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ABSTRAKT 

Cílem této semestrální práce je vytvořit počítačový model lidského mozku. Model je 

následně využit simulačním programem CST STUDIO SUITE 2015 pro zobrazení 

rozložení elektromagnetických vln. Výsledky simulací by měly sloužit k pochopení 

chování elektromagnetického pole v mozku. V praxi bude možné model použít 

k ověření metod lokalizace zdrojových proudů v mozku. 
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ABSTRACT 

The project deals with the development of a computer model of human brain. The 

model is used in the simulation program CST STUDIO SUITE 2015 to show the 

distribution of electromagnetic waves. The outputs of simulations should help us with a 

better understanding of electromagnetic field behavior inside the brain. In real life, the 

model will be used for the verification of methods localizing source currents in the 

brain. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se modelování 

elektromagnetického pole v živých tkáních. Cílem je vytvoření počítačového modelu 

lidského mozku, ve kterém je simulována mozková aktivita pomocí umělého zdroje 

elektromagnetických vln. Na tomto modelu je poté využit netradiční tzv. full-wave 

přístup. Důvodem je zjistit, zda tento přístup nabízí lepší možnosti oproti běžným 

kvazi-statickým solverům, zejména se zaměřením na přesnost a rychlost výpočtu a 

funkčnost tohoto přístupu tam, kde kvazi-statické solvery selhávají.  

Nejprve budou přiblíženy vlastnosti daných solverů a celkově způsob modelování 

elektromagnetických vln použitý v této bakalářské práci. Poté vytvoříme modely 

potřebné k simulování šíření těchto vln v programu CST STUDIO SUITE 2015 [1]. 

Výsledky těchto simulací pak budou zhodnoceny a porovnány s výsledky dosaženými 

v článku [2]. Schopnosti těchto metod budou také experimentálně ověřeny na pokusu 

převzatém z [3]. 
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1 TEORIE 

1.1 Simulace elektromagnetických vln mozku 

V praxi se k simulaci elektromagnetických vln nejčastěji používá kvazi-statický přístup. 

Důvodem použití tohoto přístupu je, že lze simulovat problémy s nízkými frekvencemi, 

v našem případě mozkových vln s frekvencí v rozmezí 0,1-100 Hz [2], tedy obecně 

řečeno, málo časově proměnných (dynamických) systémů. Z těchto solverů tedy 

můžeme dostat řešení i pro velmi velké vlnové délky (310
7
 m na 100 Hz), ale pouze 

v jednom, či velmi krátkém časovém okamžiku [4]. 

K simulování mozkových vln v této semestrální práci je použit jiný, tzv. vlnový 

(full-wave) přístup, který v této oblasti není úplně obvyklý. Jeho výhodou je, že lze řešit 

problémy dynamicky a výsledkem je řešení v čase proměnné, lze tedy vidět, jak se 

elektromagnetické pole v čase mění. Vysoká dynamika řešeného problému je však 

zároveň podmínkou použití těchto solverů. V případě nízkých frekvencí by totiž bylo 

nutné nejen dlouho čekat na výsledek, ale řešení Maxwellových rovnic v tomto případě 

přestává konvergovat ke správnému výsledku (tzv. low-frequency-breakdown [2]). 

Aby tedy bylo možné použití vlnového přístupu k simulování mozku, který 

vyzařuje vlny o frekvenci 0,1-100 Hz, musí být parametry tkání upraveny tak, aby bylo 

možné je simulovat při vyšších frekvencích. Výsledky těchto simulací jsou poté stejným 

způsobem upraveny zpět na skutečnou frekvenci daného problému. Relativní 

permitivita všech materiálů je upravena podle vzorce [2]: 

𝜀rsc = 𝜀r
𝑓

𝑓sc
 (1.1) 

kde εr je relativní permitivita, εrsc je škálovaná permitivita, f je frekvence reálného 

problému a fsc je frekvence použitá při simulaci. Při této úpravě zůstanou poměry 

jednotlivých parametrů mezi sousedními body (tkáněmi) nezměněny, a proto pokud 

jsou inverzním způsobem podle rovnice:  

𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑠𝑐 ∙
𝑓𝑠𝑐

𝑓
 (1.2) 

získané hodnoty elektromagnetického pole přepočítány zpět na skutečnou 

frekvenci daného problému, odpovídají nasimulované hodnoty těm skutečným [2]. 
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2 SIMULACE 

