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ABSTRAKT
Cílem  diplomové  práce  bylo  vytvořit  numerický  model  širokopásmového

monopólu  na  substáru  ARLON 25N a  optimalizovat  ho  tak,  aby bylo  dosaženo  co
nejlepší shody s [1]. Do tohoto monopólu vyleptat rezonanční štěrbiny, které vytvořily
zádržné  pásmo  od  5,0  GHz  do  5,5GHz.  Následně  tato  antény  byla  vyrobena  a
experimentálně ověřena. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Širokopásmový  monopól,  metoda konečných prvků,  ANSYS HFFS,  zádržné  pásmo,
elektromagnetismus.

ABSTRACT
The  project  was  focused  on  creating  to  numerical  ultrawideband  monopole  on  the
substrate ARLON 25N . and optimize it so as to achieve the best possible compliance
with [ 1 ] . There is etched resonant slot on monopol , which created the retaining band
from 5.0 GHz to 5,5GHz . Subsequently, the antenna was fabricated and experimentally
verified .
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Ultra-wideband (UWB) monopol,  finite-element  analysis,  ANSYS HFFS, band stop,
electromagnetism.
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ÚVOD

V první části diplomové práce je stručně představena problematika planárních antén a
základních  charakteristik  antén  obecně.  Druhá  část  se  zabývá  rozborem  článku  v
odborném časopisu [1],  ze  kterého je převzata  základní  myšlenka pro další  studium
planárního  monopólu.  Jedná  se  hlavně  o  koncept  budoucího  použití  monopólu,  ze
kterého  vychází  frekvenční  charakteristiky,  tedy  poměrně  široký  rozsah  pracovních
frekvenci  a  dále  pásmová  zádrž  přibližně  v polovině  pracovního spektra.  Rozbor  je
proveden v programu ANSYS HFSS a pro srovnání také  v programu CST.

Posupné vyvíjení  monopólu  od  návrhu  vedení  až  po  návrh  zářezu  a  stěrbin  je
zobrazeno ve druhé kapitole.  Tato kapitola  by mohla sloužit  jako určitý  itinerář  pro
snadnější zorientování v problematice optimalizace na podobných strukturách. Jsou zde
ve stručnosti představeny softwarové simulátory této problematiky. V závěru kapitoly je
provedeno shrnutí výsledků do grafu pro možnost snadného porovnání a analyzování.

Výroba antény a k tomu nutné výrobní podklady a dokumentace jednotlivých fází
výroby jsou ve třetí kapitole. Důležitou složkou práce, která je zde obsažena, je měření
antény ve dvou polohách na vektorovém analyzátoru v příslušném frekvenčním rozsahu
na činitel  odrazu a  dále  proměření  antény na vybraných  frekvencích  v bezodrazové
komoře z hlediska vyzařovacích charakteristik hlavně však zisku.

V  závěru  diplomové  práce  je  provedeno  porovnání  dat  simulací  a  měření
vyrobeného  monopólu  .  Získaná  data  jsou  uvedena  v  grafické  podobě  za  účelem
snadného  zhodnocení výsledků.

1



1 ŠIROKOPÁSMOVÉ ANTÉNY
V této části stručně rekapituluji parametry, jimiž jsou popisovány antény. Dále stručně
popisuji  fyzikální  koncepty širokopásmových planárních antén a zejména monopólů.
Uvádím nejčastěji používané typy antén, substrátů a napájení.

1.1 Parametry antén

Vysílací anténa transformuje elektromagnetickou vlnu šířící se podél napáječe na vlnu
šířící  se  volným  prostorem.  Přijímací  anténa  elektromagnetickou  vlnu  šířící  se
prostorem přijímá a převádí  ji  na vlnění  šířící  se  podél  vedení.  Každá anténa  může
vysílat i přijímat; pro antény platí princip reciprocity [3].

Vlastnosti antén popisujeme jejich parametry. Mezi nejčastěji používané parametry
patří:

- Zisk antény. Zisk udává, kolikrát větší výkon anténa z daného směru přijme ve
srovnání s výkonem přijímaným půlvlnným dipólem nebo izotropní anténou.

-  Vstupní  impedance  antény. Tuto  impedanci  naměříme  na  vstupních  svorkách
antény. Aby byl vstup antény impedančně přizpůsoben k napáječi, musí být vstupní
impedance  antény  reálná  a  musí  se  blížit  charakteristické  impedanci  napáječe.
Pokud  tomu  tak  není,  musíme  mezi  vstup  antény  a  napáječ  vložit  impedanční
transformátor.

