




ABSTRAKT 

Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich 

vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky 

s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie 

a jej kmitočtovým ladením variáciou rôznych parametrov. 

Na analýzu vlastností navrhovaných štruktúr bola použitá numerická metóda 

konečných prvkov v programe Ansys HFSS.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Metamateriály, periodická štruktúra, rezonančná štruktúra, elektromagnetické pole, 

permitivita, permeabilita, magnetoinduktívna šošovka, nukleárna magnetická 

rezonancia, metóda konečných prvkov. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis discusses the design of periodic resonant structures, studying of their impact 

to surrounding electromagnetic field and realisation of magnetoinductive lens with 

potential application in nuclear magnetic resonance imaging. Frequency tuning of 

structure by variation of different parameters is described. 

The finite element method in Ansys HFSS was used to analyse the properties of 

designed structures. 
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1 ÚVOD 

Pojem metamateriál bol zavedený Rodgerom W. Waltersom z Texaskej univerzity 

v Austine v roku 1999. Pôvodne bol definovaný ako umelý makroskopický kompozitný 

materiál, vyznačujúci sa trojrozmernou periodickou bunkovou štruktúrou, oplývajúci 

kombináciou neobvyklých odoziev na špecifické vybudenia (napr. elektromagnetickou 

vlnou). V skutočnosti ich štruktúra nemusí byť nevyhnutne periodická. S periodicitou 

súvisí miera homogénnosti daného materiálu. Čím je usporiadanie periodickejšie, tým je 

elektromagnetické pole v celej oblasti štruktúry homogénnejšie. Neperiodické 

usporiadanie je príčinou gradientného rozmiestnenia elektromagnetického poľa. V 

princípe sú to materiály, ktorých fyzikálne vlastnosti sú dané veľkosťou, tvarom a 

priestorovým rozložením stavebných jednotiek - rezonátorov. Avšak doposiaľ sú do 

značnej miery limitované úzkym pracovným frekvenčným pásmom, veľkými stratami a 

izotropickou limitáciou. [1] [12]  

Predpona meta- v tomto význame značí kompozitný materiál zložený z iných 

materiálov v dvojstupňovej hierarchii, rozdelený na mikroskopické stavebné jednotky 

a makroskopické stavebné jednotky - rezonátory, ktorým sa v tejto práci venujeme 

väčšiu pozornosť. 

Napriek tomu, že metamateriály sú kompozitné, t.j. zložené z nehomogénnych 

zložiek, dokážeme z nich vhodným návrhom realizovať médium s efektívne 

homogénnym elektromagnetickým poľom a následne ho meniť a prispôsobovať. V 

súčasnej dobe nie sú známe prírodné materiály, vykazujúce podobné vlastnosti. [2]  

Ak je metamateriál označovaný ako efektívne médium, musí platiť podmienka, že 

veľkosť štrukturálnej jednotky (p) je oveľa menšia ako vlnová dĺžka (λg) 

elektromagnetického vlnenia, ktoré je daným médiom vedené. V praxi je optimum 

4/
g

p   typické pre obvody so sústredenými parametrami.  

V prípade obvodov so sústredenými parametrami zmena fázy signálu z vstupu na 

výstup obvodu môže byť zanedbaná a teda ide o bezrozmerný element.[4] Táto 

podmienka zabezpečuje, že jav lomu bude dominovať nad javom rozptylu pri šírení 

EMG vlny materiálom, tzv. difrakčný limit. Štruktúra je preto elektromagneticky 

uniformná pozdĺž smeru šírenia.  

Kľúčovými parametrami sú magnetická permeabilita µ a elektrická permitivita ε, ktoré 

úzko súvisia s indexom lomu n. εr je relatívna permitivita a µr je relatívna permeabilita 

prostredia vzťahujúca sa k permeabilite/permitivite vákua podľa vzťahu 

112

0 10854,8   mF
r


  (1.1.1) 

17

0 104   mH
r





  (1.1.2) 
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Tieto konštanty sú frekvenčne závislé a teda sú komplexné: 

'''  i    (1.1.3) 

'''  i  (1.1.4) 

rrn    (1.1.5) 

 

Uvažujeme o 4 možných kombináciách hodnôt εr a µr vyplývajúcich z ε-µ 

diagramu (Obr. 1.1.1): (+ +), (- +), (+ -), (- -). Energia sa šíri iba materiálmi I. a III. 

Skupiny. V materiáloch II. a IV. skupiny dochádza iba k vzniku merného toku výkonu 

v imaginárnej oblasti. Prvá kombinácia je charakteristická pre materiály známe ako 

right-handed materiály (RH), teda materiály, u ktorých platí Snellov zákon lomu a 

zákon odrazu. Druhá kombinácia je typická pre kovy a polovodiče interagujúce s EMG 

vlnami v infračervenej a viditeľnej oblasti spektra. Štvrtá kombinácia sa vyskytuje u 

ferrimagnetických materiálov. Tretia kombinácia je príznačná pre skupinu materiálov, 

ktorými sa budeme v tejto práci bližšie zaoberať – left-handed materiály, (ich 

pomenovanie je odvodzované zo skutočnosti, že pri prechode EMG žiarenia týmito 

materiálmi vzniká ľavotočivá ortogonálna sústava vektorov k, E, H). [3] [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1.1: ε-µ diagram 

 

Dôsledkom súčasne negatívnej relatívnej permitivity a permeability LH materiálov 

je odklonenie Poyntingovho vektora (S), ktorým sa prenáša energia v priestore, na 

opačnú stranu od osi rozhrania 2 prostredí (LH a RH), čo má za následok fázový posun 

180° medzi fázovou (vf) a grupovou (vg) rýchlosťou šíriacej sa vlny a z toho vyplývajúci 

II. 

