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Abstrakt 

Hlavní náplní této diplomové práce je popis programu návrh elektricky malé smyčkové 

antény v programu COMSOL Multiphysics. Tento program je stručně popsán jeho minulost i 

současnost a také je detailně rozebrán RF modul, který je hlavním nástrojem při tvorbě antén a 

elektromagnetických prvků. 

Realizace modelu a simulace antény samotné probíhala ve více fázích. Byl proveden 

návrh antény, tvorba modelu a poté simulace v programu. Hlavní výstup této práce je RF model 

magnetické smyčkové antény včetně simulace jejího blízkého a vzdáleného pole. Dalším 

výstupem je stručná příručka k programu, která bude uživatele nejen informovat o možnostech 

programu, ale také mu úspěšně pomůže navrhovat jakýkoliv typ antén, které bude zapotřebí. 

Přínosem této diplomové práce je především příručka, která je svým rozsahem a 

popisem první svého druhu kompletně v českém jazyce. A také RF model tvořené antény, který 

je k dispozici pro všechny uživatele programu COMSOL Multiphysics.    
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Abstract 

The main content of this thesis is a description of electrically small loop antenna in the 

COMSOL Multiphysics program. Then is program briefly described, its past and present, also is 

discussed in detail RF module, which is the main tool in the creation of antennas and 

electromagnetic elements. 

Model implementation and simulation of the antenna itself  proceeded in several stages. 

At first was been realized antenna design, then model building and after all steps simulation of 

near and far field of antenna in program. Another outcome is a brief guide to the program that 

will not only inform the user about the possibilities of the program, but also will help him to 

successfully design any type of antennas that will be needed. 

The contribution of this thesis is primarily manual, which is first of its scope and 

description of its kind completely in Czech language. Next contribution of thesis is the RF 

model of antenna, which is avaliable to all users of COMSOL Multiphysics. 

Key words 

Near field, COMSOL Multiphysics, Electrically small loop antenna, Magnetic loop 

antenna, MLA, Antenna modelling, Practical guide, Radio connection, RF module, Simulation, 

Simulation of antenna gain, Far field  
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 C F Kapacita 

 f Hz Frekvence 

 Ga dBi Absolutní zisk 
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A  m
2 

Plocha smyčky 

b m Průměr vodiče smyčky 

l m Délka 1° smyčky  

π - Koeficient pi 
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CAD Computed Aided Design Počítačový podporovaný design  
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COMSOL Computer solutions Počítačová řešení (název firmy) 

CTRL Control Kontrol 

DV Long waves (High frequency) Dlouhé vlny 

EBM Equation based modelling Modelování na bázi rovnic 

EMW Elecromagnetic waves Elektromagnetické vlny 

GUI Graphical User Interface Grafické uživatelské rozhraní 

MEMS Micro Electric Mechanical Systém Mikro elektromechanický systém 

MLA Magnetic Loop Antenna Magnetická smyčková anténa 

MPI Message Passing Interface Rozhraní předávání zprávy 

OK All Corect Vše v pořádku 

PEC Perfect Electric Conductor Perfektní elektrický vodič 

PML Perfectly Matched Layer Dokonale sladěná vrstva 

RF RadioFrequency Radiofrekvenční 

SV Medium waves (medium frequency) Střední vlny 
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Far field Vzdálené pole. 

Near field Blízké pole. 

Unix Ochranná známka operačního systému Bellových laboratoří. 

Windows Ochranná známka operačního systému firmy Microsoft. 

FEMLAB Název původního programu Multiphysics od firmy COMSOL. 

MATLAB Software pro výpočet matematických operací. 

Wolfram Software pro výpočet matematických operací. 

Workshop Forma interaktivní vzdělávací aktivity. 

Seminář Specifický a více individuálně zaměřený druh výuky doplňující přednášky. 

Webinář Stejný případ jako u semináře, avšak prostřednictvím webového rozhraní. 

Multiphysics Název současného programu firmy COMSOL. 
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Úvod 

Simulace antén a jejich parametrů je v dnešní době běžná věc. Existuje mnoho 

programů zabývající se touto problematikou. Tyto programy mají své klady i zápory, od licencí 

přes typ použitého výpočetního algoritmu, až po uživatelské prostředí. Programy cenově 

dostupné, případně, které mají volnou licenci jsou většinou omezeny svou funkčností a mají 

limity, které u komerčně zaměřených programů odpadají. Komerčně vyvíjené programy nabízejí 

daleko širší možnosti využití, zobrazení a mnoho dalších faktorů. Avšak v jejich neprospěch, u 

široké veřejnosti, hovoří zejména cena. Pokud tedy vývojář chce zakoupit simulační program 

pro elektrotechnická zařízení zejména antény má mnoho možností. Avšak jeden z programů, 

který je dostupný na dnešním trhu je výjimečný. Jedná se o program COMSOL Multiphysics. 

Autor této práce se zaměřil na simulaci elektricky malé smyčkové antény právě v tomto, 

neobvyklém, univerzálním a precizně vyvinutém programu. Program samotný se dá použít 

kromě antén ve všech oborech lidského bádání. Jeho výjimečnost tví ve: 

 Schopnosti multifyzikálně řešit problémy. 

 Zpracovat jakýkoliv jev, či problém popsatelný fyzikálními zákony. 

 Dobře zpracovaném prostředí a kvalitní technické podpoře. 

 Aktivní a rozrůstající se firmě, která program neustále zdokonaluje. 

Tématem diplomové práce je simulace elektricky malé smyčkové antény v programu 

COMSOL Multiphysics. Hlavními cíli práce je popsat program COMSOL Multiphysics a jeho 

RF modul, vytvořit model magnetické smyčkové antény v programu, úspěšně vytvořit simulaci 

blízkého a vzdáleného pole antény a v poslední řadě vytvořit názornou příručku pro práci 

s programem v dané problematice. Zpracování práce probíhalo v několika částech:  

 Analýza dostupných informací o programu a anténě. 

 Studium podpůrných materiálů pro program a magnetickou smyčkovou anténu. 

 Tvorba modelu a výsledná simulace antény v programu. 

 Vytvoření průvodce RF modulem v programu COMSOL Multiphysics. 

V první části práce se autor zabývá samotným programem, jeho vlastnostmi, historií, 

vývojem a také jeho širokými možnostmi, které obsahuje a nabízí. 

Ve druhé části je popsán RF modul, který je stěžejním prvkem pro simulaci antén a 

jiných elektromagnetických zařízení. Jsou zde popsány základní možnosti modulu a také je zde 

popsáno, jaký problém lze v modulu řešit. 

Ve třetí a nejobsáhlejší části práce se nachází stručný popis elektricky malé smyčkové 

antény, její vlastnosti, využití a také konstrukční parametry. Následně je anténa vytvořena krok 

po kroku s detailním popisem, který je završen úspěšnou simulací s grafy blízkého a vzdáleného 

pole antény. V závěru pak bude zhodnocena práce v programu. 

Jako příloha byl vytvořen již zmíněný průvodce RF modulem v programu COMSOL 

Multiphysics, který může být využit samostatně jako výukový materiál. 
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1 COMSOL Multiphysics® 

1.1 Představení programu 

Program COMSOL Multiphysics® je simulační software zabývající se většinou 

fyzikálních jevů, které se dají popsat parciálními diferenciálními rovnicemi. Tuto metodu 

využívají mnohé matematické softwary např. MATLAB či Wolfram. Nazývá se EBM (Equation 

Based Modeling), u této metody jsou základem právě diferenciální rovnice, které popisují 

řešený problém.  

Program je výjimečný právě díky svým multifyzikálním vlastnostem. Je tak možné 

simulovat velice komplikované jevy, které najednou využívají celou škálu fyzikálních zákonů 

od tepelných vlastností přes namáhání mechanických částí, či proudění tekutin až k vyzařování 

elektromagnetických vln viz. Obrázek 1.1. Multifyzikální podstata v programu však není 

limitována pouze přednastavenými modely a defaultní knihovnou, ale je zde možnost 

nadefinovat nové typy úloh, fyzikálních zákonů, materiálů atd. Převážná většina úloh je řešena 

metodou konečných prvků, se kterou se můžeme setkat i u jiných simulačních programů.  

                       

 Demonstrace multifyzikálního využití programu. Obrázek 1.1: 

A) Kloubové spojení hřídele při jeho maximální výchylce. [1] 

B) Simulace procesu hoření svíčky. [2]  

Dále je nespornou výhodou, že program samotný podporuje propojení s LiveLink 

produkty tedy s programy MATLAB, Microsoft Excel, AUTOCAD, SPICE atd. Tyto propojení 

velice usnadňují práci, jelikož si program poradí s více formáty. Taky jsou tyto importy a 

exporty vhodné, jak pro práci v týmech, tak i pro případné koncové zákazníky, kteří tento 

program nemají, ale díky exportu se na výstup mohou podívat i v jiném softwaru.  