- Polarizace. Polarizace popisuje, v jaké rovině kmitá vektor intenzity elektrického
pole (lineární polarizace, vertikální či horizontální). Pokud vektor intenzity rotuje,
hovoříme o kruhové či eliptické polarizaci.

-  Směrové  charakteristiky  antény.  Směrové  charakteristiky  jsou  závislostí  zisku
antény na prostorovém úhlu. Charakteristiky většinou vykreslujeme v horizontální
či vertikální rovině.

- Šířka hlavního laloku. Hlavní lalok je dán směrem nejvyššího zisku. Šířku laloku
vypočteme jako rozdíl úhlů, v nichž klesne zisk o 3 dB vůči maximu.

-  Impedanční  šířka  pásma.  Impedanční  šířka  je  vymezena  poklesem  velikosti
činitele odrazu na vstupu antény pod hodnotu 10 dB. V tomto pásmu se méně než
10% výkonu odráží od vstupu antény zpět ke zdroji.

-  Polarizační  šířka  pásma.  Tuto  šířku  definujeme  maximální  povolenou  úrovní
křížové polarizace. Obvykle požadujeme, aby úroveň osového poměru byla nižší
než 3 dB.

Další používané parametry antén nalezneme v odborné literatuře [3], [6].
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1.2 Planární antény

Planární  antény  bývají  obvykle  vyráběny  z dielektrických  substrátů  na  bázi  teflonu.
Tyto substráty bývají z obou stran potaženy měděnou fólií,  z níž se vyleptává motiv
antény. Používá se stejný postup jako u desek plošných spojů.

Mezi nejběžnější planární antény patří:

- Flíčková anténa. Anténa se skládá z vodivého obdélníkového nebo čtvercového
flíčku  na  jedné  straně  dielektrického  substrátu  a  zemní  desky  na  straně  druhé.
Anténa mívá obvykle zisk mezi 5 až 6 dB [2]. Anténa je úzkopásmová.

-  Planární  dipól.  Poměr  délky  dipólu  k šířce  je  vysoký:  šířka  dipólu  odpovídá
setinám vlnové délky. Vyzařovací charakteristiky dipólu a flíčku jsou při shodném
podélném rozložení proudu shodné. Nicméně vyzařovacím odporem, šířkou pásma
a úrovní křížové polarizace se flíček a dipól liší [2].

- Štěrbinová anténa. Anténa je tvořena štěrbinou v zemní desce substrátu. Štěrbina
může mít jakýkoliv tvar [2].

- Planární monopól. Planární monopól je tvořen kovovým ramenem na jedné straně
dielektrického substrátu; druhá strana substrátu je volná. Samotný monopól může
být  napájen  buď mikropáskovým vedením nebo koplanárním vlnovodem.  Šířku
pásma zvětšíme především optimalizací tvaru monopólu. Rovněž lze vhodně měnit
tvar napájecí struktury [5].

Na obr. 1. 1 je znázorněna jednoduchá obdélníková flíčková anténa.

Obr. 1.1 Obdélníková flíčková anténa. Převzato z [2].
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1.3 Napájení

Planární antény nejčastěji napájíme (budíme) následujícími způsoby:

 Koaxiální  sonda.  K  anténnímu  prvku  připojíme  střední  vodič  koaxiálního
vedení. Vnější vodič koaxiálního napáječe je připojen k zemní ploše.

 Mikropáskové napájecí vedení. Napájení vyrobíme snadněji,  neboť nemusíme
vrtat do substrátu otvor pro střední vodič. Na druhou stranu je mikropásek zdrojem
parazitního vyzařování, které deformuje směrovou charakteristiku antény.

 Štěrbina v zemní desce.  Na dodatečný substrát  pod zemní deskou vyleptáme
mikropáskový napáječ, který je na konci naprázdno. Zemní desky mikropásku a
antény jsou společné.  Štěrbina v zemní desce, která je na mikropásek kolmá, se
chová jako magnetický zářič budící anténu na horní straně struktury.

