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ABSTRAKT 

Cílem práce je porovnání planárních anténních elementů s elementy vyrobenými 

technologií 3D tisku. Práce je zaměřena na prozkoumání problematiky výroby dvou 

typově odlišných antén pomocí 3D tisku a to jak z fyzikálního hlediska, tak i 

ekonomického. Jednotlivé geometrie antén a následné simulace fyzikálních jevů byly 

provedeny pomocí numerického prostředí COMSOL Multiphysics. Jako dvě typově 

odlišné antény byly vybrány Bowtie anténa pro mikrovlnné zobrazování a Eliptická 

monopolární anténa pro mikrovlnnou hypertermii. Výsledky popisují porovnání daných 

antén na základě metody výroby, a to pomocí měření přenosových a odrazových 

koeficientů pro jednotlivé antény. Pro měření těchto parametrů je použit kapalný fantom 

lidského mozku. Při porovnání výsledků v závislosti na metodě výroby bylo zjištěno, že 

antény vyrobené technologií 3D tisku nejsou dostatečně impedančně přizpůsobeny pro 

klinické použití. V dalších studiích by se tedy mohla tato výroba optimalizovat například 

pomocí jiných materiálů či zajištění jiného způsobu napájení a tím dosáhnout 

požadovaných parametrů daných typů antén. 

Klíčová slova 

3D tisk, planární anténa, mikrovlnné záření, numerický simulátor, hypertermie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to compare planar antenna elements with elements produced by 3D 

printing technology. The main focus of the work is to examine the production of two 

different types of antennas using 3D printing, both from a physical and economic point 

of view. Individual designs of antenna geometry and subsequent simulations of physical 

phenomena were performed using the numerical environment COMSOL Multiphysics. 

Bowtie antenna for microwave imaging and Elliptical monopolar antenna for microwave 

hyperthermia were chosen as two different types of antennas. The results describe the 

comparison of the antennas based on the method of production by measuring the 

transmission and reflection coefficients for individual antennas. A liquid phantom of the 

human brain is used to measure these parameters. When comparing the results depending 

on the production method, it was found that the antennas produced by 3D printing 

technology are not sufficiently impedance matched for clinical use. In further studies, this 

production could be optimized by using other materials or providing a different method 

of power supply and thus achieve the required parameters of the types of antennas, for 

example. 
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1 Seznam symbolů a zkratek 

1.1 Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

Tm °C Teplota bodu tání 

Tg °C Teplota skelného přechodu 

f Hz Frekvence  

𝜀𝑟 1 Relativní permitivita  

𝜇𝑟 1 Relativní permeabilita 

σ S/m Měrná vodivost 

c m/s Rychlost světla 

1.2 Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

CAD počítačem podporované projektování (computer-aided design) 

RTG rentgen 

MRI magnetická rezonance 

CT počítačová tomografie 

LCD displej z kapalných krystalů (liquid crystal display) 

ABS  akrylonitrilbutadienstyren 

PLA kyselina polymléčná (polylaktid acid) 

PET  polyethylentereftalát 

HIPS houževnatý polystyren (High Impact Polystyrene) 

1. LF UK První lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

SLS selektivní laserové slinování 

TIJ termální inkoustová tiskárna  

FDM 

SMA  

modelování kondenzované depozice 

Sub-Miniatur-A konektor 

UHF ultra krátké vlny (Ultra High Frequency) 
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2 Úvod 

Tato práce se zabývá analýzou využití 3D tisku ve výrobě planárních anténních 

elementů vhodných pro biomedicínské mikrovlnné aplikace. Antény jsou obecně taková 

zařízení, která dokážou vysílat či přijímat signál. V medicíně jsou pak využívány antény 

k šíření a detekci elektromagnetických vln. Jedním z použití je například pro mikrovlnné 

biomedicínské aplikace. V současnosti se antény vyrábějí nejčastěji formou tištěných 

spojů PCB (Printed Circuit Board), což je pro výrobu v laboratorních podmínkách velmi 

náročné, a proto se nechávají nejčastěji vyrábět ve firmách, které se danou výrobou 

zaobírají. U většiny firem je problematická objednávka malého množství kusů, což je u 

prototypů typické, a firmy dané zakázky odmítají nebo si jejich výrobu nechají draze 

zaplatit. To je jedním z hlavních důvodů, proč by bylo vhodné najít alternativní způsob, 

který bude tyto problémy řešit. 

3D tisk, který v dnešní době získává stále na popularitě nejen ve vědecké sféře, ale 

i v široké veřejnosti, by mohl být dobrou alternativou k aktuálním metodám výroby antén 

či jiných elementů. Pomocí této techniky by se pak mohli tisknout přímo v laboratoři 

a došlo by tak ke zrychlení celého procesu výroby a idealizaci nákladů pro výrobu malého 

množství kusů. Tato metoda s sebou nese ovšem spoustu problémů, jako je například 

nevodivost či nízká teplota tání většiny používaných materiálů. (Proto se tato práce 

zabývá analyzováním výhod a limitací 3D tisku a zároveň také metodami, jak tyto 

problémy vyřešit.)  
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3 Přehled současného stavu  

3.1 Mikrovlnné záření 

Mikrovlnné záření se řadí mezi elektromagnetické záření, které se svou vlnovou 

délkou pohybuje v rozmezí přibližně od jednoho milimetru až po jeden metr, což 

odpovídá intervalu frekvence od 300 MHz do 300 GHz. Frekvence nižší než 300 MHz 

jsou označovány jako radio-frekvenční záření, do něhož se také někdy řadí část 

mikrovlnného záření. [1] 

Využití mikrovlnného a radio-frekvenčního záření je v dnešní době obrovské, neboť 

na těchto frekvencích funguje telekomunikace, radary, mobilní telefony, Bezdrátové 

připojení, domácí spotřebiče (mikrovlnná trouba) a v neposlední řadě také nejrůznější 

oblasti medicíny. [2] 

3.1.1 Účinky mikrovlnného záření na organismus 

Pokud je tělu dodáno elektromagnetické záření, tkáň se pak chová jako dielektrikum, 

přičemž se způsobené ztráty přeměňují na teplo. Tento faktor je ovlivněn několika 

parametry, zejména pracovní frekvencí a dielektrickými vlastnostmi tkání, mezi které 

patří relativní permitivita 𝜀𝑟 a měrná vodivost σ. Tyto parametry jsou jak frekvenčně, tak 

teplotně závislé. Příklad závislosti relativní permitivity a elektrické měrné vodivosti je 

možné vidět na Obrázek 3.1. 
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Obrázek 3.1: Vlevo závislost relativní permitivity εr (-) na frekvenci, vpravo závislost 

elektrické vodivosti σ (S·m-1) na frekvenci f (GHz) pro krev, mozkomíšní mok a šedou a bílou 

hmotu mozkovou  

Pro popis ztrátového prostředí se často používá Komplexní permitivita, která 

zahrnuje relativní permitivitu v reálné části a elektrickou vodivost v imaginární části. 

Tato komplexní permitivita je popsána rovnicí 1. 

 𝜀̂ = 𝜀′ − 𝑗𝜀′′ = 𝜀𝑟𝜀0 − 𝑗 ∙
𝜎

𝜀0𝜔
, (1) 

kde 𝜀′(-) je reálná část komplexní permitivity, 𝜀′′ (-) je imaginární část komplexní 

permitivity, 𝜀𝑟 (-) relativní permitivita, 𝜀0 (-) relativní permitivita vakua, 𝜎 (S∙m-1) elektrická 

vodivost a ω (rad∙s-1) je úhlová frekvence elektromagnetického záření. 

 Na základě hustoty výkonu lze účinky na člověka rozdělit na tepelné a netepelné.[1] 

Netepelné účinky jsou ve formě iontových proudů, které působením na buněčné 

membrány mění jejich dielektrické vlastnosti. U tepelných účinků dochází k ohřívání 

zkáně na základě dodávání elektromagnetické energie do pacienta, přičemž s větší 

vzdáleností zdroje záření od pacienta se snižuje ohřev tkáně v dané lokalitě. [1] 

3.1.2 Využití v medicíně 

Mezi hlavní využití v medicíně je mikrovlnné zobrazování a mikrovlnná terapie 

v podobě hypertermické léčby. Hlavním principem této léčby je vyslání 

vysokofrekvenční elektromagnetické vlny a její následná přeměna na teplo v těle pacienta 

či na jeho povrchu. Často se hypertermie používá jako doplňková či podpůrná léčba 
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k chemoterapii a radioterapii. Dále je hypertermie využívána také například v estetické 

medicíně, kdy je lokální zvyšování teploty využíváno k odpařování tukových buněk. [3] 

Využití v oblasti mikrovlnného zobrazování má veliké výhody v tom, že zde není 

využíváno ionizující záření. Mikrovlnné zobrazování lze rozlišit na dva druhy, a to 

kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní zobrazování propočítává profil daného objektu 

a vytváří původní objekt pomocí aproximace a zpětné projekce. Kvantitativní 

zobrazování je založeno na základě získávání elektrických a geometrických parametrů 

zobrazovaného předmětu. Výsledky zobrazování jsou získávány prostřednictvím 

iteračních metod. [4] 

3.2 Antény  

3.2.1 Základní popis 

Anténa je zařízení, které přijímá a mění elektromagnetické vlny šířící se volným 

prostorem do cílené vlny. Anténa je tedy používána na příjem a vysílání těchto vln 

v závislosti na jejich vlnové délce. Se specifickým designem, který obsahuje dvě 

ortogonální polarizace, může být anténa schopna přijímat i vysílat. 