V průběhu let se program zdokonaloval a díky mnoha úpravám také obsahuje mnoho 

možností jak definovat požadovaný problém. Počínaje 1D, 2D a 3D modelováním až 

k speciálnímu programovacímu prostředí COMSOL ScriptTM.  
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Další nespornou výhodou je, začlenění firmy v mezinárodním obchodním marketu 

CAE, který je jedním z nejlepších v ověřování a optimalizaci návrhů a projektů od nezávislých 

uživatelů. Zájemce si zde může zakoupit nebo naopak prodat svůj hotový projekt. 

Jak sami citují na svých stránkách, jejich úspěch vyplývá z nových a inovativních 

produktů, které nabízejí. Vybírají si talentované zaměstnance a mají aktivní učební program pro 

jejich zaškolení. Z tohoto interaktivního konceptu vychází také jejich školící program, který 

zahrnuje Workshopy a Webináře. Tyto internetová školení probíhají v mnoha jazycích a jsou 

přístupné zdarma komukoli, kdo se zaregistruje. U klasických školení ve formě workshopu, se 

zájemci také musí přihlásit a potvrdit svou účast a to především díky tomu, že jsou omezené 

kapacity.  

Firma COMSOL nabízí 2 hlavní verze svého programu a to COMSOL Multiphysics  a 

COMSOL Server. Program je bohužel poměrně drahý. Avšak firma nabízí možnost slevy např. 

pro výukové účely a naštěstí je také k dispozici možnost program vyzkoušet pomocí zkušební 

čtrnáctidenní verze.  Program je také dostupný ve 32 bitové a 64 bitové verzi. Kompatibilita se s 

různými verzemi liší, zde bude popsána pro nejnovější verzi 5.1. 32 bitová verze je kompatibilní 

pouze s operačními systémy Microsoft Windows a to počínaje verzí Vista, až po nynější 

Windows 8.1. U 64 bitové verze je podpora rozšířena i na jiné OS a to například Mac OS X a 

také systém Linux novější generace například Debian 6,7 nebo Ubuntu 12.04, 14.04. U starších 

verzí např. 4.4 je program kompatibilní s více OS.  

Těmito kroky si tvůrci zajišťují stále širší klientelu. Hlavními zákazníky společnosti 

COMSOL  jsou tedy především vědecké týmy, vývojové firmy a také univerzity či školy. Jejich 

program má opravdu široké spektrum použití a tak může být využit ve všech oborech lidského 

bádání.  

V české republice sídlí pověřená firma Humusoft, která je výhradním zástupcem firmy 

COMSOL a dalších. Tato firma nabízí placené kurzy a také možnost zakoupení programu. 

Protože Humusoft úzce spolupracuje s oficiální firmou, informuje na svých stránkách o 

nadcházejících akcích či seminářích COMSOL, což je jistě pozitivní.  

1.2 Historie firmy a programu 

Historie firmy a programu byla již několikrát zdokumentována viz. [3] a [4]. Firma 

COMSOL byla založena již v roce 1986 ve Švédském hlavním městě Stockholm. Její 

zakladatelé Dr. Svante Littmarck a pan Farhad Saeidi jistě netušili, do jakých rozměrů se firma 

rozroste. Sami se o tento rozvoj nejvíce zasloužili, nyní má firma na 420 zaměstnanců a vlastní 

pobočky po celém světě v bezmála 14 státech + v dalších 13 státech zastupující společnosti.  

Za svůj rychlý vzestup jistě vděčí svému největšímu projektu Multiphysics®. První 

verze programu (1.0), který byl vydán v roce 1998 se jmenoval FEMLAB a byl pevně propojen 

s programem MATLAB jako jeho součást. První verze programu FEMLAB 1.0, 1.0i, 1.1, 1.2, 

1.2a obsahovaly pouze 1D a 2D dimenze, proto bylo řešení a simulace některých problémů 

nemožné.  
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Velký update přišel až s verzí FEMLAB 2.0, kdy do programu byla implementována 

právě 3D modulace. S touto novou verzí se v programu otevřely úplně nové možnosti a stává se 

z něj již mocný simulační nástroj. Implementovaný třetí rozměr nebylo to jediné, v čem se 

program pozměnil, ale také v ovládání a výpočetní jádro a algoritmus programu (PDE).  

 Od roku 2005 také změnil svůj původní název na COMSOL Multiphysics, který známe 

v dnešní době viz. Obrázek 1.2. V té době se jednalo o verzi 3.2, která tak jako předchozí 

přinášela kromě názvu mnoho jiných vylepšení. Mezi hlavní patřil COMSOL ScriptTM, který 

velice urychlil práci, přidává totiž konzoli, do které je možno zadávat příkazy ručně. V poslední 

řadě se přidal modul pro výpočet vzájemné interakce mezi tekutinou a vymodelovanou 

konstrukcí. 

   

 Změna loga programu v průběhu let. Obrázek 1.2: 

Další verze COMSOLu 3.3 přinášela nové moduly a to Akustický modul, RF modul a AC/DC 

modul. Zde je patrno, že program nebyl původně určen pro modelování antén a 

elektromagnetismus. Tyto moduly však přidaly široké možnosti modulací v oblasti 

elektromagnetismu vysokých a nízkých frekvencí a také zvukových a akustických vln.  

Verze 3.4 přišla s velkým rozšířením zejména v oblasti paralelních výpočtů a to jak pro 

více-jádrové procesory, tak i pro sálové počítače. V předcházejících verzích toto zatím nebylo 

možné. Verze 3.4 také přinesla urychlení v podobě možnosti separování velkých řešených úloh.  

Dalším přelomem byla až verze COMSOL Multiphysics 4.0, která má nově pozměněné 

GUI a celý vzhled. Nové grafické rozhraní označené jako COMSOL DesktopTM má 

vylepšenou stromovou strukturu, která se nachází v panelu Model Builder.  

Následoval COMSOL Multiphysics v.4.2 a také 4.2a. tyto verze vyšly v roce 2011. Byl 

přidán zcela nový nástroj pro přímou grafickou tvorbu  Physics interface builder. Dále byla 

rozšířena funkce Livelink a nyní kromě MATLABu také Autocad, Excel a mnoho dalších.  

S dalšími verzemi COMSOLu, tedy s verzí 4.3 a 4.3b, přichází dalších pět přídavných 

modulů a to Multibody Dynamics Module, Wave Optics, Molecular Flow, Semiconductor 

Module, který je schopen detailně modelovat a analyzovat polovodičové součástky a zařízení. 

Posledním přidaným modulem je Elektrochemistry Module využívaný v oblastech elektrolýzy, 

elektrodialýzy a polarografie. 

Na přelomu roku 2013 se představil COMSOL Multiphysics 4.4. Tato má opět 

pozměněné grafické uživatelské rozhraní. Téměř jako vždy byl přidán nový modul s názvem 

Mixer. Později firma vydala nové updaty přesněji update 1 a 2, které celkově upevňují stabilitu 

celého programu, za což může více než 400 úprav. 

Na konci roku 2014 firma vydala novou verzi COMSOL Multiphysics 5.0 tato verze se 

příliš od předchozí neliší a grafické rozvržení zůstalo stejné. Avšak bylo upraveno mnoho 
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modulů ve všech fyzikálních oblastech a samozřejmě byly také rozšířeny knihovny. Největší 

novinkou se stalo rozšíření nazývané Application builder. Toto rozšíření umožňuje vytvářet 

aplikace, které spustí běžný uživatel na každém počítači, tabletu či mobilu a tím si může 

simulaci provést sám. Touto úpravou chce firma zlepšit například komunikaci mezi finálním 

zákazníkem a vývojářem. 

Úplně poslední verze programu COMSOL Multiphysics 5.1 vyšla během tvorby této 

práce a to na jaře 2015. Tato verze jako vždy upravuje všechny možné funkce programu, 

především rozšiřuje své pole působnosti v Application Builderu, aby výsledné aplikace byly 

více přístupné, a také přidává mnoho nových materiálů a dalších prvků. 

1.3 Zásuvné moduly 

Zde je výčet hlavních modulů, které jsou v programu Multiphysics® obsaženy:  

         

 Hlavní moduly obsažené v programu COMSOL Multiphysics®.[5] Obrázek 1.3: 

 Každý modul z množiny základních je optimalizován pro specifickou oblast a druh 

fyzikálního odvětví a terminologie. Pro některé moduly jsou v programu přidány speciální 

knihovny materiálů, speciální výpočetní algoritmy, různé typy elementů a také speciální 

vizualizační nástroje.  

Kompletní seznam všech aktuálních modulů viz. Obrázek 1.3 se stále mění a především 

rozrůstá, bohužel v této diplomové práci není prostor pro popis všech modulů. Nejdůležitějším z 

hlediska této diplomové práce je RF modul, který je nezbytný pro simulaci antén a jako takový 

zde bude podrobněji popsán. Zbytek modulů, které spadají do elektromagnetického odvětví  

bude lehce popsán v přiložené příručce.  
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 RF modul 

 AC / DC modul 

 MEMS modul 

 Semiconduktor Module 

 Plasma modul 

 Wave optics modul  

 Ray optics modul 

Program také, kromě hlavních modulů, obsahuje speciální CAD Import modul, který 

umožňuje importovat soubory různých formátů: IGES, SAT(ACIS), Parasolid, STEP, 

SolidWorks, Pro/ENGINEER a Invertor.  