Pro simulování elektromagnetického pole v této práci je použit program CST STUDIO 

SUITE 2015, konkrétně jeho část pro řešení mikrovlnných problémů CST 

MICROWAVE STUDIO. Tento program pro svůj výpočet využívá tzv. metodu 

konečných integrací v časové oblasti (FIT) [5], kdy je simulovaný objekt rozdělen podle 

šestihranné sítě, kterou si volí uživatel, či program sám, na konečný počet bodů a 

v těchto bodech jsou pak počítány hodnoty elektromagnetického pole. Celkem byly 

v této práci vytvořeny tři základní modely: zjednodušený, podrobný s použitím tzv. 

volume pixel (voxel) [6] modelu lidské hlavy a referenční. 

2.1 Zjednodušený model 

Jako zjednodušený model lidské hlavy byla použita koule s poloměrem r = 120 mm. [2] 

Ta byla vytvořena jednoduchým příkazem Sphere v záložce Modeling. Dále byly této 

kouli navoleny materiálové parametry svalové tkáně, konkrétně: εr = 77,063 [-], 

μr = 1 [-] a σ = 0,67808 S/m na 50 MHz [7]. 

Jako budič elektromagnetického pole byl použit malý dipól rovnoběžný s osou x 

s rozměry l = 45 mm, r = 2,5 mm a mezerou mezi rameny h = 5 mm umístěný blízko 

naší koule [2]. Dipól byl vytvořen příkazem Circular Cylinder a dále příkazem Mirror. 

Vzdálenost dipólu od povrchu koule byla zadána parametricky. Vybráno bylo umístění 

dipólu 10 mm od povrchu, které se podobá vzdálenosti použité v [2]. Mezi rameny 

dipólu byl umístěn budící port s impedancí 50 Ω (defaultní nastavení programu), ve 

kterém dochází k rozmítání S-parametrů. 

Dále byly zvoleny okrajové podmínky. Vzhledem k tomu, že je potřeba simulovat 

mozek v reálném prostředí (vzduch), byla zvolena podmínka open (add space) ve všech 

směrech. Tato podmínka simuluje, že se objekt nachází ve volném prostoru a na rozdíl 

od podmínky open, která vytváří sledovaný prostor pouze v těsné blízkosti objektu, 

umožňuje sledovat pole i v určité vzdálenosti od objektu. Simulace byla prováděna ve 

frekvenčním rozsahu 0-60 MHz a konkrétní výsledky byly zobrazeny pro simulační 

frekvenci fsc = 50 MHz. [2] 

Pro zjištění hodnot elektrické a magnetické složky pole ve středu koule byly 

použity tzv. Probes (sondy), konkrétně pro složky Ex a Hy. Výsledný model včetně 

sond je vidět na obrázku 2.1 
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Obrázek 2.1 Zjednodušený model lidské hlavy s budícím dipólem a sondami 

2.2 Voxelový model 

Pro simulaci chování elektromagnetického pole ve skutečném lidském mozku byl 

použit voxelový model složený ze sítě krychlí o straně 5 mm (viz obr. 2.2). Rozmístění 

jednotlivých krychlí a jejich materiál odpovídá reálnému rozložení tkání u člověka a 

jejich vlastnostem. Budící dipól se stejnými parametry jako v kapitole 2.1 byl tentokrát 

vložen do středu tohoto modelu, abychom lépe simulovali reálnou situaci, kdy EM pole 

vychází zevnitř lidské hlavy. Tato změna však neovlivní výsledky, jelikož zde funguje 

princip reciprocity, tedy zdroj může být zaměněn za sondu a naopak [2]. 

 

Obrázek 2.2 Voxelový model lidské hlavy (zepředu/zboku) 

Jelikož v článku [2] můžeme vidět, že velikost frekvence použitá pro simulaci 

zásadním způsobem neovlivní přesnost výsledku, ale značně urychlí výpočet, byla pro 

tento model zvolena frekvence simulace fsc = 430 MHz.  

Všechny ostatní parametry zůstaly stejné jako v kapitole 2.1, jen sondy byly 

posunuty ze středu modelu na jeho povrch. 