3.2.2 Helix anténa  

Tento typ antény je sestaven z drátu navinutého do formy šroubu a její schematický 

obrázek včetně popisu je na Obrázek 3.2. O jejích vlastnostech rozhodují dané parametry, 

jako například průměr jedné otáčky, vertikální vzdálenost mezi otáčkami, úhel stoupání 

nebo počet otáček. V závislosti na těchto atributech může šroubovicová anténa pracovat 

ve třech různých režimech [6]: 

● Normální režim 

- obvod spirály je několikanásobně menší v porovnání s vlnovou délkou, záření je 

všesměrové a podobné dipólu 

 

● Axiální režim 

- používá se v případě, že je obvod spirály srovnatelný s velikostí jedné vlnovou 

délkou. Radiační vzorec má své maximum v ose šroubovice.  

● High-order mode 
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- je používán pro takové rozměry antény, jejíž obvod přesahuje jednu vlnovou 

délku 

Obrázek 3.2: Schéma Helix antény [7] 

L1 je délka odpovídajícího koaxiálního kabelu, L2 je délka spirály antény, D1 je průměr 

odpovídajícího koaxiálního kabelu, D2 je průměr spirály, D3 je průměr disku a D4 je 

průměr materiálu spirály 

3.2.3 Spirálová anténa  

Spirálová anténa je frekvenčně nezávislá anténa, která je schopna vytvářet kruhovou 

polarizaci v širokém frekvenčním rozsahu. Její schematický obrázek včetně popisu je 

možné vidět na Obrázek 3.3. Přizpůsobení impedance je frekvenčně nezávislé, protože 

struktura se skládá ze dvou komplementárních (štěrbinových a kovových) povrchů stejné 

oblasti. 
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Vztah mezi impedancemi těchto obou tvarů popisuje tzv. Babinetův princip. Rozsah 

provozní frekvence je omezen geometrickým uspořádáním. Nejnižší pracovní frekvence 

je omezena vzdáleností vstupního terminálu a nejnižší pracovní frekvence je omezena 

průměrem antény [8].  

Obrázek 3.3: Schéma spirálové antény [9] 

r1 je vnitřní poloměr, r2 je vnější poloměr, w je šířka ramene spirály a s je mezera mezi 

rameny spirály 

3.2.4 Bowtie anténa 

Motýlková anténa je druh bikonické antény, která je specificky považována za 

dvourozměrnou verzi skutečné bikonické antény. Zároveň je to také typ UHF 

ventilátorové dipólové antény. Tato anténa používá triangulární elementy namísto 

přímých tyčí jako elementy samotné antény. Protože triangulární elementy připomínají 

tvarem motýlka a jsou umístěny na obou stranách antény, je díky tomu tato anténa 

pojmenována. [10] 

Bowtie anténa má vertikální polarizaci a přijímá signály ve směru, ve kterém jsou 

křídla motýlkové antény namířena. Jako širokopásmový přijímač se rozšířil kvůli nízké 

ceně výroby a snadnému zhotovení. Původně byla tato anténa navržená Lodgeem, později 

znovu přezkoumaná Brownem a Woodwardem, kteří potvrdili tyto výhody. [10] 



 

 

16 

 

Mezi nevýhody motýlkové antény patří špatná vysílací účinnost v dolní části jejich 

frekvenčního rozsahu a dále není vhodná pro detekci radiofrekvenčního signálu. 

Výhodou motýlkové antény je nízká hmotnost, snadný design a výroba, symetrie záření, 

rovinná struktura a kompaktní rozměry. [10] 

Od vynalezení motýlkové antény byl její tvar změněn a upraven tak, aby se 

zefektivnil její výkon, zlepšila návratová ztráta, snížila vstupní impedance a vznikl 

stabilnější obraz záření. 

● Design motýlkové antény 

Rezonanční frekvence odpovídající několika režimům je popsána touto rovnicí (2) [11]: 

 𝑓𝑟 =  
2𝑐√𝑚2 + 𝑚𝑛 + 𝑛2

3𝑎√𝜀𝑟

 (2)  

 

kde k je rezonanční mód, m, n jsou čísla módu, c je rychlost světla ve volném prostoru 

a a je délka strany bowtie antény. Tento výraz je platný v případě, že je trojúhelníkový 

rezonátor obklopen jednoduchou magnetickou stěnou. Vzor motýlkové antény je možné 

vidět na Obrázek 3.4. 

Obrázek 3.4: Design motýlkové antény [12]  

3.2.5 Upravené patch antény 

Využívá odchylky tvaru pro ortogonální režimy ve správném poměru pomocí 

zkrácených rohů, štěrbin nebo jiných tvarů. Lze také použít jinou strukturu pro buzení 

kruhové polarizace, ale antény musí mít napájecí strukturu, která rozděluje energii do 

dvou ortogonálních režimů a poskytuje fázový posun o 90°. To může komplikovat design 

a přesnost montáže. Navíc děliče výkonu a fázové posunovače jsou obvykle 

úzkopásmové. Jeden z příkladů planární patch antény je vidět na Obrázek 3.5. 
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Obrázek 3.5: Planární patch anténa [13] 

3.2.6 S-parametry 

S-parametry jsou obecně funkcí frekvence, což znamená, že jsou na ní matematicky 

závislé. Jsou to komplexní veličiny, které tedy mají imaginární a reálnou část. Mezi S-

parametry se obecně řadí S11 (vstupní koeficient odrazu při výstupu), S12 (zpětný 

přenosový koeficient při vstupu), S21 (přenosový koeficient při výstupu) a S22 (výstupní 

koeficient odrazu při vstupu).  

S-parametry popisují vztah vstup-výstup mezi porty (nebo terminály) v elektrickém 

systému. Například při použití 2 portů (obecně nazývané Port 1 a Port 2) představuje 

parametr S12 výkon přenesený z Portu 2 na Port 1, proto je označován jako koeficient 

přenosu. Pokud je do Portu 1 dodána komplexní elektromagnetická vlna a1 a část vlny se 

odrazí ve formě vlny b1 zpět do Portu 1, pak je poměr mezi vlnami a1 a b1 vyjádřen 

pomocí koeficientu odrazu S11. Závislosti S11 parametru na těchto vlnách je vyjádřena 

pomocí rovnice (3).Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 S11 =
𝑏1

𝑎1
 (3) 

Nejčastěji se však S parametry vyjadřují v dB. Přepočet na dB ukazuje rovnice 4. [14] 

 S11 = −20 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑏1

𝑎1
) dB (4) 

Obecně SNM představuje výkon přenesený z portu M na port N ve více portové síti. 

Zobrazení těchto dvou portů je možné vidět na Obrázek 3.6.  
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Obrázek 3.6: Znázornění S – parametrů [15] 

Port lze volně definovat jako kterékoliv místo, kam je možno dodávat napětí a proud. 

Pokud je komunikační systém se dvěma vstupy (vstup 1 a vstup 2), pak by vstupní 

terminály, které dodávají energii do dvou antén, byly dva porty. S11 by pak byla odražená 

energie, kterou se vstup 1 pokouší dostat do antény 1. S22 by byla odražená energie, kterou 

se vstup 2 pokouší dostat do antény 2. A S12 je energie ze vstupu 2, která se dodává přes 

anténu 1 do vstupu 1 [16].  