K dispozici je také modul takzvaný LiveLink (obousměrné rozhraní), který je v 

Obrázku 1.3 značně zmenšen, pro programy SolidWorks, Creo Parametric, Pro/ENGINEER, 

Autodesk Invertor, AutoCAD a SpaceClaim. Jako další je možnost importu vypočteného 

projektu z programu MATLAB. Model LiveLink umí toto vše spolehlivě propojit a skloubit 

grafický 3D návrh, výpočty a mnoho dalšího z jiných programů do jednoho výsledného 

projektu. Tento modul je velice mocný nástroj díky, kterému jistě přitáhne pozornost široké 

veřejnosti. 
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2 RF modul a jeho použití 

Radio-frequency modul, neboli Radio-frekvenční modul je stěžejním bodem této práce 

a právě o něm zde bude nejvíce řeč. Jak popisují vývojáři [5,6], modul je určen primárně pro 

elektromagnetické vlnění a tedy pro mikrovlnné aplikace, optiku, fotoniku a mnoho dalšího viz. 

Obrázek 2.1. V modulu jsou dostupné mnohé fyzikální rozhraní, které z nestandartních a 

složitých simulací vytvoří jednodušší záležitost.  

Modul je vhodný pro návrh jakéhokoliv zařízení a komponent, ve kterých se využívá 

elektromagnetické vlnění například: 

 Antény. 

 Vlnovody a dutinové rezonátory v mikrovlnné technice. 

 Optická vlákna. 

 Fotonické vlnovody. 

 Fotonické krystaly. 

 Fotonická aktivní zařízení.    

 

 Grafická ukázka RF modulu. Obrázek 2.1: 

V modulu se dají použít všechny možné náhledy a typy simulace, pro maximální 

výsledný efekt při zpracovávání výsledků. Může být využita: 

 Osově souměrná simulace, Plně 3D propagace elektromagnetických vln 

 Plně vektorový model ve 2D a 3D zobrazení.  

         Také jako v předchozích modulech i zde je rozsáhlá knihovna materiálů, které se dají 

libovolně upravovat. Zahrnuje také nehomogenní a anizotropní materiály, které mají reálné 

hodnoty a vlastnosti. A proto v simulaci mají ztráty či zisky. Kromě post-procesní funkce, 
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modul podporuje také přímý výpočet S-parametrů a parametrů vzdáleného pole. Můžou se také 

přidat porty s vlnovou excitací zadané úrovně výkonu a mnoho dalšího.  

Důležitá však je v tomto modulu vrstva PML (Perfectly Matched Layer) zmiňovaná již 

dříve. Používaná zejména u antén a zářičů. Tato vrstva zapříčiňuje šíření elektromagnetických 

vln do nekonečna, tudíž velice snižuje výpočetní náročnost řešené simulace. Taktéž umožňuje 

přidání vnějších vlivů na model. V zásadě se jedná o kouli či krychli, která je kolem 

simulovaného modelu. Tato vrstva zachytává elektromagnetické vlnění a je možné definovat 

materiál, který bude uvnitř této vrstvy, například vzduch (při simulaci antén) nebo také voda, 

čímž se dá zjistit, jaké toto prostředí bude mít vliv na šíření vln. Konstrukce a vlastnosti PML 

vrstvy bude rozebrána dále v této kapitole během popisu RF modulu. 

Vývojáři programu slibují rychlé a přesné simulace elektromagnetických vln a také 

rezonanční chování antén. Návrháři budou schopni vypočítat rozložení elektromagnetického 

pole u antén zejména blízké a vzdálené pole vyzařování a také spoustu dalších parametrů jako 

přenos, odraz, impedanci, ztrátový výkon, S a Q parametry a mnoho dalšího.  

Tento modul je tak jako i jiné programy na trhu velmi užitečný právě pro návrháře antén 

a to z důvodu vyzkoušení parametrů takzvaně „nanečisto“. Díky simulaci v programu je možné 

zjistit, zda je zvolený materiál či parametry správné a zda se anténa bude chovat dle očekávání. 

Pokud ne, model se dá jednoduše smazat a návrhář může začít znovu, kdežto při přímé 

hardwarové realizaci a sestavení antény je toto velká časová a finanční ztráta. Z tohoto důvodu 

vznikly profesionální simulační programy jako je COMSOL Multiphysics – RF modul. Ve 

srovnání s tradičními simulačními programy, umožňuje rozšířit model o účinky teploty, proudu 

vody (např. deště) a také strukturálních deformací, což jiné programy ani zdaleka neumožňují. 

Tyto všechny účinky mohou být zahrnuty do jednoho modelu a tím sledovat i teoretické 

povětrnostní podmínky a jejich vliv na anténu. 

Jako každý program i tento je založen na jistých algoritmech, které celou problematiku 

zpracovávají a vypočítávají. RF modul je založen na Maxwellových rovnicích, které jsou řešeny 

metodou konečných prvků s numericky stabilními hraničními prvky, taktéž známými jako 

vektorové prvky, v kombinaci s takzvanými „state-of-the-art“ algoritmy pro stabilizaci a iterační 

řešení výsledných „řídkých“ rovnic. Obě části iterační a přímá jsou spuštěny paralelně na více 

jádrových počítačích. Tento paralelní výpočet využívá frekvenčních výkyvů, které nastávají na 

více jádrových počítačích. Tímto je docíleno velmi vysoké rychlosti při řešení velkých modelů, 

další variantou k této možnosti je také použití přímého řešení s distribuovanou pamětí MPI 

(Message Passing Interface).  

2.1 Příprava před RF modelováním  

V této kapitole bude popsán proces přípravy před modelováním. Otázky, které by si 

začínající uživatel programu COMSOL Multiphysics a zejména RF modulu měl položit, než 

začne vytvářet nový model a simulaci: 
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 Jaký je účel modelu?  

 Jaké informace by měly být extrahovány z modelu? 

 Jakou prostorovou dimenzi využít: 3D, 2D osově souměrné nebo 2D? 

 K čemu a proč by měla být použita vrstva PML?   

 Je řešený problém vhodný pro časovou závislost nebo frekvenční doménu? 

 Může být využita kvazi-statická formulace nebo je zapotřebí šíření vln? 

 Jaký může být použit zdroj a vysvětlení koncentrovaného portu (lumped port)? 

 Kdy musí být vyřešena tloušťka vrstev a kdy se mohou použít mezní podmínky? 

 Jak vypočítat a vymodelovat vzdálené pole? 

 Jak fungují S-parametry a různé porty? 

Tyto a mnoho dalších otázek zde bude, alespoň částečně, zodpovězeno. Podrobnější 

vysvětlení se pak nachází v originální příručce RF modulu COMSOL Multiphysics [7].  

První dvě otázky mohou znít triviálně, avšak uživatel by si měl ujasnit, za jakým 

účelem model bude vytvářet a specifikovat si své cíle, kvůli rychlejší práci v programu. Dále 

také platí, že čím komplexnější model je vytvářen, tím je simulace náročnější na výpočetní 

výkon. Komplexní model je také obtížnější zvládnout a interpretovat než jednoduchý. Výrobci 

programu sami tvrdí, že několik jednodušších modelů může být efektivnější řešení než jeden 

komplexní model. 

2.2 Prostorová dimenze a geometrie 

Většina problémů, které jsou řešeny v programu COMSOL Multiphysics jsou 

trojrozměrné (3D) jako v reálném světě. V mnoha případech však plně dostačuje pro řešení 

problému dvourozměrná dimenze. Také je vhodné pro začínajícího uživatele vyzkoušet nejdříve 

vybudování 2D modelu, než přistoupí k budování ve 3D. Dvourozměrný model je totiž 

podstatně jednodušší na tvorbu a také na následnou optimalizaci. Avšak některé modely se v 

dvourozměrném prostoru vybudovat nedají. Náhled na počáteční volbu prostorové dimenze viz. 

Obrázek 2.2.  

S této kapitole budou stručně popsány: 

 2D modely 

 3D modely 

 Efektivní použití okrajových podmínek 

 Elektromagnetické zdroje 

 Síťování a řešení modelu 

 

 Volba prostorové dimenze. Obrázek 2.2: 
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2.2.1 2D Modely 

V této části budou popsány některé z běžných aproximací vytvořených pro 2D 

modelování. Nemělo by se zapomínat na fakt, že modelování ve 2D obvykle představuje reálný 

3D objekt, avšak pouze za předpokladu že se model ve třetí dimenzi nepozmění. 

Kartézské souřadnice 

Tento systém je známý z mnoha simulačních programů. V tomto případě je řez veden 

skrz „reálný“ 3D model a to z pohledu na osy X a Y, čímž je vykreslena tato strana ve 2D. 

Geometrie je v tomto případě matematicky rozšířena do nekonečna v obou směrech podél osy 

Z, ale pouze za předpokladu že podél této osy nejsou žádné změny. Zjednodušený způsob 

pochopení muže být takový, že náhled na geometrii je ze strany os X a Y, přičemž osa Z je 

vytlačována tzv. do hloubky viz. Obrázek 2.3 a). 