Průřez výsledným modelem, kde můžeme vidět jak dipól uprostřed hlavy, tak i 

sondy na jejím povrchu, je na obrázku 2.3. 
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Obrázek 2.3 Průřez výsledného voxelového modelu (zepředu) 

2.3 Referenční model 

K ověření, zda simulace skutečně poskytují shodné výsledky s realitou, byl použit 

pokus realizovaný v [3]. Do agarové kostky je postupně umístěn dipól ve třech různých 

hloubkách. Na povrchu snímáme hodnoty EM pole a z výsledků měření pro všechny 

hloubky zároveň zjišťujeme, jak dobře je signál schopen prostoupit agarovou hmotou, 

tedy zda je měření omezeno hloubkou zdroje v lidské hlavě. 

K získání hodnot pro tento pokus byla použita krychle větší než v referenčním 

pokusu a to se stranou a = 100 mm ze svalové tkáně. Do této krychle byl umístěn budící 

dipól se shodnými rozměry, jako v předchozích modelech, a to rovnoběžně s její horní 

stranou. Vzdálenost dipólu od horní strany je pak proměnným parametrem d a nabývá 

hodnot 20, 30 a 40 mm. Na boční stranu krychle byl kolmo na osu dipólu umístěn 

reflektor z vodivého materiálu (plechu), který zároveň slouží jako zemnicí plocha při 

reálném pokusu. Výsledný model je zobrazen na obrázku 2.4.  

Na horní stranu krychle bylo umístěno 13 sond elektrického pole do křížové 

konfigurace, jak je uvedeno na obrázku 2.5. Samotná simulace pak byla provedena za 

použití full-wave solveru při frekvenci fsc = 900 MHz. Tato frekvence byla použita 

z důvodu známých vlastností agaru převzatých z článku [8]. Vodivost a permitivita 

svalové tkáně při této frekvenci byla nastavena na εr = 55,032, μr = 1, σ = 0,94294 S/m 

[7]. 
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Obrázek 2.4 Referenční model 

 

Obrázek 2.5 Rozmístění sond v referenčním modelu 

2.4 Simulační síť 

Již u prvních výpočtů bylo možné si všimnout, že programem zvolená síť (tzv. Mesh) je 

poměrně hustá. Toto bylo, zejména pro zjednodušený model (232 696 buněk), 

nežádoucí, protože nebylo třeba znát výsledek s velmi vysokou přesností. Z tohoto 

důvodu bylo v Mesh zvoleno použití tzv. Subgridding (nastavení Mesh, položka 

Specials, záložka Discretizer) což mělo za následek značné snížení počtu buněk sítě 

(37 751 buněk) a tím i zrychlení výpočtu celé simulace. Porovnání obou sítí je v příloze 

na obrázku 5.1. U voxelového modelu byla poté použita mesh bez subgriddingu, 

protože je složen ze stejně velkých buněk, které svými rozměry splňují požadavky pro 

přesnost měření. (viz obr. 5.2 v příloze)  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

3.1 Agarový model 

Pro praktické ověření výsledků simulací byla použita agarová hmota, která se svými 

vlastnostmi, tedy vodivostí a permitivitou, podobá lidské tkáni. Nejprve byla vytvořena 

rozebíratelná forma s vnitřními rozměry strany 10 cm. Do ní byla nalita směs agaru 

a destilované vody v poměru 3:4 [8]. Tímto poměrem je dosaženo velice podobných 

vlastností, jako má svalová hmota na 900 MHz použitá v simulacích, konkrétně εr = 50, 

σ = 0,4 S/m [8]. Forma s agarovou hmotou je na obrázku 3.1. Z důvodu snadnější 

manipulace s křehkým agarem pak byla kostka zabalena do plastové fólie.  

 

Obrázek 3.1 Forma s agarovou hmotou 

3.2 Měření 

Pro snímání rozložení pole na povrchu kostky bylo využito pracoviště s pohyblivou 

měřicí sondou (obrázek 3.2). Sonda je umístěna na pohyblivém rameni plotteru a měří 

přijatý výkon zvolené složky pole (v tomto případě x-složky rovnoběžné s dipólem) nad 

povrchem kostky v souřadnicové síti se zvoleným krokem 5 mm (obrázek 3.3). Budící 

dipól je napájen z generátoru s frekvencí 900 MHz a výkonem 10 dBm.  