Pro takovýto popis soustavy je zapotřebí znát impedance portů. Pro většinu přístrojů 

je impedance Z0 = 50 Ω. Pro zajištění dobrého přenosu je zapotřebí dostatečného 

impedančního přizpůsobení antény. Ta spolu s koaxiálním kabelem tvoří zátěž Z1. Míra 

impedančního přizpůsobení je určována pomocí S11 parametru a stupně tohoto 

přizpůsobení včetně příslušných hodnot jsou uvedeny v následující Tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1: Úroveň impedančního přizpůsobení v závislosti na S11 parametru 

Stupeň přizpůsobení |S11| (dB) 

Okrajové -6,0 

Dobré -10,0 

Vynikající -14,0 

Excelentní -20,0 
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3.3 3D tisk 

3D tisk patří do aditivní technologie, tedy finální produkt vzniká přidáváním 

materiálu v specifických místech, dokud se nedosáhne požadovaného tvaru předmětu. 

První patent na tuto technologii zaregistroval v Japonsku roku 1980 Dr. Kodama. Kvůli 

tomuto patentu byla zpočátku technologie nedostupná, protože komerční přístroje byly 

příliš drahé. Až po jejím vypršení v roce 2005 se technologie zlevnila a zpřístupnila. 

3D tisk má širokou škálu využití a díky finanční dostupnosti základních modelů 

a softwaru má také oblibu mezi širokou veřejností. 

Technologie 3D tisku nanáší vybraný materiál ohřátý na určitou teplotu v tenkých 

vrstvách tiskovou hlavou dané tiskárny. Ten se poté spojí se základnou nebo předchozí 

vrstvou a tím je ve finále vytvořen požadovaný tvar nebo forma. S větším využitím 

tiskáren a větším výběrem materiálu se vlastnosti finálního výrobku mohou lišit 

především v pevnosti. 

Díky rychlému pokroku technologie máme širokou škálu možností využití 

3D tisknoucích procesů, které používají různé tisknoucí technologie, rychlosti, materiály 

a designové řešení. Přes softwarové propojení je možné vytisknout téměř jakýkoliv model 

přes CAD modely (computer-aided design). V základním postupu následuje tisková 

hlavice tento CAD plán a pohybuje se přes horizontální osy x a y, přičemž vytiskne právě 

jednu vrstvu budoucího 3D modelu. Následuje pohyb po ose z, která směřuje vertikálně 

a dále se opakuje celý postup znovu pro danou vrstvu až do úplného dokončení 3D 

modelu dle návrhu [17] [18]. 

3.3.1 Reprap 

Reprap je projekt z Velké Británie, který zpopularizoval využití 3D tiskáren. Tato 

tiskárna je schopna vytisknout většinu součástek, takže později stačí přidat pouze kovové 

a elektronické součástky. Reprap je vůbec první tiskárna, která je schopna sebereplikace, 

což byl první krok k širokému použití 3D tiskáren. 

Důležitou součástí tohoto projektu je tiskárna Průša i3 MK3S+ od českého výrobce, 

kterou je důležité zahrnout. Právě pomocí této tiskárny bude v rámci praktické části 

navazující bakalářské práce vytištěn 3D model tzv. motýlkové (bowtie) antény. 3D 

tiskárna Prusa i3 MK3S+ je vidět na Obrázek 3.7. 
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Obrázek 3.7: 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+ [19] 

Tato tiskárna byla vyrobena Josefem Průšou a je jednou z nejvíce známých 3D 

tiskáren od roku 2009 až dodnes. Je schopna vytisknout předměty až do velikosti rozměrů 

krychle o hraně 200 mm. Pro tuto tiskárnu je charakteristický otevřený rám a integrovaný 

LCD displej pro propojení se softwarem. Tisknoucí tryska má průměr 0,4 mm a nejmenší 

výška tisknuté vrstvy je 0,05 mm, což umožňuje tisknout i velmi detailní struktury. 

3.3.2 Materiály využité v 3D tisku 

Materiály k 3D tisku se vybírají podle jejich vlastností, od estetických, po pevnost, 

finální texturu povrchu a jiných různých teplot při tisku. Nejčastěji využívaný materiál je 

termoplast, ale používají se také dřevěné, kovové a další vodivé materiály pro předměty, 

které vyžadují tyto charakteristiky. 

Filamenty jsou dostupné v rozměrech 1,75 mm až 3 mm a jsou prodávané v 0,5 kg 

nebo 1 kg rolích. Termoplast je materiál z plastu, jak už název napovídá, který se roztaví 

při specifických teplotách. Pro standardní plast je tato teplota mezi 100 °C až 150 °C. 

Zahřívací proces termoplastu může být popsaný bodem tání Tm a teplotou skelného 

přechodu Tg. Pod teplotou Tg je termoplast křehký a tuhý, mezi touto teplotou Tg 

a teplotou tání Tm se materiál začne měnit a tavit. Po zchladnutí znovu tvrdne a finální 

produkt tak získává svou pevnost. 
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Nejvíce používané termoplasty v 3D tisku jsou ABS, PLA, PET a HIPS, které také 

nabízejí širokou škálu dostupných barev. 

ABS je materiál všestranný pevný, který odolává vysoké teplotě. Tisknoucí teplota 

se pohybuje okolo 230 °C a je doporučeno použití zahřívací podložky. Z důvodu 

toxického plynu při tisknutí je nutné zohlednit dostatečnou ventilaci prostoru při 3D tisku. 

Při použití acetonu se může docílit lesklého finálního povrchu. 

PLA materiál je bio rozložitelný materiál, charakterizuje ho nižší tisknoucí teplota 

(v rozmezí od 180°C do 220°C) a jako ekologický materiál je běžně dostupný. Tento 

materiál je ideální pro 3D tiskárny Prusa. 

PET materiál je velmi silný s malým zvlněním a vysokou odolností teploty. 

Poslední zmíněný materiál k použití pro 3D tisk je HIPS, který je velmi silný 

a rozložitelný v Limonenu, takže může být použit ve více komplikovaných konstrukcích 

na podporu určitých částí a k pozdějšímu odstranění. 

3.3.3 Využití 3D tisku v medicíně 

Využití 3D technologie v medicíně je opravdu široké a jeho využití se neustále 

rozšiřuje nejen s novými materiály, ale také se stále zlepšující se kvalitou tisku. Tento 

fakt potvrzují čísla z Mayo Clinic, která využívá tuto technologii pro anatomické 

modelování. V tomto zařízení bylo vytištěno více než 6000 modelů a z toho více než 2500 

v roce 2019. Tyto modely slouží k tréninku chirurgů pro lepší plánování zákroku 

a k názornému vysvětlení lékařského postupu zákroku pacientům. 

I v České republice se na 1.LF UK experimentuje s využitím 3D tisku na oborech 

jako jsou například anatomie, radiologie, stomatologie, chirurgie a biofyzika. Velké 

úspěchy jsou i na Kladně, kde se kromě jiného tisknou náhrady kostí a kloubů [20]. Jeden 

příklad vytištěné náhrady je možné vidět na Obrázek 3.8. 
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Obrázek 3.8: Náhrada dolní čelisti vytvořená 3D tiskem [21] 

Specifičtější využití 3D tisku v medicíně je například tvoření protetik na míru, 

implantátů, tkání a orgánu, dále k farmaceutickému výzkumu jako uchování 

a transportaci medikace i dávkování [8]. 

3D tisk v medicíně tedy přináší mnoho benefitů, které zahrnují:  

● demokratizace designu a výroby vzhledem k nízké ceně a dostupnosti materiálu. 

Umožňuje tvorbu nových designu a inovací téměř všem s možností sdílet data 

a návrhy s ostatními [22], jak pro osobní, tak komerční využití. To umožňuje 

rychlý tisk a sdílení již navrhnutých modelů, které uživatelé mohou upravit pro 

jejich použití. 

● snadná modifikace a výroba na míru 

● výroba na zakázku zahrnující výrobu specifických součástek na míru na 

požadavek chirurga, jednoduchá výroba protetik, snížený čas těchto úkonu a čas 

zotavení pacienta [18] 

● Nízká cena výroby je zásadní benefit pro volný trh. Tradiční výroba je v hromadné 

výrobě stále lukrativnější, ale pro malé množství výroby nemá 3D tisk 

konkurenci. Tento benefit je také důležitý pro součástky, které vyžadují častou 

modifikaci [23] [24]. 

● vysoká efektivita výroby je především díky vysoké rychlosti tisku. V minulosti 

proces a čekací doba zabrali především kvůli komplikovanému počtu kroků 

měsíce, ale díky současné výpočetní technologii může tisk v současné době zabrat 

řádově jednotky hodin [25] 

Navzdory těmto benefitům a rychlému pokroku této technologie jsou velkou 

překážkou 3D tisku v medicíně regulační výzvy specifických států, aby tato technologie 

mohla být pro medicínské účely využita. 
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Společnosti, které se zabývají využitím 3D tisku s cílem aplikace v medicíně jsou v 

současnosti Helisys, Ultimaker a Organovo. Velikost tohoto trhu je ale zatím velmi malá 

v porovnání s jeho potenciálem, protože v současnosti se tržní suma pohybuje okolo $700 

milionů v průmyslu a z toho je $11 milionů investováno do aplikací v medicíně. Během 

následujících 10 let je předpoklad růstu na $8.9 miliard a z toho téměř $2 miliardy v 

medicínském průmyslu [24] [8]. 