1.4 Širokopásmový planární monopól

Širokopásmové  (UWB,  ultra-wideband)  rádio  je  klíčovou  technologií  v oblasti
bezdrátových  sítí  typu  WPAN  (wireless  personal  area  network).  V těchto  sítích
koexistují  systémy  DS-UWB  (direct-sequence  ultra-wideband)  a  MB-OFDM
(multiband ortogonal frequency division multiplex). Z tohoto důvodu musejí antény pro
tuto službu pokrývat dvě pásma – spodní pásmo 3,00 až 5,00 GHz a vrchní pásmo 6,00
až 10,00 GHz. Pásmo 5,00 až 6,00 GHz musí být potlačeno kvůli koexistenci UWB a
WLAN systémů.

Dříve  se  zádržného  pásma  dosahovalo  jednoduchými  rezonátory.  Nebylo  však
možno  dosáhnout  požadované strmosti  a  úrovně potlačení  v zádržném pásmu.  Proto
autoři v [1] navrhli k potlačení nežádoucího pásma rezonátorů ze skládaných pásků, jak
je naznačeno na obr. 1.2. Pro návrh antény je důležité, aby fázová odezva rezonátorů
byla v obou pracovních pásmech lineární.
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Obr. 1.2 Elektrické pole a povrchové proudy na rezonátorech ze skládaných pásků:a)
vertikální uspořádání, b) horizontální uspořádání. Převzato z [1].

Na  obr.  1.3  je  nakreslena  konfigurace  širokopásmového  monopólu,  do  jehož
ramene  byly  integrovány  rezonátory  ze  skládaných  pásků.  Monopól  je  napájen
koplanárním vedením.

Výsledky parametrické  analýzy činitele  odrazu na vstupu tohoto  monopólu,  jež
byly  publikovány  v  [1].  Během parametrické  analýzy  byly  měněny  délka  indukční
hrany Lind a šířka vazební štěrbiny Gc (viz obr. 1.3).
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Obr. 1.3 Konfigurace širokopásmového planárního monopólus rezonátory
integrovanými do ramene. Převzato z [1].

Z parametrické  analýzy  vyplývá,  že  změnou  šířky  mezery  skládaných  pásků
posouváme minimum činitele  odrazu a  změnou  délky induktivní  hrany ovlivňujeme
průběh činitele odrazu nad rezonančním kmitočtem.

Anténa byla vyrobena na substrátu Rogers RO4003C s tloušťkou h = 0,508 mm a
permitivitou r = 3,38. Anténa měla následující rozměry [1]:

Lee = 12,00 mm, Wce = 0,50 mm, Lci = 11,80 mm, Wcil = 3,05 mm, Wci = 2,50 mm,
GC = 0,50 mm, Gxc = 1,00 mm, Lind  Cind = 2,60 mm  0,50 mm, Ls = 8,40 mm,
Linv = 2,95 mm, Winv = 6,50 mm, Ginv = 1,00 mm, lms = 20,35 mm, wms = 1,10 mm

Kmitočtové  průběhy  velikosti  a  fáze  činitele  odrazu  na  vstupu  antény  získané
měřením a simulací jsou znázorněny na obr. 1.4. Z výsledků je vidět, že činitel odrazu
je v pásmu od 3,1 do 5,0 GHz a v pásmu od 5,5 do 12,0 GHz menší než 9,5 dB. Dále
je vidět, že v pásmu nežádoucího příjmu je anténa impedančně nepřizpůsobena. Rozdíl
mezi simulací a měřením je nejvýraznější pro frekvence pod 4,0 GHz z důvodu konečné
velikosti zemní desky.
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Obr. 1.4 Kmitočtový průběh a) velikosti činitele odrazu a b) fáze činitele odrazu na
vstupu širokopásmového monopólu se zádržným pásmem:červená – simulace

v HFSS, zelená – měření, modrá – obvodový model,Převzato z [1].

Nyní  obraťme  pozornost  ke  směrovým  charakteristikám  monopólu.  Substrát,
z něhož je monopól vyroben, je paralelní s rovinou xy. Osa z je k substrátu kolmá.

Konvenční monopól vykazuje všesměrové vyzařování v rovině kolmé na substrát
yz. Nulové vyzařování monopól vykazuje ve směru osy monopólu  x. U konvenčního
monopólu je dominantní vertikální polarizace E a zanedbatelná křížová polarizace E.
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Simulované a změřené směrové charakteristiky monopólu jsou znázorněny na obr.
1.5a pro kmitočet 4 GHz a na obr. 1.5b pro kmitočet 8 GHz.

