeno bylo -35 dB. 

 

 

Obr. 2.14 Impedanční charakteristika pětiprvkové Yagiho antény s prokovy: 

výsledky z článku [1] (nahoře), výsledky z CST (dole). 

Co se týká našich výsledků vypočtených v CST MWS, anténa pracuje v pásmu od 4,92 

do 5,55 GHz. To téměř přesně koresponduje s výsledky z článku [1]. Centrální 

frekvence se shoduje se simulací v článku a je rovna 5,10 GHz. 
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Obr. 2.15 Trojrozměrná vyzařovací charakteristika pětiprvkové 

Yagiho antény s prokovy: výsledek simulace v CST. 

Z obr. 2.15 je zřejmé, že pětiprvková Yagiho anténa s prokovy vyzařuje směrem od 

dipólu k direktorům. Zisk ve směru hlavního laloku má hodnotu 10,5 dBi na frekvenci 

5,1 GHz. Z obr. 2.15 je také vidět správná funkce reflektoru a zemní plochy, od kterých 

se záření odráží. 

 

 

Obr. 2.16 Směrové charakteristiky z článku [1] simulované (nahoře) a změřené (uprostřed). 

Charakteristiky simulované v CST (dole). Rovina H (vlevo), rovina E (vpravo). 
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2.5 Třinácti-prvková anténa s prokovy 
Na obrázku 2.17 je struktura třinácti-prvkové antény s prokovy. Anténa mé délku 

20 cm a výšku 10 cm. Všechny direktory mají stejné rozměry (délku 60,253 mm a šířku 

7,326 mm) a stejnou vzájemnou vzdálenost (4,734 mm). Větší počet direktorů slouží ke 

zvýšení zisku antény a ke zlepšení směrovosti vyzařování. 

 

Obr. 2.17 Třinácti-prvková anténa s prokovy. 

2.6 Změna parametrů antény po přiložení na živou tkáň 

Na obr. 2.18 je planární anténa přiložena na živou tkáň o délce 200 mm a šířce 

110 mm. Tkáň se skládá ze 3 různých vrstev, které se liší různou tloušťkou a relativní 

permitivitou. 

Anténa je přiložena ke kůži zemní plochou, aby nezářila přímo do tkáně, ale aby 

zářila podél kůže. Na první pohled je zde problém s napájením, které je mezi tkání a 

anténou. Tento problém byl vyřešen aperturovým napájením v letním semestru. 

 

Obr. 2.18 Pětiprvková Yagiho anténa na živé tkáni. 
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Po přiložení antény na živou tkáň už hodnota parametru S11 na střední frekvenci 

5.24 GHz nedosahuje -40 dB, ale pouze -35 dB. Dále v pásmu 5,0 až 5,2 GHz se 

hodnota parametru S11 pohybuje kolem -9 až -10 dB, takže tuto anténu nemůžeme 

v tomto pásmu považovat za plně přizpůsobenou. 

 

Obr. 2.19 Impedanční charakteristika pětiprvkové Yagiho antény na živé tkáni. 

Na obr. 2.20 je znázorněna trojrozměrná vyzařovací charakteristika antény po přiložení 

na živou tkáň. Při porovnání této charakteristiky s charakteristikou antény ve volném 

prostoru není vidět zásadní rozdíl. Zisk ve směru hlavního laloku se liší o 1,4 dBi. 

 

Obr. 2.20 Trojrozměrná vyzařovací charakteristika pětiprvkové 

Yagiho antény na živé tkáni: výsledek simulace v CST. 
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Obr. 2.21 Směrové charakteristiky pětiprvkové antény na živé tkáni. 

Charakteristiky simulované v CST, rovina H (vlevo), rovina E (vpravo). 
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3 PŘEPOČET ANTÉNY NA DOSTUPNÝ 

SUBSTRÁT, LADĚNÍ, MĚŘENÍ 

Cílem podle zadání bylo vybrat jednu ze zkoumaných antén a vytvořit její fyzický 

model. Byla vybrána pětiprvková anténa s prokovy, jejíž motiv tvoří reflektor, dipól, 

střední mikropásek a 2 direktory. Bylo nutné přepočíst téměř všechny parametry antény 

na substrát, který je k dispozici v laboratoři školy pro výrobu. Poté, co byla výroba 

antény v dílně školy dokončena, bylo nutné jednotlivé vrstvy antény spojit (přilepit 

tenkou oboustrannou fólií) a připájet napájecí konektor. Poté již bylo možné provést 

samotné měření některých parametrů antény. 

 

 

Obr. 3.1 Pohled na motiv antény v simulaci 

Anténní motiv má 5 prvků (zleva reflektor, dipól, střední mikropásek a 2 direktory). 