ε<0,  µ>0, 𝑛 =  𝜀𝜇  ∈ I,    n<0 

plazma, kovy - optické 

frekvencie 

evanescentná vlna 

I. 

ε>0, µ>0, 𝑛 =  𝜀𝜇 ∈ 𝑅, n>0 

izotropické dielektriká – RH 

šírenie vlny vpred 

III. 

ε<0, µ<0, 𝑛 = − 𝜀𝜇  ∈ 𝑅, n<0 

LH 

spätné šírenie vlny 

IV. 

ε>0, µ<𝑛 =  𝜀𝜇  ∈ 𝐼, n<0 

ferrimagnetiké 

evanescentná vlna 

µ 

ε 
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záporný index lomu. LH materiály spĺňajú definíciu metamateriálov a tým tvoria ich 

podmnožinu. 

 

Obr.1.1.2: Lom EMG vlny na rozhraniach RH-LH-RH 

1.1 Historický vývoj 

História metamateriálov sa začala datovať špekuláciami Leonida Mandelštata v 

roku 1944. Poznamenal, že ak sú dané dve médiá (označené 1 a 2) a uhol dopadu EMG 

vlny na ich rozhraní je Θ1, Snellov zákon matematicky pripúšťa existenciu dvoch 

riešení Θ2 a π-Θ2. O rok neskôr zmienil materiál spôspbujúci zápornú grupovú rýchlosť 

EMG vlny a majúci periodicky sa meniacu efektívnu permitivitu. 

Pokračovali vízie ruského fyzika Viktora Veselaga v roku 1967. Ten predpovedal 

materiály preukazujúce nezvyčajné vlastnosti najmä v optickom pásme kmitočtov. Je 

považovaný za "otca LH materiálov."  

Hypotetické dôsledky vyplývajúce z fyzikálnych vlastností metamateriálov podľa 

Veselaga: 

 reverzia Doplerovho efektu 

 reverzia hraničných podmienok súvisiacich s normálovou zložkou 

elektrického a magnetického poľa na rozhraní RH a LH média 

 reverzia Snellovho zákona  

 zámena konvergentných a divergentných efektov u konvexných a 

konkávnych LH šošoviek 

 plazmonické prejavy základných parametrov v rezonančných LH 

materiáloch. [1], [4] 

 

1.1.1 Reverzia Dopplerovho efektu 

Uvažujeme všesmerný zdroj žiarenia S v pohybe pozdĺž smeru z, vyžarujúci EMG 

vlnu s uhlovou frekvenciou ω. Vo vzdialenej oblasti od zdroja ( rD /2  kde D je 

najväčší rozmer zdroja/antény) majú radiálne polia formu: 
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r

e
tzHtzE

tj )(

),(),,(


  (1.1.1.1) 

rtt  ),(  (1.1.1.2) 

kde β reprezentuje vlnové číslo v prostredí v ktorom sa S pohybuje a vyžaruje a r je 

štandardná radiálna premenná v sférickom súradnom systéme. 

(a)          (b) 

Obr. 1.1.1.1: Dopplerov efekt (a) prostredie tvorené RH materiálom (b) reverzia v 

prostredí tvorenom LH materiálom. 

 

Uvažujme, čo sa stane s vlnou pozdĺž smeru pohybu zdroja (napríklad: r=z, θ=0). 

Ak sa zdroj hýbe v kladnom smere z s vektorom rýchlosti tzvs / , jeho pozícia je 

funkciou času tvz s . Následne fáza pozorovaná pozorovateľom v bode O v LH 

prostredí od zdroja postupuje pozdĺž osi z nasledovne: 

t
v

v
st

v

v
tvtvt

p

s

p

s

ss )1()1()1(  



  (1.1.1.3)  

Fázová rýchlosť   =    . Koeficient pri t je tzv. Dopplerova frekvencia ωDoppler , 

ktorá je zároveň rozdielom frekvencie ω nehybného zdroja a posunu frekvencie Δω 

 Doppler  (1.1.1.4) 

p

s

v

v
s   (1.1.1.5) 
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kde s je znamienko udávajúce vlastnosti prostredia (+ RH, - LH). 

Z toho vyplýva, že pre RH médium platí     , a preto frekvencia meraná 

pozorovateľom pozorujúcim vzďaľujúci sa zdroj sa posúva nadol (červený posun). Na 

druhej strane pozorovateľ pozorujúci približujúci sa zdroj vidí posun nahor (modrý 

posun). Pre pozorovateľa v LH médiu je  = −  a celý jav sa otočí ako je znázornené 

na obrázku. Dopplerov jav pre vzďaľujúci sa zdroj je posunutý k modrej zatiaľ čo pri 

približujúcom sa zdroji posúva sa k červenej oblasti spektra EM žiarenia.  

 

1.1.2 Záporný index lomu 

Je známe, že svetlo sa láme na rozhraní dvoch prostredí s rozličnými indexmi 

lomu. Index lomu je daný pomerom rýchlosti svetla vo vákuu a v prostredí s určitou 

optickou hustotou. Najbežnejšie využitie tohto javu je realizované pomocou šošoviek. 

Vhodne zakrivené plochy skla, či plastu dokážu korigovať chyby oka vo forme 

okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Zväčšenie veľmi malých objektov pomocou 

optických mikroskopov umožňuje množstvo významných pokrokov vo vede takisto, 

ako aj pozorovanie predmetov vzdialených či už pomocou bežných ďalekohľadov, 

alebo vesmírnych teleskopov. Fotoaparáty, kamery, mechaniky pre čítanie digitálnych 

médií sú ďalšími spôsobmi využitia tohto významného fenoménu v každodennom 

živote. Avšak snaha fokusovať elektromagnetické vlny sa neobmedzuje iba na viditeľnú 

časť spektra. [9], [10] 

Keď elektromagnetická vlna dopadá na rozhranie, jej časť sa odrazí a časť preniká 

do druhého prostredia – nastáva lom. Celkové elektromagnetické pole je dané súčtom 

dopadajúceho a odrazeného poľa v jednom prostredí a poľa preneseného do druhého 

prostredia. Pre dopadajúci a lomený lúč platí Snellov zákon: 

2211 sinsin  nn   (1.1.2.1) 

Spätný lom nastane pre rozhranie LH a RH, kedy je jeden z indexov lomu záporný. 