Obr. 1.5 Simulované a změřené směrové charakteristiky širokopásmového
monopóluse zádržným pásmem na kmitočtu a) 4 GHz, b) 8 GHz. Převzato z [1].

 

Změřené směrové charakteristiky antény se docela shodovaly s výsledky simulace
v obou  rovinách.  Rozdíl  v křížové  polarizaci  přisuzujeme  proudům  tekoucím  po
vnějším  povrchu  přívodního  kabelu.  Vyzařovací  charakteristiky  monopólu  jsou
podobné konvenčním širokopásmovým planárním monopólům.
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1.5 Numerická analýza planárního monopólu

Pro modelování monopólu byl použit program ANSYS HFSS. Geometrie antény včetně
materiálových charakteristik byla převzata z článku [1].

Obr. 1.6 Model širokopásmového planárního monopólu v programu ANSYS HFSS.

Obr. 1.7 Kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu na vstupu planárního
monopólu. Počítáno v programu ANSYS HFSS.
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Numerický model byl využit k výpočtu impedančních a směrových charakteristik.
Kmitočtový  průběh  velikosti  činitele  odrazu  na  vstupu  antény  (obr.  1.7)  odpovídá
průběhu na obr. 1.4 a. Toto konstatování však bohužel platí pouze pro kmitočty do 5,5
GHz. Na kmitočtu 6,0 GHz se v našem modelu objevuje parazitní zádržné pásmo. Na
kmitočtech nad 6,0 GHz vykazuje náš model velikost činitele odrazu přibližně 5 dB,
zatímco u modelu z [1] je úroveň činitele odrazu pod 10 dB. 

Nyní  se  zaměřme  na  porovnání  směrových  charakteristik  našeho  numerického
modelu a modelu popsaného v [1]. Vyzařovací charakteristiky pro kmitočet 4 GHz jsou
nakresleny na obr. 1.8, charakteristiky pro frekvenci 8 GHz na obr. 1.9.
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Obr. 1.8 Vyzařovací charakteristiky širokopásmového monopólu pro kmitočet 4
GHz. Simulováno v ANSYS HFSS. Nahoře: složka Ef , dole: složka Eq .Červená:

rovina H, šedá: rovina E.
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Obr. 1.9 Vyzařovací charakteristiky širokopásmového monopólu pro kmitočet 8
GHz. Simulováno v ANSYS HFSS. Nahoře: složka Ef , dole: složka Eq .Červená:

rovina H, šedá: rovina E.



2 SIMULACE ANTÉNY

2.1  ANSYS HFSS

ANSYS HFSS je výpočetní software pro řešení elektromagnetického pole v libovolných
3D strukturách a jeho vyzařování do okolí. ANSYS HFSS je vhodný pro modelování
vysokofrekvenčních elektromagnetických zařízení a komponent. Výsledky výpočtů se
využívají  k urychlení  vývoje  nových  zařízení,  optimalizaci  jejich  funkce,  řešení
problémů  signálové  integrity  (SI)  a  elektromagnetické  interference  (EMI).  Základní
aplikace, které například řeší jsou vlnovody, radiofrekvenční a mikrovlnné součástky,
antény a jejich správné umístění na podstavě, radarové odrazy od vodivých struktur a
další.

2.1.1 Tvorba modelu

Nejprve  bylo  nutno  přistoupit  k  výpočtu  vedení  k  samotné  anténě,  v   přistoupit  k
výpočtu  vedeni  k  samotné  anténě.  V  [1] je  anténa  vytvořena  na  substrátu  Rogers
RO40003C. Naším cílem bylo anténu vytvořit na substrátu Arlon 25N. Na obr. 2.1 je
demonstrován  výpočet  pásku  vedení  pro  oba  substráty.  Na  obr.  2.2  je  znázorněno
prověření vlastnosti vedení z hlediska impedance v blízkém okolí vypočtené hodnoty.
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Obr. 2.1 Výpočet pásku  na substrátu  Rogers RO40003C a Arlon 25N
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Obr. 2.2 Model vedení z hlediska impedance

Obr. 2.3 Parametrická analýza v okolí vypočítané šířky pásku



2.1.2 Tabulka vlnových délek pro vybrané frekvence

Pro výpočet byla použita relativní permitivita substrátu Arlon25N εr = 3,38. Tabulka pro

vybrané frekvence, kde  c je rychlost světla , f je  frekvence,  λ= c
f⋅√εr

 je vlnová

délka a  εr  je permitivita substrátu.