 

 Průřezy a jejich reálný vzhled pro kartézské a) Obrázek 2.3: 

 a osově souměrné souřadnice b) [6] 

Osově symetrické (válcové souřadnice) 

V případě, že 3D geometrie může být konstruována s rotací kolem osy a nenachází-li se 

v žádné proměnné kolísání, pak může být použita osově souměrná fyzika. Prostorové 

souřadnice se nazývají r a z, kde r je poloměr. Protože je tento rozměr tzv. pootočený (rotační) 

musí všechny délky být vynásobeny s ɑr, kde ɑ se rovná úhlu pootočení například 360° (pro 

plné pootočení) se musí zadat 2𝜋. Pro lepší představu viz. Obrázek 2.3 b). 

Polarizace v 2D 

Kromě možnosti výběru 2D nebo 2D osově symetrické při spuštění a vytváření modelu, 

se dá nastavit tzv. polarizace 2D a to již při výběru fyziky (Elektromagnetické vlny, frekvenční 

doména) viz. kapitola 2.4. V modelovém stromu pod sekcí nastavení nabízí řešení pro 

komponenty, které vyzařují elektrické pole. Dostupné volby jsou zde vně-roviny vektoru (out-

of-plane), v-rovině vektoru (in-plane) a troj-komponentový vektor. Tyto volby určují, jak může 

být manipulováno s polarizací.  

2.2.2 3D Modely  

COMSOL Multiphysics také plně podporuje 3D geometrii, která může mít prakticky 

jakékoliv rozměry, avšak je důležité dbát na jednoduchost modelu viz. Obrázek 2.4. Jak již bylo 
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zmíněno, velké modely mají větší nároky na výpočetní výkon a také jsou časově více nákladné. 

Před modelováním ve 3D prostoru je důležité zodpovědět pár otázek: 

 Je možné vyřešit model ve 2D prostředí? Ve 2D může být model přesnější a 

rychlejší na výpočet, jelikož se dá nastavit mnohem hustší výpočetní síť "MESH". 

 Také je vhodné zkontrolovat možné podobnosti a symetrie v modelu a jeho 

geometrii. Mnoho problémů nastává na rovině kde je řešení oboustranně stejné. 

Jednoduchou cestou pro zjištění symetrie, je pootočit část geometrického tělesa 

okolo osy, například otočením horní strany dolů okolo horizontální osy. Hranice 

vytvořené v překryvné sekci mezi geometrií a touto rovinou musí mít symetrické 

mezní prvky, které jsou plně k dispozici ve 3D prostoru. 

 Může se také vyskytnout případ, kdy je uvedená známá závislost v jednom směru, 

která může být nahrazena pomocí analytické funkce. Tato vlastnost se dá použít pro 

konverzi z 3D do 2D nebo pro konverzi vrstvy do okrajových podmínek.  

 

 3D zobrazení v programu (parabolická anténa). Obrázek 2.4: 

2.2.3 Efektivní využití mezních podmínek 

Jedním z největších problémů v modelování je ořezání geometrie, aniž by tímto 

zásahem byla způsobena příliš velká chyba. K tomuto účelu slouží důležitá funkce programu 

nazývající se tzv. mezní podmínky (boundary conditions). Tyto podmínky se využívají pro 

minimalizování velikosti řešeného problému. Následuje ukázka možných řešení, které platí pro 

2D i 3D prostor. 

 V RF modulu se často vyskytují problémy a modely, které mají tendenci se 

rozšiřovat až do nekonečna. Tento problém se řeší ve dvou souvisejících krocích: 

Pomocí správně vytvořené geometrie a díky použití vhodné mezní podmínky. Pro 

statické a kvazi-statické modely je možné vytvořit nulové pole na otevřené hranici, 

ale pouze za předpokladu, že je v dostatečné vzdálenosti od napájecího zdroje. 
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Avšak u problémů zabývajících se například elektromagnetickým zářením je třeba 

použít zvláštních podmínek "odrážecí hranice". Tato hranice by měla být v řádu 

několika vlnových délek od jakéhokoliv zdroje. Mnohem přesnější však je použití 

tzv. dokonale sladěné vrstvy (PML), která je schopna pohltit všechny vyzářené vlny 

s malými odrazy viz. kapitola 2.7.  

 Taktéž, pokud je to možné, je vhodné nahradit tenké vrstvy s okrajovými 

podmínkami za jiné specificky určené. Například je možné nahradit materiály s 

vysokou vodivostí, za takzvaný perfektní elektrický vodič (PEC). 

2.2.4 Elektromagnetické zdroje 

Elektromagnetické zdroje mohou být umístěny mnoha různými způsoby. Mezi typické 

možnosti patří hraniční zdroje, liniové zdroje a bodové zdroje (bodové zdroje jsou ve 2D 

ekvivalentní zdrojům liniovým ve 3D). Způsob jakým je zdroj vložen do modelu může mít 

velký vliv na výpočet následných parametrů modelu. Obecně platí, že s použitím objemových 

nebo okrajových zdrojů je variabilnější než při použití liniového či bodového zdroje. Avšak toto 

si vybírá svou výpočetní daň při budování sítě modelu (MESH). 

2.2.5 Síťování a řešení modelu 

Metoda konečných prvků funguje na principu diskretizace spojitého kontinua do 

určitého (konečného) počtu prvků, přičemž zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých 

uzlových bodech. Celý model je tedy rozdělen na konečný počet menších oddílů a poté záleží na 

požadované přesnosti. V programu je možné nastavit od nejhrubší až po nejjemnější síť, avšak 

čím je síť komplikovanější, tím bude výpočet modelu časově náročnější.  

 

 Síťování modelu (Dipól s napájecím portem + okolní vrstva PML) Obrázek 2.5: 

Obecně existují tři problémové faktory, které určují potřebné rozlišení sítě:  

 Prvním je změna v řešení různých geometrických faktorů. Síťový generátor 

programu totiž automaticky generuje jemnější síť v místech, kde se nachází mnoho 

geometrických detailů viz. Obrázek 2.5. Proto je vhodné (pokud nejsou důležité) tyto 

detaily odstranit, jelikož produkují mnoho přebytečných prvků v síti. 
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 Druhým problémem může být tzv. skin-efekt nebo změna pole kvůli ztrátám. 

Hloubku vniku skin-efektu lze snadno odhadnout pomocí hodnot vodivosti, 

permeability a frekvence. Je vyžadováno, aby alespoň dva lineární prvky zachytily 

hloubku vniku skin-efektu pro následné zjištění variability polí. Avšak hodnota skin-

efektu se většinou zanedbává, pokud není zapotřebí vysoce přesná simulace modelu. 

Pro více informací viz. originální příručka RF modulu [7].   

 Třetí a poslední faktor je vlnová délka. Pokud uživatel chce vyřešit délku vlny 

naprosto přesně, je třeba využít zhruba deseti lineárních elementů (nebo pět 

elementů 2. řádu). Důležité je také podotknout, že vlnová délka závisí na lokálních 

vlastnostech materiálu. 

2.3 Volba základní fyziky RF Modulu  

Jak již bylo řečeno dříve, v rozhraní tohoto modulu se nachází kompletní sada nástrojů 

pro simulaci elektromagnetických vln. Při startu se pomocí Model Wizard (průvodce modelu) 

může vybrat fyzikální rozhraní a typ studie, kterou se uživatel chce zabývat viz. Obrázek 2.6. 

Také je možné přidat rozhraní z již existujícího modelu v celém procesu navrhování viz. 

oficiální příručka COMSOL Multiphysics [8] pro detailnější informace.  

 

 Volba fyzikální podstaty. Obrázek 2.6: 

Implementovaná rozhraní jsou k dispozici v obou dimenzích, jak ve 2D, tak i 3D. Ve 

2D rovině je připravena funkce osově souměrné formulace (axisymmetric), kvůli řešení 

problémů s rovinnou symetrií u oválných a válcových těles. Také je podporován 2D mód 

analýzy průřezů vlnovodu. 

2.4 Volba typu studie 

Typ studie se většinou volí při startu modelování, ihned po zvolení fyziky, avšak může 

se kdykoliv v průběhu práce přidávat další typ nebo je možné provést jeho změnu. Pro zvolenou 

fyzikální podstatu jsou již předdefinovány typy studií, kterými se může uživatel zabývat viz. 

Obrázek 2.7 pro detailní informace viz. uživatelská příručka RF modulu. [7] 

 

 Volba studie při zvolené (emw) fyzice. Obrázek 2.7: 
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2.4.1 Porovnání studií - časově závislé a frekvenční domény 

Typ studie se může zvolit jako časově závislá (time dependent), či druhý typ tzv. 

frekvenční doména (frequency domain). Od tohoto faktu se odvíjí mnoho výpočtů a řešení 

celého modelu. Pokud jsou tedy přítomny změny v čase, existují dva možné způsoby řešení. 