Snellov zákon ostáva nezmenený pre rozhranie dvoch LH prostredí.  [4]  

Poyntingov vektor je vektor šírenia výkou EMG vlny. Jeho strednú hodnotu určíme 

podľa vzťahu 

 =      (1.1.2.2) 

Kde E je intenzita elektrického poľa a H* je komplexne združená intenzita 

magnetického poľa. 
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(a)      (b) 

Obr. 1.1.2.1: Lom EM vlny na rozhraní dvoch prostredí: (a) Obidve prostredia sú 

rovnakého typu. (b) Rôzne typy prostredí.   ̅̅ ̅   ̅̅ ̅ znázorňujú Poyntingov vektor. 

 

1.1.3 Zámena smeru šírenia lúčov pri konvexných a konkávnych 

šošovkách 

Nekonvenčné metamateriály predstavujú novú paradigmu v lúčovej optike (najmä 

v mikrovlnnom frekvenčnom pásme). Šošovky vyrobené z LH materiálov vykazujú  

netypické vlastnosti zobrazovania. Napríklad, lúč dopadajúci na rozhranie spojka -

vzduch rovnobežne s optickou osou sa láme od osi, podobne ako u rozptyliek 

vyrobených z RH materiálu. U LH rozptyliek nastáva obdobná situácia.  

Ohniskovú vzdialenosť šošoviek vypočítame pomocou vzťahu: 

1


n

R
f  (1.1.3.1) 

kde R je polomer krivosti povrchu šošovky a  n je index lomu. Z tohto vzťahu môžeme 

vyvodiť záver, že nahradením konvenčných šošoviek metamateriálovými dosiahneme 

zmenšenie ohniskovej vzdialenosti. Pri danom R, šošovka s indexom lomu 1n , bude 

mať rovnakú ohniskovú vzdialenosť ako šošovka s indexom lomu 3n . Preto z 2 

šošoviek s rovnakou magnitúdou, bude kompaktnejšia tá, ktorá je vyrobená z LH 

materiálu. Pre RH šošovku s indexom lomu  =   platí, že nebude zaostrovať EMG 

vlny, pretože po dosadení do rovnice pre f, bude f  zatiaľ čo pre LH šošovku s 

indexom lomu  = − ,  bude ohnisková vzdialenosť 2/Rf  . [4] 
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Obr. 1.1.3.1: Smer šírenia lúčov pri konvexných a konkávnych šošovkách 

 

1.2 Súčasný vývoj 

Sir John Pendry z Imperial College v Londýne sa následne zaoberal týmito 

štruktúrami a ich interakciou s elektrónmi a fotónmi. Objavil záporný index lomu. Jeho 

práca vydláždila cestu dokonalým šošovkám a zariadeniam na fokusáciu svetla do 

priestoru menšieho než je jeho vlnová dĺžka - porazil difrakčný limit.  Spolu s Walterom 

Rotmanom a Davidom Smithom sa im podarilo vyvinúť médium so zápornými 

parametrami na mikrovlnných frekvenciách. Bolo tvorené systémom kovových vlákien 

pre zápornú permitivitu a kovových prstencových štrbinových rezonátorov (split ring 

resonator - SSR) pre dosiahnutie negatívnej magnetickej permeability. Superpozíciou 

týchto objektov je možné syntetizovať LH materiál (obr. 1.2.1.2). Numerický model sa 

dá kvantifikovať pomocou vzájomnej impedančnej, kapacitnej a induktívnej väzby 

medzi jednotlivými prvkami a medzi prvkami a okolitým materiálom (obr. 1.2.1.1). 

Pôsobením nestacionárnych elektromagnetických polí definovaných kmitočtov vznikajú 

v takejto štruktúre podmienky pre jav rezonancie, čo vedie k pozorovaniu efektívnej 

permitivity a permeability so zápornou hodnotou. [1], [2] 

 

Obr. 1.2.1.1: Ekvivalentný elektrický obvod pre prstencový rezonátor - štrbina 

rezonátora sa správa ako kondenzátor kvôli opačnej polarite hrán štrbiny, indukčnosť 

vyplýva z podstaty rezonátora ako kovového vodiča, ktorým pretekajú nosiče náboja a 

tepelné straty vo vodiči sú reprezentované odporom.  
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Obr.1.2.1.2: Periodická štruktúra so zápornými parametrami  [19] 

 

Ďalší prevrat nastal v roku 2005, kedy bolo zostrojené médium s gradientným 

indexom lomu Davidom Smithom. Následne v roku 2006 boli položené a na 

mikrovlnných frekvenciách demonštrované základy teórie transformačnej optiky (John 

Pendry, David Smith, David Schurig). Toto nové odvetvie modeluje správanie sa EMG 

vln v nehomogénnych optických prostrediach (v neeuklidovskom priestore). Optické 

sústavy využívajúce sa v tejto oblasti možno skonštruovať iba pomocou 

metamateriálových štruktúr. Čoskoro bol skonštruovaný prvý materiál, ktorý bol do 

istej miery schopný nechať sa obtekať mikrovlnným žiarením takmer bez reflektovania. 