2.1.3 Základní koncepce antény

Od  pásku  se  plynule  přešlo  k  výpočtu  základní  koncepce  antény  z  hlediska
požadovaného pásma bez jakýkoliv štěrbin.

Vliv  na  výsledky  měly  v  podstatě  všechny  geometrické  veličiny,  které  se  na
obrázku  dají  okótovat,  včetně  šířky  a  délky  substrátu.  Proces  optimalizace  základní
koncepce  probíhal  metodou  systematického  se  zaměřování  na  jednotlivé  dimense
anténní struktury v blízkém okolí. Z těchto hodnot se poté vybrala varianta, která se
nejvíce blížila požadovaným parametrům a tato geometrie se použila jako vstup pro
následující  iteraci  jiné  dimense.  Koncepce  na  obr.  2.4  ještě  úplně  neodpovídá
požadavkům na šířku pásma a to hlavně v oblasti od 3 GHz do 3,7 GHz. 
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Tabulka 2.1 Vlnové délky pro vybrané frekvence

f [ Ghz ] λ [ mm ] λ/2 [ mm ] λ/4 [ mm ]
3 54,4 27,2 13,6
3,2 51,0 25,5 12,7
3,4 48,0 24,0 12,0
3,6 45,3 22,7 11,3
3,8 42,9 21,5 10,7
4 40,8 20,4 10,2

4,2 38,9 19,4 9,7
4,4 37,1 18,5 9,3
4,6 35,5 17,7 8,9
4,8 34,0 17,0 8,5
5 32,6 16,3 8,2

5,2 31,4 15,7 7,8
5,5 29,7 14,8 7,4
5,6 29,1 14,6 7,3
5,8 28,1 14,1 7,0
6 27,2 13,6 6,8

6,2 26,3 13,2 6,6
6,4 25,5 12,7 6,4
6,6 24,7 12,4 6,2
6,8 24,0 12,0 6,0
7 23,3 11,7 5,8
7,2 22,7 11,3 5,7
7,4 22,1 11,0 5,5



2.1.4 Zářezy

Po  parametrické  analýze  vedoucí  k  určení  základních  vnějších  rozměrů  antény  se
přistoupilo ke zkoumání vlastností antény z hlediska vlivu možných zářezů a posléze
štěrbin. Byly provedeny horizontální zářezy viz obr. 2.5 a poté se vybrala varianta, na
které se provedlo rozšířeni zářezu viz obr. 2.6.  Výsledky jsou patrné z průběhu s11. Je
vidět, že je anténa aktivní na nižších kmitočtech, což odpovídá představě, kdy anténa je
aktivní pouze v její spodní části  viz obr. 2.37.
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Obr. 2.5 Varianta 1, délka zářezu 0-9mm, krok 0,5mm

Obr. 2.6 Rozšíření varianty 1;  šířka zářezu 1-3 mm, krok 0.5mm

Obr. 2.4 Základní geometrie antény, krok 0,05 GHz



Vertikální zářezy byly simulovány jak symetrické viz obr. 2.7 tak centrické viz.
obr.  2.9 .  Na obr.  2.8 je opět  rozšíření  varianty z  obr.  2.7 a  na obr.  2.10 rozšíření
varianty na obr. 2.9.
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Obr. 2.7  Varianta    2, délka zářezu 0-13 mm, krok 1mm    

Obr. 2.8 Rozšíření varianty 2; šířka zářezu 1-8, krok 0,5mm

Obr. 2.9 Varianta  3, délka zářezu 0-13 mm, krok 1mm  



2.1.5 Štěrbiny

Z vypočtených charakteristik je zřejmé, že ani jedna varianta se zářezem nevyhovuje
požadovanému zádržnému pásmu, proto se přistoupilo k modelovaní štěrbin. Nejprve
byly namodelovány štěrbiny jednoduché v podobě čtverců nebo obdélníků, pote byly
modelovány štěrbiny zalomené jako kombinace štěrbin horizontálních a vertikálních a
dělené  jako  kombinace  zalomené  štěrbiny  a  vertikálních  zářezů.  Štěrbiny  v  těchto
analýzách byly modelovány symetricky.
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Obr. 2.10 Rozšíření varianty 3; šířka zářezu 0-2 mm, krok 0,1mm