3.3.4 Specifikace a technologie 3D tisku 

Výběr specifického 3D tisku záleží na požadovaném počtu vrstev a způsobu spojení 

pro funkčnost a cílové použití. Podle těchto specifikací je vybrána jedna z těchto tří 

technologií [26]. 

● selektivní laserové slinování (SLS) 

● termální inkoustová tiskárna (TIJ) 

● modelování kondenzované depozice (FDM)  

Selektivní laserové slinování (SLS) 

Tento typ tiskárny využívá práškový materiál pro tisk vybraného designu. Laser 

vytváří požadovaný tvar v prášku, který za pomocí tepla spojí dohromady. Dále je 

nanesena další vrstva prášku a proces se neustále opakuje. Selektivní laserové slinování 

je použito na kovové, keramické i plastové předměty. Díky laseru lze vytvořit velmi 

jemné a detailní předměty, kde je limit kladen pouze na kvalitu laseru a jemnost 

samotného prášku [27]. 

Termální inkoustová tiskárna (TIJ) 

Termální inkoustová tiskárna využívá bezkontaktní techniku za aplikace termální, 

elektromagnetické nebo piezoelektrické technologie, které ukládají drobné kapky 

inkoustu na substrát. Zahřátím tiskové hlavice a využitím této termální technologie je 

možno změnit velikost kapek. Další modifikace mohou být s použitím jiných frekvencí 

a viskozity inkoustu [27]. 

Tento druh tiskáren je využíván především v tisku tkání a v regenerativní medicíně. 

Díky vysoké kontrole, všestrannosti a schopnosti tisknout i malé detaily je tato 

technologie již využívána v bio tisku jednoduchých tkání a orgánů, což umožňuje 

experimentování s použitím této technologie pro regeneraci specifických tkání nebo 

orgánů [27]. 
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Modelování kondenzované depozice (FDM) 

Tento typ technologie 3D tiskárny je nejčastěji používán z důvodu nižší ceny 

v porovnání s výše uvedenými technologiemi. Tisková hlava je podobná TIJ tiskárně, ale 

materiál využívá plastové korálky, které jsou zahřívané na správnou teplotu a v tenké 

vrstvě nanášené do požadovaného tvaru. Poté se materiál automaticky spojí s předchozími 

vrstvami a s chladnutím ztvrdne. Podle kvality a specifikace tiskárny lze najít modely 

s několika tiskovými hlavami a tím i s lepším a detailnějším tiskem [26]. 
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4 Cíle projektu 

Hlavním cílem této práce je porovnat planární anténní elementy vyrobené standardní 

cestou s elementy vytvořenými pomocí 3D tisku. Následně určit limitace, výhody 

a nevýhody využití technologie 3D tisku pro výrobu planárních anténních elementů. 

Mezi dílčí cíle se pak řadí navržení geometrie dvou typově odlišných antén 

a následná simulace přenosových a odrazových parametrů v závislosti na pracovní 

frekvenci. Dále je zapotřebí tyto antény impedančně přizpůsobit na jejich dané pracovní 

frekvence a prostředí fantomu lidského mozku. K tomu všemu bude použito numerické 

prostředí COMSOL Multiphysics. Dále je zapotřebí vyrobit navržené antény standardní 

cestou a také pomocí 3D tisku s následnou úpravou v podobě pokovení. Následně je 

potřeba připravit kapalný fantom lidského mozku, který bude sloužit pro experimentální 

měření. Posledním dílčím cílem je pak porovnat anténní elementy vyrobené pomocí 3D 

tisku s těmi, které jsou vyrobeny standardní cestou. Konkrétně porovnat jejich fyzikální 

vlastnosti, zejména odrazové a přenosové charakteristiky, a také časovou a ekonomickou 

stránku dané metody výroby. 
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5 Metody 

V zadání této práce je navrhnout dva typově odlišné anténní elementy pro 

biomedicínské mikrovlnné aplikace. Pro tuto práci byla vybrána Bowtie (motýlková) 

anténa a Eliptická monopolární anténa. Odlišnost těchto antén je patrná již na první 

pohled viz Geometrie antén. Další rozdíl je ve způsobu napájení. Zatímco eliptická 

monopolární anténa je napájena pomocí feeding line (mikropásek) a vnější vodič SMA je 

připojen k částečné zemnící rovině, u bowtie antény je vnější vodič přiveden na jedno 

křidélko a vnitřní vodič na druhé křidélko. Dále se liší v tom, že eliptická monopolární 

anténa má částečnou zemnící rovinu na druhé straně antény, zatímco bowtie anténa tuto 

rovinu nemá. V neposlední řadě se mohou lišit ve způsobu použití. Zatímco Bowtie 

anténa je vhodná především pro mikrovlnné zobrazování, eliptická monopolární anténa 

je v této práci impedančně přizpůsobena k uplatnění v léčbě pomocí mikrovlnné 

hypertermie. Proto byly vybrány právě tyto antény, které využívají odlišné frekvence, aby 

byla analýza možnosti výroby pomocí 3D tisku objektivnější a zjistila tak možnosti 

použití pro dané frekvence [28]. 

5.1 Numerická simulace 

Pro návrh geometrie motýlkové antény a eliptické monopólové patch antény na 

základě požadovaných parametrů bylo použito numerické prostředí COMSOL 

Multiphysics. Tento program umožňuje tvorbu geometrie a následnou simulaci 

multifyzikálních dějů na základě požadovaného oboru fyziky. Požadavky na geometrii 

bowtie antény byly takové, aby byla širokopásmová a dala se použít pro mikrovlnné 

zobrazování v rozmezí frekvencí od 0,5 GHz do 3 GHz a byla tedy pro tento rozsah 

frekvencí impedančně přizpůsobena. Další požadavky byly takové, aby anténa nebyla 

příliš veliká a dala se použít v soustavách několika antén, ale zároveň aby se dala 

jednoduše vytisknout na 3D tiskárně a následně přesně pokovit.  

Druhou anténou je pak eliptická monopolární anténa, která pracuje také 

v radiofrekvenční oblasti, ale je určena k použití pro mikrovlnnou hypertermii. Proto je 

tato anténa impedančně přizpůsobena pro 434 MHz, ale lze ji použít v širším frekvenčním 

pásmu, a to v rozmezí od 200 MHz až do 700 MHz. Frekvence 434 MHz je standard pro 

mikrovlnnou hypertermii a je to také volné frekvenční pásmo, na kterém nepracují jiná 
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zařízení. Pomocí programu COMSOL Multiphysics byly provedeny simulace šíření 

elektromagnetického záření o daných frekvencích pro dané rozměry antén a na základě 

výsledků hodnot S11 parametru pro dané frekvence byly tyto rozměry přizpůsobeny tak, 

aby výsledky následující simulace odpovídaly požadovaným hodnotám. 

5.1.1 Geometrie modelu bowtie antény 

Samotný model bowtie antény je v základu tvořen třemi segmenty. Prvním 

segmentem je substrát, který slouží jako kostra celé antény. V tomto modelu má substrát 

obdélníkový tvar, přičemž výška substrátu je 1,5 mm, což je i standardní výška substrátu 

pro tištěné spoje. Jedním z cílů je právě porovnat vyrobené modely pomocí 3D tisku 

a standardní cestou, z tohoto důvodu je právě vybrána tato tloušťka substrátu, aby se 

shodovala pro oba způsoby výroby. Druhým segmentem je napájení, které je realizováno 

pomocí koaxiálního kabelu s impedancí 50Ω. Ten je tvořen vnitřním a vnějším vodičem, 

mezi nimiž je vrstva izolantu, zpravidla se jedná o teflon. Tím třetím segmentem je 

samotný vodivý tvar aktivní části antény. Jak už z názvu motýlkové antény napovídá, tvar 

tohoto segmentu připomíná motýlí křídla. Jedná se zpravidla o dva zrcadlově symetrické 

trojúhelníky. Jejich parametry, konkrétně výška (h_tr), šířka (w) trojúhelníků a také 

i vzdálenost (d) mezi jejich vrcholy, zásadně ovlivňují účinnou frekvenční oblast této 

antény. Model bowtie antény je možno vidět na Obrázek 5.1 a popis zmiňovaných 

rozměrů na Obrázek 5.2. 

