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ABSTRAKT  

Fantom prsu pro testování systému včasné detekce nádoru: 

Práce se zabývá návrhem a následnou výrobou fantomu lidského prsa, který je považován 

za dvouvrstvou strukturu – kožní a tuková tkáň. Fantom umožňuje vložení fantomu 

nádorové tkáně na celkem tři pozice. Pro přípravu tekutých fantomů byla v této práci 

použita směs destilované vody, slunečnicového oleje, izopropanolu a propylenglykolu 

v takových poměrech, aby dielektrické parametry fantomů odpovídaly následujícím 

tkáním: kůže, tuku a nádoru. V práci je popsán průběh měření dielektrických vlastností 

každého vyrobeného fantomu pomoci ́koaxiálni ́sondy DAK na frekvenci od 10 MHz do 

3 GHz, porovnaní s dostupnou literaturou a následovně statické vyhodnocení. Vyrobené 

fantomy jednotlivých biologických tkaní dále používají pro vytvoření celkového fantomu 

lidského prsa pomocí 3D plastového modelu, určeného pro tvarování zjednodušeného 

anatomického modelu a vkládání fantomu nádoru na přesné určená místa.  

Výsledkem této bakalářské práce je fantom lidského prsa, který odpovid́a reálným 

vlastnostem prsa člověka zhlediska anatomického uspořádáni ́a dielektrických parametrů 

jednotlivých biologických tkaní. Výsledný fantom prsu je využitelný pro testování 

systémů na detekci nádorů prsu v UWB radarových systémech. 

 

Klíčová slova  

Fantom prsa, tekutý fantom, nádor prsu, dielektrické vlastnosti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Breast phantom for system of early tumor detection based on radar method: 

 
The thesis deals with the design and production of the human breast phantom, which is 

considered a two-layer structure – skin and fat tissue, and allows inserting tumor phantom 

in a total of three positions. For the preparation of liquid phantoms, this work used a 

mixture of distilled water, sunflower oil, isopropanol and propylene glycol in such 

proportions that the dielectric parameters of the phantom correspond to the following 

tissues: skin, fat and tumor. The work describes the course of measurement of the 

dielectric properties of each phantom produced by the coaxial probe DAK at a frequency 

from 10 MHz to 3 GHz, compared with the available literature and subsequently static 

evaluation.Produced phantoms of individual biological weavings are further used to 

create a total phantom of the human breast using a 3D plastic model, designed for shaping 

a simplified anatomical model and inserting the phantom of the tumor into precise 

specified locations. 

 

The result of this Bachelor thesis is the phantom of the human breast, which corresponds 

to the real characteristics of the human breast in terms of anatomical arrangement and 

dielectric parameters of individual biological weavings. The resulting Phantom of the 

Breast is usable for testing breast tumor detection systems in UWB radar systems. 

 

Keywords  

Breast phantom, liquid phantom, breast tumor, dielectric properties. 
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2 Přehled současného stavu .................................................................................. 10 

2.1 Mikrovlnné zobrazení prsa ........................................................................ 10 

2.2 Maxwellové rovnice.................................................................................... 11 

2.3 Dielektrické parametry .............................................................................. 13 

2.4 Fantomy biologických tkáni ...................................................................... 14 

2.4.1 Tekuté fantomy ........................................................................................ 14 

2.4.2 Suché fantomy ......................................................................................... 14 

2.4.3 Gelové fantomy ........................................................................................ 15 

2.5 Fantomy prsa ............................................................................................. 16 

2.6 Měřeni dielektrických vlastností vzorků fantomů .................................... 18 
2.6.1 Metoda měřeni ve vlnovodu ..................................................................... 18 
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Seznam symbolů  

�⃗⃗�  A ∙ m−1 Vektor intenzity magnetického pole  

�⃗⃗�  C ∙ m−2 Vektor elektrické indukce 

�⃗�  V ∙ m−1 Vektor intenzity elektrického pole  

�⃗�  T Vektor magnetické indukce  

𝐽 A ∙ m−2 Hustota elektrického proudu 

𝐽𝑣 A ∙ m−2 Hustota vodivého proudu  

𝑡 s Čas 

ρ C ∙ m−2 Hustota volného náboje  

𝜌𝑙 g ∙ cm−3 Hustota látky  

𝜀 F ∙ m−1 Elektrická permitivita  

𝜀̂ F ∙ m−1 Komplexní permitivita 

𝜀′ F ∙ m−1 Reálná část komplexní permitivity 

𝜀′′ F ∙ m−1 Imaginární část komplexní permitivity 

𝜀�̂�  - Relativní komplexní permitivita 

𝜀𝑟  - Relativní permitivita 

𝜀𝑠 - Horní limitní hodnota reálné složky komplexní permitivity statického pole  

𝜀0 F ∙ m−1 Permitivita vakua 

𝜀∞ - Spodní limitní hodnota reálné složky komplexní permitivity pro vyšší f  

∆𝜀 - Velikost disperze 

𝜎 S ∙ m−1 Elektrická vodivost 

𝜎𝑠 S ∙ m−1 Statická elektrická vodivost 

𝜎𝑖 S ∙ m−1 Statická iontová vodivost 

𝜏 s Relaxační čas 

𝜔 rad ∙ s−1 Úhlová frekvence záření 

𝑓 Hz Frekvence 

𝑓𝑟𝑒𝑙  Hz Relaxační frekvence 

𝛼 - Distribuční parametr Cole-Cole modelu 

𝑚 g Hmotnost látky 

𝑉 ml Objem 

𝑆11 dB Koeficient odrazu 

𝜑(%) % Objemové procento  

Seznam zkratek  

MWI Mikrovlnné zobrazování 

EM Elektromagnetický  

MRI Magnetická rezonance 
RTG Rentgenové záření 

SAR Specifická míra absorpce 

UWB Ultra širokopásmový signál 
VNA Vektorový analyzátor obvodů  

DAK Dielectric Assesment Kit  

NaCl Chlorid sodný  

DV Destilovaná voda 
IPA Izopropanol, propan-2-ol  

PG Propylenglykol  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
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1 Úvod  
Nádorová onemocnění prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u 

žen. V recentním období je v České republice každý rok nově diagnostikováno přibližně 

7 200 žen s tímto onemocněním a přibližně 1 600 žen na něj zemře [1]. Nádory prsu jsou 

často diagnostikovány v pozdnićh stadiićh, kdy je šance na vyléčeni ́ malá, léčba je 

komplikovanější a s velkým rizikem vzniku nežádoucích účinků [2]. 

Důležité je nemoc odhalit včas. V současné době nejrozšířenější metodou včasné detekce 

nádorů prsu je RTG-mamografie [3]. Je to rentgenologické vyšetřeni ́ využívající 

ionizující záření, které dokáže zobrazovat tkáně s nízkým kontrastem (měkké tkáně). Má 

však řadu nedostatků. Prvním je nedostatečně vysoká senzitivita metody, tzn. výskyt 

falešně pozitivních výsledků (ukáže rakovinu, kde žádná není) [3][4]. Druhým je, že 

samotné vyšetření vyvolává rakovinu svým rentgenovým zářením [3]. Ve studii [5] byl 

proveden výzkum na téměř 90000 ženách za posledních 25 let. Bylo zjištěno, že úmrtnost 

žen s mamografickým vyšetřením je stejná jako bez něj. Jiné metody diagnostiky jsou 

doplňkem mamografie poté, co výsledek mamogramu ukazuje podezření na rakovinu 

prsu [6]. 

Ultrasonografie je založena na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se 

v místech, kde se mění hustota tkáně na hranicích orgánů a chorobných útvarech. 

Ultrazvuk má však nízké rozlišení a nerozlišuje mezi maligním a benigním nádorem [13]. 

Na ultrazvuku nelze zobrazit celý objem žlázy, pouze určitou výseč [7]. Pod jeho 

kontrolou je možné provést bioptické vyšetřeni,́ tj. odběr tkáně k dalšiḿu 

histopatologickému zhodnoceni,́ zavedením bioptické jehly [8].  

Magnetická rezonance (MRI) používá k vytváření snímků vnitřního těla rádiové vlny a 

silná magnetická pole. Tato metoda využívá množství absorpční energie různých typů 

tkání [9] [13]. Při použití s měkkými tkáněmi, jako jsou prsa, se vstřikuje kontrastní látka, 

která zajistí lepší obraz [10][13]. Kromě toho se MRI používá pro screeningové 

hodnocení před chirurgickým přístupem, například lumpektomie šetřící prsa až 

mastektomii [11][13]. Náklady na MRI jsou však vysoké [9]. To je tedy stěží vhodné jako 

zobrazovací metoda včasné detekce [13]. 

Tato omezení a nedostatky existujících diagnostických zobrazovacích metod motivují 

výzkum k vývoji alternativních zobrazovacích metod. Mikrovlnné zobrazování je 

neinvazivní a pro člověka neškodlivá diagnostická metoda, která je alternativní metodou 

k RTG-mamografii. Používá rozptylovou nebo odraženou vlnu, která vzniká na základě 

kontrastů dielektrických vlastností (relativni ́ permitivita a elektrická vodivost) mezi 

normálními a maligními tkáněmi [12].  Dalšími výhodami jsou krátká doba měření a 

nízký náklad na systém.  

Tato práce je zaměřena na návrh, ověření a výrobu vhodného fantomu napodobujícího 

lidské prso zejména z hlediska dielektrických parametrů, který bude určen pro testovaní 

diagnostických systémů založených na bázi mikrovlnného zobrazování. Cílem bakalářské 

práce je, aby se dielektrické vlastnosti fantomů (relativni ́ permitivita a  elektrická 

vodivost),  co nejviće bliž́ily dielektrickým parametrům biologických tkáni.́  
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Mikrovlnné zobrazení prsa 

V současné době je jednou ze zásadních aplikací výzkumu v oblasti mikrovlnného 

zobrazování (MWI) detekce nádoru prsu [13-17]  a detekci mozkové mrtvice [18-20]. 