Obr. 2.11 Varianta  4, délka štěrbiny 1-11 mm a šířka štěrbiny 0-6 mm

Obr. 2.12 Rozšíření varianty 4; délka štěrbiny 1-13 mm, krok 1mm
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Obr. 2.13 Varianta  6, délka štěrbiny 3-10 mm, krok 1mm 

Obr. 2.14 Rozšíření varianty 6; délka štěrbiny 3-8 mm, krok 1mm a  šířka horizontální
štěrbiny 0-3 mm, krok 0,3mm

Obr. 2.15 Varianta 7;délka vertikální štěrbiny 3-7 mm a hloubka zářezu 0-4 mm; krok
1mm
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Obr. 2.16 Rozšíření varianty 7; délka vertikální štěrbiny 3-6 mm a hloubka zářezu 0-6,5 mm;
krok 0,5mm

Obr. 2.17 Varianta 5, délka štěrbiny 2-10 mm, krok 1mm

Obr. 2.18 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 0 mm a šířka
horizontální štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 1 mm a šířka

horizontální štěrbiny 0-2 mm, krok 0,1 mm
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Obr. 2.19 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 2 mm a šířka
horizontální štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 3 mm a šířka

horizontální štěrbiny 0-2 mm, krok 0,1 mm

Obr. 2.20 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 4 mm a šířka horizontální
štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 5 mm a šířka horizontální štěrbiny 0-2

mm, krok 0,1 mm

Obr. 2.21 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 6 mm a šířka
horizontální štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 7 mm a šířka horizontální

štěrbiny 0-2 mm, krok 0,1 mm
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Obr. 2.22 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 8 mm a šířka horizontální
štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 9 mm a šířka horizontální štěrbiny 0-2

mm, krok 0,1 mm

Obr. 2.23 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 10 mm a šířka
horizontální štěrbiny 0-2 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 0-10 mm a šířka horizontální

štěrbiny 0,1 mm, krok 0,1 mm

Obr. 2.24 Rozšíření varianty 5;  nalevo délka vertikální štěrbiny 0-10 mm a šířka
horizontální štěrbiny 1 mm; napravo délka vertikální štěrbiny 0-10 mm a šířka horizontální

štěrbiny 2 mm, krok 0,1 mm



2.1.6 Výběr geometrie s ohledem na délku pásku

Z předešlých analýz  štěrbin  vycházela  nejlépe  štěrbina  kombinovaná  označená  jako
varianta 5 na obr. 2.17, která byla nakonec vybrána a podrobena analýze. Na vyzařovací
charakteristiky by mohla mít vliv délka pásku. Tato kapitola je věnována právě této
problematice. Jsou vytvořeny dva modely lišící se pouze délkou pásku, kdy kratší verze
má délku 5 mm a delší verze má délku 25mm.
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Obr. 2.25  Krátký pásek
Obr. 2.26 Dlouhý pásek

Obr. 2.27 Vliv délky pásku na průběh činitele odrazu S11
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Obr. 2.28 Znázornění obou vyzařovacích charakteristik na kmitočtu 4 GHz v  rovině XY 
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Obr. 2.29 Znázornění obou vyzařovacích charakteristik na kmitočtu 4 GHz v  rovině YZ 
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Obr. 2.30 Zisk antény na kmitočtu 4GHz

Obr. 2.31 Znázornění obou vyzařovacích charakteristik na kmitočtu 6 GHz v  rovině XY 
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Délka  pásku  má  poměrně  zanedbatelný  vliv  na  vyzařovací  charakteristiky,  na
druhou stranu má příznivý vliv na průběh činitele odrazu v podobě rozšíření pásma v již
zmiňované oblasti 3-3,7 GHz a 7,2-8 GHz . Prodloužení pásku je na úkor nižší strmosti
v zádržném pásmu, přesto bude pro rozbor vybrána varianta s páskem 25mm, čili delší
pásek.
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Obr. 2.33 Zisk antény na kmitočtu 6 GHz 

Obr. 2.32 Znázornění obou vyzařovacích charakteristik na kmitočtu 6 GHz v  rovině ZX
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2.1.7 Rozbor vybrané varianty