Tím jednodušším je výpočet modelu pro každý časový krok, tedy řešení pomocí časově závislé 

studie. Nicméně tento přístup může být časově velice náročný, pokud je vyžadována vysoká 

přesnost, jelikož počítané kroky musí být velmi malé. 

Pokud je však k dispozici studie na bázi frekvenční domény s elektromagnetickými 

vlnami, tak je celý proces efektivně zjednodušen. Toto je způsobeno převzetím všech změn v 

čase, které nastanou jako sinusové signály. Problém při tomto řešení je při spojení časově 

harmonických nosných a frekvenční domény, který se může následně formulovat jako 

stacionární problém s komplexní hodnotou řešení. Komplexní hodnota ve výsledku obsahuje jak 

amplitudu, tak i fázi pole, přičemž frekvence je poskytnuta řešitelem jako vstup skalárního 

modelu. Tato problematika je také více rozvedena v uživatelské příručce RF modulu. [4] 

2.5 Definování typu formulace 

V RF modulu jsou implementovány dvě možnosti formulace problému a to kvazi-

statické a vysokofrekvenční. Rozdíl mezi kvazi-statickou a vysokofrekvenční formulací je, že 

celkové vyjádření závisí na elektrické velikosti zadávané struktury. Toto bezrozměrné měření je 

poměr mezi největší vzdáleností mezi dvěma body ve struktuře vydělené vlnovou délkou 

elektromagnetických polí. Pro simulaci struktury s elektrickou velikostí do rozsahu 1/10 je 

vhodná kvazi-statická formulace. Fyzikální předpoklad této situace je, že zpoždění při šíření vln 

je dostatečně malé pro jeho zanedbání. Z tohoto důvodu jsou fázové posuny nebo fázové 

přechody způsobeny zvoleným materiálem, či kvůli indukčnosti nebo kapacitě vodičů. 

Pokud uživatel potřebuje do svých výpočtů zahrnout přesné zpoždění šíření signálu, 

bude nutné využít Maxwellovy rovnice pro vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Ty jsou 

vhodné pro struktury s elektrickou velikostí 1/100 a větší. Existuje také tzv. překrývající se 

rozsah, při kterém se dá využít jak kvazi-statické, tak i Maxwellovy rovnice.  

Pro elektrostatický, magnetostatický a kvazi-statický elektromagnetismus je vhodnější 

AC/DC modul, který je více zaměřen na nízkofrekvenční elektromagnetické aplikace. 

Nezávisle na velikosti struktury modul pojme jakýkoli případ nelineárního, 

nehomogenního nebo anizotropního média. Dokáže si také poradit s vlastnostmi, které se v 

průběhu času mohou pozměnit např. změna vlastností materiálů (při korozi atd.). 

2.6 Dokonale sladěná vrstva (PML)  

O dokonale sladěné vrstvě (Perfectly matched layer- dále PML) byla řeč již dříve. Nyní 

bude rozebrána podrobněji. Tato vrstva se používá při modelech, které mají tendenci se 

rozšiřovat až do nekonečna viz. kapitola 2.3.3. Jedná se o přesnou metodu, která je schopna 

pohltit všechny vyzářené vlny s malými odrazy. Je tedy vhodné ji vytvořit kolem simulovaného 
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modelu kvůli šetření výpočetního výkonu a také pro celkové reálné řešení problému. RF modul 

využívá následující transformaci souřadnic (2.1) pro hlavní proměnnou t.  

    (
 

  
)
 
(   )   (2.1) 

Souřadnice, parametr t a šířka oblasti PML    jsou geometrické parametry, které jsou 

automaticky extrahovány pro každý region. Mezi ostatní parametry patří koeficient měřítka F a 

hodnota n, které mohou být upraveny přímo ve funkci PML (v základu jsou nastaveny 

defaultně). Software automaticky vypočítá hodnotu    a orientaci transformace pro PML 

oblasti, které jsou kartézské, válcové nebo sférické. Nicméně program v sobě nemá žádnou 

kontrolu správnosti geometrie, proto je velice důležité, správně navrhnout geometrické útvary a 

vybrat odpovídající typ oblasti. Typickými příklady jsou níže znázorněné oblasti PML: 

 Kartézská - Vrstva PML, která absorbuje vlny v pravoúhlých souřadnicích. Tento 

typ je k dispozici ve 2D i 3D dimenzi viz. Obrázek 2.8 A. 

 Válcová - PML absorbující vlny ve válcových souřadnicích. Tento typ je k dispozici 

ve 3D, 2D a 2D osově symetrické dimenzi viz. Obrázek 2.8 B. 

 Sférická - Je vrstva PML, která absorbuje vlny v radiálním směru od středu "koule". 

Je k dispozici tak jako válcová ve 3D, 2D a 2D osově symetrické dimenzi viz. 

Obrázek 2.8 C.  

 Všeobecná - Všeobecná neboli generální je vrstva PML nebo tzv. "škálovací" 

doména, která má uživatelem definované transformace souřadnic.   

 

 Příklady vrstev PML. [7] Obrázek 2.8: 

A) Kartézská B) Válcová C) Sférická.  

2.6.1 Otevřené hranice a vyzařovací potíže 

Jedním z problémů v modelování pomocí konečných prvků je správné zacházení s 

otevřenými hranicemi při elektromagnetickém záření. Tento modul nabízí dvě úzce příbuzné 

mezní podmínky, které umí toto záření absorbovat. 

 Rozptylové mezní podmínky (Scattering boundary conditions) 

 Mezní podmínky portu (Port boundary conditions) 
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U rozptylových mezních podmínek je nejdůležitější absorbční mezní podmínka pro 

rovinné, válcové nebo sférické vlny. Zatímco u mezní podmínky portu je absorbční podmínkou 

obecný druh známého tvaru, za předpokladu, že je tvar správný a je dodaná konstanta šíření. 

Oba tyto problémy jsou více popsány v uživatelské příručce RF modulu [7]. 

2.6.2 Známé problémy při modelování s využitím PML 

Pokud je při modelu nutné využít vrstvu, či vrstvy PML je potřeba počítat s 

následujícím: 

 Pro každou izolovanou doménu PML musí být použit tzv. oddělený PML uzel. Toto 

zjednodušeně znamená, že při použití jedné velké vrstvy PML, musí být všechny 

PML domény mezi sebou v kontaktu. Pokud tato podmínka není splněna PML 

nebude správně fungovat.  

 Při koordinování měřítka vyplívajícího z vrstvy PML se také vypočítává měřítko 

velikosti rozlišení výpočetní sítě, které může vyústit ve velmi nízkou kvalitu 

simulovaného prvku. Toto se typicky stává, když se geometrická tloušťka PML 

hodně odchyluje od velikosti jedné vlnové délky. Pokud je prvek ve špatné kvalitě 

způsobí se tím i následná špatná konvergence iteračních řešitelů a obecně tento 

postup vytvoří mnoho potíží. Zejména formulace vektorových elementů jsou citlivé 

na nízkou kvalitu prvků. Z těchto důvodů je doporučeno při tvorbě výpočetní sítě 

využití funkce swept. Tato funkce spojí do sebe zapadající PML domény a tím je 

problém vyřešen.  

 PML oblasti se výrazně liší od typických konfigurací, které byly popsány výše viz. 

kapitola 2.3.3. Automatický výpočet občas může způsobit chybu. V některých 

případech je tak lepší zadat hodnoty pro výpočet ručně. 

2.7 Formulace rozptýleného pole 

Formulace rozptýleného pole (Scatetered field formulation) se používá pro mnoho 

modelů. Tyto modely mají obvykle známé dopadající pole, pro které již nepotřebují výpočetní 

řešení, díky tomu je formulace zredukována a řeší se pouze rozptýlené pole.  

Pokud je dopadající pole několikrát větší, než je rozsah rozptýleného pole, může se 

zvýšit přesnost celé simulace. Kromě toho je jednodušší nastavení excitace rovinné vlny, 

protože problémy rozptýleného pole jsou specifikovány jako globální rovinné vlny. V opačném 

případě přizpůsobené mezní podmínky musí být nastaveny kolem modelované struktury, které 

může být poměrně složitá pro neplanární hranice. Zejména při použití dokonale přizpůsobené 

vrstvy (PML), je výhoda v použití rozptýleného pole jednoznačná a to, že při formulaci s celou 

vlnou, nastává ve vrstvě PML útlum. Musí tedy být vzaty v úvahu rušené rovinné vlny, protože 

buzení se objeví mimo PML. Při formulaci rozptýleného pole jsou určeny rovinné vlny pro 

všechny oblasti, které nespadají do PML. Z tohoto vyplývá, že rozptýlené pole není nijak 

ovlivněno designem dokonale sladěné oblasti.  
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2.8 Modelování a výpočty vzdáleného pole 

Vzdálené elektromagnetické pole (far-field) je hojně využíváno zejména u antén, kde ho 

lze odvodit od vypočteného blízkého pole a to na hranici, která je specifikovaná jako analýza 

vzdáleného pole. Anténa se nachází v blízkosti středu modelu, zatímco vzdálené pole se nachází 

okolo a je vztažené k nekonečnu s kvalitně definovaným úhlovým směrem.  