Úspěšné klinické studie MWI pro zobrazování prsu přinesly slibné výsledky a další 

rozšířené studie ukázaly, že MWI má potenciál stát se jak nízkorizikovou, tak 

i nákladově efektivní alternativou (stovky tisíc vs. miliony) ke stávajícím lékařským 

zobrazovacím nástrojům, jako je rentgenová mamografie, MRI, ultrazvuk pro včasnou 

detekci rakoviny prsu. Pořizovací cena vybavení potřebné pro ně je velmi nízká 

oproti vybavení potřebné například pro MRI.  Předpokládá se také, že zobrazovací proces 

bude velmi rychlý, citlivý (detekuje většinu nádorů v prsu) a specifický (detekuje pouze 

rakovinné buňky).  

Mikrovlnné zobrazování lze rozdělit na dva následující přístupy: mikrovlnná tomografie 

[21] a radarová metoda [22]. Oba přístupy pracují s rozptylem elektromagnetického 

záření v zobrazované oblasti a díky rekonstrukčním algoritmům lze získat informace o 

rozložení dielektrických parametrů. 

Mikrovlnná tomografie využívá metodu inverzního rozptylu k získání diagnostického 

obrazu zobrazované oblasti – například prso či mozek. Inverzí těchto signálů 

ve frekvenční oblasti je získaná mapa dielektrických parametrů. Inverzní problém však 

trvá hodně času, protože výpočet je komplikovaný [13][23].   

Diagnostický obraz je v případě použití mikrovlnného radaru získán zpracováním signálů 

z jednotlivých antén v časové oblasti. Metoda je založena na kontrastu dielektrických 

parametrů mezi nádorem a zdravou prsní tkání v mikrovlnném frekvenčním pásmu 

(300 MHz až 300 GHz) [13][23].  

K odeslání mikrovlnných pulzů do podezřelé oblasti lidské tkáně se použije vysílače 

(antény). Princip této technologie je popsán ve studiích [23,24].  Z pohledu pacienta je 

mikrovlnné zobrazování vhodnější, protože je zabráněno škodlivému ionizujícímu záření 

a kompresi prsu. Metoda rekonstruuje obraz prsu z přijatých signálů, které jsou 

rozptýleny a odráženy a poté se analyzují pomocí vhodného výpočetního systému 

k detekci přítomnosti nádoru [13].  

Pro získání  vysokého rozlišení obrazu s dostatečnou přesností, musí být mikrovlnné 

antény schopné vyzařovat elektromagnetické vlny v širokém frekvenčním pásmu. Pro 

tyto podmínky je vhodný ultra širokopásmový signál (UWB), který zahrnuje nízké až 

vysoké frekvence [25][26]. Nízkofrekvenční pásmo zajišťuje hloubku průniku, zatímco 

vysokofrekvenční pásmo zajišťuje rozlišení výsledných obrazů. Z tohoto důvodu lze 

detekovat jak „hluboce zakopané“, tak i malé nádory.  Přehled studií zabývající se tímto 

tématem je uveden v [26]. 

Mikrovlnné systémy vyvinuté pro detekci rakoviny prsu pracují s úrovněmi výkonu 

o jeden nebo dva řády nižšími, než jsou úrovně mobilního telefonu (cca 30 mW) [23]. Při 

stanovení bezpečnostních norem (např. norma C95.1-1999) pro maximální povolenou 

expozici lidskému tělu se obvykle používá specifická míra absorpce (SAR). SAR 

znamená množství energie absorbované v tkáni na objem. Vyhodnocení SAR pro 

konkrétní systémy s počítačovými modely zajišťuje bezpečnost a soulad se standardy 

[23]. Nepředpokládá se tedy, že by mikrovlnné zobrazování představovalo pro pacienta 

zdravotní riziko. 
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2.2 Maxwellové rovnice 

Velmi důležitou roli hraji ́v mikrovlnném zobrazováni ́již zmińěné dielektrické parametry 

jednotlivých biologických tkáni,́ které jsou zobrazovány. Právě rozdiĺná hodnota těchto 

parametrů je podstatná při zobrazováni ́pomoci ́mikrovlnného zářeni.́ 

Mikrovlnné zobrazování je zobrazovací technika využívající neionizující 

elektromagnetické (EM) vlny, tedy elektromagnetické pole ve frekvenčním rozsahu 

stovek megahertzů až několika gigahertzů [27]. Interakci hmoty s elektromagnetickým 

polem lze popsat makroskopickými parametry – relativní permitivitou, elektrickou 

vodivostí a magnetickou permeabilitou. Jejich definice je založena na Maxwellových 

rovnicích, které popisují EM pole [28]. 

První Maxwellova rovnice vyjadřuje zákon celkového proudu, tzn. zobecněný Ampérův 

zákon [28][29]: 

𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� =
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝐽𝑣 (2.1) 

Rotace vektoru intenzity magnetického pole �⃗⃗�   je rovna hustotě vodivého proudu 𝐽𝑣 a 

hustotě posuvného (Maxwellova) proudu 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
, kde  �⃗⃗�  je elektrická indukce,  𝑡  je čas. To 

znamená, že přič́inou vzniku magnetického pole jsou elektrické proudy a časové změny 

elektrických indukčnićh toků. Magnetické pole je pole viŕové.  

Druhá Maxwellova rovnice vyjadřuje zákon elektromagnetické indukce, tzv. Faradayův 

indukční zákon [28][29]: 

𝑟𝑜𝑡 �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

 

(2.2) 

Rotace vektoru intenzity elektrického pole �⃗�  je rovna záporně vzaté derivaci magnetické 

indukce �⃗�   podle času t. Jinými slovy časové změny magnetického indukčnih́o toku 

vedou ke vzniku viŕového elektrického pole. 

Třetí Maxwellova rovnice popisuje Gaussův zákon elektrostatiky [28][29]: 

𝑑𝑖𝑣 �⃗⃗�  = 𝜌 (2.3) 

Divergence vektoru elektrické indukce �⃗⃗�  je rovna objemové hustotě volného náboje ρ. 

Elektrický indukčni ́ tok uzavřenou plochou je roven celkovému elektrickému náboji 

rozloženému v objemu ohraničeném touto plochou. To má význam, že zdrojem 

elektrického pole jsou elektrické náboje.  

Čtvrtá Maxwellova rovnice prokazuje o neexistence magnetických nábojů [28][29]: 

𝑟𝑜𝑡 �⃗� = 0 

 

(2.4) 

Rotace vektoru magnetické indukce �⃗�  je rovna nule, tzn. magnetický indukčni ́ tok 

libovolnou uzavřenou plochou je roven nule. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r%C5%AFv_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r%C5%AFv_z%C3%A1kon
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Maxwellovy rovnice jsou základni ́ zákony v teorii elektromagnetického pole. Popisuji ́

vzájemnou provázanost veličin elektrického a magnetického pole, vyjadřuji ́ skutečnost, 

že elektrické a magnetické pole tvoři ́ jediný fyzikálni ́ celek, který nazýváme 

elektromagnetické pole. Lze je zapsat buď v integrálním, nebo diferenciálním tvaru. 

V integrálním tvaru popisuji ́ elektromagnetické pole v jisté oblasti a v diferenciálním 

tvaru v určitém bodu této oblasti [29].  

Z Maxwellovych rovnic jsou odvozeny tzv. materiálové vztahy (2.5–2.7), které vyjadřuji ́

souvislost mezi dvojicemi veličin přiślušných poli.́ Pro izotropni ́ prostředi ́ maji ́

materiálové rovnice tvar [29]: 

�⃗⃗� = 𝜀�⃗�  (2.5) 

kde ε je elektrická permitivita materiálu. Indukce přiślušného pole je úměrná jeho 

intenzitě. Konstantou úměrnosti je permitivita prostředi ́pro elektrické pole [29]: 

�⃗� = 𝜇 �⃗⃗�  (2.6) 

kde μ je permeabilita materiálu. Konstantou úměrnosti je permeabilita prostředi ́pro pole 

magnetické [29].  

𝐽𝑣 = 𝐽 + 𝜎�⃗�  (2.7) 

kde 𝐽 je hustota elektrického proudu, 𝜎 je elektrická vodivost materiálu [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita
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2.3 Dielektrické parametry 

V této práci se budu zabývat dielektrickými parametry lidských tkání, jako jsou relativni ́

permitivita a elektrická vodivost. Tyto vlastnosti jsou nelineárně závislé na frekvenci 

elektromagnetické vlny. Znalost uvažovaných dielektrických parametrů tkání je důležitá 

pro návrh mikrovlnných systémů, které mají využití v klinické praxi [27]. 

Permitivitu lze definovat jako komplexní veličinu, která popisuje vlastnosti dielektriké 

látky uchovávat elektrickou energii. Pro popis dielektrických vlastnosti ́ biologických 

tkáni ́se využiv́á tzv. komplexni ́permitivita 𝜀̂, která je dána vztahem [30]: 

𝜀̂ = 𝜀′ − 𝑗𝜀′′ (2.8) 

kde 𝜀′ je reálná část komplexni ́permitivity popisující polarizační účinky nabitých částic 

v tkáni a 𝜀′′ je imaginárni ́ část komplexni ́permitivity, která popisuje ztráty způsobené 

fázovým posuvem. Obě tyto části jsou frekvenčně a teplotně závislé. Komplexní 

permitivita nepolárnih́o dielektrika nemá imaginárni ́část a přestává být „komplexni“́. 

Reálnou část lze vyjádřit vztahem [30][31]: 

𝜀′ = 𝜀𝑟𝜀0 (2.9) 

kde 𝜀𝑟 představuje relativni ́ permitivitu a veličina 𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12 (F ∙ m−1) 
je permitivita vakua. 