V programu ANSYS HFFS je již simulován výsledný monopól, který je zobrazen na
obr.  2.34 s rozměry viz obr.  2.35.  Vyzařovací  diagramy  pro dlouhý pasek jsou již
uvedeny v kapitole 2.1.6. Pro dokreslení představy o funkčnosti antény z hlediska

povrchových  proudů  je  zobrazen  na  vybraných  frekvencích  při  kterých  je  anténa
rezonančně aktivní, jejich průběh, což ukazují obr. 2.38 – 40.
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Obr. 2.34 Geometrie monopolu

Obr. 2.35 Okótovaná geometrie monopolu
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Obr. 2.37 Vstupní impedance vybrané varianty

Obr. 2.36 Činitel odrazu vybrané varianty 
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Obr. 2.38 Povrchový proud na kmitočtu 3,2 GHz v kmitnách

Obr. 2.39 Povrchový proud na kmitočtu 5,45 GHz v kmitnách

Obr. 2.40 Povrchový proud na kmitočtu 7,2 GHz v kmitnách



2.1.8 Vliv  šířky pásku

Po  analýze  délky  pásku  širokopásmového  monopolu  došlo  na  analýzu  šířky  pásku
monopólu. Jak je vidět na obr.2.42 z průběhu činitele odrazu, má případné doladění této
dimense příznivý vliv na strmost zádržného pásma i na pracovní šířku pásma.
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Obr. 2.42 Parametrická analýza v závislosti na šířce  pásku

Obr. 2.41 Znázornění změny geometrie pásku při parametrické
analýze



2.1.9 Asymetrická štěrbina

Pro doplnění analýzy širokopásmového planárního monopólu byla provedena simulace
s asymetrickou štěrbinou. Z obr. 2.43-46 vyplývá, že asymetrická štěrbina má vliv na
průběh činitele odrazu v podobě oslabení zádržného pásma , na snížení strmosti v tomto
okolí i na vyzařovací charakteristiky.
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Obr. 2.43 Asymetrická štěrbina

Obr. 2.45 Povrchový proud na kmitočtu 6 GHz v kmitnách

Obr. 2.46 Zisk antény na kmitočtu 6 GHz vlevo v rovině xy vpravo v rovině zx

Obr.  2.44 Činitel  odrazu  S11  pro  symetrickou  a  asymetrickou
variantu

2 3 4 5 6 7 8 9

-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0

SYMETRIC

ASYMETRIC

f [ GHz ]

S
1

1
 [ 

d
B

 ]



2.2 CST 

Pro srovnání výsledků s více programy byla zvolen simulace v  CST Microwave studio.
Tento  program  umožňuje  rychlou  a  přesnou  analýzu  vysokofrekvenčních  zařízení
například antén, filtrů, planárních a vícevrstvých struktur. 

2.2.1 Model

Tvorba modelu byla provedena exportem ze simulačního prostředí programu HFFS ve

formátu CATIA4 a následným importem do CST. Poté bylo nutno znovu nadefinovat
přiřazení materiálových charakteristik a nastavení okrajových podmínek, zejména portu.

2.2.2 Výsledky
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Obr. 2.47 Importovaný model antény v CST

Obr. 2.48 Průběh činitele odrazu S11
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Obr. 2.49 Průběh činitele stojatých vln

Obr. 2.50 Vyzařovací diagram pro frekvenci 5,5 GHz



3 PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Výroba monopólu

Po   uvedených  simulacích  bylo  nutné  vytvořit  podklady  pro  výrobu.  Ansys  HFFS
neumožňoval  přímý export  do souboru GERBER. Anténa  byla  po  importu  do  CST
doplněna o situační  značky,  které pomáhají  při  výrobě,  aby nedošlo k záměně nebo
obrácení motivů a k vyznačení hranic substrátu. Poté mohla být exportována do souboru
GERBER přímo z CST.

3.1.1 Podklady pro výrobu
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Obr. 3.1 Vrchní strana „Top“

Obr. 3.2 Spodní strana „bottom“



3.1.2 Vyrobený monopol

Na  obr.  3.3  je   znázorněna  anténa,  která  byla  vyrobena  na  VUT v  Brně,  Fakultě
elektrotechniky a komunikačních technologií na základě dodaných podkladů ve formátu
GERBER. Jakmile byla anténa odleptána, bylo nutné podle připravených značek, které
jsou vidět na obr. 3.3 a) oříznout. Po oříznutí  obr. 3.3 b) byla anténa připravena na
připájení SMA konektoru obr. 3.3 c), v tuto chvíli se mohlo provést měření .
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Obr. 3.3  a) motiv antény po odleptání,  b) anténa po oříznutí substrátu, c) anténa
osazena sna konektorem

a) b)

c)