Jelikož nebylo z dostupných materiálů možné vytvořit jediný dipól s nastavitelnou 

hloubkou, byly zhotoveny 3 zemnící plochy z plechu o rozměrech 10x10 cm a na každý 

z nich pak zhotoven dipól s SMA konektorem v jedné ze tří vzdáleností od horní strany 

kostky (obrázek 3.4). Důsledkem toho pak ovšem nebylo možné zaručit stejné 

parametry antén a tedy zaručit konstantní podmínky měření pro všechny 3 zdroje. 

Z tohoto důvodu byl zvolen přístup normalizace výsledků, čímž odpadá i nutnost budit 

dipóly stejným výkonem, který byl použit v simulacích. 
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Obrázek 3.2 Měřicí pracoviště; 1-budící generátor, 2-agarová kostka s anténou, 3-měřicí 

sonda, 4-spektrální analyzátor, 5-PC s obslužným programem 

 

Obrázek 3.3 Měřicí sonda na pohyblivém rameni 

 

Obrázek 3.4 Antény s SMA konektorem simulující EM aktivitu mozku 

1 2 
3 

4 
5 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Zjednodušený model 

Cílem prvotní simulace bylo ověřit postupy a výsledky uvedené v [2]. Pro tuto simulaci 

byl použit velmi zjednodušený model lidské hlavy popsaný v kapitole 2.1. 

Na obrázku 4.1 a 4.2 je vidět výsledná elektrická složka Ex a magnetická složka 

Hy nasimulovaného elektromagnetického pole. 

 

Obrázek 4.1 Elektrická složka Ex zjednodušeného modelu 

 

Obrázek 4.2 Magnetická složka Hy zjednodušeného modelu 

Na obrázcích lze pozorovat funkčnost zjednodušeného modelu a můžeme vidět, jak 

dochází k ovlivnění signálu produkovaného dipólem při průniku do koule. Dochází také 

k částečnému rozprostření signálu na povrchu hlavy a těsně pod ním. V místě 
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pozorování, tedy ve středu koule, jsou pak hodnoty pole naměřené sondami po přepočtu 

na 50 Hz zobrazeny spolu s hodnotami z [2] v tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1 Naměřené a převzaté hodnoty Ex a Hy 

 
Ex Hy 

 
Amplituda (nV/m) Fáze (rad) Amplituda (pV/m) Fáze (rad) 

Naměřené 9,702 0,854 2,109 0,827 

Převzaté z [2] 163,900 -1,900 65,640 1,550 

 

Hodnoty získané simulací řádově odpovídají hodnotám v [2]. Grafy velikosti 

jednotlivých složek v závislosti na frekvenci ve zvoleném rozsahu spolu s vyznačenými 

hodnotami pro frekvenci 50 MHz lze najít v příloze (viz obr. 5.3 – 4.6).  

4.2 Model lidské hlavy 

Pro zjištění, zda je chování elektromagnetických vln stejné i v reálném mozku, byl 

použit voxelový model vytvořený v kapitole 2.2. Pro tento model byla navýšena 

simulační frekvence na 430 MHz. Výsledné složky elektromagnetického pole jsou vidět 

na obrázcích 4.3 a 4.4. 

 

Obrázek 4.3 Elektrická složka Ex voxelového modelu (zepředu/zboku) 

 

Obrázek 4.4 Magnetická složka Hy voxelového modelu (zepředu/zboku) 
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Na výsledcích z voxelového modelu lze sledovat, že se pole chová podle 

očekávání. Stejně jako ve zjednodušeném modelu zde dochází k rozprostření pole těsně 

pod i nad povrchem hlavy. Lze však také pozorovat poměrně velký vliv samotných 

tkání, což má za následek nerovnoměrné rozložení pole. V kritické oblasti mozku však 

lze říci, že se pole šíří vcelku rovnoměrně. Zajímavý je výsledek magnetické složky Hy 

na pohledu zboku. Zde je vidět, že dochází k rozdělení pole na poloviny s opačnou 

polaritou a intenzitou. Jistou kompenzaci tohoto jevu by poskytlo otočení dipólu o 90° 

v ose xz, kdy by sice stále docházelo k rozdělení, nicméně vhodněji mezi pravou a 

levou hemisférou. To je však pouze předpoklad a bylo by nutné jej ověřit, což ale není 

cílem této bakalářské práce. Hodnoty pole získané sondami na povrchu hlavy jsou 

zobrazeny spolu s hodnotami zjednodušeného modelu v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 Porovnání získaných hodnot pole obou modelů 