Relativní permitivita je bezrozměrná veličina udávajići ́kolikrát je permitivita materiálu 

větši ́ než permitivita vakua, tedy kolikrát je stejnosměrné elektrické pole zeslabeno 

v daném materiálu oproti vakuu [30][31]: 

𝜀𝑟 =
𝜀′

𝜀0
 (2.10) 

Imaginárni ́ složka komplexní permitivity se odvozuje od vzorce elektrické vodivosti 

[30][32]: 

𝜎 = 2𝜋𝑓𝜀0𝜀
′′ + 𝜎𝑠 (2.11) 

kde 𝜎 je ekvivalentni ́elektrická vodivost, 𝑓 je frekvence elektromagnetického zářeni ́a 𝜎𝑠 

je statická elektrická vodivost.  

Upravením vzorce  2.11 dostaneme vztah pro imaginárni ́části komplexni ́permitivity: 

𝜀′′ =
𝜎 − 𝜎𝑠

2𝜋𝑓𝜀0
 (2.12) 
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2.4 Fantomy biologických tkáni 

Než však mohou být zobrazovací systémy použity v klinických aplikacích, je třebа 

je vyvíjet a otestovat pomocí experimentálních fantomů, jejichž dielektrické vlastnosti 

nаpodobují reálné tkáně [33][34]. Fantomy se nejčastěji používají v oblasti lékařského 

zobrazování k vyhodnocení, аnаlýze a lаdění výkonu různých zobrazovacích systémů a 

k vývoji nových diagnostických metod [34][35]. Fantom pro MWI je  uměle vytvořený 

objekt napodobující tvar a vlastnosti lidské tkáně, který je použiv́án k simulaci interakce 

zářeni ́s lidskou tkáni.́ Existuje několik typů fаntomů, které se liší výrobním procesem, 

použitým materiálem, teplotni ́a časovou stálosti.́ Velice těžko vyrobit dokonalý model 

fantomu, který by měl zcela identickou anatomickou strukturu a vlastností biologických 

tkáni.́ Existuje však snaha co nejvíce se těmto vlastnostem přiblížit. 

2.4.1 Tekuté fantomy  

Tekuté fantomy jsou obvykle založeny na míchaní různých kapalin např. destilované 

vody, oleje, alkoholu a dalších látek ve vhodném poměru [36][37]. Návrhem a výrobou 

tekutých fantomů se zabývaly některé výzkumné týmy a tyto studii jsou popsány v [38–

40]. Tekuté fantomy jsou nejjednodušší a nejlevnější, protože se připravují velmi rychle 

z levných a dostupných materiálů. U tekutých fantomů lze snadno měnit jejich obsah 

během měřeni, např. přidáním dalších složek, tím je jednoduché docílit potřebných 

dielektrických parametrů.  

Nevýhodou může být jejich relativně krátkodobá stabilita a teplotní stálost v důsledku 

mikrobiální degradace, či případné vypařovaní vody. Kvůli tomu fantomy mají krátkou 

dobu měřeni (od několika dnů až hodin) vůči například suchým, které vydří roky. 

Pro dlouhodobějši ́testováni ́se fantomy musí vytvářet znovu, s tiḿ souvisi ́větši ́spotřeba 

materiálů a zvýšeni ́ možnosti vzniku chyb při časté výrobě. Směsi také mají tendenci 

tvořit sedimenty na dně nádob. Dalši ́ nevýhodou kapalných fantomů je nutnost 

pro získání požadovaného tvaru vytvořit vhodnou nádobu. Pokud se jedná o fantom, který 

zahrnuje viće tkáni,́ je potřeba jednotlivé kapalné složky od sebe oddělit umělou stěnou 

[41], která zabraňuje promíchání jednotlivých typů fantomů. 

2.4.2 Suché fantomy 

Složením suchých fantomů jsou různé syntetické materiály (např. silikon, polyuretan 

nebo polyvinylacetát) s přiḿěsemi vodivých prášků, kterými jsou napřiḱlad grafit, hliniḱ, 

Carbon black a další. Tyto prášky s sebou však nesou zdravotni ́ rizika, což je jednou 

z nevýhod pevných fantomů. Ve studii [42,43] autoři vytvořili pryskyřicový fantom 

s přiḿěsemi keramického a grafitového prášku.  

Ve studiích [38–40] výzkumné tymy popisují potřebné materiály a postupy výroby 

suchých fantomů s vhodnými dielektrickými vlastnostmi. Autoři zmińěných studií 

potvrdili časovou, teplotni ́ i materiálovou stálost vyrobených kompozitů. Protože pevné 

fantomy neobsahují vodu, a tím pádem nedehydratují, vykazují dlouhodobou stabilitu a 

odolnost. Dále mají tendenci držet svůj tvar po určitou dobu, což vede k možnosti 

vytvoření více anatomicky realistických a mechanicky stabilních fantomů, např. 

pro simulaci kostí. Jejich cena je obvykle vyšší ve srovnání s kapalnými fantomy kvůli 

dražším komponentům, laboratorniḿ pomůckam, vodivým práškům, další nevýhodou je 

složitý výrobni ́ postup, který zahrnuje mnoho kroků (mićháni,́ vakuováni,́ časová 

omezenost z důvodu tuhnuti ́spojovacićh látek). 
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2.4.3 Gelové fantomy  

Stejně jako u tekutých fantomů je destilovaná voda je hlavni ́složkou gelových fantomů. 

Želatinový prvek (agar, želatina) umožňuje formovat a držet požadovaný tvar, 

polyetylénový prášek nastavuje relativni ́ permitivitu, chlorid sodný nastavuje vodivost 

fantomu, TX-150 (gelující činidlo) [47], které se využiv́á pro zvýšení ́ viskozity, jako 

konzervant se nejčastěji použiv́á azid sodný, který je velmi toxický. Azid sodný prodlouží 

životnost fantomu (maximálně týdny). Dlouhodobá stabilita, nízká cena a snadná příprava 

jsou výhody gelových fantomů.  

Ve studiích [33][44][45] jsou popsány gelové fantomy, které byly vyrobeny na bázi 

želatiny smíchané s vodou. Dielektrické vlastnosti byly doladěny přidáním 

polyethylenového prášku. 

Ve studiích [46–48] byly vyrobeny agarové fantomy. Agar je želatinový polysacharid, 

který se vyrábí z několika druhů mořských řas [49]. Použití agaru je ale podstatně snazší, 

a jeho želírovací schopnosti jsou dokonce několikanásobně větší a želatina z něj je daleko 

pevnější.  

Gelové fantomy jsou jednou z nejvhodnějších forem fantomů, protože kombinují výhody 

kapalných a suchých fantomů. Jsou vhodné spíše pro vytvořeni ́ ekvivalentnićh modelů 

tkáni ́s velkým obsahem vody, jako je například svalová, mozková či kožní tkáň. 

Nevýhodou gelových fantomů je problém s konzervací, pokud je skladován po delší 

dobu: vyvíjí se plíseň a odděluje se složky vody a oleje. 
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2.5 Fantomy prsa 

Anatomické fantomy jsou antropomorfní modely částí lidského těla či orgánů, které jsou 

navrženy tak, aby napodobovaly vlastnostem svých biologických protějšků nejen ve tvaru 

a velikosti, ale také v některých požadovaných fyzikálních vlastnostech [41]. 

Pro preklinické testováni ́ mikrovlnných metod souvisejících s detekcí nebo léčbou 

karcinomu prsu je potřeba najit́ vhodný model. U mikrovlnného zobrazováni ́je záměrem 

rozlišit uspořádáni ́jednotlivých biologických tkání [41].    

Morfologicky je prs kužel se základnou v hrudní stěně a hrotem v bradavce. Strukturně 

je složen z tukové tkáně, která tvoři ́většinu objemu prsu, mléčné žlázy, mléčných kanálů 

a kožního obalu. Podrobná struktura lidského prsa je znázorněna na obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Vnitřní struktura lidského prsa. Převzato z [50] a upraveno. 

Výroba anatomických fantomů je zdlouhavá a velmi komplikovaná. Pro některé aplikace 

postačují fantomy, které zanedbávaji ́ přesnou anatomickou strukturu a maji ́ pouze 

přibližné hodnoty dielektrických vlastnosti ́[47].  

Fantomy prsu s realistickými vnějšími profily, které zahrnují vrstvu kůže, jsou 

prezentovány ve studiích [44][45][51].  Ve studii [51] byla kategorizována prsní tkáň 

do tří různých skupin na základě složení tuků: fibroglandulární (0–30 % tuku), 

heterogenní směs (31–84 % tuku) a tuková (85–100 % tuku). Fantomy napodobující 

jednotlivé tkáně svými dielektrickými vlastnostmi byly vytvořeny v gelové podobě, 

tím se jednoduše umožnilo uspořádaní jednotlivých složek fantomu tak, aby byla 

zachovaná anatomická struktura [44][45]. Tyto fantomy mají stabilní dielektrické 

vlastnosti, i když jsou umístěny v přímém kontaktu s jinými fantomy. Materiály fantomu 

prsu byly navrženy tak, aby dosáhly blízké shody s vlastnostmi prsní tkáně.  
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Nástup 3D rychlého prototypového tisku umožnil konstrukci plastových forem 

se složitými, přesně řízenými geometriemi. Tato technologie byla využita k vytvoření 

3D tištěných fantomů prsu ve studii [41][50] s anatomicky realistickou vnitřní a vnější 

strukturou založenou na datech MRI. Tištěný fantom se skládá ze dvou oblastí: plastická 

struktura, která představuje tukovou tkáň a dutiny v plastu, které jsou vyplněny kapalinou 

představující fibroglandulární tkáň. Dielektrické vlastnosti tukové tkáni jsou diktovány 

plastem použitým v tiskárně a nelze je přizpůsobit. Fantomy tohoto typu tedy obětují 

realitu některých dielektrických vlastností výměnou za vysoce realistické prostorové 

rozdělení prsní tkáně. 