3.2 Měření antény na vektorovém analyzátoru

Měření  bylo  provedeno  na  VUT  v  Brně,  Fakutlě  elektrotechniky  a  komunikačních
technologií. K měření byl použit vektorový analyzátor rhode&schwarz do 13,6 GHz .
Před samotným měřením bylo nutné přístroj zkalibrovat pomocí SMA kalibrační sady.
Obr. 3.4 a 3.5 ukazují výsledky z měření, které bylo provedeno na stole a v ruce.
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Obr. 3.4 Činitel odrazu na vstupu antény, měřeno na stole
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Obr. 3.5 Činitel odrazu na vstupu antény, měřeno v ruce
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3.2.1 Měření antény v bezodrazové komoře

Měření  bylo  provedeno  na  VUT  v  Brně,  Fakutlě  elektrotechniky  a  komunikačních
technologií. Měření bylo provedeno ve třech rovinách.
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Obr. 3.6 Změřený zisk antény na kmitočtu 3,2 GHz vlevo v rovině XY a vpravo rovině XZ

Obr. 3.7 Změřený zisk antény vlevo na kmitočtu 3,2 GHz v rovině YZ a vpravo na kmitočtu
5, ,45 v rovině XY

Obr. 3.8 Změřený zisk antény na kmitočtu 5,45 GHz vlevo v rovině XZ a vpravo v rovině
YZ
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Obr. 3.9 Změřený zisk antény na kmitočtu 7,2 GHz vlevo v rovině XY a vpravo rovině XZ

Obr. 3.10 Změřený zisk antény na kmitočtu 7,2 GHz v rovině YZ



4 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ
V této kapitole je názorně vyobrazeno srovnání výsledku v první části činitele odrazu z
již zmíněných simulačních prostředí tak z reálného měření.
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Obr. 4.1 Průběh S11 v konfiguraci antény položené volně  na stole
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Obr. 4.2 Průběh S11 v konfiguraci antény držené svisle vzhůru
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Obr. 4.3 Zisk na kmitočtu 3,2 GHz v rovině XY (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS 

Obr. 4.4 Zisk na kmitočtu 3,2 GHz v rovině XZ (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS  
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Obr. 4.5 Zisk na kmitočtu 5,45 GHz v rovině XY (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS 

Obr. 4.6 Zisk na kmitočtu 5,45 GHz v rovině XZ (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS 
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Obr. 4.7 Zisk na kmitočtu 7,2 GHz v rovině XY (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS 

Obr. 4.8 Zisk na kmitočtu 7,2 GHz v rovině XZ (PPOL, XPOL) měření a
(PHI,THETA) ANSYS HFSS 



5 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo na základě odborného článku [1] vytvořit numerický
model širokopásmového plánárního monopólu na substrátu ARLON 25N, vyleptat do
něj štěrbiny, které vytvořily zádržné pásmo od 5 GHz do 5,5 GHz. Byla provedena sada
parametrických  výpočtů,  při  kterých  bylo  dosaženo  optimalizace  širokopásmového
planárního  monopólu.  Anténa  byla  odsimulována  ve  dvou  komerčních  programech
ANSYS HFFS a CST Microwave studio, určených k simulování vysokofrekvenčních
struktur.  Tyto  výsledky  byly  porovnány  a  v  základních  bodech  se  shodují.  Od
publikovaného  širokopásmového  monopolu  se  nový  motiv  odlišuje  hlavně  ve  své
vnitřní části a to z toho důvodu, že po simulaci monopolu přímo nebylo dosaženo shody
a musela být anténa štěrbiny navrženy jinak.

Měření vyzařovacích charakteristik v bezodrazové komoře bylo také porovnáno se
simulací  a  to  z  programu  HFSS.  Tyto  průběhy  se  tolik  neshodují.  Vliv  na  tuto
nesrovnalost by mohlo mít to, že v simulaci nebyl namodelován SMA konektor, který
na reálně vyrobené anténě je a s největší pravděpodobností může za to, že vyzařovací
charakteristiky jsou trochu odlišné. Vliv může mít i tolerance a nepřesnosti při výrobě, a
to  jak při odleptání tak při ořezu substrátu, stejně tak navedení pásku na střední vodič
SMA konektoru ,kde na motivu nebyl proveden náběh.
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