  Ex Hy 

  Amplituda (nV/m) Fáze (rad) Amplituda (pV/m) Fáze (rad) 

Zjednodušený 9,702 0,854 2,109 0,827 

Voxel 42,394 1,490 88,879 3,000 

 

Z porovnání naměřených hodnot lze vidět, že hodnoty voxelového modelu dle 

očekávání řádově odpovídají hodnotám zjednodušeného modelu. Odchylka velikosti 

amplitud je pak způsobena použitím většího počtu materiálů s různými parametry oproti 

jednolité struktuře koule. Grafy velikosti jednotlivých složek v závislosti na frekvenci 

v námi zvoleném rozsahu spolu s vyznačenými hodnotami pro frekvenci 430 MHz lze 

najít v příloze (viz obr. 5.7 – 5.10) 

4.3 Referenční model 

Z výsledků předchozích dvou modelů lze přepokládat správnou funkci simulačních 

metod a je tedy možné je aplikovat na referenční počítačový model. Zde byl již výstup 

simulace omezen pouze na výsledky elektrického pole Ex. Jeho rozložení pro všechna 

umístění dipólu lze vidět na obrázcích 4.5-4.7. Hodnoty naměřené jednotlivými 

sondami jsou zobrazeny v tabulce 4.3. Pro přepočet získaných hodnot v decibelech na 

hodnoty vhodnější pro normalizaci byl použit vzorec [9]:  

𝑉

𝑚
=

10 

 
 
𝑑𝐵𝜇𝑉
𝑚

20
 

 

 
 

1 000 000
 (4.1) 
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Tabulka 4.3 Hodnoty intenzit pole získané simulací v CST 

 
d 20 mm 30 mm 

 

Sonda [dBmV/m] [V/m] norm. [-] [dBmV/m] [V/m] norm. [-] 

o
sa

 x
 

1 87,432 23,528 0,124 92,117 40,352 0,421 

2 97,578 75,666 0,399 95,851 62,024 0,647 

3 103,952 157,614 0,832 99,637 95,904 1,000 

4 105,553 189,508 1,000 98,069 80,068 0,835 

5 103,408 148,045 0,781 98,591 85,029 0,887 

6 98,213 81,404 0,430 96,583 67,480 0,704 

7 79,911 9,898 0,052 84,784 17,347 0,181 

o
sa

 z
 

8 89,341 29,312 0,155 91,621 38,109 0,397 

9 95,170 57,347 0,303 92,932 44,320 0,462 

10 102,348 131,045 0,691 97,785 77,487 0,808 

11 105,553 189,508 1,000 98,069 80,068 0,835 

12 102,344 130,985 0,691 97,866 78,219 0,816 

13 95,519 59,695 0,315 93,017 44,756 0,467 

14 89,096 28,498 0,150 91,830 39,037 0,407 

 

 
d 40 mm 

 
Sonda [dBmV/m] [V/m] norm. [-] 

o
sa

 x
 

1 92,993 44,633 0,702 

2 93,105 45,209 0,711 

3 96,072 63,623 1,000 

4 93,213 45,780 0,720 

5 94,107 50,740 0,798 

6 94,156 51,028 0,802 

7 84,050 15,941 0,251 

o
sa

 z
 

8 92,735 43,326 0,681 

9 88,020 25,177 0,396 

10 93,776 48,843 0,768 

11 93,213 45,780 0,720 

12 93,816 49,071 0,771 

13 87,986 25,077 0,394 

14 92,787 43,588 0,685 
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Obrázek 4.5 Rozložení složky EM pole Ex při d = 20 mm (zboku/shora) 

 

Obrázek 4.6 Rozložení složky EM pole Ex při d = 30 mm (zboku/shora) 

 

Obrázek 4.7 Rozložení složky EM pole Ex při d = 40 mm (zboku/shora) 

Samotnou rychlost simulací je v tomto případě obtížné objektivně posoudit. 

