
Cílem práce bylo vytvoření katalogu antén, který by usnadnil tvorbu modelů antén v Antenna Toolbox for 
MATLAB (AToM). Katalog se stará o sestavení geometrického modelu antény z geom. primitiv a 
booleovských operací. Tvorba primitiv i booleovské operace jsou součástí AToMu, katalog je jen musí 
zavolat ve správném pořadí a se správným nastavením. Napájení antén a roviny symetrie nejsou řešeny.

U bakalářské práce, která se zabývá anténami, bych v úvodu čekal vysvětlení toho, co to anténa je, k čemu 
slouží a jaké jsou její základní parametry. Navazovat by měl přehled použitých antén s popisem toho, jak se 
v těchto parametrech antény navzájem liší. Toto jsem v práci nenašel. Informace, že antény je možno 
provozovat v automobilech, budovách, lodích a letadlech, myslím dnes nikoho neobohatí. Teoretických 
poznatků k anténám je v práci málo a uživateli programu nejsou ukázány vůbec.

Z celkem 14 stran teoretického úvodu je 5 stran věnováno anténám, které program neobsahuje. Naproti tomu
z celkového počtu 27 antén chybí k 6 z nich teoretický popis, k dalším třem chybí JAKÝKOLIV popis a 8 
antén považuji za zbytečné. Více viz Další výhrady k textu a Přehled antén.

Zdrojů, ze kterých autor čerpal, není mnoho. K samotné tvorbě kódu není třeba literatury příliš, ovšem 
teoretickému úvodu by jí více prospělo. Odkaz na zdroj literatury [4] jsem v textu nenalezl. Citace zdrojů [5-
14] nejsou uvedeny podle normy ČSN ISO 690.

Program na první pohled funguje, ale v jeho pozadí se dějí „nepěkné věci“. Nejsou správně ošetřeny všechny
neplatné kombinace rozměrů, které pak způsobí neřízený pád aplikace. Správně by měly být ošetřeny i ty 
kombinace, při nichž program nezhavaruje, ale anténa již nevypadá, jak bylo zamýšleno. Více viz Výhrady 
ke kódu.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení 50 bodů.

Další výhrady k textu

• Některé názvy antén jsou v kapitole 4 uvedeny pouze česky, v programu pak pouze anglicky.
• V textu se vyskytují podivné fráze jako "s přednastavenou defaultní hodnotou", "na základě volby uživatele je 

zvolena požadovaná anténa s parametry, které si zvolí sám uživatel", "nejjednodušší ukázkou ukázky vytvoření 
flíčkové antény...".

• Obrázek 1.1.5 má popisovat drátové smyčky, přitom je zde okótována šířka.
• V obrázcích 4.1.4 a 4.2.9 ukazuje šipka jen polovinu skutečného úhlu angle. Správně je obr. 4.2.10. 
• Na str. 23 se píše o tom, že je možno nastavit posun středu obdélníku, v kódu se tato možnost nenachází. Obecně se

posun nachází jen u 6 antén (proč?).
• Antény popisované v následujících kapitolách se v programu nenacházejí: 1.1.4 Šroubovicová anténa, 1.2 

Trychtýřové antény, 1.3.1 Flíčková anténa s obdélníkovou plochou, 1.4 Reflektorové antény
• Srovnání katalogů antén podle počtu modelů a podpory cílového SW považuji za povrchní. Rozdíly lze vidět už jen

shlédnutím krátkých videí. Např. Antenna Magus umožňuje antény filtrovat podle dosažitelného zisku, 
kmitočtového pásma, polarizace, atd. Dokáže dělat syntézu podle požadavků nebo odhadovat parametry před 
samotnou analýzou. HFSS má pouze syntézu podle kmitočtu, nemá filtraci antén dle parametrů. Antenna Toolbox 
od Mathworks pak pouze vyrábí geometrické tvary (stejně jako AntennaCatalogue pro AToM). Cena 1700 EUR 
ovšem není jen za katalog antén, ale za celý toolbox včetně např. řešiče MoM.