Obrázek 5.1: Model bowtie antény  
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Obrázek 5.2: Vyznačené rozměry modelu bowtie antény  

5.1.2 Parametrická studie bowtie antény 

Před samotnou simulací je potřeba ke každé struktuře, která není přímo vodič, přidat 

její materiál a vlastnosti tohoto materiálu. Jako izolant mezi vnitřním a vnějším vodičem 

koaxiálního kabelu se používá teflon, jehož elektromagnetické vlastnosti má program 

COMSOL již ve své knihovně. Dále je zapotřebí nastavit vlastnosti substrátu, které se 

dají dohledat na internetu, konkrétně například na webové stránce [29]. 

Dále je potřeba nastavit prostředí okolo antény, které je pro tento případ ze strany 

koaxiálního kabelu vzduch a ze strany křidélek fantom lidské hlavy, který je z důvodu 

náročnosti výpočtu realizován pouze částí hlavy ve formě kvádru, což výsledky nijak 

zásadně neovlivní. Vlastnosti vzduchu jsou obdobně jako u teflonu předem nastavené 

v knihovně programu. Pro simulaci důležité elektromagnetické parametry lidských tkání 

jsou dostupné na webové stránce [30]. Přehled použitých materiálů a jejich 

elektromagnetické vlastnosti jsou zapsané v Tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1: Dielektrické vlastnosti materiálů pro rozsah frekvencí 0,1-3 GHz 

Materiál 
Relativní 

Permitivita 𝜺𝒓 
Vodivost σ (S/m) 

Relativní 

Permeabilita 𝝁𝒓 

Vzduch 1 0 1 

Substrát 3,38 0 1 

Teflon 2 0 1 

Mozek 36–52 0,6–3,5 1 
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Následně je nutné nastavit samotnou studii. Pro získání grafu závislosti S11 parametru 

na frekvenci vlnění pro dané rozměry antény je zapotřebí zvolit frekvenční doménu 

(frequency domain). Jedním krokem k dosažení cílů této práce je anténu impedančně 

přizpůsobit pro rozsah frekvencí od 0,5 GHz do 3 GHz. Prvotní soubor simulací byl 

proveden pomocí funkce parametric sweep, která umožňuje výpočet simulací v závislosti 

na proměnných hodnotách daných parametrů a jejich možné kombinace. Vstupní hodnoty 

proměnných parametrů v první studii jsou vypsány v Tabulka 5.2. 

Tabulka 5.2: Vstupní hodnoty první studie (parametrické) 

Výška křidélka 

h_tr (mm) 
Délka křidélka w (mm) 

Vzdálenost mezi křidélky 

d (mm) 

15 20 3 

20 25 4 

25 30 5 

 

Na základě těchto parametrů byla vytvořena hromadná studie, která zahrnuje 

všechny kombinace těchto rozměrů pro jednotlivé výpočty S11 parametru v závislosti na 

frekvenci. Na Grafech  

Graf 6.2, Graf 6.3 a Graf 6.4 lze vidět, jaké vlivy mají tyto hodnoty parametrů na 

koeficient odrazu S11. Zmíněné grafy jsou vyobrazeny v kapitole 6 – Výsledky. 

Tyto teoretické výpočty napomáhají ke stanovení definitivních rozměrů antény. 

Avšak pouze některé z těchto rozměrů mohou být bezpečně realizovatelné pomocí 3D 

tisku, zejména vzdálenost mezi křidélky. Díky těmto aspektům byly zvoleny finální 

rozměry následovně:  

• Výška křidélek h_tr = 15 mm 

• Délka křidélek w = 20 mm 

• Vzdálenost křidélek d = 4 mm 

Na závěr byla vytvořena přesnější simulace s těmito definitivními rozměry. Přesnost 

této simulace spočívala především v hustší výpočetní síti (Mesh), což má za důsledek 

jemnější vzorkování, a tudíž i více početních operací. 
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5.1.3 Geometrie modelu eliptické monopolární antény 

Obdobně jako u modelu bowtie antény je zde také zvolen substrát s tloušťkou 

1,5 mm, opět z důvodu, aby mohl být porovnán s anténou vyrobenou standardní cestou, 

která je vyrobena ze standardního substrátu stejné tloušťky. Dalším segmentem je opět 

koaxiální kabel, který napájí celý anténní element. Třetí segment je pak samotná planární 

struktura, která je tvořena třemi částmi. Jednu část tvoří elipsa, která je popsána hlavní 

poloosou (a) a vedlejší poloosou (b). Druhou částí je tzv. „feed-line“, což je úzký pruh, 

který spojuje koaxiální kabel a eliptickou část antény. Tento pruh je simulován 

obdélníkem. Třetí část pak tvoří zemnící plocha, která je umístěna na opačné straně 

substrátu. Geometrie modelu eliptické monopolární antény je vykreslena na Obrázek 5.3 

aObrázek 5.4. 

 

Obrázek 5.3: Eliptická monopolární anténa 

A B 

  

Obrázek 5.4: Model eliptické monopolární antény při pohledu shora (A) a zdola (B) 
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5.1.4 Parametrická studie eliptické monopolární antény 

Obdobně jako u předchozího typu antény i zde je zapotřebí udělat stejné kroky, tedy 

přiřadit daným strukturám materiál, definovat okolí antény a určit dielektrické parametry 

pro dané materiály. Tyto parametry jsou stejné jako u předchozího modelu, které jsou 

zaneseny do Tabulka 5.1 umístěné v kapitole 5.1.2 Parametrická studie bowtie antény. 

Následně je potřeba definovat studii, kde je opět zvolena frekvenční doména (frequency 

domain). Tato anténa je primárně určena k použití při hypertermické léčbě, kde se účinná 

frekvence pohybuje okolo 434 MHz. Proto byla snaha tuto anténu impedančně 

přizpůsobit na frekvenční pásmo od 100 MHz do 1 GHz, v němž se nachází zmíněná 

frekvence 434 MHz. Proto zde byla také vytvořena parametrická studie pomocí funkce 

parametric sweep, pomocí níž byla snaha zjistit vhodné rozměry eliptické monopolární 

antény, které by splňovaly požadavek pro S11 parametr < -10 dB v daném frekvenčním 

pásmu.  

Vstupní hodnoty proměnných parametrů pro parametrickou studii jsou vypsány v  

Tabulka 5.3.  

Tabulka 5.3: Vstupní hodnoty pro parametrickou studii eliptické monopolární antény 

Hlavní 

poloosa 

a (mm) 

Vedlejší 

poloosa 

b (mm) 

Délka feed-

line l (mm) 

Šířka feed-

line t (mm) 

Výška 

zemnící 

plochy d (mm) 

10 10 10 1 4 

20 20 15 2 9 

30 30 20 3 14 

5.2 Výroba antén  

5.2.1 Standardní výroba 

Aby bylo možné v této práci porovnat metody výroby, je zapotřebí nechat vyrobit 

jednotlivé antény standardní cestou. Výrobu těchto antén realizoval pan Jiří Kohout, který 

se specializuje na výrobu plošných spojů. K výrobě byl použit standardní substrát 

z materiálu UMATEXT 222 (FR4) o tloušťce 1,5 mm. Povrchová úprava je 
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z elektroizolačního pájivého laku typu 5861-A. Vodivé části tvoří měděná vrstva 

o standardní tloušťce 35 µm. [31] 

5.2.2 Výroba pomocí 3D tisku 

K výrobě pomocí 3D tisku byla použita tiskárna Průša i3 MK3S+, která se nachází 

v laboratoři na půdě FBMI. 3D tištěné antény jsou realizovány vytištěním substrátu 

z materiálu PLA na 3D tiskárně a následným pokovením vodivými spreji. 

Dále byl vyzkoušen způsob natištění daného vzoru antény na substrát pomocí 

vodivých filament, konkrétně Graphite black PLA filament a Copperfill. Bohužel se 

následným experimentálním měřením ukázalo, že tyto materiály jsou na frekvenčním 

pásmu od 0,2 GHz do 3 GHz velmi špatně vodivé a nelze je tedy pro výrobu antén 

3D tiskem využít. 