Ve studii [50] byly vytvořeny pomoci 3D tisku uměla nádoba, která je ukázaná na 

obrázku 2.2 uvnitř s umělými přepážkami. Pote vytisknutý model byl vyplněn vodnými 

fantomy jednotlivých tkáni. Tímto způsobem jednotlivé složky byly od sebe separovaný 

a nemíchaly se.  

 
Obrázek 2.2: Schematická kresba fantomu prsa. Převzato z [50] a upraveno. 
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2.6 Měřeni dielektrických vlastností vzorků fantomů  

Pro měřeni ́ dielektrických vlastnosti ́ tkáni je v praxi využiv́áno mnoha metod. Každá 

metoda se liši ́ hlavně svým principem provedeni,́ kvalitou i frekvenčním pásmem, 

ve kterém lze dielektrické parametry měřit. Metody se taky mohou lišit i podle vlastností 

materiálů (skupenstvi,́ homogenita, rozměry, teplota) [52].  

2.6.1 Metoda měřeni ve vlnovodu  

Termínem vlnovod se většinou označuje dutá kovova trubice, jejíž příčné rozměry jsou 

srovnatelné s délkou aplikované elektromagnetické vlny. Průřez vlnovodu má obvykle 

obdélníkový nebo kruhový tvar [53]. Při měřeni ́ se vkládá měřený vzorek přiḿo 

do vlnovodu, zdroj signálu spouští signál do vzorku a sleduje se v něm chováni ́postupné 

vlny [54]. Konce vlnovodu se použiji ́ jako porty pro měřeni ́S-parametrů. Dielektrické 

parametry se získávají měřením jak odražených, tak přenášených signálů, tj. S–parametry 

𝑆11 a 𝑆21 nebo 𝑆22 a 𝑆12, protože komplexní relativní permitivitu lze vypočítat z každého 

ze čtyř S – parametrů [55]. Pro úspěšné měřeni ́ je třeba znát přesné rozměry vzorku. 

Největší nevýhodou této metody je, že vzorek musí splňovat určitá kritéria, jako je např. 

homogenita. Dalším požadavkem je, že musí vyplnit plně plochu průřezu vlnovodu tak, 

aby bylo zajištěno úplné připojení bez vzduchových mezer. Tato metoda je velmi přesná, 

jednoduchá, rychlá a nenáročná na technickou výbavu, ale je destruktivní [54]. Princip 

metody je zobrazen na obrázku 2.3. 

 

 
Obrázek 2.3: Metoda měření ve vlnovodu. Převzato z [52] a upraveno. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/index.php?nav=def&src=vlnovod&bck=3-1-A
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2.6.2 Metoda měření na RLC můstku 

Metoda zahrnuje sendvičování tenké vrstvy materiálu nebo kapaliny mezi dvěma 

elektrodami, která v zásadě vytváří kondenzátor (viz obrázek 2.4) [52][54]. Vzorek musí 

být umístěn tak, aby mezi deskou a povrchem materiálu nebyly žádné vzduchové mezery. 

K měření lze použít měřič RLC nebo analyzátor impedance. Měřená kapacita a rozptyl 

se poté použijí k výpočtu dielektrických parametrů vzorku. Tato metoda nejlépe funguje 

pro nízkofrekvenční měření tenkých plechů nebo kapalin.  

 
Obrázek 2.4: Metoda deskového kondenzátoru. Převzato z [52] a upraveno. 

 

2.6.3 Metoda měření v dutinových rezonátorech 

Rezonanční dutiny jsou struktury, které rezonují na určitých diskrétních frekvencích. 

Při použiv́áni ́těchto metod se vkládá měřený vzorek do dutinového rezonátoru. Vlivem 

změn parametrů v prostředi ́ dutinového rezonátoru dojde ke změnám rezonančnih́o 

kmitočtu a činitele jakosti. Ze změny rezonančnih́o kmitočtu pak lze určit relativní 

permitivitu vzorku na jedné frekvence [52][54].  

Obecně jsou rezonančni ́metody velmi přesné a nedestruktivní. Hlavní nevýhodou této 

techniky je, že měří pouze v určitém frekvenčním bodě, proto pro měření širšího 

frekvenčního pásma je potřeba použít viće rezonátorů [55].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

2.6.4 Otevřený konec koaxiálního vedení  

Koaxiální sonda je v podstatě řezaná část přenosového vedení [52]. Je jednou 

z nejpoužívanějších a nejvhodnějších metod pro měřeni ́ dielektrických vlastností, 

dá se považovat za metodu s vysokou přesností, muže pracovat ve širokem frekvenčním 

pásmu. Sonda se vloží do materiálu nebo umístí na povrch vzorku, EM pole na konci 

sondy pronikne materiálem a změní jeho vlastnosti (znázorněno na obrázku 2.5). 

Odražená vlna 𝑆11 se poté měří a analyzuje, aby se získala komplexní permitivita 

[52][54].  

Tato metoda je nedestruktivni ́a je vhodná k měřeni ́pevných i tekutých nemagnetických 

materiálů [52]. Nevýhodou této metody je nutnost dokonalého kontaktu celé plochy 

měřići ́sondy se vzorkem. Je nutné zajistit, aby mezi sondou a měřeným vzorkem nebyl 

přítomen vzduch či vzduchové bublinky [52][54]. Díky těmto vlastnostem byla zvolena 

jako nejvhodnější pro tuto bakalářskou práci. 

 
Obrázek 2.5: Princip metody otevřeného konce koaxiálního vedení. Převzato z [56]. 
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3 Cíle práce  
Ciĺem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit zjednodušený fantom lidského prsa 

pro testováni ́systému detekce nádoru pomoci ́širokopásmového (UWB) radaru. Fantom 

prsa bude považován za dvouvrstvou strukturu, která napodobuje dielektrické parametry 

kůže a tuku.  Fantom prsa musi ́ umožnit vkládáni ́ kulového fantomu nádorové tkáně. 

Je tedy důležité, aby byl vytvořen fantom, který by co nejpřesněji odpovid́al reálným 

vlastnostem lidského prsa zhlediska anatomického uspořádáni ́ hlavnićh vrstev tkáni ́ a 

jejich dielektrických vlastnosti ́ (relativni ́ permitivita, elektrická vodivost). Dielektrické 

vlastnosti modelu je nutné poté změřit pomoci ́komerčně dostupné koaxiálni ́sondy DAK 

(SPEAG, Švýcarsko), porovnat s literaturou a staticky vyhodnotit. 

Zmińěné fantomy tkáni ́ se budou vytvářet v tekuté formě (ze směsi etanolu a vody). 

Kapalná forma fantomu byla zvolena z toho důvodu, aby se umožnilo snadno měnit 

pozice vkládaného fantomu nádoru.  
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4 Metody  

4.1 Modely dielektrických vlastností 

Závislost relativni ́ permitivity a elektrické vodivosti tkáni ́ je možné popsat pomoci ́

matematických modelů. Na základě odvozených parametrů dosazených do modelů lze 

vypočíst frekvenčni ́závislost v určeném rozsahu pro potřebnou tkáň.  

4.1.1 "Cole-Cole" model 

Základním modelem je tzv. "Cole-Cole" model [30][32], který umožnuje komplexní 

popis vlastnosti ́biologických tkání, které mají vliv na dielektrické parametry ve velkém 

frekvenčním rozsahu. Konstanty tohoto modelu byly experimentálně určeny a lze je najít 

v literatuře [57]. Tyto parametry se liši ́dle typu modelované tkáně. Cole-Cole model je 

popsán následujićím vztahem: 

𝜀�̂� = 𝜀∞ + ∑
𝜀𝑠 − 𝜀∞

1 + (𝑗𝜔𝜏𝑛)1−𝛼𝑛

𝑁

𝑛=1

+
𝜎𝑖

𝑗𝜔𝜀0
 (4.13) 

kde 𝜀∞ je dolni ́ limit, k němuž reálná složka komplexni ́ permitivity 𝜀′ při vysokých 

frekvencićh konverguje, N je stupeň Cole-Cole modelu, kde veličina 𝜀𝑠 je dielektrická 

konstanta, ve které se reálná část komplexni ́ permitivity 𝜀′ při niźkých frekvencićh 

neměni,́ 𝜏𝑛 je relaxačni ́časová konstanta, 𝛼𝑛 je parametr popisujići ́současné rozšiř́eni ́a 

sniž́eni ́maximálni ́imaginárni ́části komplexni ́permitivity 𝜀′′ v bodě relaxačnih́o času 𝜏 a 

𝜎𝑖  je statická iontová vodivost. 

4.1.2 Debyeův model 

Druhým modelem je zjednodušený Cole−Cole model, tzv. Debyeův model [30][32], 

který zanedbává některé parametry, je vyjádřen vztahem: 

𝜀�̂� = 𝜀∞ +
𝜀𝑠 − 𝜀∞

1 + 𝑗𝜔𝜏
 (4.14) 

kde 𝜏 je relaxačni ́čas,  který lze vypočíst dle následujícího vztahu: 

𝜏 =
1

2𝜋𝑓𝑟𝑒𝑙
 (4.15) 

kde frel je relaxačni ́frekvence dané látky. 

Po dosažení vzorce (4.15) do vzorce (4.14) získáváme vztah pro výpočet relativní 

komplexní permitivity závislé na frekvenci: 

𝜀�̂� = 𝜀∞ +
𝜀𝑠 − 𝜀∞

1 +
𝑗𝜔

2𝜋𝑓𝑟𝑒𝑙

 
(4.16) 
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V tabulce č. 4.1 jsou uvedeny jednotlivé parametry pro výpočet dielektrických vlastnosti ́

nádorové tkáně pomoci ́Cole-Cole modelu 1. řádu, které jsou převzaty z [57]. 