Výpočty totiž probíhaly na společném školním serveru, který byl často vytěžován více 

uživateli najednou a výpočetní prostředky, přiřazené každé simulaci, se lišily. Nicméně 

i tak se čas jednotlivých simulací pohyboval v řádu desítek minut s dostatečnou 

požadovanou přesností výpočetní mřížky, což lze považovat za dobrý výsledek.  
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4.4 Experimentální měření 

Z měření v reálných podmínkách na agarové kostce za pomoci sondy byly získány 

hodnoty pole zobrazené v tabulce 4.4.  

Tyto hodnoty byly dále porovnány s výsledky získanými simulacemi v CST. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole 3.2, všechny hodnoty byly znormovány k nejvyššímu 

získanému číslu z každého měření. Do každého grafu byly vyneseny výsledky simulace 

a měření vždy pro jednu hloubku dipólu a zvlášť pro sondy v ose x a z. 

Je nutné zmínit, že hodnoty získané měřením na agarové kostce bylo nutné před 

vynesením do grafu otočit podle horizontální osy. Z neznámého důvodu sice tvarově 

vcelku odpovídaly hodnotám nasimulovaným, nicméně s opačnými velikostmi než bylo 

očekáváno. 

Tabulka 4.4 Hodnoty intenzit pole získané experimentálním měřením 

 
d 20 mm 30 mm 

 
Sonda [dBmV/m] [μV/m] norm. [dBmV/m] [μV/m] norm. 

o
sa

 x
 

1 -54,297 1,928 0,290 -53,154 2,199 0,004 

2 -60,582 0,935 0,655 -57,899 1,274 0,423 

3 -69,403 0,339 0,875 -73,103 0,221 0,900 

4 -78,222 0,123 0,955 -69,227 0,346 0,843 

5 -66,159 0,492 0,819 -67,697 0,412 0,813 

6 -60,515 0,942 0,653 -58,751 1,155 0,477 

7 -56,321 1,527 0,437 -55,081 1,762 0,202 

o
sa

 z
 

8 -57,829 1,284 0,527 -58,287 1,218 0,448 

9 -57,111 1,395 0,486 -56,472 1,501 0,320 

10 -57,927 1,270 0,532 -56,445 1,506 0,318 

11 -78,222 0,123 0,955 -69,227 0,346 0,843 

12 -60,948 0,897 0,670 -61,972 0,797 0,639 

13 -51,328 2,714 0,000 -53,730 2,058 0,068 

14 -52,603 2,343 0,137 -53,120 2,208 0,000 
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  d 40 mm 

  Sonda [dBmV/m] [μV/m] norm. 

o
sa

 x
 

1 -54,002 1,995 0,095 

2 -56,498 1,497 0,321 

3 -54,958 1,787 0,190 

4 -54,853 1,809 0,180 

5 -56,444 1,506 0,317 

6 -60,001 1,000 0,546 

7 -58,160 1,236 0,439 

o
sa

 z
 

8 -56,567 1,485 0,327 

9 -56,266 1,537 0,303 

10 -57,932 1,269 0,424 

11 -54,853 1,809 0,180 

12 -56,797 1,446 0,344 

13 -53,133 2,205 0,000 

14 -54,338 1,919 0,130 

 

Z grafů na obrázcích 4.8 a 4.9 lze vidět, že po normalizaci má tvar změřeného pole 

vcelku stejný průběh jako pole simulované. Drobné pozorovatelné odchylky jsou zde 

způsobeny zejména rozdílnými parametry budících antén a také mírně odlišnými 

vlastnostmi použité agarové směsi od simulované svalové tkáně. Je tedy možné říci, že 

simulace poskytují, pro hloubku umístění zdroje EM pole 20 a 30 mm, správné a 

realizovatelné výsledky. 

 

Obrázek 4.8 Závislost normované intenzity pole na umístění sondy pro parametr d = 20 mm 
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Obrázek 4.9 Závislost normované intenzity pole na umístění sondy pro parametr d = 30 mm 

Z grafu na obrázku 4.10 lze ale vidět, že si průběhy změřených hodnot příliš 

neodpovídají se simulací, a to zejména v ose x. Situace je podobná, co se velikosti pole 

v jednotlivých bodech týče. Zde je vidět jeho už poměrně nízká intenzita na povrchu 

kostky způsobená tlumením signálu agarovou hmotou. U simulovaných hodnot již 

začíná docházet k mírné deformaci tvaru pole, nicméně nedochází zde k celkovému 

útlumu oproti předchozím dvěma simulacím. 