5.2.3 Návrh a 3D tisk šablon antén 

Dále bylo zapotřebí si ujasnit, jakým způsobem pokovit anténu tak, aby se na 

substrátu vytvořila vodivá vrstva, která bude mít tvar dané navržené geometrie. Jeden ze 

způsobů by byl nanést souvislou vrstvu na celý povrch substrátu a následně odstranit 

přebytečnou část vodivé vrstvy mimo danou geometrii antény. Ovšem tento způsob by 

byl velmi náročný na přesnost odstraňování vrstvy mimo požadovaný vzor. Proto byl 

zvolen druhý způsob, který spočívá v tom, že se vytvoří šablona pro daný typ antény, ve 

které budou mezery přesně ve tvaru požadovaného vzoru. Ta část substrátu, u které není 

žádané pokovení, bude tedy překryta touto šablonou a zbytek substrátu bude přístupný 

pro aplikaci vodivého spreje. Proto byly navrženy takové šablony, které svými rozměry 

nasedají přesně na rozměr daného substrátu pomocí vyčnívajícího lemování. Tím se tedy 

šablona na substrát zaaretuje a eliminuje se tak posouvání šablony během aplikace vodivé 

vrstvy.  
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Na základě návrhu byly tyto šablony vytištěny na 3D tiskárně Průša i3 MK3S+ a jsou 

vidět na Obrázek 5.5.  

Obrázek 5.5: Šablony vytištěné na 3D tiskárně pro aplikaci vodivého spreje 

5.3 Pokovování 

5.3.1 Vakuum metalizovaný proces 

Vakuové pokovování je proces, kde je pokrýván povrch předmětu, kterému chceme 

dát vodivé charakteristiky, vodivými materiály jako hliník, stříbro, zlato a různé slitiny. 

Podle potřeby lze tyto směsi modifikovat, aby předmět získal takové vlastnosti, které jsou 

požadovány. Proces pokovování se odehrává ve vakuové komoře, kde je materiál zahřátý 

na bod varu, evaporován a kondenzován. Vrstva zanechána na povrchu předmětů je k 

metalizování. Velmi často je tato technika použita na plastové součástky nebo na 

součástky, které vyžadují vysoký odlesk. Zanechaný materiál je velmi homogenní a je 

tedy často využíván například jako zrcadla. Kov použitý na pokovení je dán do 

evaporátoru vyrobený z kovu, který není evaporován v teplotě pokovovacího materiálu. 

Poté je materiál zahřátý do požadované teploty pomocí elektronového děla. Tento způsob 

je ale pro širokou veřejnost téměř nedostupný a nákladný. Tuto metodu používají hlavně 

velké firmy, které nepřijímají zakázky v objemech jednotek kusů, ale třeba stovky až 

miliony kusů, protože se jim malé množství kusů nevyplatí. 

5.3.2 Vodivé spreje 

Další metodou k dosažení pokovení nevodivého materiálu jsou vodivé spreje. 

Příkladem je vysoce vodivý sprej EMILAC, který se skládá z drobných měděných částic, 
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které jsou pokryté stříbrem pro lepší vodivost. Tato ochranná a vodivá vrstva ochraňuje 

před elektromagnetickými interference a elektrostatickými výboji. Jednou z výhod tohoto 

spreje je jeho poměrně rychlé schnutí. Tento sprej je vidět na Obrázek 5.6. 

Obrázek 5.6: Vodivý sprej EMILAC [32] 

Další typ spreje, který může být použit k pokovování, je Grafitový sprej GRAPHIT 

33, který je tvořen jemným čistým koloidním grafitem rozptýleným ve speciálně 

stanoveném rozpouštědle s organickým pojivem. Tento sprej je na Obrázek 5.7. 

Obrázek 5.7: Vodivý sprej GRAPHIT 33 [33] 

Modely, které jsou vytvořeny pomocí 3D tisku byly pokoveny vodivým sprejem, 

díky čemuž vznikla vodivá vrstva ve tvaru dané antény, které se docílilo pomocí šablon 

pro nanesení požadovaného tvaru vodivé vrstvy. Na každý model byl připevněn SMA 

konektor, který umožňuje připojení koaxiálního kabelu viz. Obrázek 5.8. 
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Obrázek 5.8: Koaxiální konektor zlacený SMA-Z PCB 50R [34]  

Dále je potřeba zajistit uchycení a zároveň vodivé spojení SMA konektoru a danou 

anténou. U antény vyrobené standardní cestou lze jednoznačně použít pájení, ale u antén 

vyrobených metodou 3D tisku se pájení využít nedá. Při pájení se dosahuje teplot 

přibližně v rozmezí 300-400 °C, ale teplota tání PLA plastu se pohybuje okolo 160°C. 

Proto bylo použito vodivé lepidlo WIRE GLUE, které by mělo zajistit pevné uchycení 

SMA konektoru a zároveň i vodivé spojení s anténou. Vodivé lepidlo je vidět na Obrázek 

5.9. 

Obrázek 5.9: Vodivé lepidlo WIRE GLUE [35] 

5.4 Příprava fantomu mozku 

Hypertermická léčba se využívá jako podpůrná metoda k běžným léčebným 

procesům na zneškodnění nádorových buněk. Typy antén, které jsou navrženy v této 

práci, jsou přizpůsobeny pro aplikaci na nádory v oblasti hlavy, zejména tedy mozku. 

Vzhledem k tomu, že se jedná zatím jen o návrh daných antén, není možné testovat tyto 

antény přímo na živé tkáni, dokud nebude proveden řádný výzkum. Proto je potřeba 

vytvořit fantom dané tkáně, v případě této práce fantom mozku, který bude mít 
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maximálně podobné dielektrické vlastnosti, jako daná tkáň. Tento fantom je vytvořen 

pouze na základě dielektrických vlastností mozku, proto se zde neuvažuje přechod přes 

vzduch, vodu, kůži ani kosti. Tento fantom mozku je namíchán dle standardů IEEE [36] 

na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství. Po namíchání roztoku je zapotřebí fantom 

proměřit, zda se dané dielektrické parametry shodují se standardem. K tomuto účelu 

slouží koaxiální sonda DAK 12, která je vidět na Obrázek 5.10. 

Obrázek 5.10: Zapojení soustavy koaxiální sondy DAK 12, Vektorového analyzátoru 

obvodu (VNA) KEYSIGHT FieldFox a PC 

Před samotným měřením je nutné soustavu zkalibrovat. Kalibrace se skládá ze tří 

kroků, kterými jsou: 

• Open – Kalibrace při měření v prázdném okolí 

• Short – Kalibrace při zkratovaném konci koaxiálního vedení 

• Load – Kalibrace při měření kalibračního roztoku 

Následně se k sondě přiloží míchaný fantom pomocí laboratorního zvedáku tak, 

aby byl měřící konec sondy ponořen v roztoku. Provádí se zde 10 měření, aby se 

mohla data statisticky vyhodnotit a určit směrodatnou odchylku. Stěžejní vlastnosti 

jsou relativní permitivita a měrná vodivost daného roztoku. Při měření přístroj 

sonda 

DAK 12 

fantom mozku VNA 
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provádí přepočet S11 parametru na admitanci Y (S) a následný přepočet na relativní 

permitivitu 𝜀𝑟 (-) a měrnou vodivost σ (S·m
-1

). [37]  

Na základě tohoto průběžného měření byl namíchán finální fantom mozku 

o požadovaných hodnotách relativní permitivity a měrné vodivosti. Výsledný graf 

závislosti těchto dvou veličin na frekvenci je znázorněn na Graf 6.1 v kapitole 

Výsledky. 

5.5 Experimentální měření 

Pro experimentální měření byl použit Vektorový analyzátor R&S FSH 8, který slouží 

ke sledování přenosových a odrazových parametrů. Pro tuto práci bylo nastaveno 

sledování koeficientu přenosu S21 a koeficientu odrazu S11 v závislosti na frekvenci. 

Tento analyzátor umožňuje zobrazovat změny v reálném čase, pokud jsou splněny 

podmínky správné kalibrace před samotným měřením a nezávadnost koaxiálních kabelů 

a konektorů. Kalibrace je obdobná jako u soustavy s koaxiální sondou DAK 12 viz 

kapitola 5.4 Příprava fantomu mozku. Na obrázku 5.11 je možné vidět použitý vektorový 

analyzátor a na Obrázek 5.12 kalibrační kit R&S ZV-Z135 určený pro kalibraci tohoto 

přístroje. [38] 

Obrázek 5.11: Vektorový analyzátor se zapojením pro měření koeficientu odrazu S11 

pro bowtie anténu standardní výroby 
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Obrázek 5.12: Kalibrační kit k vektorovému analyzátoru 

Pro měření koeficientu přenosu S21 pro bowtie antény byla použita 3D vytištěná 

nádoba s otvory pro napájení antén. Aby se mohli antény uchytit na této nádobě a zároveň 

byly antény vyměnitelné, bylo zde zapotřebí upevnit na dvě vnitřní stěny proti sobě 

rámečky z 3D tisku, do kterých se nasadí standardní nebo 3D tištěné antény. Tyto 

rámečky byly k nádobě přidělány pomocí tavného lepidla. Po nasazení jednotlivých antén 

byly mezery mezi anténou a rámečkem zamazány silikonem, aby z nádoby kapalný 

fantom mozku nevytékal. Na Obrázek 5.13 je pak vidět vytištěná a upravená nádoba pro 

měření koeficientu přenosu S21 bowtie antén včetně upevnění antén a zapojení do 

vektorového analyzátoru. 