Tabulka č. 4.1: Jednotlivé parametry Cole-Cole modelu pro nádorovou tkáň dle [57]. 

𝜀∞(−) 𝜎 (S ∙ m−1) ∆𝜀1(−) 𝜏1(ps) 𝛼1(−) n 

9,058 0,8990 51,31 10,84 0,02 1 

Jelikož dielektrické parametry kožní a tukové tkáně byly převzaty z literatury [58], jejich 

výsledné frekvenční závislosti jsou prezentovány na obrázku č. 4.1. Dielektrické 

parametry nádorové tkáně v širokém frekvenčním spektru byly vypočteny s využitím 

“Cole-Cole“ modelu. Implementace modelu byla provedena v programu 

MATLAB 2020b, který byl použit také pro vykreslení grafů. 

 

Obrázek 4.1: Graf (vlevo) zobrazuje závislost relativní permitivity na frekvenčním pásmu, 
graf (vpravo) prezentuje závislost elektrické vodivosti na frekvenčním pásmu pro kožní, tukovou 

a nádorovou tkáň. 

V tabulce č. 4.2 jsou ukázané hodnoty dielektrických parametrů pro tři biologické tkáně 

na frekvenci 1,5 GHz – střed frekvenčního pásma. Právě k těmto hodnotám jsem se 

snažila docílit při výrobě fantomů. 

 Tabulka č. 4.2: Dielektrické parametry biologických tkaní na frekvenci 1,5 GHz. 

 Kožní tkáň Tuková tkáň Nádorová tkáň 

𝜀𝑟(−) 39,42 11,12 47,42 

𝜎𝑒(S ∙ m−1) 1,07 0,16 3,21 
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4.2 Metody výroby fantomů 

Relativní permitivita a elektrická vodivost jsou primární dielektrické vlastnosti tkání, 

které určují, jak bude daná látka interagovat s elektromagnetickým zářením. Tekutý typ 

fantomu byl vybrán pro moji bakalářskou práci díky jeho snadné přípravě, dostupnosti 

materiálů a umožnění snadného vkládaní a změně pozici fantomu nádoru v tukové tkáni. 

Dle odborné literatury [33] a na základě dostupných materiálů byl vytvořen niž́e popsaný 

metodický postup návrhu receptů a následně i postup výroby jednotlivých fantomů. 

Pro přípravu byla použita destilovaná voda (DV), slunečnicový olej (dále jen olej), 

chlorid sodný (NaCL), izoprylalkohol (IPA) od firmy Nanobala s.r.o. a propylenglykol 

(PG) od firmy PENTA s.r.o. Hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti byly 

změřené v celém frekvenčním pásmu od 10 MHz do 3 GHz. Cílem bylo dosáhnout 

odpovídajících hodnot dielektrických parametrů pro jednotlivé tkáně na střední frekvenci 

1,5 GHz – bod vysokého rozlišení obrazu s dostatečnou přesností. 

4.2.1 Hledání vhodných komponentů 

Nejprve byly změřeny dielektrické parametry jednotlivých látek potřebných pro přípravu 

tekutých fantomů: DV, olej, IPA (obrázek 5.1). Z grafů lze usuzovat, že látky mají velmi 

odlišné dielektrické vlastnosti: DV má vysoké hodnoty relativní permitivity a elektrické 

vodivosti, olej naopak velmi nízké. Jejich smícháním lze získat roztok o požadovaných 

dielektrických parametrech. 

4.2.2 Fantomy na bázi destilované vody  

První jako bázová složka byla zvolena destilovaná voda. Dle teoretických předpokladů 

její vysokou relativní hodnotu lze snížit pomocí látky s nízkou hodnotou relativní 

permitivity, tedy smíšením DV s olejem nebo izopropanolem. Díky tomu, že olej se 

v DV nerozpouští (voda je polární rozpouštědlo, olej má nepolární charakter, tím se 

vytváří rozhraní mezi vodou a olejem), byl použit IPA, který vodu dobře rozpustil. 

Nízkou hodnotu elektrické vodivosti dokáže zvýšit NaCl. Tím pádem pro přípravu 

fantomu byly použity: DV, IPA, NaCl.  

První krok: Stanovení závislostí dielektrických vlastností na přídavném objemu 

IPA. 

Do nádoby s DV byl postupně přidáván izopropylalkohol (IPA), tím se měnily poměry 

mezi DV a IPA, během experimentu hodnoty dielektrických parametrů byly změřeny na 

celém frekvenčním pásmu a následovně zaneseny do grafů (obrázky 5.2 a 5.3). 

Pomocí naměřených hodnot bylo stanoveno, že s přidáním většího množství IPA se 

lineárně snižuje relativní permitivita vzorku. Závislost relativní permitivity na přidaném 

objemu IPA je vyjádřena pomocí rovnice (5.1) a je znázorněna na obrázku 5.4. 

Druhý krok: Závislost dielektrických vlastností na přídavném NaCl. 

Jak už bylo zmíněno výše, ke zvýšení elektrické vodivosti je potřeba přidat NaCl. Do 

nádoby s DV se postupně přidávalo po 1 g NaCl, výsledné hodnoty dielektrických 

parametrů byly změřeny na celém frekvenčním pásmu (obrázky 5.5 a 5.6). Z grafů lze 

usuzovat, že NaCl lineárně zvyšuje elektrickou vodivost DV. Tato závislost je stanovena 

rovnicí (5.2) a je znázorněna na obrázku 5.7. 

Také bylo stanoveno, že NaCl snižuje hodnotu relativní permitivity, která je dána rovnicí 

(5.3) a je znázorněna na obrázku 5.7. S tím se taky byla potřeba počítat při výrobě 

výsledných vzorků. 
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Třetí krok: Složení fantomů 

Pomocí rovnic (5.1–5.3) lze odhadnout potřebný objem IPA či hmotnost NaCl tak, aby 

naměřené vzorky fantomů odpovídaly přibližně dielektrickým vlastnostem požadované 

tkáně na dané frekvenci 1,5 GHz. Upravené poměry jednotlivých látek určených pro 

vytvořeni ́kapalných  fantomů jsou uvedené v tabulce č. 5.1.  

Při práci byl použit krystalický chlorid sodný, tedy obyčejná kuchyňská sůl, proto pomocí 

vzorku (4.17) byly jednotky ml převedeny na g. 

𝑚 = 𝜌𝑙 ∙ 𝑉 (4.17) 

kde m (g) je hmotnost NaCl, 𝜌𝑙 (g/cm3) je hustota NaCl, která se rovná 2,163 (g/cm3) a 

V (cm3) je objem vypočítaný z tabulky č. 4.3. 

Podle tabulky byly vytvořeny fantomy kůže, tuku a nádoru. Potřebné objemy IPA a DV 

byly naměřeny pomocí odměrného válce, potřebná hmotnost NaCl byla navážena na 

analytických vahách. Látky byly smíchány a pečlivě promíchány, aby se dobře rozpustila 

kuchyňská sůl (NaCl). Pak jsem nechala směs vychladnout, protože při smíšení IPA a DV 

se uvolnila energie, tedy směs se zahřívala. Potom byly vzorky změřeny. Průběh 

dielektrických parametrů v závislosti na frekvenčním pásmu popisují grafy na obrázku 

5.8 – fantom kožní tkáně, obrázek 5.9 – fantom nádorové tkáně a obrázek 5.10 – fantom 

tukové tkáně (viz kapitola 5). 

U  receptu uvedeného v  tabulce č. 5.1 – fantom tuku č. 1, hodnota elektrické vodivosti 

neodpovídala potřebné hodnotě tukové tkáně člověka, které jsem se snažila docílit, 

protože složky (DV a IPA) mají vysokou elektrickou vodivost. Tím pádem byly 

navrhnuty další postupy úpravy a výroby fantomu tuku.  

Vzorek fantomu tuku č. 2.  

Použila postup dle literatury [59], ve které se vyráběl gelový fantomu tuku. S ohledem na 

to, že cílem této bakalářské práce je vyrobit tekutý fantom, v tomto případě byla 

vynechána složka želatiny, díky které by fantom ztuhl. Do vyrobeného fantomu tuku byl 

postupně přidán olej, tím byla snaha snížit hodnotu elektrické vodivosti vzorku. Olej se 

ve vzorku nerozpustil, po několika minutách se vytvořila emulze. Hned po intenzivnímu 

míchaní byly hodnoty dielektrických parametrů změřeny. Složení fantomu je uvedeno 

v tabulce č. 5.2 a jeho dielektrické parametry ve frekvenčním pásmu jsou zobrazeny na 

obrázku 5.11 (viz kapitola 5). 
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4.2.3 Fantom na bázi oleje a izopropanolu 

Vzorek fantomu tuku č. 3. 

Jelikož se nepodařilo snížit elektrickou vodivost destilované vody a tím získat potřebné 

hodnoty, zvolila jsem bázovou složkou pro další vzorek slunečnicový olej. Nízké hodnoty 

dielektrických parametrů oleje jsem se snažila zvýšit. Jak už bylo zmíněno výše, DV se 

v oleji nerozpustí, proto byl do oleje postupně přidán IPA, který by měl olej velmi dobře 

rozpustit. Během experimentu bylo stanoveno, že se v IPA nerozpustí více než 10 % oleje. 

Po několika minutách se začala vytvářet emulze. Obsah fantomu je uveden v tabulce 

č. 5.3 a jeho dielektrické parametry ve frekvenčním pásmu na obrázku 5.12 

(viz kapitola 5). 

4.2.4 Fantom na bázi oleje a propylenglykolu 

Vzorek fantomu tuku č. 4. 

Dle přečtené literatury [44], místo IPA byl dále použit pro přípravu fantomu 

propylenglykol (PG), protože rozpouští olej lépe. Nejprve v nádobě bylo smícháno 1:1 

oleje a PG, čím bylo ověřeno, že PG opravdu dokáže rozpustit olej. Hodnoty 

dielektrických parametrů byly změřené. Dále se za intenzivního míchání postupně 

přidávala DV, tím byla snaha zvýšit hodnoty relativní permitivity i elektrické vodivosti. 