2.8.1 Podpora vzdáleného pole 

Elektromagnetické vlny frekvenční domény podporují analýzu vzdáleného pole. Chce-li 

uživatel definovat proměnné pro vzdálené pole měl by použít položku výpočtu vzdáleného pole 

(far-field calculation) tento postup bude vysvětlen dále v kapitole 4 při navrhování samotných 

antén. Důležité je také určit, jaké jsou využity (při výpočtu) proměnné vzdáleného pole. Roviny 

symetrie se musí shodovat alespoň s jednou kartézskou rovinou. Pro každou z těchto rovin je 

možné zvolit typ symetrie a to buď symetrie E (PMC) nebo symetrie H (PEC). Dále se vyberou 

jednotlivé mezní hranice, které budou odpovídat hranicím symetrie. Pro každé zadané jméno, 

software vygeneruje funkce a proměnné, které reprezentují vektorové komponenty vzdáleného 

pole. Jména těchto proměnných jsou tedy závislé na původním jméně skupiny. Například se 

vloží jméno Efar a je zadána kartézská geometrie, která má nezávislé proměnné x, y a z, tudíž 

vygenerované názvy budou Efarx, Efary a Efarz. Toto stejné platí i u asymetrické geometrie, 

kde akorát místo souřadnic x, y, z je r, phi a z.  

2.8.2 Vykreslení vzdáleného pole 

V RF modulu je k dispozici také vykreslení vzdáleného pole, pomocí zadaných 

globálních proměnných. Proměnné jsou vyneseny na zvolený počet úhlů na jednotkové kružnici 

(2D) nebo do tvaru koule (3D). Úhlový interval a počet úhlů může být manuálně specifikován. 

Také lze definovat počátek a poloměr tohoto kruhu (2D) či koule (3D). Pro vzdálené pole 3D 

lze také zadat výraz, který specifikuje povrchové barvy.  

2.9 S-Parametry a porty  

2.9.1 S-parametry z hlediska elektrického pole 

Rozptylové parametry neboli S-parametry jsou komplexní čísla, používané ve vyšších 

frekvencích. Dají se vyjádřit jako frekvenčně závislé matice popisující přenos a odraz 

elektromagnetických vln v různých portech zařízení jako jsou filtry, antény, vlnovody a 

přenosové linky. S-parametry pocházejí z teorie přenosové linky a jsou definovány z hlediska 

přenášených a odražených napěťových vln. Všechny porty jsou považovány za připojené k 

zátěžím, to znamená, že neexistuje žádný odraz přímo v počátečním portu. U zařízení, které má 

nekonečný počet portů, S-parametry vypadají následovně: 

  [
       
   
       

] 
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Kde S11 je koeficient odrazu napětí na portu 1, S21 je koeficient přenosu napětí z portu 

1 na port 2 a tak dále. Nyní k vysokofrekvenčním potížím. Napětí není příliš dobře 

definovatelná veličina a je nezbytné definovat rozptylové parametry z hlediska elektrického 

pole. Podrobnosti o těchto skutečnostech budou následovat v další podkapitole o S-parametrech. 

2.9.2 Výpočty S-parametrů v programu Multiphysics 

RF rozhraní má vestavěnou podporu pro výpočty S-parametrů. Chce-li uživatel nastavit 

studii S-parametrů, musí využít funkce mezního portu (port boundary) pro každý port v modelu. 

Také využít koncentrovaný port (lumped port), který připojí přenosové vedení. Lumped porty 

by měly být využity jen tehdy, kdy je šířka portu mnohem menší, než je vlnová délka. 

2.9.3 Proměnné S-parametrů 

RF modul automaticky generuje proměnné pro S-parametry. Jména portů určují názvy 

proměnných. Jsou-li například dva porty s čísly 1 a 2 a port 1 je vstupní, software generuje 

proměnné S11 a S21. S11 je S-parametr pro odražené vlny a S21 je S-parametr pro vysílané 

vlny. Pro větší pohodlí, jsou také dvě proměnné definovány na dB stupnici. Tedy S11dB a 

S21dB, jsou definovány podle následujícího vztahu: 

              (|   |) (2.2) 

Jména modelu a fyzikálního rozhraní se také objevují v přední části jmen proměnných, 

takže se mohou lišit. Proměnné S-parametrů jsou přidány do předdefinovaných veličin v 

příslušných seznamech.  

2.10 Koncentrovaný port (lumped port) a vstupní napětí 

2.10.1 Vše o koncentrovaných portech 

Porty již byly lehce popsány výše v kapitole 2.10 S-parametry a porty, avšak v této 

sekci budou rozebrány více podrobně. V situacích kdy nelze běžným způsobem zadanou 

veličinu vypočítat nebo v případě, že je do zadaného bodu přímo přivedeno napětí, je vhodný 

právě tzv. koncentrovaný port. Tato volba je také správná při připojování elektrického obvodu 

do simulovaného modelu. Koncentrovaný port není tak přesný jako obyčejný port, když jde o 

výpočet S-parametrů, ale je o mnoho jednodušší. Koncentrovaný port se například používá jako 

vnitřní napájecí port přímo na desce plošného spoje nebo jako budící obvod antény či jiného 

zařízení. Koncentrovaný port musí být použit mezi dvěma kovovými plochami nebo předměty, 

které jsou od sebe ve vzdálenosti mnohem menší, než je vlnová délka. Avšak tato velikost 

nesmí být ani příliš menší než lokální vlnová délka, jelikož by se napájecí port mohl úplně 

zhroutit. Koncentrovaný port je specifikován jako vstupní port, který ve svém bodě vypočítává 

impedanci,       a parametr S11. Parametry jsou přímo dány těmito vztahy: 

       
     

     
 (2.3) 

     
         

   
 (2.4) 
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Kde      je extrahované napětí portu daného pole elektrického vedení a nedílnou 

součástí mezi vývody v průměru za celý port. Proudový       je průměrný celkový proud skrz 

všechny průřezy paralelně k terminálům. Porty, které nejsou uvedeny jako vstupní porty, vrátí 

pouze extrahované napětí a proud.  

2.10.2 Parametry koncentrovaného portu 

 V teorii přenosového vedení jsou napětí a proudy řešeny spíše než u elektrických a 

magnetických polí, takže koncentrovaný port mezi nimi poskytuje rozhraní. Požadavek na 

koncentrovaný port je, že bod buzení musí být podobný buzením přenosové linky, takže jak už 

bylo řečeno výše, jeho mezera musí být menší než vlnová délka. Pak je možné definovat 

elektrické pole a jeho napětí: 

   ∫      ∫ (    )  
 

 

 

 
 (2.5) 

Kde h je čára mezi svorkami na začátku přenosového vedení a zapojení je realizováno z 

pozitivního portu +V (fáze) k negativnímu portu -V (země) viz. Obrázek 2.9.   

 

 Schéma koncentrovaného portu (lumped port).[7] Obrázek 2.9: 

Přenosové vedení proudu může být reprezentováno jako povrchový proud na hranici 

koncentrovaného bodu směřující proti elektrickému poli. Impedance přenosového vedení je 

definována jako: 

   
 

 
 (2.6) 

Obdobou k tomu je definování odpovídajícího povrchu impedance soustředěné na 

hranici koncentrovaného portu: 

   
    

   (   )
 (2.7) 

U koncentrovaného portu platí, že nejdůležitější parametry jsou rozměry. Jeho 

sekundární parametry nejsou až tak důležité, tyto vzorce tak spíše slouží jako demonstrace 

fungování programu. Následující dodatečné výpočty zabývající se problematikou 

koncentrovaného portu se nacházejí zde [3]. 
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Koncentrovaný port v RF modulu  

Ne ve všech modelech lze využít koncentrovaného portu, a to kvůli polarizaci a také 

specifikaci zdroje. Pro rozhraní fyziky a typů studia, které podporují koncentrovaný port. Tento 

port je k dispozici zejména jako hraniční prvek. V kapitole 3 při tvorbě antény bude port a jeho 

parametry dodatečně popsán. 

Koncentrovaný port a jeho proměnné 

Každý koncentrovaný port generuje proměnné, které jsou přístupné uživateli. Kromě S-

parametru, koncentrovaný port generuje následující: 

 Popis proměnných generovaných koncentrovaným portem. Tabulka 1.1:

Jméno Popis 

Vport Extrahované napětí na portu 

Iport Proud na portu 

Zport Impedance portu 

 

Například koncentrovaný port s číslem 1 uvedený v první geometrii pro fyzikální 

rozhraní elektromagnetických vln se štítkem ewm, definuje impedanční port jako proměnnou 

emw.Zport_1.  

2.11 Výpočet vlastní hodnoty ztrát (lossy eigenvalue) 

V režimu analýzy a analýzy vlastního čísla frekvence je obvyklým hlavním cílem najít 

konstantu šíření nebo vlastní frekvenci. Tyto hodnoty mají často reálné hodnoty, i když to není 

nutné. V případě, že analýza zahrnuje nějakou ztrátovou část, jako nenulové vodivosti, nebo 

otevřené hranice, vlastní číslo bude komplexní. V takových situacích je vlastní číslo 

interpretováno na dvě části 1) konstanta šíření či vlastní frekvence a 2) útlum v prostoru a čase.  