V roku 2012 sa tento experiment zdokonalil, avšak funguje iba v jednom smere 

dopadajúcich lúčov žiarenia. [11] 

1.3 Hypotetické využitie metamateriálov  

Neobyčajné vlastnosti metamateriálov môžu pomôcť realizovať dokonalé 

zobrazovanie, čo povedie ku konštrukcii pokročilých mikroskopov s rozlíšením (pod 

limitom vlnovej dĺžky svetla) lepším ako u elektrónových mikroskopov vďaka fokusácii 

zväzku svetla do cieleného miesta pomocou rovinných šošoviek, optických 

nanoobvodov a tienení. Ďalšou potenciálnou oblasťou je maskovanie predmetov pred 

detekciou svetlom - v princípe ide o snahu dosiahnuť, aby tieniaci objekt ohýbal zväzky 

lúčov okolo seba, teda odkláňal fotóny. Maskovanie sa prejaví v odrazivosti predmetu a 

v potlačení jeho tieňa.  

Toto je realizovateľné pomocou takzvaných plazmonických metamateriálov 

využívajúcich povrchové plazmóny. Tento jav nastáva pri dopade polarizovaného svetla 

na rozhranie dielektrika a kovu. Dá sa vysvetliť interakciou fotónov a vodivostných 

elektrónov kovu, ktoré sa môžu vyskytnúť iba v určitých povolených energetických 

hladinách, a tie sú súmerateľné s energiou fotónov dopadajúceho EMG žiarenia. Pri 

dopade svetla dochádza k silnej absorpcii svetelnej energie vo chvíli, keď je kmitočet 

žiarenia v rezonancii s pohybom vodivostných elektrónov. [13] [14] [15] 

 Takéto maskovanie je značne obmedzené frekvenčným pásmom, na ktoré sme 
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schopní navrhnúť metamateriálovú štruktúru. Rezonančnú frekvenciu je možné naladiť 

šírkou štrbiny, účinnosť sa zvyšuje počtom opakovaní daného prvku. Ak uvažujeme 

pole nanopásikov so štrbinami, nanopásiky generujú silnú povrchovú plazmonovú vlnu 

a súčasne sa časť vlny s oslabenou intenzitou odráža od nanoštrbín  a dochádza tak k 

rušeniu rozloženia svetla na povrchu [6] [7] 

1.3.1 Využitie metamateriálov pri zobrazovaní pomocou NMR 

Zobrazovanie pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie má široké využitie v 

medicíne, biológií a vo výskume materiálov. Neinvazívne vytvára 3D obrazy 

materiálov. Technika spočíva v uložení snímanej vzorky do magnetického poľa 

s indukciou B1 a následnom vysielaní pulzu na rádiovej frekvencii cez vzorku pomocou 

kovovej cievky. Spiny jadier niektorých atómov sú rádiovými vlnami odklonené od 

zarovnania v smere magnetického poľa. Tieto jadrá vytvoria magnetický moment, ktorý 

indukuje prúd v cievke a tým poskytuje informáciu o chemickej povahe vzorky. 

Pomocou detekčnej cievky sa mapujú odchýlky vo fáze a frekvencii rádiových vĺn 

absorbovaných tkanivom spôsobené precesným pohybom častíc, ktoré takto vytvárajú 

merný magnetický tok. B1 musí byť a kolmá na B0 magnetického poľa supravodivého 

magnetu. Ďalej sa požaduje, aby bolo magnetické pole o indukcii B1 homogénne 

v celom objeme meranej vzorky. Homogénne magnetické pole je indukované vnútri 

závitov cievky. S rastúcim počtom závitov, sa veľkosť pásma homogénneho poľa 

zväčšuje, no nevýhodou je veľký činný odpor a rozmery cievky, ktoré je nutné 

prispôsobiť meranej vzorke tak, aby sa nachádzala uprostred homogénnej časti 

magnetického poľa. Takto sa dá vytvoriť obraz vnútornej štruktúry skúmanej vzorky 

(tkaniva). NMR tomografia je limitovaná rozlíšením (rádovo v mikrometroch), ktoré je 

dané veľkosťou cievky generujúcej a detekujúcej rádiovú vlnu. [3] 

Pri zobrazovaní pomocou NMR tomografie dosiahneme vysoké rozlíšenie použitím 

povrchovej cievky s malými rozmermi, rezonujúcej na rádiovej frekvencii. Avšak, 

magnetické pole je utlmované priamoúmerne so zväčšujúcou sa hĺbkou tkaniva. 

Navyše, výskyt objektov s vysokou permitivitou a vodivosťou rozlaďuje RF cievku a 

zhoršuje činiteľa akosti Q. V tomto superponovanom EMG poli prevláda magnetická 

zložka, preto sa ďalej budeme bližšie zaoberať iba touto zložkou poľa. 

Vhodným prispôsobením EMG poľa môžeme dosiahnuť zlepšenie zobrazovacích 

vlastností NMR. [3] [17] [18] Riešením tohto problému sú vďaka svojej laditeľnej 

permitivite a permeabilite homogénne metamateriály. Zariadenia na úpravu EMG poľa 

sa nazývajú magnetoinduktívne šošovky. 

Hlavnou výhodou metamateriálov je zvýšenie citlivosti povrchovej cievky vďaka 

redukcii strát a frekvenčnému posunu vyplývajúcemu z previazania dielektrika a 

zobrazovanej vzorky. [5] 

V roku 2008 Ricardo Marques so svojím tímom z Univerzity v Seville, Španielsko, 

zistil, že metamateriály môžu zväčšiť hĺbku snímky, v ktorej je detekčná cievka citlivá. 

V experimente umiestnili doštičku s negatívnym indexom lomu, plochou 27 cm
2
, 

hrúbkou 3 cm, tvorenú 3D poľom medených prstencov s prídavnými kondenzátormi. 

Výsledkom bola snímka priečneho rezu oboch kolien, pričom snímka bez doštičky 

zobrazovala iba do hĺbky  jedného kolena (obr. 1.3.1.1). [16] 
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Obr. 1.3.1.1: Zlepšenie rozlíšenia NMR tomografu 
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2 NUMERICKÁ ANALÝZA  

2.1 Metóda 

Numerická analýza bola prevedená metódou konečných prvkov v programe Ansys 

HFSS. Táto metóda slúži na riešenie úloh popísaných diferenciálnymi rovnicami. 