V těsné blízkosti napájecího konektoru se nachází měděná destička, která je za pomoci 

prokovů spojena se zemní plochou. Je to z důvodu snadného připájení a spojení těla 

konektoru se zemní plochou. 
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Obr. 3.2 Pohled ze simulace na spodní stranu antény, kde se nachází napájecí mikropáskové 

vedení 

Ze spodní strany antény se nachází mikropáskové vedení, které je součástí aperturového 

napájení antény. Tento mikropásek byl navržen na impedanci 50 Ω a pevně spojen se 

středovým vodičem SMA konektoru. 

 

 

Obr. 3.3 Schéma aperturového napájení, převzato z [12] 

Na Obr. 3.3 je uvedeno schéma aperturového napájení antény. Tento typ napájení lze 

využít pro všechny druhy planárních antén. Všechny antény z publikovaného článku 

byly napájeny pomocí koaxiálního kabelu, který neumožňoval přiložení na živou tkáň. 

Bylo proto nutné využít jiného napájení a přepočítat rozměry motivu antény. Základem 

aperturového napájení je mikropásek spojený se středním vodičem konektoru a 2 

substrátové desky, mezi kterými se nachází zemní deska se štěrbinou. Tato štěrbina poté 

umožňuje přenos energie od mikropásku k dipólu. 
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V Tab. 3.1 jsou pro porovnání zobrazeny některé rozměry antény před a po přepočtu na 

jiný substrát. Další změnou byla změna druhu napájení (koaxiální kabel x aperturové 

napájení). Přepočtená anténa využívá substrát Cuclad 233. Před přepočtem anténa 

pracovala v rozsahu 5,0 do 5,3 GHz, po přepočtu je pracovní pásmo podle simulace v 

rozmezí 4,9 – 5,2 GHz. Parametr h značí výšku 1 desky substrátu. Anténa se skládá ze 2 

substrátových desek, takže její výška je asi 2*h (nepočítám vrstvu mědi ani lepidla). 

 

Proměnná Rozměry před přepočtem Rozměry po přepočtu 

d (mm) 0,600 0,600 

ɛr 2,330 2,330 

h (mm) 1,570 3,140 

L'd (mm) 9,126 7,536 

L'd1 (mm) 7,326 7,458 

L'd2 (mm) 7,326 8,999 

Lg (mm) 120,000 120,000 

Lm (mm) 14,000 14,263 

L'r (mm) 9,426 10,344 

p (mm) 1,500 1,500 

s'd2 (mm) 9,426 5,126 

sg (mm) 41,000 46,105 

sm (mm) 1,200 1,855 

s'r (mm) 4,374 4,215 

sx (mm) 1,300 1,006 

W' (mm) 60,253 60,484 

Wg (mm) 110,000 110,000 

Wm (mm) 30,000 35,907 

Tab. 3.1 Porovnání některých rozměrů antény před a po přepočtu 

3.1 Impedanční charakteristiky 

Měření impedančních charakteristik probíhalo v laboratoři antén pomocí vektorového 

analyzátoru Rohde & Schwarz, který je schopen měřit vstupní činitel odrazu S11 do 

13,6 GHz. 

 



 

19 

 

Obr. 3.4 Porovnání simulovaných a naměřených hodnot vstupního činitele odrazu S11 

 

Podle simulace v CST Microwave Studio by anténa měla pracovat v pásmu 4,9 až 5,2 

GHz. Hodnota vstupního činitele odrazu je na středové frekvenci 5,1 GHz rovna asi  

-37 dB. Podle naměřených hodnot S11 anténa pracuje v rozmezí 5,22 – 5,4 GHz. 

Středová frekvence je asi 5,3 GHz a hodnota S11 je zde rovna asi -47 dB. Pokládá se 

zde otázka, čím může být tento posun asi o 200 MHz způsoben. Zkusil jsem proto 

provést parametrickou analýzu parametrů antény, aby bylo možné vyloučit nepřesnost 

při výrobě. V této analýze jsem měnil parametry motivu antény o 0,5 mm na obě strany. 

Výsledek analýzy potvrdil frekvenční rozptyl, ale pouze v řádu jednotek MHz. Můžeme 

proto odchylky při výrobě vyloučit. Při lepení antény jsem použil lepidlo, které 

vytvořilo vrstvu asi 50 µm o relativní permitivitě 3-4. To byl důvod k dalšímu 

podezření, co mohlo způsobit kmitočtový posun. Ani v tomto případě ale simulace 

neukázala problém, protože impedanční charakteristika při pokusu s lepidlem se téměř 

nezměnila. Dalším důvodem může být konektor nebo nesymetrické proudy na napáječi, 

se kterými simulace nepočítá. 