Přehled antén

Název antény v programu Teorie v kap. Popis v kap. Anténa je zbytečná, protože...

bowtie 1.3.3 4.2.5 speciální případ bowtieR (arc=0)

bowtieR 1.3.3 4.2.6

chiralSplitRingResonator

circularLoop 1.3 4.2.4 speciální případ circularlyBendedDipole (angle=0)

circularMicrostrip 1.3.2 4.2.10

circularlyBendedDipole 4.2.8

dipole 1.1.1 4.1.1 jeden klik na ikonu "New Line" v DesignVieweru

egyptianAxeDipole 1.1.2 4.2.7

ellipse 4.2.2 jeden klik na ikonu "New Ellipse" v DesignVieweru

foldedDipole 4.2.17

franklinAntenna 4.2.15



Název antény v programu Teorie v kap. Popis v kap. Anténa je zbytečná, protože...

linearTaperedSlot 1.3.4 4.2.13

loop 1.1.5 4.1.3 jeden klik na ikonu "New Ellipse Arc" v DesignVieweru

meanderAntenna 1.3.5 4.2.12

monopole 1.1.3 4.1.5

patchAntennaWithLprobe

patchWithUslot 1.3.7 4.2.16

rectangle 1.3 4.2.1 jeden klik na ikonu "New Rectangle" v DesignVieweru

sphericalCapLoadedDipole 1.1.2 4.1.4

spiral

splitRingResonator 4.2.11 speciální případ splitRingResonator2 (nRings=3)

splitRingResonator2 4.2.11

squareloop 1.1.5 4.2.3

twoDipoles 1.1.1 4.1.2 jedná se o dva dipóly.. tjn. 2 kliky "New Line" v DesignVieweru

unotchedLoop 4.2.9

vivaldiMicrostrip 1.3.6 4.2.14 

yagiUda 1.1.6 4.1.6

Výhrady ke kódu

• V splitRingResonator jsou štěrbiny v prstencích tvořeny odečtením obdélníka. Hrany štěrbin tak nejsou kolmé na 
prstenec a pro větší mezery width3 se dá říci, že program nefunguje. Správně by se měl použít přímo výřez v elipse 
jako u antény circularlyBendedDipole.

• Postup vytváření splitRingResonator2 je navržen nevhodně, obdélníky se odečítají od neexistujících nebo již od 
jednou vyříznutých prstenců. Pro výchozí nastavení (4 prstence) bylo pro vytvoření 3 štěrbin použito 9 obdélníků!

• Anténa squareLoop obsahuje pouze překrývající-se obdélníky, které jsou pro následnou analýzu nepoužitelné. 
Podobně je na tom egyptianAxeDipole, kde je však sjednocení zakomentováno (problém se sjednocením?).

• Autor patřičně neošetřil cesty k souborům (fullfile), takže jeho program na jiném operačním systému než 
Windows ihned po startu spadne.

• Po výběru jiného typu antény je třeba smazat volby původní antény (length, width, ...) a zobrazit nové. Místo 
mazání ovšem program staré grafické prvky překryje prázdným textovým polem a novými prvky. Počet grafických 
prvků v okně tak při změně vybrané antény stále narůstá, po prohlédnutí všech 27 antén je v okně 367 graf. prvků!

• V kódu se zbytečně kontroluje, jestli položky editboxů 'string' náhodou neobsahují číslo. Kontroly 
uživatelských vstupů jsou nedostatečné (viz Neošetřeno). V případě těch, které tam jsou, program spadne 
neočekávaným způsobem vlivem chybějících dat v controller.notification.antennaCatalogue. 

• Katalog údajně podporuje zadávání hodnot prostřednictvím proměnných toolboxu AToM. Kontroly vstupů však 
toto nezohledňují a v případě použití proměnné s nevhodnou hodnotou program nekontrolovaně spadne.

• U circularlyBendedDipole je položka "angle (rad)", ale jednotka za editačním polem je "[m]".
• Přepis hodnoty iterační proměnné uvnitř cyklu je velmi špatný zvyk (splitRingResonator2.m).

Neošetřeno

• jakékoliv záporné hodnoty jsou bez upozornění považovány za kladné
• chiralSplitRingResonator: distance > rout
• circularLoop: radius == width
• circularMicrostrip: radius < depth
• circularlyBendedDipole, egyptianAxeDipole, sphericalCapLoadedDipole: pro předdefinované výrazy "x/360*2*pi"

validace nefunguje
• ellipse: a > 2*pi, sA > 2*pi
• foldedDipole: widthStrip > length, widthStrip > width/2
• meanderAntenna: width >= length/2
• monopole: pokud N není celé číslo
• patchWithUslot: lengthS < space < widthS
• unotchedLoop: radius < (width1 + width2)