Obrázek 5.13:Nádoba s osazením bowtie antén pro měření koeficientu přenosu S21  
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6 Výsledky 

6.1 Kapalný fantom mozku 

Na Graf 6.1 je znázorněna závislost relativní permitivity a měrné vodivosti na 

frekvenci pro finální namíchaný kapalný fantom mozku, který byl použit pro měření 

přenosových a odrazových koeficientů vyrobených antén. V Tabulka 6.1 jsou pak 

vypsány hodnoty dielektrických vlastností kapalného fantomu mozku pro cílové 

frekvence. 

Graf 6.1: Závislost relativní permitivity a měrné vodivosti na frekvenci pro namíchaný 

kapalný fantom mozku 

Tabulka 6.1: Tabulka hodnot dielektrických parametrů pro cílovou frekvenci 

Frekvence (MHz) Relativní permitivita (-) Měrná vodivost (S/m) 

434 49,32 0,66 

1600 43,31 1,68 

 

6.2 Simulace Bowtie antény 

Na Grafech  

Graf 6.2, Graf 6.3 a Graf 6.4 je možné vidět, jak dané parametry bowtie antény 

ovlivňují koeficient odrazu S11 v závislosti na frekvenci. Parametr d značí vzdálenost 
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mezi nejbližšími špičkami trojúhelníků bowtie antény, parametr h_tr značí výšku 

trojúhelníků a parametr w značí šířku trojúhelníků. Na následujících grafech je 

znázorněna vždy závislost změny velikosti hodnoty jednoho parametru, přičemž ostatní 

parametry zůstávají konstantní. Pomocí černé přerušované čáry je na grafech znázorněna 

hranice S11 parametru -10 dB, pod kterou bylo jedním z cílů této práce dostat výsledné 

grafy.  

Graf 6.2: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

d a konstantní hodnoty parametrů h_tr a w 
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Graf 6.3: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

h_tr a konstantní hodnoty parametrů d a w 

Graf 6.4: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

w a konstantní hodnoty parametrů h_tr a d 

Na základě těchto parametrických studií jsou vybrány definitivní rozměry antény 

následovně:  

• Výška křidélek h_tr = 15 mm 

• Délka křidélek w = 20 mm 

• Vzdálenost křidélek d = 4 mm 
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Na následujícím Grafu 6.5 je znázorněna simulace S21 parametru pro dvojici bowtie 

antén o definitivních rozměrech vypsaných výše. 

 

Graf 6.6: Simulace závislosti koeficientu přenosu na frekvenci pro bowtie antény 

 

6.3 Simulace Eliptické monopolární antény 

Na následujících Grafech

 

Graf 6.7 ažGraf 6.12 jsou vyneseny závislosti, jak dané parametry eliptické 

monopolární antény ovlivňují koeficient odrazu S11 v závislosti na frekvenci. Parametr a 

značí hlavní poloosu elipsy tvořící část antény, parametr b značí vedlejší poloosu elipsy, 

parametr t značí tloušťku feed-line, parametr l značí délku feed-line a parametr d značí 

výšku zemnící plochy na opačné straně antény. Na následujících grafech je znázorněna 

vždy závislost změny velikosti hodnoty jednoho parametru, přičemž ostatní parametry 

zůstávají konstantní. Pouze na Grafu 6.7 je znázorněné, jak parametr S11 ovlivňují 
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parametry a a b současně. Pomocí černé přerušované čáry je na grafech opět znázorněna 

hranice S11 parametru -10 dB, pod kterou bylo jedním z cílů této práce dostat výsledné 

grafy. 
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Graf 6.7: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

a a konstantní hodnoty parametrů b, d, t a l 

 

Graf 6.8: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

b a konstantní hodnoty parametrů a, d, t a l  

Graf 6.9: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnné hodnoty parametrů a 

a b a konstantní hodnoty parametrů d, t a l 
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Graf 6.10: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

d a konstantní hodnoty parametrů a, b, t a l 

Graf 6.11: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

t a konstantní hodnoty parametrů a, b, d, a l 

Graf 6.12: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro proměnnou hodnotu parametru 

l a konstantní hodnoty parametrů a, b, d, a t  
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Na základě těchto parametrických studií jsou vybrány definitivní rozměry antény 

následovně:  

• Hlavní poloosa a = 21 mm 

• Vedlejší poloosa b = 11 mm 

• Délka feed-line l = 14 mm 

• Šířka feed-line = 1 mm 

• Výška zemnící plochy d = 10 mm 

6.4 Výsledky výroby antén a příslušenství pro měření 

Na Obrázcích Obrázek 6.1 Obrázek 6.4 jsou výsledky výroby jednotlivých druhů 

antén.  

Obrázek 6.1: Bowtie anténa vyrobena standardní metodou 

 

Obrázek 6.2: Bowtie anténa vyrobena pomocí 3D tisku 

4 mm 

20 mm 

15 mm 
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Obrázek 6.3: Eliptická monopolární anténa vyrobena standardní metodou 

Obrázek 6.4: Eliptická monopolární anténa vyrobena pomocí 3D tisku 

11 mm 
21 mm 

14 mm 
10 mm 
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6.5 Výsledky experimentálního měření 

6.5.1 Bowtie anténa  

Graf 6.13: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci a typu aplikovaného vodivého 

spreje na 3D tištěný substrát v porovnání se simulací  

Graf 6.14: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro standardně vyrobenou anténu 

v porovnání se simulací 
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Graf 6.15: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro dané typy aplikovaného 

vodivého spreje na 3D tištěný substrát v porovnání se standardně vyrobenou anténou 

a simulací. 
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Na následujících Grafech Graf 6.16 a Graf 6.17 jsou vyobrazeny závislosti 

koeficientu přenosu S21 pro bowtie antény v závislosti na metodě výroby.  

Graf 6.16: Závislost koeficientu přenosu na frekvenci pro metodu výroby bowtie antény 

pomocí 3D tisku.  

 

Graf 6.17: Závislost koeficientu přenosu na frekvenci pro metodu standardní výroby 

bowtie antény 
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6.5.2 Eliptická monopolární anténa 

Na následujících Grafech Graf 6.18,Graf 6.19Graf 6.20 je znázorněna závislost S11 

parametru na frekvenci pro daný způsob výroby eliptické monopolární antény 

v porovnání se simulací.  

Graf 6.18: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro 3D tištěnou eliptickou 

monopolární anténu v porovnání se simulací 

Graf 6.19: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro standardně vyrobenou anténu 

v porovnání se simulací 
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Graf 6.20: Závislost koeficientu odrazu na frekvenci pro 3D tištěnou eliptickou 

monopolární anténu v porovnání se standardně vyrobenou anténou a simulací 
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7 Diskuse 

Jedním z důležitých cílů této práce bylo prozkoumání současných technologií 3D 

tisku. Úkolem bylo zjistit, zda bude možné daný planární anténní element pomocí 3D 

tiskárny a následných úpravách zhotovit a jaké to přinese výhody a nevýhody. Výhodou 

je nízká cena výroby a dobrá dostupnost materiálů pro použití 3D tisku. Naopak 

nevýhodou jsou zejména překážky v důsledku regulační výzvy specifických států, aby 

technologie 3D tisku mohla být využita pro medicínské účely. 

Dalším cílem práce bylo vytvořit v numerickém simulátoru elektromagnetického 

pole COMSOL Multiphysics model planárního anténního elementu a impedančně ho 

přizpůsobit fantomu lidského mozku tak, aby parametr S11 < -10 dB pro pracovní 

frekvenci dané antény. Záměrem bylo vytvořit širokopásmovou anténu pro mikrovlnné 

zobrazování, přičemž požadavky na rozměry antény byly takové, aby celková velikost 

antény byla v řádu jednotek centimetrů, ale dostatečně velká pro detailní tisk na 3D 

tiskárně Průša i3 Mk3S+. S tím souvisí i požadavek, aby vzdálenost mezi křidélky antény 

byla dostatečně velká, ale zároveň aby anténa splňovala všechny již zmíněné parametry. 