Nahrádza spojité prostredie diskretizovaným modelom (konečný počet parametrov). 

Princípom je rozdeliť riešenú oblasť na n uzlových bodov ktoré rozdelia kontinuum na 

konečný počet prvkov (obr. 2.1.1.3). Výpočty prebiehajú pre každý prvok osobitne 

v iteráciách. Na konci každého výpočtu prebehne kontrola konvergencie. Cyklus sa 

opakuje, kým nedôjde k ustáleniu sledovaných hodnôt. [3]  

Vlna, šíriaca sa vo vlnovode, je vypočítaná z Maxwellových rovníc. Vlnová rovnica 

z nich priamo vyplýva:  

  (
 

  
   (     )) −   

    (     ) =   (2.1.1.1) 

Kde: 

E(x,y,z) je fázor reprezentujúci oscilujúce elektrické pole 

k0 je vlnové číslo voľného prostredia dané vzťahom:  √     

ω je uhlová frekvencia (2πf) 

µr(x,y,z) je komplexná relatívna permeabilita 

εr(x,y,z) je komplexná relatívna permitivita  

Riešením rovice je fázor E(x,y). Použitím korešpondujúcej vlnovej rovnice pre intenzitu 

magnetického poľa získavame fázor H(x,y). Výsledok odpovedá iba jednej frekvencii. 

Preto riešenie rovnice prebieha pre každú frekvenciu zvoleného rozsahu a pre každý bod 

osobitne.  

Najskôr bola navrhnutá geometria základnej stavebnej jednotky – jedného rezonátora. 

Následne bol prispôsobený tvar a rozmery tak, aby bola dosiahnutá rezonancia na 

pracovnej frekvencii NMR tomografu.  

Základná jednotka bola umiestnená do vlnovodu, kde bola ožarovaná rovinnou 

EMG vlnou. Boli skúmané rôzne natočenia EMG poľa. Simuláciu rovinnej vlny sme 

dosiahli budením portu 1 a následným šírením vlny do portu 2. Okrajová podmienka 

PEC (Perfect Electric Conductor) a PMC (Perfect Magnetic Conductor) bola definovaná 

pre zaistenie kolmosti vektorov E a H. [20] 
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Obr. 2.1.1.1: Rôzne rozloženia EMG poľa vo vlnovode 

 

        Port 1 

Rezonátor 

 

          PMC 

 

 

 

    PEC     Port 2 

 

 

Obr. 2.1.1.2: Numerický model pre analýzu rezonančného kmitočtu rezonátora 

 

Obr. 2.1.1.3: Rozdelenie výpočetného prostredia na konečný počet prvkov 
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3 NÁVRH  REZONÁTORA 

Pre rozloženie EMP podľa prípadu a), pri maximálnom rozmere medených pásikov 

20 mm a šírke pásikov 1 mm bola dosiahnutá minimálna rezonančná frekvencia 1,63 

GHz. Použitý substrát mal hrúbku 2 mm a šírka medzery bola 0,5 mm (obr3.1.1.1).  

 

 

Obr. 3.1.1.1: Návrh geometrie rezonátora 

3.1 Overenie vplyvu faktorov na rezonančnú frekvenciu 

3.1.1 Materiál substrátu 

Najskôr bol preskúmaný vplyv materiálu substrátu na veľkosť rezonančnej 

frekvencie (obr. 3.1.1.2).  Testované materiály boli teflon (  =    ), sklo (  =    ), 
bakelit (  =    )  polyester (  =    )   FR4 (  =    ) a kremík (  =     )  
Najvhodnejšou voľbou bol kremíkový substrát, pri ktorom nastala rezonancia na 950 

MHz s hodnotou    = −     . Tento substrát bol vybraný pre ďalšiu optimalizáciu.  

Rezonančná frekvencia je závislá na relatívnej permitivite substrátu 

nepriamoúmerne.  

Z grafu na obrázku obr. 3.1.1.2 je zrejmé, že zníženie fr nastalo za cenu menej 

výrazného poklesu parametra S21 v rezonancii – teda nahromadenie energie v oblasti 

rezonátora nie je dostatočne izolované a dochádza k väčšiemu prenosu energie vo 

vlnovode.  

 

20 mm 

0,5 mm 
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Obr. 3.1.1.2: Veľkosti rezonančnej frekvencie pri rôznych substrátoch 

3.1.2 Vzdialenosť vodivých plôch 

Rozostúpenia medzi vodivými štvorcami boli zmenšené, čím sa podarilo znížiť fr 

na 829 MHz. 

 

Obr. 3.1.2.1: Rezonátor s užšími medzerami medzi vodivými plochami 

0,5 mm 

0,5 mm 
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Obr. 3.1.2.2: Zníženie fr zmenšením medzier medzi štvorcovými plochami 

 

3.1.3 Prídavná kapacita 

Z Thomsonovho vzťahu (3.1.3.1) vyplýva, že pre zmenšenie rezonančnej 

frekvencie je potrebné zvýšiť kapacitu štruktúry.  

  =
 

     
 3.1.3.1 

Ďalšie znižovanie fr bolo dosiahnuté pripojením prídavného kondenzátora do 

štrbiny vodivej plochy rezonátora. Kapacita C bola priradená parametricky, čím bolo 

možné rýchlo a jednoducho overiť vplyv jej rôznych hodnôt. Hodnoty boli menené od  

50 pF do 5 nF. Najvýraznejšie zmenšenie fr bolo pozorované pri hodnote 50 pF 

(  =        ). Ďalším zväčšovaním kapacity sa výsledky zhoršovali, čo mohlo byť 

spôsobené transformáciou prídavnej kapacity do celkovej kapacity rezonátora. Tento 

jav je pozorovaný v štruktúrach, ktoré majú komplikované geometrické usporiadanie, 

podobne ako tento návrh. Dochádza k nemu kvôli sériovo-paralelným kombináciam 

rôznych väzbových kapacít medzi pokovenými časťami rezonátora.   