3.2 Směrové vyzařovací charakteristiky 

Měření směrových charakteristik již mohlo probíhat přímo v budově školy 

v bezodrazové stíněné komoře. Zde je možno provést měření do 50-60 GHz, což je 

frekvence pro danou anténu plně dostačující. Byly zvoleny 4 různé frekvence s krokem 

0,1 GHz. Výsledky měření lze považovat za správné pouze v 1 polorovině. Jedná se o tu 

polorovinu, kde nemá naměřená charakteristika rychlé a ostré změny. Důvodem 

zmíněné chyby vzniklé při měření je stojan a držák antény, od kterých se vlny odráží a 

měření je poté zkresleno. Červenou barvou je znázorněna simulovaná charakteristika, 

šedou barvu má naměřená charakteristika. 
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Obr. 3.5 Polární grafy na frekvenci 5 GHz, vlevo rovina E 

 

 

Obr. 3.6 3D graf vyzařovací charakteristiky na frekvenci 5 GHz 

 

Z výše uvedeného 3D grafu vyzařovací charakteristiky je patrné, že anténa na frekvenci 

5 GHz září ve velké míře směrem k napájecímu konektoru. Pro úpravu této směrové 

charakteristiky by bylo možné zvětšit délku stávajícího reflektoru, který by poté lépe 

plnil svoji fuknci. 
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Obr. 3.7 Polární grafy na frekvenci 5,1 GHz, vlevo rovina E 

 

 

Obr. 3.8 3D graf vyzařovací charakteristiky na frekvenci 5,1 GHz 
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Obr. 3.9 Polární grafy na frekvenci 5,2 GHz, vlevo rovina E 

 

 

Obr. 3.10 3D graf vyzařovací charakteristiky na frekvenci 5,2 GHz 

 

Kvůli rozdílům impedančních charakteristik mezi simulací a měřením jsem znázornil 

situaci ještě na frekvenci 5.3 GHz. 
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Obr. 3.11 Polární grafy na frekvenci 5,3 GHz, vlevo rovina E 

 

 

Obr. 3.12 3D graf vyzařovací charakteristiky na frekvenci 5,3 GHz 
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4 FOTOGALERIE VYROBENÉ ANTÉNY 

 

 

Obr. 4.1 Pohled na anténní motiv s prokovy a napájecí konektor 

 

V simulátoru se samotné prokovy simulují jako tenké válečky skrz substrát, které 

spojují motiv antény se zemní plochou. V praxi jsou ale prokovy vytvořeny jako tenké 

vrtané díry, jejichž stěny jsou vodivé a plní tak stejnou funkci jako již zmíněné válečky 

v simulaci. 
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Obr. 4.2 Pohled na anténní motiv ze strany napájecího konektoru 

Z tohoto pohledu jsou patrné 2 vrstvy substrátu, mezi kterými se nachází zemní deska 

s otvorem pro napájení dipólu. Byl použit pozlacený SMA konektor s kulatým 

středovým vodičem pro vyšší mechanickou pevnost při připojování kabelu. 

 

 

Obr. 4.3 Pohled na anténu zespodu, kde se nachází napájecí mikropáskové vedení 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vlastnostmi a principy fungování 

planárních Yagiho antén s magnetickým dipólem. Dalším úkolem bylo porovnat 

výsledky z vhodně zvoleného simulátoru s výsledky publikovanými v článku [1]. Při 

porovnání jsou patné větší či menší odchylky od publikovaného článku. Důvodem 

těchto odchylek jsou pravděpodobně jiné podmínky pro simulaci (není publikován 

přesný typ substrátu, pouze jeho tloušťka a hodnota relativní permitivity). Dalším 

důvodem může být jiný použitý simulátor (HFSS vs. CST Microwave Studio).  

Při ladění měl největší vliv parametr Ld a W (šířka a délka aktivního dipólu), 

protože tímto parametrem lze zásadním způsobem ovlivnit délku vlny. Neméně 

důležitým parametrem je b (vzdálenost napájení), kterým lze měnit polohu napájení 

koaxiálním kabelem, a zároveň impedanci na dipólu. 

Článek je rozdělen na několik podkapitol, ve kterých jsou rozebrány některé 

struktury těchto antén od nejjednodušších k nejsložitějším. V první kapitole je podrobně 

rozebrána základní struktura antény se všemi prvky. V posledních 2 kapitolách jsou 

antény s prokovy. Simulace těchto antén je časově velmi náročná, a proto je publikován 

pouze pohled na 13-ti prvkovou anténu pro následnou představu. V poslední kapitole 

jsou zobrazeny simulované výsledky antény po přiložení na živou tkáň, která se skládá 

ze tří různě silných vrstev (svaly, tuk a kůže). 

V letním semestru byl původní semestrální projekt ze zimního semestru dále 

rozšířen. Jedna z vybraných antén byla přepočítána na konkrétní substrát, který je 

k dispozici v laboratoři školy. Anténa byla následně fyzicky vyrobena přímo v dílně 

školy. Poté proběhlo měření impedančního přizpůsobení a směrových charakteristik ve 

stíněné komoře školy. Cílem bylo porovnat výsledky simulace s naměřenými parametry 

a prokázat tak správnost všech výpočtů a simulací v praxi. 
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