2.11.1 Analýza vlastní frekvence (eigenfrequency) 

Analýza je řešena přímo pro vybraný model a jeho vlastní frekvenci. Časově-

harmonická reprezentace polí je obecnější a zahrnuje komplexní parametr ve fázi: 

                               (   )    ( (  ) 
   )    ( ( )    ) (2.8) 

Kde vlastní číslo, (  )       , má imaginární část reprezentující vlastní frekvenci 

a reálnou část odpovědnou za útlum. Často se využívá faktor kvality nebo Q-faktor, který je 

odvozen od vlastní frekvence a útlumu: 

       
 

 | |
 (2.9) 

Proměnné ovlivněné vlastní frekvencí (eigenfrequency) 

V následující tabulce jsou uvedeny proměnné, na které má analýza vlastní frekvence 

vliv: 
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 Proměnné ovlivněné vlastní frekvencí Tabulka 1.2:

JMÉNO VYJÁDŘENÍ KOMPLEXNÍ POPIS 

omega imag(-lambda) Ne Úhlová frekvence 

damp Real(lambda) Ne Útlum v čase 

Qfact 0.5*omega/abs(damp) Ne Činitel jakosti 

nu Omega/(2*pi) Ne Frekvence 

 

 Další popis a vyjádření vlastních čísel a vlastních frekvencí se nachází v příručce RF 

modulu COMSOL Multiphysics [7]. 

2.12 Připojení k elektrickým obvodům 

2.12.1 Elektrické obvody a fyzikální rozhraní 

RF modul není jediným modulem, ve kterém lze využít elektrické obvody při simulaci. 

Pokud ale chce uživatel využít elektrický obvod v multifyzikálním modelu, musí tuto skutečnost 

zohlednit již při nastavení fyziky. Taktéž by měl být seznámen s tvorbou a modelováním 

elektrických obvodů. Obecně se tyto obvody připojují k dalším fyzikálním rozhraním 

prostřednictvím jedné nebo více z těch speciálních funkcí: 

 Externí I vs. U 

 Externí U vs. I 

 Externí I-terminál  

Tyto funkce buďto přijmou naměřené napětí na připojeném neobvodovém fyzikálním 

rozhraní a vrátí proudovou složku z obvodu nebo naopak. Pro detailní nastavení a modelování 

těchto prvků viz. [7]. 

2.12.2 Elektrické obvody a předefinované spojení 

 Kromě těchto funkcí obvodu, rozhraní fyziky v AC/DC modulu, RF modulu, MEMS 

modulu, atd. (moduly, které obsahují rozhraní pro elektrické obvody). Také obsahuje funkce, 

které poskytují spojení rozhraní elektrických obvodů přijímání napětí či proudu z jedné ze 

specifických obvodových vlastností, které již byly zmíněny výše (externí I vs. U, externí U vs. I 

a externí I-terminál). Tyto spojení se obvykle aktivují: 

 Během provádění výběru v nastavení funkce fyzikálního rozhraní neobvodové 

fyziky, který pak oznamuje vazbu na rozhraní elektrického obvodu. Následně je 

zahrnuto jeho napětí či proud, aby byl spoj viditelný při připojení obvodu. 

 Napětí nebo proud, který byl oznámen, se nastavuje na uzlu v předpřipraveném 

okně. Tyto elektrické obvody jsou podporovány také koncentrovanými porty. 

2.12.3 Elektrické obvody a uživatelem definované spojení 

Obecnější způsob, jak připojit fyzikální rozhraní k rozhraní elektrického obvodu je: 
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 Aplikujte napětí nebo proud z externí připojovací funkce obvodu jako buzení v 

neobvodovém fyzikálním rozhraní. 

 Definujte vlastní napětí nebo měření proudu v neobvodovém fyzikálním rozhraní 

použitím proměnných, operátorů spojení atd. 

 V okně pro nastavení funkce rozhraní elektrického obvodu, výběrem možnosti 

definované uživatelem a zadáním jména provozovatelů proměnné nebo výrazu 

pomocí spoje definovaných v předchozím kroku. 

Určení jména proměnné proudu nebo napětí 

Pro stanovení jména proměnné u proudu nebo napětí, může být nutné nahlédnout na 

záložky závislých proměnných, která se nachází v záložce studie (Study) viz. obrázek.  

 V sekci tvůrce modelů (modelu builder), se stiskne pravé tlačítko myši na záložce 

study a zvolí se zobrazení defaultního řešitele (Show default solver). 

 V řešiteli se zvolí záložka závislých proměnných, v tomto příkladu mod1.Ode1. Toto 

jméno proměnné je následně zobrazeno v prostředním okně s nastavením.  

                 

 Určení jména proměnné proudu či napětí.[4] Obrázek 2.10: 
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3 Vytvoření modelu MLA 

V následující kapitole bude popsána magnetická smyčková anténa, včetně krokového 

postupu vytvoření modelu s následující simulací blízkého a vzdáleného pole. Toto vše bude 

obohaceno patřičným odůvodněním jednotlivých kroků. Pro detailní popis samotného 

programu, jednotlivých položek menu, oken a dalších funkcí viz. příloha Průvodce RF modulem 

v programu COMSOL Multiphysics. 

3.1 Magnetická smyčková anténa 

Smyčkové antény neboli MLA (Magnetic loop antenna) jsou zpravidla velice úsporné a 

jednoduché antény, které mají nízkou pořizovací cenu a vysokou flexibilitu. Základní typ této 

antény se dá vytvořit z běžně dostupných materiálů. Smyčkové antény se skládají ze smyčky 

(jak již napovídá jejich název). Tato smyčka může mít v zásadě libovolný tvar např. kruhový, 

čtvercový, trojúhelníkový, eliptický a popřípadě i jiný viz. Obrázek 3.1. Nejlepších výkonů a 

vlastností povětšinou dosahují kruhové antény, či ty, které se svým tvarem blíží kruhu např. 

osmiúhelník.   

MLA je vyrobena z vodivého materiálu např. mědi, hliníku atd., který je na obou 

koncích připojen ke stejnému ladícímu kondenzátoru. Při změně kapacity smyčky se poté 

nepřímo mění také frekvence. Se zvýšením kapacity smyčky se zvýší i frekvence vyzařovaných 

vln a naopak při snížení kapacity se také sníží frekvence. Toto je způsobeno vlastnostmi 

implementovaného ladícího kondenzátoru. Čím déle se kondenzátor nabíjí, tím bude frekvence 

nižší a tím více se rádiové vlny budou šířit. Při nízké frekvenci tedy dosah nebude příliš velký, 

ale za to signál bude silnější. Unikátní vlastností této antény je skutečnost, že využívá pouze 

magnetickou složku H elektromagnetického pole a tím se stává necitlivou k elektrickému 

rušení.  

 Důležité je také říci, že magnetická anténa by se vždy měla vyladit do rezonance, což 

vyžaduje vyšší kvalitu zpracování antény. Jako následek rezonance antény se velmi zvýší napětí 

na svorkách ladícího kondenzátoru, přičemž na samotné smyčce stoupá proud. Tedy při výkonu 

vysílače kolem 100W stoupá vf napětí až na několik kV. Proto by se měl použít kvalitní 

kondenzátor, který má dostatečně velké mezery mezi deskami.  

    

 Různé typy smyčkových antén. Obrázek 3.1: 
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Pro smyčkovou anténu platí, že se vždy jedná o uzavřený okruh, který je zpravidla 

zakončen budícím prvkem. Tento typ antén se hojně využívá u nižších frekvencí maximálně do 

3GHz.  

 Malé rozměry při srovnání s klasickým dvouramenným dipólem. 

 Přesné naladění frekvence antény, potlačující zkreslení a šum. 

 Anténa generuje pouze magnetickou složku H, čímž se stává necitlivou pro 

elektrické rušení. 

3.1.1 Elektricky malé antény  

Antény, které se řadí do této kategorie, mají velikost smyčky menší než je vlnová délka 

(   ). V dnešní době to typicky bývá cca 0,1 – 0,2λ. Taktéž mají velmi malý vyzařovací 

odpor (je porovnatelný se ztrátovým odporem).  

 

 Elektricky malé smyčkové antény. Obrázek 3.2: 

Jejich odolnost proti záření je poměrně vysoká, ale může být ještě zlepšena přidáním 

závitů (smyček) antény. Anténa tak může na první pohled vypadat jako spirálová viz. Obrázek 

3.2. Elektricky malé smyčkové antény, také mají vyzařované vzdálené pole velmi podobné 

malému dipólu, což se dá očekávat vzhledem k ekvivalenci magnetického dipólu a malé 

proudové smyčky (smyčkové antény) viz. Obrázek 3.3. 