Použitie kondenzátorov so sebou prináša mnohé nevýhody. Okrem komplikácie 

výroby je to napríklad rozpätie hodnôt v ktorých sa môže pohybovať kapacita 

konkrétneho kondenzátora. Ďalšou nevýhodou je teplotná závislosť a krátka životnosť. 

Pre použitie v NMR tomografe je nutné vyhnúť sa kondenzátorom z magnetických 

materiálov. Aj najmenšia odchýlka permitivity a permeability môže spôsobiť 

nezanedbateľné rozdiely vo výsledkoch. Kvôli uvedeným dôvodom je vhodné využiť 

iný spôsob ladenia rezonátora. 
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Obr. 3.1.3.1: Zníženie fr pomocou kondenzátora v štrbine rezonátora 

 

Zväčšením rozmerov na 59 mm bola predbežne rezonančná frekvencia naladená na 

198 MHz. Šírka mikropáskových úsekov je 3 mm. Rezonancia bola overená zobrazením 

zložiek elektromagnetického poľa. Na obrázku obr. 3.1.3.3 je zväčšenie intenzity 

elektrického poľa v štrbine a na obr. 3.1.3.4 pozorujeme viditeľný nárast energie 

magnetickej zložky poľa uprostred štruktúry, čo zodpovedá predpokladom pre 

dosiahnutie rezonancie na danom kmitočte.  

 

Obr. 3.1.3.2: Rezonančná frekvencia naladená na 198 MHz po úprave rozmerov 
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Obr. 3.1.3.3: Rozloženie intenzity elektrického poľa  

 

Obr. 3.1.3.4: Rozloženie intenzity magnetického poľa 
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3.1.4 Rozmerové ladenie 

Technológia výroby umožňuje vytvoriť medzeru s minimálnou šírkou 0,5 mm pri 

zachovanej kvalite pokovenia. Preto bolo rozostúpenie medzi vodivými pásmi 

rezonátora zmenšené z 1,625 mm na 0,5 mm, tým sa uvoľnilo miesto na ploche 

rezonátora pre väčší počet medených štvorcov. Väčšie množstvo sériovo-paralelných 

kapacitných väzieb znížilo rezonančný kmitočet  natoľko, že prídavné kondenzátory 

neboli potrebné. Z modelu boli odstránené.  

 

 

Obr. 3.1.4.1: Rezonátor s 0,5 mm medzerami 

 

 

Obr. 3.1.4.2: Rezonancia po rozmerovom ladení 

59 mm 
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3.2 Realizácia metamateriálu 

Pre správne fungovanie metamateriálovej šošovky jeden rezonátor nestačí. Jednou 

z najzákladnejších čŕt metamateriálu je periodická štruktúra. [1] Preto bolo vytvorené 

pole rezonátorov o veľkosti 3x3. Miera homogenity výsledného elektromagnetického 

poľa je obmedzená priveľkými rozmermi štruktúry. Pre účel bakalárskej práce bola 

zvolená forma realizácie s použitím substrátu FR4. Numerická analýza bola pre 

ušetrenie výpočetného výkonu prevedená s využitím roviny symetrie E. Zrkadlenie cez 

rovinu E je možné využiť, ak sa dá predpokladať symetrické rozloženie intenzity E 

v reze štruktúrou podľa určitej roviny. Danú rovinu charakterizujeme ako rovinu 

symetrie. V našom konkrétnom prípade boli využité roviny symetrie dve (horná – obr. 

3.2.1.1 a dolná – analogicky k hornej), čím sa zmenšil výpočetný objem na 1/3 

celkového objemu.  

Takýmto priestorovým usporiadaním rezonátorov vznikli medzi jednotlivými 

blokmi nové kapacitné a induktívne väzby. Iba vďaka usporiadaniu sa rezonancia 

presunula na nižší kmitočet, tým bolo umožnené zmenšiť rozmery z pôvodných 59 mm 

na 46,5 mm. 

Na obrázku obr. 3.2.1.2 je geometria navrhovaného metamateriálu s rozmermi 

132,85x132,85 mm. 

Obr. 3.2.1.3 zobrazuje výsledok numerickej analýzy v Ansys HFSS pre danú 

štruktúru. 

.  

    

Obr. 3.2.1.1:  Horná rovina symetrie 
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Obr. 3.2.1.2: Magnetoinduktívna šošovka 

 

132,85 mm 
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Obr. 3.2.1.3: Rezonancia MI šošovky na 196,75 MHz 

  

Obr. 3.2.1.4: Rozloženie intenzity elektrického poľa 
 

 

 

Obr. 3.2.1.5: Rozloženie intenzity magnetického poľa 
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Obr. 3.2.1.6: Realizácia MI šošovky 
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4 EXPERIMENTÁLNE  OVERENIE 

Metamateriálová magnetoinduktívna šošovka bola vyrobená podľa návrhu. Pre 

substrát bol použitý materiál FR4 vďaka svojej dostupnosti. Pri numerickej analýze sme 

uvažovali budenie metamateriálu rovinnou vlnou. V NMR systémoch  sa však ale často 

stretávame s vysokofrekvenčným EMG poľom, ktorého tvar je závislý na tvare cievky, 

ktorá ho vytvára a na pracovnom kmitočte.  