Po každých 10 % přidaných DV byly výsledky změřeny a hodnoty následovně zaneseny 

do grafů prezentovaných na obrázku 5.13 (viz kapitola 5). Složení fantomu je uvedeno 

v tabulce č. 5.4. 
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4.3 Měření dielektrických vlastností vzorků  

4.3.1 Měřící systém 

Pro měřeni ́dielektrických vlastnosti ́vzorků fantomů v této bakalářské práci byla použita 

koaxiálni ́ odrazná sonda DAK-12 (Dielectric Assesment Kit) od firmy SPEAG 

(Schmid & Partner Engineering AG), která je zobrazena na obrázku 4.2.  

 
Obrázek 4.2: Koaxiální odrazná sonda DAK-12. 

Vzorky byly naměřeny ve frekvenčním pásmu od 10 MHz do 3 GHz. Sonda byla pomoci ́

koaxiálnih́o kabelu spojena s vektorovým analyzátorem obvodů (VNA) 

FieldFox N9923A, Keysight Technologies, USA. Pomoci ́VNA byl naměřen koeficient 

odrazu, který byl počítačem se softwarem DAK_2.2.0.584 od firmy SPEAG přepočit́án 

na dielektrické parametry: relativní permitivita a elektrická vodivost. Obrázek 4.3 ukazuje 

kompletni ́konfiguraci měřićih́o přiśtroje. 

 
Obrázek 4.3: Konfigurace přístroju při měření dielektrických parametrů vzorků. 

 

 



 28 

Sonda je připojena k vektorovému analyzátoru (VNA), který je schopen vyslat 

harmonickou vlnu o známé amplitudě a fázi do měřeného vzorku, sonda následně příjme 

a změři ́intenzitu a fázi odražené vlny. Koeficient odrazu 𝑆11 určuje poměr odražené vůči 

dopadajići ́vlně. Naměřený 𝑆11 se poté přepočítá na admitanci 𝑌𝐿 pomocí softwaru podle 

vzorce (4.18). Pak jde informace z analýzatoru do počit́ače [60].  Ve výsledku je graf, 

který ukazuje hodnoty relativní  permitivity a elektrické vodivosti pro různé frekvence. 

𝑆11 =
𝑌0 − 𝑌𝐿

𝑌0 + 𝑌𝐿
 

(4.18) 

kde 𝑌0 je charakteristická admitance. Admitance je frekvenčně závislá na komplexní 

permitivitě, kterou pak lze z ní vypočítat. 

Materiály, které se pomoci ́ této metody měři ́ by měly být nemagnetické, homogenni ́ a 

objem měřeného vzorku by  měl být větši ́než minimálni,́ uvedený v specifikaci měřici ́

sondy, aby nedocházelo k nežádouciḿ odrazům na jeho rozhrani ́[60].   

U tekutých fantomů se měření provádělo následovně: konec sondy byl úplně ponořen do 

vzorku a pozorovalo se, aby se nevytvářely žadné vzduchové bublinky, které by mohly 

výsledky měření pokazit. Po ustáleni ́ měřených dielektrických vlastnosti ́ vzorku bylo 

provedeno měření a výsledky byly uloženy do počítače. Tiḿto postupem bylo provedeno 

deset měřeni ́pro každý vzorek fantomu. 

4.3.2 Kalibrace měřicího přístroje   

Před každým měřeniḿ byla provedena kalibrace celého měřićih́o systému. Kalibrace je 

soubor činností, kterými se za referenčních podmínek stanoví vztah mezi hodnotami 

veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovanými 

etalonem [61]. Kalibrací se tedy ověří, s jakou odchylkou od skutečné hodnoty přístroj 

měří příslušnou veličinu [62]. Proto pro přesné měření musela být sonda kalibrována 

pomoci tzv. OSL (Open-Short-Load) kalibrace. 

Kalibrace se prováděla pomoci ́softwaru na počit́ači po kompletniḿ sestaveni ́celé měřići ́

aparatury a po pevné fixací pozice koaxiálnih́o kabelu a sondy. Během kalibrace a měřeni ́

se tato pozice nesměla měnit, pokud by došlo k pohybu sondy nebo koaxiálnih́o kabelu, 

bylo by potřeba provést kalibraci znovu. Do softwaru byl zadán frekvenčni ́rozsah měření 

dielektrických parametrů od 10 MHz do 3000 MHz, zvolila se kalibrace pomoci ́roztoku 

(0,1 mol/l roztok chloridu sodného) a zadala se jeho teplota. Solný roztok byl připraven 

navážením 4 g chloridu sodného na analytických vahách a jeho kvantitativním 

převedením do 700 ml destilované vody pomoci ́odměrného válce. Objem vzorku by měl 

být dostatečně velký, aby zajistil, že odrazy na okrajích vzorku nebudou významně 

ovlivňovat měření. Minimální objem vzorku závisí na frekvenci, velikosti sondy a 

dielektrických parametrech [60].  

Postup provádění kalibrace: Prvním krokem sonda se nechá vysílat do volného 

prostoru, v softwaru se stiskne tlačit́ko O (OPEN). Ve druhém kroku se přiloží pomoci ́

držáku na sondu vodivý pásek. Tento pásek udělá  zkratováni ́vnějših́o a vnitřnih́o vodiče 

koaxiálni ́ sondy. V softwaru se stiskne tlačit́ko S (SHORT). Posledniḿ krokem je 

ponořeni ́sondy do předem připraveného 0,1 roztoku NaCl. Celý konec sondy musel být 

ponořen do roztoku a pod sondou se nesměla nacházet žádná vzduchová bublina. 

V softwaru se stiskne tlačit́ko L (LOAD).  Po tomto kroku je kalibrace ukončená. 
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4.4 Vyhodnocení naměřených dat  

Soubory XLSX vyexportované z měřićih́o systému byly zpracovány v programu 

MATLAB 2020b. U každého vzorku byly naměřeny hodnoty relativní permitivity a 

elektrické vodivosti 10krát, dále z naměřených hodnot byly vypočítaný průměrné 

hodnoty dielektrických vlastností podle vzorku (4.19) [63] a standardni ́nejistota typu A 

podle vzorku (4.20) [63]: 

�̅� =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
 (4.19) 

kde �̅� je průměrná hodnota, n je počet hodnot, 𝑥𝑖 je naměřená hodnota.  

Standardni ́ nejistota typu A je určena statistickým zpracováním série nezávislých 

opakovaných měřeni,́ při počtu měřeni ́většiḿ nebo rovném deseti, za stejných podmińek 

měřeni.́ Vypočtena je jako směrodatná odchylka z výběrového průměru naměřených 

hodnot. 

𝑈𝐴 = √
1

𝑛(𝑛 − 1)
∙ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1
 (4.20) 

Standartni ́nejistota typu B byla určena specifikací sondy DAK-12 od firmy SPEAG na 

základě údajů v technickém listu  [64].  

Kombinovaná standardni ́ nejistota typu C je určena geometrickým součtem standardni ́

nejistoty typu A a standardni ́nejistoty typu B vypočítá se podle vztahu (4.21) [63]: 

𝑈𝐶 = √𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2 (4.21) 

Vynásobením 𝑈𝐶   koeficientem 𝑘𝑟 = 2 lze rozšiř́it interval na 95 % pravděpodobnost a 

vzniká rozšiř́ená kombinovaná nejistota typu C.  𝑈𝐶  je znázorněna na grafech 

jednotlivých vzorků fantomů a je uváděna také u výsledků v tabulkách v kapitole 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

5 Výsledky  
Pomocí navrženého postupu výroby tekutých fantomu, který je popsán v kapitole 4.2, 

bylo vytvořeno celkem 7 kapalných fantomů. U jednotlivých fantomů byly změřeny 

hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 10krát na frekvenčním pásmu od 

10 MHz do 3 GHz. Pak hodnoty byly zprůměrovány, rozšířeny na nejistotu typu C a 

výsledky porovnány s dostupnou literaturou. Teoretické a naměřené hodnoty byly 

vynesené do tabulek i grafů. 

5.1 Dílčí výsledky postupu výroby fantomu 

Dielektrické parametry některých látek 

Na obrázku 5.1 jsou grafy, které ukazuji průběhy dielektrických parametrů destilované 

vody, izopropanolu a oleje v závislosti na frekvenčním pásmu. 

  
Obrázek 5.1: Grafické znázornění hodnot relativní permitivity 𝜀𝑟   (vlevo) a elektrické vodivosti 

𝜎𝑒 (vpravo) bázových složek fantomu v závislosti na frekvenčním pásmu. 
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Závislostí dielektrických parametrů na přídavném objemu IPA 

Na obrázku 5.2 a 5.3 jsou zobrazeny průběhy dielektrických parametrů různých 

procentuálních zastoupení složek izopropanolu v destilované vodě. 

 
Obrázek 5.2: Naměřená relativní permitivita vzorků s různým obsahem IPA v DV. 

 

Obrázek 5.3: Naměřená elektrická vodivost vzorků s různým obsahem IPA v DV. 
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Lineární závislost (lineární regrese) relativní permitivity na přídavném objemu IPA je 

dána vztahem: 

𝑦 = −0,7734𝑥 + 80,287 (5.1) 

kde -0,7734 a 80,287 jsou parametry přímky lineární regrese, byly určeny pomoci metody 

nejmenších čtverců, y je výsledná hodnota relativní permitivity a x je procentuální 

zastoupeni IPA v DV. 

  
Obrázek 5.4: Lineární závislost relativní permitivity (vlevo) a nelineární závislost elektrické 

vodivosti (vpravo) na přídavném objemu IPA, kde 𝜑(IPA) je objemové procento IPA v DV. 
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Závislost dielektrických vlastností na přídavném NaCL. 