 

Obrázek 4.10 Závislost normované intenzity pole na umístění sondy pro parametr d = 40 mm 
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Z těchto měření lze tedy vyvodit závěr, že full-wave simulace se potýkají s menším 

útlumem a změnou tvaru co se hloubky umístění zdroje EM pole týče, a tedy by v této 

problematice, při přesnějším nastavení simulačních podmínek, do jisté míry mohly 

poskytnout lepší výsledky než konvenční metody. Útlum pole v provedeném 

experimentu lze připsat z největší části hloubce umístění budící antény, avšak je nutné 

vzít v potaz i útlumové parametry nedokonale zhotovených antén, dále mírně odlišné 

parametry agarové hmoty od simulované svalové tkáně a také nepřesnost samotného 

měření, které mimo jiné nebylo prováděno v prostředí bez dalších zdrojů EM vlnění. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byly zhotoveny celkem tři počítačové modely mozku. Na 

těch byla poté v programu CST STUDIO SUITE 2015 provedena simulace vyzařování 

mozkových vln za pomoci umělého zdroje elektromagnetického záření tzv. full-wave 

přístupem. 

V první části byly provedeny simulace sloužící k ověření poznatků referenční 

literatury [2]. K tomuto účelu byla zvolena koule z jednoho materiálu, protože postačuje 

k principielnímu ověření dané problematiky a je možné snadnější porovnání výsledků 

(viz tabulka 3.1). Hodnoty se řádově shodují s referenčním článkem a byla tedy ověřena 

správnost full-wave přístupu. 

Dále byl použit voxelový model lidské hlavy, na kterém byla provedena stejná 

simulace s tím rozdílem, že budící dipól byl umístěn dovnitř hlavy, aby bylo 

simulováno reálné vyzařování mozku. Z výsledků této simulace lze udělat závěr, že 

elektromagnetické pole se chová stejným způsobem jako ve zjednodušeném modelu a 

byla tedy ověřena možnost využití full-wave přístupu k simulování šíření EM vln 

v lidském mozku. 

V druhé části byla experimentálně ověřována správnost získaných dat. K tomuto 

účelu byl vytvořen třetí simulační model kostky s budícím zdrojem ve třech různých 

hloubkách [3]. Výsledky těchto simulací pak byly porovnány s měřením na kostce 

z agarového materiálu s podobnými vlastnostmi. Ze srovnání v kapitole 4.4 lze vidět, že 

full-wave simulační metody mají částečně lepší schopnosti oproti konvenčním metodám 

a má tedy smysl je rozvíjet a zdokonalovat. 

Výsledky této bakalářské práce by v budoucnu mohly napomoci k simulování 

elektromagnetického pole v lidské hlavě na základě dat získaných např. pomocí EEG, 

aniž by bylo nutné fyzicky zasahovat do mozku a zároveň nedocházelo k omezení 

reálnými schopnostmi měření místa vzniku a intenzity tohoto pole. V praxi by bylo 

možné využít těchto metod například k jednodušší diagnostice při léčbě epilepsie či 

rakoviny. 

Návrhem pro navazující diplomovou práci je zpřesnění simulačních metod i 

experimentálního měření kvalitnějším vybavením a dále použitím dat získaných 

měřením EEG aktivity skutečného lidského mozku pro srovnání s vypočtenými 

hodnotami. 