 

Obr. 4.1.1.1: Rezonancia s použitím substrátu FR4 

 

Meranie rezonančných kmitočtov bolo uskutočnené pomocou detekčnej 

jednozávitovej smyčkovej antény a spektrálneho analyzátora. Priemer smyčkovej 

antény je zrovnateľný s rozmermi jedného rezonátora tvoriaceho MI šošovku. Použitý 

vstup spektrálneho analyzátora bol kalibrovaný pomocou kalibračnej sady. Kalibračný 

štandard OPEN bol nastavený na impedanciu smyčkovej antény. Rezonančný kmitočet 

je meraný pre maximálny pokles energie v spektre. 

Podľa teórie vlnenia poznáme 3 základné zóny vyžrovania antény: 

 Reaktívna zóna 

 Blízka (Fresnelova) zóna 

 Vzdialená (Fraunhofferova) zóna 

Meranie prebiehalo v reaktívnej zóne, kde sa kumulujú vyžarované vlny. Dosah 

reaktívnej zóny môžeme určiť podľa vzťahu 4.1.1, Kde D je najväčší rozmer antény. 

      √
  

 
 4.1.1 
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V praxi stačí uvažovať dosah  jednej vlnovej dĺžky. V tejto oblasti nielenže je 

vyžarovaná vlna z antény, ale navyše jej reaktívna časť reaguje s okolitým EMP a je 

v tejto zóne absorbovaná. Pri meraní v reakčnej zóne dochádza k ovplyvňovaniu 

impedančných vlastností. [21] 

Z dôvodu využitia smyčkovej antény bolo uskutočnené jednoportové meranie pomocou 

spektralného analyzátora. Indikátorom rezonancie bol preto parameter S11. 

K dispozícii boli dve dosky s deviatimi rezonátormi. Jedna doska bola obojstranne 

pokovená, druhá  bola pokovená iba z jednej strany.  

Meranie bolo realizované pre rôzne vzájomné polohy dosiek (0°, 90°,45°, posun 

a/2 doľava). Pre lepšiu orientáciu vo výsledkoch, bola doska rozdelená mriežkou, kde 

každej bunke odpovedal jeden dielči rezonátor  - obr. 4.1.1.2 (farba bunky odpovedá 

príslušnej farbe v grafoch).  Rezonančný kmitočet celej štruktúry je daný superpozíciou 

rezonančných kmitočtov jednotlivých rezonátorov. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.1.2: Rozdelenie výsledkov meraní 

 

4.1 Výsledky meraní 

Referenčné meranie s použitím jednej dosky nepreukázalo dostatočný vplyv na 

elektromagnetické pole (obr. 4.1.1.3). Akonáhle boli použité dosky dve, rezonancia bola 

merateľná na celom povrchu rezonátorov. Došlo k vytvoreniu dostatočných kapacitných 

a induktívnych väzieb pre vznik rezonancie. Rozloženie energie na ploche rezonátora 

bolo nerovnomerné a jeho mapovanie je zobrazené na obrázkoch obr. 4.1.1.4 až obr. 

4.1.5.2.Číselné údaje sú uvedené v MHz. Dôvodom nerovnomerného rozloženia EMP je 

nedodržaná orientácia intenzity elektrického poľa E zapríčinená budením smyčkovou 

anténou namiesto rovinnej vlny. Množstvo energie naviazanej v rezonátore je závislé od 

uhla natočenia vektora elektrickej intenzity dopadajúcej vlny voči rovine rovnobežnej 
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so štrbinou rezonátora. Maximum energie sa do jednotlivých blokov metamateriálu 

viaže v prípade, ak je intenzita E dopadajúcej EM vlny kolmá na štrbinu.  V prvých 

troch prípadoch bola detekčná anténa použitá priamo na pokovenú časť dosiek. [3]  

4.1.1 Referenčná poloha – 1 doska 

 

Obr. 4.1.1.3: Referenčné meranie jednej dosky 

 

4.1.2 Vzájomné pootočenie dosiek 0° 

Pre rovnobežné dosky bez vzájomného pootočenia sa rezonancia pohybovala 

v rozpätí od 293 do 371,5 MHz, pričom v smere sprava doľava klesala, čo mohlo byť 

spôsobené nepresným prekrytím medených povrchov rezonátorov a dielektrickou 

povahou podložky, na ktorej meranie prebiehalo. Pokles energie dosiahol svoje 

minimum na hodnote -17 dB. 
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Obr. 4.1.2.1: Rovnobežné dosky bez pootočenia 

 

Obr.: Rezonancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.2.2: Rezonančné kmitočty na jednotlivých bunkách (0°)  

4.1.3 Vzájomné pootočenie dosiek 90° 

Pri 90-stupňovom pootočení doštičiek sa rezonancia pohybovala medzi hodnotami 

302,5 až 358 MHz. Výkyvy boli menšie ako v predošlom prípade a pokles energie 

v spektre na koncových rezonátoroch R3 a R9 bol až -50 dB. V uzloch, kde na seba 
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nadväzovali štyri rezonátory došlo k slabšej rezonancii na frekvencii 155 MHz. 

V prípade zmenšenia rozmerov rezonátorov by sa táto rezonancia prejavila výraznejšie, 

no pri ploche 46,5x46,5 mm tvoria miesta, kde bol tento jav nameraný, iba malú časť 

celkového povrchu.  

 

Obr. 4.1.3.1: Pootočenie dosiek o 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.3.2: Rezonančné kmitočty na jednotlivých bunkách (90°) 

 

338,5  

 

344,5  

 

305,5  

 

346  

 

358  

 

350,5  

 

334  

 

331  

 

302,5  



 28 

4.1.4 Dosky vzájomne posunuté o a/2 = 23,25mm 

Ďalšou pozíciou boli dosky posunuté voči sebe o polovicu najväčšieho rozmeru 

jedného rezonátora – 23,25 mm. Rezonancia sa pohybovala na kmitočtoch od 275,5 do 

386,5 MHz s najväčšími poklesmi energie na rezonátoroch R2, R5, R9. Pri tejto pozícii 

vznikali až 3 výrazné rezonancie pre každý rezonátor.   