Na základě těchto požadavků byla vypočítána studie s funkcí parametric sweep, díky 

které byly nalezeny optimální rozměry jednotlivých částí antény. Definitivní rozměry 

bowtie antény jsou následující: výška křidélek h_tr = 15 mm, délka křidélek w = 20 mm 

a vzdálenost mezi křidélky d = 4 mm. Na základě těchto parametrů byla vypracována 

další přesnější simulace pro tyto rozměry. Pomocí těchto studií se podařilo navrhnout 

anténu tak, aby splňovala veškeré požadavky. Na grafu 6.13 je porovnán simulovaný S11 

bow tie antény a změřený standardně vyrobené antény. Z porovnání je patrné, že průběh 

S11 vyrobené bow tie antény vykazuje jistou odlišnost od simulovaného průběhu. Měřený 

průběh splňuje podmínku impedančního přizpůsobení v daném frekvenčním pásmu, ale 

jsou zde patrné dvě rezonance posunuté na cca 1 GHz a 2.5 GHz. Tyto rezonance jsou 

pravděpodobně způsobené odlišností mezi dielektrickými parametry připraveného 

fantomu mozku a parametry nastavenými v simulaci. Také je průběh jistě ovlivněn 

výrobní chybou a pájením SMA konektoru, kdy na vrstvách cínu mohou vznikat špičkové 

hodnoty intenzity elektrického pole, ovlivňující negativně pozice rezonance antény. 

Následně byla provedena studie eliptické monopolární antény, která je impedančně 

přizpůsobena pro medicínské aplikace v oblasti hypertermické léčby pracující na 
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frekvenci 434 MHz. Obdobně jako u předchozího typu antény byla provedena simulace 

s funkcí parametric sweep pro zjištění vhodné kombinace parametrů daných částí antény 

tak, aby vše splňovalo veškeré požadavky. Tyto parametry se také podařilo najít 

a následně byla provedena přesnější simulace. Výsledné rozměry jednotlivých částí 

antény jsou následující: hlavní poloosa elipsy a = 21 mm, vedlejší poloosa elipsy 

b = 11 mm, délka feed-line l = 14 mm, šířka feed-line t = 1 mm a výška zemnící plochy 

na opačné straně antény d = 10 mm. Na grafu 6.18 je porovnán odrazový koeficient S11 

simulovaný a měření. Zde je vidět, že vyrobená anténa ztrácí svou šířku pásma a splňuje 

podmínku impedančního přizpůsobení pouze na „jedné“ frekvenci, kolem 400 MHz. Zde 

pravděpodobně dochází k odrazu přivedené EM vlny v důsledku špatného kontaktu 

antény s fantomem při měření. Vzniklá vrstva vzduchu negativně ovlivňuje průběh S11.  

Jak už název této práce říká, hlavním cílem bylo zjistit, do jaké míry a zda vůbec je 

možné antény vyrobené standardní cestou nahradit anténami vyrobenými pomocí 3D 

tisku na základě porovnání jak z pohledu ekonomického, tak především z pohledu 

technického. Co se týká ekonomické stránky věci, záleží na množství kusů. V oblasti 

vědeckého výzkumu se nejčastěji setkáváme s tvorbou prototypů, které mají četnost ve 

většině případů pouze jednotky kusů. Velké firmy se obecně nerady zabývají malým 

množstvím kusů, protože je to pro ně nevýhodné. Aby na výrobě malého počtu kusů 

neprodělávali, cena takové výroby sahá do extrémních sum, samozřejmě v závislosti na 

velikosti produktu, náročnosti na výrobu a požadovaném termínu dodání (další příplatky 

za expresní dodání atd.). Což je jedním z důvodů snahy najít alternativní řešení pro 

výrobu anténních elementů pro medicínské aplikace. 

Tato práce se zabývá řešením pomocí 3D tisku. K 3D tisku se používá především 

plast, který nemá vodivé vlastnosti, proto je zapotřebí tyto vlastnosti materiálu dodat. 

Z finančního hlediska i z hlediska časové náročnosti byl vybrán proces pokovení pomocí 

vodivých sprejů. Byly použity dva typy vodivých sprejů, a to sprej s měděnými částicemi 

EMILAC a sprej s grafitovou emulzí GRAPHIT 33. Z výsledků experimentálního měření 

S11 parametru bowtie antény (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. v kapitole 6.Výsledky) 

je patrné, že vodivý sprej GRAPHIT 33 má lepší výsledky, což by mohlo být způsobené 

lepší vodivostí nanesené vrstvy.  

U eliptické monopolární antény toto porovnání s druhým sprejem není k dispozici, 

protože během procesu nanášení vodivé vrstvy grafitovým sprejem pravděpodobně díky 

své nízké viskozitě a vlivem kapilárních sil tento sprej zatekl mezi strukturu 3D tisku a 
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vytvořil tak celý vodivý objekt, který se ani zdaleka nepodobal navržené geometrii. To 

by mohlo být předmětem dalších studií, ve kterých by se mohli testovat jiné materiály, a 

tudíž i jiná struktura 3D tisku, případně úprava povrchu vytištěného modelu. Na grafu 

6.19 je vidět, že měření průběh S11 3D tištěné antény odpovídá svým trendem průběhu 

standardně vyrobené anténě. Nicméně EM vlna přivedena na SMA konektor 3D tištěné 

antény je odražena z téměř celé své časti zpět ke generátoru a tedy nedochází k účinnému 

přenosu energie do fantomu. To je pravděpodobně způsobeno již zmíněným vodivým 

lepidlem a tenkou vrstvou naneseného pokovení. 

Dále z výsledků porovnání standardně vyráběných antén a 3D tištěných antén 

vyplývá, že 3D tištěné antény dosahují požadovaných výsledků pouze částečně, a to od 

určité frekvence, konkrétně pro frekvence okolo 2 GHz a vyšší. Je zde zásadní rozdíl 

oproti výsledkům standardně vyrobené antény, což by mohla s největší pravděpodobností 

způsobovat metoda připojení SMA konektoru k anténě a také moc tenká vrstva pokovení. 

U standardně vyrobené antény je SMA konektor připojen pomocí pájení, což zajišťuje 

pevné a vodivé spojení. Na rozdíl od 3D tištěné antény, kde je kvůli nižší teplotě tání 

materiálu, než je teplota pájení, použito vodivé lepidlo WIRE GLUE. Problém tohoto 

lepidla je, že má daleko menší vodivé schopnosti, které jsou pravděpodobně nedostatečné 

pro kvalitní přenos signálu. To by opět mohl být námět pro další studie, tedy najít vhodný 

způsob připojení koaxiálního konektoru k 3D tištěné anténě a přitom zajistit požadovanou 

vodivost spoje. Případně najít takový materiál pro 3D tisk, který by snesl teploty pájení, 

tedy teploty okolo 330 °C, což by ale znamenalo daleko větší nároky na teplotu 3D tisku. 

Dalším faktorem negativně ovlivňující charakteristiku 3D tištěných antén je odlišnost 

mezi relativní permitivitou standardního substrátu (hodnota kolem 3) a 3D tištěného 

substrátu (hodnota kolem 10). 

Z ekonomického hlediska je metoda 3D tisku daleko výhodnější než standardní 

výroba anténních elementů, a to jak finančně, tak i časovou náročností. Ovšem z té 

technické stránky antény vyrobené 3D tiskem mají podstatně horší výsledky než antény 

vyrobené standardní cestou – viz kapitola Výsledky. Pro část frekvenčního pásma 3D 

tištěné antény vůbec nedosahují požadavků pro hodnotu S11 parametrů, eliptická 

monopolární anténa vyrobená 3D tiskem nesplňuje požadavek pro hodnotu S11 parametru 

vůbec. 
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8 Závěr 

V numerickém simulátoru elektromagnetického pole COMSOL Multiphysics byly 

dle zadání pomocí simulací na numerickém fantomu lidské hlavy vytvořeny modely 

planárních anténních elementů, který splňují veškeré požadavky na impedanční 

přizpůsobení i finální velikost.  

Tyto antény byly následně vyrobeny standardní cestou a pomocí 3D tisku 

s následnou povrchovou úpravou metalizací vodivými spreji. Pomocí vektorového 

analyzátoru byly změřeny přenosové charakteristiky elektromagnetického záření na 

předem vytvořeném kapalném fantomu lidského mozku.  

Z finančního i časového hlediska je 3D tisk velmi výhodný, ale také zatím velmi 

limitující, především kvůli teplotě tání. Z výsledku vyplývá, že zvolené metody pro 

výrobu antény 3D tiskem zatím nedosahují požadovaných výsledků, což by se mohlo 

změnit dalšími studiemi (viz kapitola 7. Diskuse). 

Metoda 3D tisku má jistě veliký potenciál, ale bude zapotřebí dalších studií pro 

použití ve výrobě anténních elementů pro mikrovlnné biomedicínské aplikace.
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