 28 

LITERATURA 

 

[1] CST STUDIO SUITE 2015 [software]. [přístup 19. září 2016]. Dostupné z: 

https://www.cst.com/academia/student-edition/download. Požadavky na systém: PC 

Windows 7, 8 and 8.1; Core i5, Core i7 CPU; 2-4 GB RAM 

[2] JAIN, Sidharath, Raj MITTRA a Joe WIART. 2015. FULL WAVE MODELING OF 

BRAIN WAVES AS ELECTROMAGNETIC WAVES (InvitedPaper). Progress In 

ElectromagneticsResearch [online]. 151, 95-107 [cit. 2016-11-29]. DOI: 

10.2528/PIER15011404. ISSN 15598985. Dostupné z: 

http://www.jpier.org/PIER/pier.php?paper=15011404 

[3] YANG, Hao a Huabei JIANG. Design and evaluation of a miniature probe integrating 

diffuse optical tomography and electroencephalographic source localization. Applied 

Optics [online]. 2013, 52(20), 5036- [cit. 2017-05-28]. DOI: 10.1364/AO.52.005036. ISSN 

00036935. Dostupné z: https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?URI=ao-52-20-5036 

[4] HALLEZ, Hans, Bart VANRUMSTE, Roberta GRECH, et al. Review on solving the 

forward problem in EEG source analysis. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 

[online]. 2007, 4(1), 46- [cit. 2017-03-27]. DOI: 10.1186/1743-0003-4-46. ISSN 

17430003. Dostupné z: http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-

0003-4-46 

[5] CST MICROWAVE STUDIO - Workflow and SolverOverview. 2015. CST MICROWAVE 

STUDIO - Workflow and SolverOverview [online]. s. 72 [cit. 2016-12-12]. 

[6] Volume Pixel (Volume Pixel orVoxel). 2016. In: Techopedia™ [online]. Techopedia [cit. 

2016-12-12]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/2055/volume-pixel-

volume-pixel-or-voxel 

[7] DielectricPropertiesof Body Tissues: Output data. 1997. DielectricPropertiesof Body 

Tissues: Output data [online]. Florence (Italy): IFAC-CNR [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: 

http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/htmlclie/uniquery.php?func=atsffun&freq=50000000&tiss

=&outform=disphtm&tisname=on&frequen=on&conduct=on&permitt=on&losstan=on&w

avelen=on&pendept=on&freq1=50000000&tissue2=Air&frqbeg=10&frqend=100e9&linst

ep=100&mode=log&logstep=5&tissue3=Air&freq3=1000000 

[8] VEHOVSKÝ, Radek, Michal POKORNÝ a Kamil PÍTRA. User Hand Influence on 

Properties of a Dual-Band PIFA Antenna. Radioengineering. 2014, 23, 819-823. ISSN 

12102512. 

[9] DBuV/m-to-V/m. In: Vcalc.com [online]. 2013 [cit. 2017-05-28]. Dostupné z: 

https://www.vcalc.com/wiki/vCalc/dBuV%2Fm-to-V%2Fm#History 



 29 

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

εr  relativní permitivita 

εrsc škálovaná permitivita 

μr  relativní permeabilita 

σ  vodivost materiálu 

f  frekvence 

fsc  simulační frekvence 

r  poloměr 

l  délka 

h  výška 

Ex  elektrická složka elektromagnetického pole ve směru osy x  

Hy magnetická složka elektromagnetického pole ve směru osy y 

d  vzdálenost dipólu od horní strany kostky 

 

EEG Elektroencefalogram 

FIT Metoda konečných integrací (Finite Integration Technique) 
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PŘÍLOHY 

 

Obrázek 5.1 Porovnání výpočetní sítě zjednodušeného modelu (normální/subgridding) 

 

Obrázek 5.2 Porovnání výpočetní sítě voxelového modelu (normální/subgridding) 

 

Obrázek 5.3 Závislost velikosti Ex na frekvenci v místě sondy ve zjednodušeném modelu 
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Obrázek 5.4 Závislost fáze Ex na frekvenci v místě sondy ve zjednodušeném modelu 

 

Obrázek 5.5 Závislost velikosti Hy na frekvenci v místě sondy ve zjednodušeném modelu 
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Obrázek 5.6 Závislost fáze Hy na frekvenci v místě sondy ve zjednodušeném modelu 

 

Obrázek 5.7 Závislost velikosti Ex na frekvenci v místě sondy ve voxelovém modelu 
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Obrázek 5.8 Závislost fáze Ex na frekvenci v místě sondy ve voxelovém modelu 

 

Obrázek 5.9 Závislost velikosti Hy na frekvenci v místě sondy ve voxelovém modelu 

 

Obrázek 5.10 Závislost fáze Hy na frekvenci v místě sondy ve voxelovém modelu 