 

Obr. 4.1.4.1: Dosky vzájomne posunuté o a/2 doľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.4.2: Rezonančné kmitočty na jednotlivých bunkách - posun a/2 
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4.1.5 Rezonancia nameraná na nepokovenej strane dosiek 

Pri poslednom meraní boli hodnoty mapované na nepokovenej časti dosiek. 

Interval hodnôt bol 277 až 307 MHz a energetické poklesy boli najvyváženejšie 

spomedzi všetkých vzájomných polôh. Z toho vyplýva, že metamateriál je vhodné 

pokryť ďalšou vrstvou substrátu, čím sa dosiahnu menšie frekvenčné aj energetické 

výkyvy, teda najväčšia miera homogenity výsledného EMP.  

 

 

Obr. 4.1.5.1: Rezonancia na nepokovenej strane dosiek 
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Obr. 4.1.5.2: Rezonančné kmitočty na jednotlivých bunkách - nepokovená strana 

 

Okrem vyššie zmienených pozícií bolo preskúmané aj natočenie dosiek o 45° 

s nameranou centrálnou rezonanciou na 275 MHz. Miera homogenity vzniknutého EMP 

bola nedostatočná, vzniknuté pole malo gradientný charakter.  

Podľa numerickej analýzy v Ansys HFSS boli očakávané rezonancie pre FR4 

v okolí kmitočtov 290 a 390 MHz, čo je v súlade s nameranými výsledkami za 

predpokladu, že použijeme minimálne dve magnetoinduktívne šošovky uložené na sebe. 

Hodnota modulu parametra S11 výrazne fluktuovala medzi jednotlivými bunkami. 
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5 ZÁVER 

 

Práca sa zaoberá vývojom a princípmi činnosti periodických metamateriálových 

štruktúr a ich realizáciou pomocou kmitočtovo ladených rezonátorov s využitím 

v medicínskej diagnostike pomocou NMR tomografu. Význam zmienených štruktúr 

spočíva v homogenizácii EMP v okolí tkaniva pri NMRI. Pomocou softwaru Ansys 

HFSS som zostavila vlastný model rezonátora a následným ladením bol jeho 

rezonančný kmitočet nastavovaný na požadovaný pracovný kmitočet NMR 198,75 

MHz. Variáciou rôznych parametrov (kapacita, permitivita substrátu, geometria 

vodivých plôch a pod.)  sa podarilo dostatočne znížiť fr. Presné naladenie bolo 

dosiahnuté adekvátnou zmenou rozmerov. Následne bola zostavená metamateriálova 

šošovka ako pole 3x3 rezonátorov. 

Počas syntézy metamateriálu boli pozorované rôzne javy, ktoré výrazne vplývali na 

kmitočet. Jedným z nich bola transformácia prídavnej kapacity do celkovej kapacity 

štruktúry, čo bolo príčinou obmedzenia kapacitného ladenia rezonátora. Naopak, 

pozitívny vplyv bol pozorovaný pri spojení viacerých rezonátorov medzi sebou, kde 

väzby medzi jednotlivými vodivými plochami zvyšovali celkovú kapacitu 

metamateriálu.  

Podľa modelu bol skonštruovaný prototyp na ktorom bola skúmaná rezonancia ako 

maximálny pokles modulu parametra S11, ktorý znamenal kumuláciu energie v oblasti 

rezonátora. Merania preukázali, že v praxi je potrebné využiť minimálne dve MI 

šošovky, aby bola rezonancia dostatočne silná (pokles modulu S11 čo najväčší). 

Rezonančná frekvencia v rôznych bodoch MI šošovky fluktuovala a tým vykazovala 

nehomogénne vlastnosti. Kľúčom k vyriešeniu tohto problému je úprava induktívnych a 

kapacitných väzieb obojstranného vodivého vzoru rezonátora vďaka čomu by bolo 

možné ešte výraznejšie zmenšenie rozmerov a teda hustejšie rozloženie rezonátorov na 

tej istej ploche, čím by sa štruktúra javila EMG vlne ako materiál s väčšou mierou 

homogénnosti.   
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN 

A SKRATIEK 

 

Skratky 

EMG elektromagnetické/á/ý 

LH materiály so zápornými materiálovými parametrami (Left-Handed) 

MI magnetoinduktívna (šošovka) 

PEC dokonalý elektrický vodič (Perfect Electric Conductor) 

PMC dokonalý magnetický vodič (Perfect Magnetic Conductor) 

SSR prerušený prstencový rezonátor (Single Split Rezonator) 

RF rádiofrekvenčný (Radio Frequency) 

RH materiály s kladnými materiálovými parametrami (Right-Handed) 

 

 

Symboly veličín 

B  vektor merného magnetického toku     (T) 

C  kapacita        (F) 

E  vektor intenzity elektrického poľa      (Vm
-1

) 

f  pracovný kmitočet       (Hz) 

fr  rezonančný kmitočet       (Hz) 

h  výška substrátu        (m) 

H  vektor intenzity magnetického poľa      (Am
-1

) 

I  elektrický prúd       (A) 

L  indukčnosť        (H) 

n  počet prvkov        (-) 

S11 jednoportový rozptylový parameter     (dB) 

S21 rozptylový parameter  (prenos z portu 2 do portu 1)   (dB) 

S  Poyntingov vektor       (W) 

vf  fázová rýchlosť       (ms
-1

) 

r  relatívna permitivita       (-)  

f  efektívna permitivita       (-) 
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0  permitivita vákua       (Fm
-1

) 

  uhol         (°) 

  vlnová dĺžka        (m) 

r  relatívna permeabilita       (-) 

f  efektívna permeabilita      (-) 

0  permeabilita vákua       (Hm
-1

) 

  uhlový kmitočet                (rad∙s
-1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