Na obrázku 5.5 a 5.6 jsou zobrazeny průběhy dielektrických parametrů různých 

procentuálních zastoupení složek NaCl v destilované vodě. 

 
Obrázek 5.5: Naměřená relativní permitivita vzorků s různým obsahem NaCl v DV. 

 

 
Obrázek 5.6: Naměřená elektrická vodivost vzorků s různým obsahem NaCl v DV. 



 34 

Z naměřených dat bylo zjištěno, že hodnota relativní permitivity lineárně klesala 

s přidáním většího množství NaCl, a hodnota elektrické vodivosti naopak lineárně 

stoupala. 

Lineární závislost (lineární regrese) relativní permitivity na přídavném objemu NaCl je 

dána vztahem: 

y = -7,7229x + 79,191 (5.2) 

kde -7,7229 a 79,191 jsou parametry přímky lineární regrese, byly určeny pomoci metody 

nejmenších čtverců, y je výsledná hodnota relativní permitivity a x je objemové procento 

NaCl v DV. 

Lineární závislost (lineární regrese) elektrické vodivosti na přídavném objemu NaCl je 

dána vztahem: 

y = 3,4508x + 0,788 (5.3) 

kde 3,4508 a 0,788 jsou parametry přímky lineární regrese, byly určeny pomoci metody 

nejmenších čtverců, y je výsledná hodnota elektrické vodivosti a x je objemové procento 

NaCl v DV. 

  
Obrázek 5.7: Lineární závislost relativní permitivity (vlevo) a elektrické vodivosti (vpravo) na 

přídavném NaCl, kde 𝜑(IPA) je objemové procento NaCl v DV 
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5.2 Vyrobené vzorky fantomů  

V následujících tabulkách jsou uvedené poměry mezi jednotlivými složkami pro přípravu 

fantomů napodobujících biologické tkáně. 

Tabulka č. 5.1: Přibližná objemová procenta jednotlivých látek použitých při přípravě tekutých 

fantomů.  

 IPA (%) DV (%) NaCL (%) 

Fantom nádoru 39,00 60,00 1,00 

Fantom kůže 51,80 47,85 0,35 

Fantom tuku č.1  87,00 13,00 0,00 

Tabulka č. 5.2: Přibližná objemová procenta jednotlivých látek použitých při přípravě tekutého 

fantomu tuku č. 2. 

 DV (%) Olej (%) IPA (%) 

Fantom tuku č. 2 11 9 80 

Tabulka č. 5.3: Přibližná objemová procenta jednotlivých látek použitých při přípravě tekutého 

fantomu tuku č. 3. 

 Olej (%) IPA (%) 

Fantom tuku č. 3 10 90 

Tabulka č. 5.4: Přibližná objemová procenta jednotlivých látek použitých při přípravě tekutých 
fantomů tuku č. 4 a č. 5. 

 Olej (%) PG (%) DV (%) 

Fantom tuku č. 4 45 45 10 

Fantom tuku č. 5 40 40 20 
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5.2.1 Fantom kožní tkáně   

Podle tabulky č. 5.1 byl vyroben fantom kůže, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.8. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle grafů 

na obrázku 4.1. 

  
Obrázek 5.8: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 

vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu kůže s literaturou. Naměřené hodnoty jsou prezentované 

s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.5 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu kůže rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické kožní tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.5: Dielektrické vlastnosti fantomu kůže (hodnota je rozšířena na nejistotu typu C) 

pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická 

kožní tkáň 
Vyrobeny fantom kůže 

1 
𝜀𝑟  (−) 40,95 41,30±0,75 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,90 0,59±0,02 

1,5 
𝜀𝑟  (−) 39,42 39,35±0,71 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 1,07 1,04±0,03 

2 
𝜀𝑟  (−) 38,55 37,39±0,67 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 1,27 1,63±0,04 
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5.2.2 Fantom nádorové tkáně   

Podle tabulky č. 5.1 byl vyroben fantom nádoru, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.9. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle 

obrázku 4.1. 

  
Obrázek 5.9: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 

vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu nádoru s literaturou. Naměřené hodnoty jsou 

prezentované s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.6 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu nádoru rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické nádorově tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.6: Dielektrické vlastnosti fantomu nádoru (hodnota je rozšířena na nejistotu typu C) 

pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická nádorová 

tkáň 
Vyrobeny fantom nádoru 

1 
𝜀𝑟  (−) 52,19 51,50±0,86 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 1,57 1,77±0,05 

1,5 
𝜀𝑟  (−) 47,42 47,80±0,41 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 2,39 2,30±0,06 

2 
𝜀𝑟  (−) 42,88 44,38±0,39 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 3,21 2,86±0,08 
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5.2.3 Fantom tukové tkáně 

Podle tabulky č. 5.1 byl vyroben fantom tuku č. 1, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.10. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle 

obrázku 4.1. 

VZOREK FANTOMU TUKU Č. 1 

  
Obrázek 5.10: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 
vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu tuku č. 1 s literaturou. Naměřené hodnoty jsou 

prezentované s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.7 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu tuku č. 1 rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické tukové tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.7: Dielektrické vlastnosti fantomu tuku č.1 (hodnota je rozšířena na nejistotu typu 

C) pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická 

tuková tkáň 
Vyrobeny fantom tuku č.1 

1 
𝜀𝑟  (−) 11,30 15,17±0,27 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,12 0,45±0,01 

1,5 
𝜀𝑟  (−) 11,12 11,86±0,21 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,16 0,68±0,02 

2 
𝜀𝑟  (−) 10,95 9,86±0,18 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,21 0,83±0,02 
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VZOREK FANTOMU TUKU Č. 2 

Podle tabulky č. 5.2 byl vyroben fantom tuku č. 2, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.11. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle 

obrázku 4.1. 

  
Obrázek 5.11: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 
vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu tuku č. 2 s literaturou. Naměřené hodnoty jsou 

prezentované s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.8 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu tuku č. 2 rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické tukové tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.8: Dielektrické vlastnosti fantom tuku č.2 (hodnota je rozšířena na nejistotu typu 

C) pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(𝐺𝐻𝑧) 
 

Biologická 

tuková tkáň 
Vyrobeny fantom tuku č. 2 

1 
𝜀𝑟  (−) 11,30 14,60±0,30 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,12 0,43±0,01 

1,5 
𝜀𝑟 (−) 11,12 11,45±0,24 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,16 0,65±0,02 

2 
𝜀𝑟  (−) 10,95 9,45±0,23 

𝜎𝑒 (S ∙ m−1) 0,21 0,80±0,03 
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VZOREK FANTOMU TUKU Č. 3 

Podle tabulky č. 5.3 byl vyroben fantom tuku č. 3, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.12. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle 

obrázku 4.1. 

  
Obrázek 5.12: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 
vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu tuku č. 3 s literaturou. Naměřené hodnoty jsou 

prezentované s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.9 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu tuku č. 3 rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické tukové tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.9: Dielektrické vlastnosti fantomu tuku č. 3 (hodnota je rozšířena na nejistotu typu 

C) pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická 

tuková tkáň 
Vyrobeny fantom tuku č. 3 

1 
𝜀𝑟  (−) 11,30 5,48 ±0,11 

𝜎𝑒  (S ∙ m−1) 0,12 0,25±0,01 

1,5 
𝜀𝑟 (−) 11,12 4,44 ±0,09 

𝜎𝑒  (S ∙ m−1) 0,16 0,28±0,01 

2 
𝜀𝑟  (−) 10,95 3,99 ±0,08 

𝜎𝑒  (S ∙ m−1) 0,21 0,30±0,01 
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VZOREK FANTOMU TUKU Č. 4 

Podle tabulky č. 5.4 byl vyroben fantom tuku č. 4, dielektrické parametry byly změřené 

10krat na celém frekvenčním pásmu, dále hodnoty byly zprůměrovány a rozšířeny na 

nejistotu typu C. Závislosti dielektrických parametru na frekvenčním pásmu jsou uvedeny 

na obrázku 5.13. Výsledky jsou grafické porovnány s teoretickými hodnotami podle 

obrázku 4.1. 

  
Obrázek 5.13: Grafické porovnání naměřených hodnot relativní permitivity (vlevo) a elektrické 
vodivosti (vpravo) vyrobeného fantomu tuku č. 4 s literaturou. Naměřené hodnoty jsou 

prezentované s vypočítanou nejistotou typu C. 

V tabulce č. 5.10 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu tuku č. 4 rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické tukové tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.10: Dielektrické vlastnosti fantomu tuku č. 4 s 10 % DV (hodnota je rozšířena na 

nejistotu typu C) pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická 

tuková tkáň 
Vyrobeny fantomu tuku č. 4 

1 
𝜀𝑟(−) 11,30 6,67 ±0,23 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,12 0,11±0,01 

1,5 
𝜀𝑟(−) 11,12 5,96 ±0,20 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,16 0,18±0,01 

2 
𝜀𝑟(−) 10,95 5,40 ±0,17 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,21 0,25±0,02 
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VZOREK FANTOMU TUKU Č. 5 

V tabulce č. 5.11 jsou porovnány hodnoty relativní permitivity a elektrické vodivosti 

vyrobeného fantomu tuku č. 5 rozšířené na nejistotu typu C a hodnoty dielektrických 

parametru biologické tukové tkáně dle [58] pro tři různé frekvence. 

Tabulka č. 5.11: Dielektrické vlastnosti fantomu tuku č. 5 s 20 % DV (hodnota je rozšířena na 
nejistotu typu C) pro tři různé frekvence. 

Frekvence 

(GHz) 
 

Biologická 

tuková tkáň 
Vyrobeny fantom tuku č. 5 

1 
𝜀𝑟(−) 11,30 12,49 ± 0,31 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,12 0,16±0,01 

1,5 
𝜀𝑟(−) 11,12 11,38 ±0,28 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,16 0,31±0,02 

2 
𝜀𝑟(−) 10,95 10,39 ±0,28 

𝜎𝑒(𝑆 ∙ 𝑚−1) 0,21 0,46±0,04 
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6 Diskuse  
Cílem této práce bylo navrhnout, vyrobit a dále ověřit fantom lidského prsa, který bude 

využit pro testováni ́ systémů detekce nádoru pomoci ́ mikrovlnného zobrazování 

(UWB radar). Fantom se skládá celkem ze dvou tkání, které mají největší zastoupení 

v lidském prsu – tkáň kůže a tuku. Dále byl také vyroben fantom nádorové tkáně. V rámci 

řešení bakalářské práci se podařilo vyrobit tekuté fantomy, které mají téměř identické 

dielektrické parametry (relativní permitivita a elektrická vodivost), jako uvažované 

biologické tkáně. Parametry byly sledovány na frekvenci 1,5 GHz (střed měřeného 

frekvenčního pásma). 

Navrhování tekutých fantomů bylo velmi komplexni ́činnosti ́a časové náročné, protože 

obsahovalo mnoho jednotlivých kroků. Každý dílčí výsledek (vzorek) bylo nutné nechat 

ustálit a vychladnout na pokojovou teplotu. Celkem bylo vytvořeno a proměřeno přes 

50 vzorků. Na konci byl navrhnut postup výroby tekutých fantomů tzv. „recepty“, aby 

bylo možné vzorky vyrábět za stejných podmińek a stejným způsobem. Samotná výroba 

tekutých fantomů byla jednoduchá. 

Velmi přesné hodnoty dielektrických parametrů (relativní permitivita a dielektrická 

vodivost) mají fantomy na bázi destilované vody. Vysokou hodnotu relativní permitivity 

DV se podařilo snížit pomocí přidání izopropanolu, protože má nízké dielektrické 

vlastnosti, hodnota elektrické vodivosti směsi se zvyšovala přidáním NaCl. Tímto 

způsobem byly připraveny celkem 3 vzorky fantomů: fantom kůže, tuku a nádoru. 

Odchylka relativní permitivity mezi vyrobeným fantomem kůži a kožní tkáni je 

0,07 (0,2 %), odchylka elektrické vodivosti je 0,03 S/m (2 %). Odchylka relativní 

permitivity mezi vyrobeným fantomem tuku a tukové tkáni je 0,38 (0,8 %), odchylka 

elektrické vodivosti je 0,09 S/m (3,7 %). Naměřené hodnoty leži ́ v 95 % intervalu 

rozšiř́ené nejistoty C (k = 2). Na zaklade toho lze říct, že dielektrické parametry 

vyrobeneho fantomu kůže a tuku jsou velmi podobné hodnotám příslušných biologických 

tkaní. Fantomy také splňovaly podmínku homogenity, která je v rámci mé bakalářské 

práci velmi důležitá. U fantomu tuku č. 1 se nepodařilo smícháním DV a IPA dosáhnout 

ani přibližně potřebné hodnoty elektrické vodivosti, odchylka se rovnala 0,52 S/m 

(325 %). Tuková tkáň má největší zastoupení v lidském prsu, proto bylo nutné tuto chybu 

minimalizovat. 

Z obrázku 5.1 lze usuzovat, že olej má velmi nízké dielektrické vlastnosti oproti DV a 

IPA. Z toho důvodu vysoké hodnoty elektrické vodivosti DV a IPA jsem se snažila snížit 

pomocí přidání oleje do směsi složky. Postupovala jsem podle vědeckého článku [59], ve 

kterém je popsán postup výroby gelového fantomu tuku. V článku se v určitém poměru 

míchaly složky DV, IPA a oleje, želatina nebyla použita, aby fantom neztuhl. Do 

vyrobeného fantomu tuku č.1 dle tabulky č. 5.1 jsem postupně přidávala olej. Olej se ve 

vzorku nerozpustil, po několika minutách se vytvořila emulze. Naměřena hodnota 

elektrické vodivosti neodpovídala potřebné hodnotě tukové tkáně, odchylka se rovnala 

0,49 S/m (306 %). Proto bylo nutné změnit složení fantomu tak, aby byla zachovaná 

podmínka homogenity vyrobeného vzorku a dielektrické parametry byly přesnější. 
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Dalším krokem jsem se snažila vyrobit fantom na bázi oleje. Hodnoty dielektrických 

parametrů se zvyšovaly pomocí přidání izopropanolu, který by měl olej dobře rozpustit. 

Byl proveden experiment, do oleje se postupně přidávalo určité množství IPA. Po každém 

přidání se vzorek nechal ustálit po dobu 2 minut, tím jsem sledovala homogenitu směsi. 

Bohužel se v IPA nerozpustilo více než 10 % oleje, začala se vytvářet emulze. Hodnoty 

dielektrických parametrů fantomu č. 3 se velmi liší od potřebných teoretických hodnot, 

výsledky lze pozorovat v tabulce č. 5.9. Odchylka relativní permitivity se rovnala 

6,68 (600 %), a elektrické vodivosti 0,12 (75 %), proto fantom tuku č. 3 nelze použít pro 

přípravu fantomu prsa. 

Pro lepší mísitelnost oleje v daném roztoku byla použita látka propylenglykol. Prvním 

krokem bylo namícháno 1:1 oleje a PG, tím bylo ověřeno, že PG dokázal rozpustit olej, 

směs zůstala homogenní. Dielektrické parametry vzorku byly změřeny a zaneseny 

do grafů (viz obrázek 5.13). Na grafu lze pozorovat, že tato hodnota relativní permitivity 

je velmi nízká, proto dále byla postupně přidána složka DV, která by měla tento parametr 

zvýšit. Byly vybrány dva vzorky fantomů, jejich dielektrické vlastnosti na střední 

frekvenci 1,5 GHz jsou zaneseny do tabulek č. 5.10 a 5.11. Z tabulky č. 5.10 lze usuzovat, 

že fantom tuku č. 4 má hodnotu elektrické vodivosti velmi blízkou požadované hodnotě 

biologické tukové tkáni, odchylka je 0,02 S/m (12,5 %). Avšak relativní permitivita 

fantomu se velmi liší od teoretické hodnoty, odchylka je 5,16 (464 %).  

Dielektrické parametry fantomu tuku č. 5 dle tabulky č. 5.11 nejvíc vyhovují potřebným 

hodnotám biologické tukové tkáně.  Odchylka relativní permitivity se rovná 0,26 (2 %). 

Elektrickou vodivost se podařilo snížit oproti elektrické vodivostí fantomu tuku č. 1. 

Odchylka se tedy rovná 0,15 S/m (94 %). Tato hodnota není přesná, ale přibližná, 

odchylka od teoretické hodnoty tukové tkáně je akceptovatelná v rámci mé bakalářské 

práce.  Díky tomuto fantom tuku č. 5 byl dále použit pro výrobu fantomu lidského prsa.  

Dále jednotlivé fantomy byly nality do 3D plastového modelu, který je určen pro 

tvarování zjednodušeného anatomického modelu prsa člověka. Model se skládal ze dvou 

vrstev, do kterých bylo umožněno nalití tekutých vzorků fantomů. První vrstva byla 

určena pro fantom kůže, vnitřní vrstva pro fantom tuku. Také byl vytvořen model 

v podobě koule, který reprezentoval nádorovou tkáň. Tento model byl umístěn uvnitř 

tukové tkáně na přesně určitá místa. Tím pádem, byl vytvořen zjednodušený fantom 

lidského prsa pro testováni ́systému detekce nádoru. 

Fantom byl dále použit pro testování diagnostického systému, který vznikl v rámci 

realizace bakalářské práce [65]. Systém pracuje na principu využití širokopásmového 

UWB radaru. V práci je popsaná konfokální metoda radarového zobrazování, která byla 

použita a která umožňuje detekci rakoviny prsu.  Ukázka měření je zobrazena na 

obrázku 6.1. Výsledky byly zpracovány pomocí rekonstrukčního algoritmu GUI [65], 

který rekonstruuje pozice fantomu nádoru. Některé výsledky jsou uvedeny na 

obrázku 6.2. Z výsledků práce [65] je patrné, že takto vytvořeny fantom lze použít pro 

detekce rakoviny prsa. 
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Obrázek 6.1:  Měření pomoci radarové metody. 

 

  
Obrázek 6.2: Pozice fantomu nádoru získané z měření a reálné umístění fantomu. 
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7 Závěr  
Celkem bylo vytvořeno 7 tekutých fantomů, z nichž byly vybrány 3 vzorky, které 

splňovaly danou toleranci dielektrických parametrů pro kožní, tukovou a nádorovou tkáň. 

Fantom kůže a nádoru je složen z destilované vody, izopropanolu a chloridu sodného. Pro 

přípravu fantomu tukové tkáně byl použít propylenglykol, olej a destilovaná voda. 

Fantomy byly primárně navrženy pro frekvenci 1,5 GHz. 

Dále jednotlivé fantomy byly nality do 3D plastového modelu, který je určen pro 

tvarování zjednodušeného anatomického modelu prsa člověka. Fantom prsa má 

dvouvrstvou strukturu, která napodobuje dielektrické parametry kůže a tuku, tedy 

vyrobený fantom odpovid́á reálným vlastnostem lidského prsa z hlediska anatomického 

uspořádáni ́ hlavnićh vrstev tkáni ́a dielektrických parametrů jednotlivých biologických 

tkaní. Fantom prsa umožňuje vkládáni ́kulového fantomu nádorové tkáně.  

Tím pádem, byl vytvořen zjednodušený fantom lidského prsa pro testováni ́ systému 

detekce nádoru pomoci ́širokopásmového (UWB) radaru, který plní svou funkci. 
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https://dspace.cvut.cz/handle/10467/80713 

 



 51 
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