Bohužel i přes kladné vlastnosti smyčkových antén je vyzařovací schopnost stále velmi 

špatná, to je zřejmé z již proběhlých simulací a praktického využití (Dvorský, Burger 2015; 

Kogure 2013, 2014) [9],[10],[11]. Používají se tedy především u zařízení jako přijímací antény, 

kde jejich vyzařovací schopnost není natolik důležitá. Vlastnosti malé smyčkové antény 

můžeme dodatečně zlepšit pomocí vložení feromagnetického jádra. Nejmenší typy těchto antén 

tedy nalezneme u rádiových přijímačů typicky jako dodatečné příslušenství hifi věží a také se 

široce využívají u pagerů. Díky svým vlastnostem jsou využívány pro lokalizaci signálu, jelikož 

anténa může být tak malá, že je připojena přímo k mobilnímu měřícímu zařízení více v kapitole 

2.1.4. 

Možnosti použití smyčkové antény 

Elektricky malá smyčková anténa má své, již zmíněné, přednosti díky tomu se dá použít 

pro specifické účely. Pro více detailů a informací viz. kniha Magnetická smyčková anténa 

pokaždé trochu jinak [9]. Nejčastější použití smyčkové antény tedy je při:  
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 Úpravě stávajícího přijímače 

 Potlačení šumu 

 Lokalizace signálu 

 

 Vzdálené pole Elektricky malé smyčkové antény. (program 4NEC2)  Obrázek 3.3: 

3.1.2 Popis konstrukce MLA 

MLA (Magnetic loop antenna) – Magnetická smyčková anténa je pokročilá forma 

klasické rámové antény, přičemž je schopna mít stejnou účinnost s podstatně nižšími rozměry. 

Obvod rámu je cca 0,1 – 0,2 λ. Spadá tedy do kategorie elektricky malých antén. Jak už bylo 

zmíněno výše v kapitole 2.1.2 anténa má mnoho výhod, kterými jsou jak její rozměry, tak i fakt, 

že má schopnost generovat a zpracovávat pouze magnetickou složku H elektromagnetického 

pole, čímž se stává imunní vůči jakémukoliv elektrickému rušení. Anténa se skládá z 

následujících částí viz. Obrázek 3.7. 

 

 Konstrukce antény. Obrázek 3.4: 

Hlavní smyčka  

Obvod hlavní smyčky je odvozený od vlnové délky u MLA tomu bývá cca 0,1-0,2 λ. 

Tato hlavní smyčka může být tvořena jedním či více závity viz. Obrázek 3.4. Smyčka je 

vytvořena z vodivého materiálu typicky z mědi či silnějšího koaxiálního kabelu. V případě 

nutnosti může být vytvořena prakticky z jakéhokoliv vodivého materiálu. Pro přesnější 

výsledky je však zapotřebí mít anténní parametry přesně spočítány. 
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Při návrhu magnetické smyčkové antény pro větší vlnovou délku (DV nebo SV) je 

vhodné použít více závitů, popřípadě zvětšit jeden stávající závit. Velikost antény nebo počet 

smyček se tedy řídí podle zvolené vlnové délky, navrženým kmitočtem a také hodnotou ladícího 

kondenzátoru.  

Ladící prvek 

Jako ladící prvek se většinou používá tzv. ladící kondenzátor viz. Obrázek 3.5. Avšak 

může se použít i jiné mnohem jednodušší řešení používané např. u Faradayova smyčky viz. [9]. 

Tento obvod je určený pro přesnější doladění a může zásadním způsobem pozměnit pracovní 

frekvenci antény. Tato možnost přeladění je odvozena od velikosti hlavní smyčky antény U a 

také od své základní hodnoty kondenzátoru. Tento prvek je lépe popsán v knize [9]. 

 

 Ladící deskový kondenzátor Obrázek 3.5: 

Typy buzení MLA 

Buzení u smyčkové antény, může být provedené více způsoby. Důvody použití právě 

těchto typů zapojení jsou zřejmé, díky své jednoduchosti. K nejznámějším patří těchto pár 

skupin, které jsou mnohem více rozvedeny v literatuře [9] viz. Obrázek 3.6: 

 Buzení pomocí indukční vazby. - Schéma č. 1,2,3. 

 Buzení pomocí kapacitní vazby. - Schéma č. 4,5. 

 Buzení pomocí GAMA pahýlu. - Schéma č. 6.  

 Buzení pomocí toroidního transformátoru. - Schéma č. 8. 

 

 Různé typy budících obvodů u magnetické smyčkové antény. Obrázek 3.6: 
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3.1.3 Výpočet rozměrů antény 

V této kapitole je rozepsán postup výpočtu rozměrových parametrů antény. Na Obrázku 

3.10 lze vidět popsanou konstrukci a také elektrické náhradní schéma antény. Schéma obsahuje 

odpor představující ztrátu RL, vyzařovací odpor Rr, dva kondenzátory C laditelný, parazitní a 

v poslední řadě také obsahuje cívku L, která odpovídá indukčnosti hlavní smyčky jakožto veliké 

cívky se vzduchovým jádrem. Avšak výpočtem elektrických vlastností antény se tato práce 

nezabývá. Pro bližší informace je vhodné prostudovat knihu Magnetická smyčková anténa – 

pokaždé trochu jinak [9].  

                

 Konstrukce MLA a její náhradní schéma. Obrázek 3.7: 

Výpočet základních mechanických parametrů antény 

Úkolem je spočítat velikost MLA, která pracuje na kmitočtu 14,1MHz. Ke konstrukci 

bude použita měděná kulatina s průměrem 15mm. Výpočet bude proveden pro jednoduchou 

smyčku. 

Průměr hlavní smyčky se volí v rozmezí 0,03-0,1 λ.  

        
  

 
 

       

    
                  (3.1) 

Zvolený průměr MLA             (       ). Z tohoto výpočtu se dá odvodit 

délka jednoho závitu: 

         𝜋        𝜋                      (3.2) 

Plocha hlavní smyčky se vypočítá takto: 

               𝜋     𝜋                        (3.3) 

Ekvivalentní délka 1° smyčky antény: 

    
     

    
   

       

   
             (3.4) 
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Tato délka je důležitá při definování šířky mezery hlavní smyčky antény. Toto je 

důležité pouze v programu COMSOL, kvůli šířky koncentrovaného portu. Toto bude lépe 

popsáno dále v kapitole 3.3.6.   

 Vypočítané rozměry antény: Tabulka 1.3:

U obvod hlavní smyčky  2,513m 

λ vlnová délka 21,262m 

ɑ poloměr hlavní smyčky 0,4m 

b průměr vodiče hlavní smyčky 0,011m 

A plocha hlavní smyčky 0,5024m2 

l Délka 1° antény  0,006981m 

3.2 Počítačová simulace obecně 

Jak bylo zdokumentováno [12] simulace se začala používat již při vzniku velkých 

sálových počítačů. Jedna z prvních zdokumentovaných počítačových simulací proběhla v druhé 

světové válce a to v projektu Manhattan jako model jaderného výbuchu. Tento trend se zachoval 

a nyní se simulace používají v každém vědeckém odvětví od zdravotnictví, chemie, strojírenství 

až po elektroniku či běžné každodenní zprávy o počasí. Simulace má všeobecně velkou moc, 

jelikož je uživatel schopen napodobit požadovaný cíl bez toho aniž by musel nákladně 

investovat do různých komponent. Existuje mnoho typů simulací a jejich rozdělení, avšak 

základní konstrukci mají všechny počítačové simulace stejnou viz. Obrázek 3.8. 

 

 Obecný postup při simulacích. Obrázek 3.8: 

Na blokovém diagramu lze pozorovat velice jednoduchý základní princip, který má 

pevně dané hlavní body. Tyto body nemohou být porušeny ze zřejmého důvodu, jelikož by 

simulace nemohla korektně nebo vůbec proběhnout. Většina počítačových simulací má základ 
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v nějakém matematickém modelu, který je vyjádřen pomocí diferenciálních či jiných rovnic. 

Pro zrealizování simulace je výstupem vždy zpracovatelná informace, která je následně použita 

např. pro reálný návrh či demonstraci. 

3.2.1 Počítačová simulace v programu COMSOL Multiphysics 

Simulace v programu COMSOL se od té základní v zásadě neliší, avšak v blokovém 

diagramu viz. Obrázek 3.9 je více rozepsána. Všechny tyto fáze probíhají v rozhraní programu a 

v sekci modelovacího stromu, ve kterém je přehledně vidět celý průběh simulování. Jednotlivé 

kroky budou popsány v následujících kapitolách, při simulaci samotné antény. 

 

 Postup při simulaci modelu v programu COMSOL Multiphysics. Obrázek 3.9: 
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3.3 Tvorba modelu MLA 

V této kapitole bude detailně rozepsán model a simulace magnetické smyčkové antény 

v programu COMSOL Multiphysics. Více příkladů tvorby modelů lze také nalézt zde [13],[14]. 

Avšak nebude zde popsán program samotný a jeho všemožná nastavení, jelikož je toto téma 

velice obsáhlé. Více informací o programu bude uvedeno v příloze, kterou tvoří základní 

příručka pro práci s RF modulem. 

3.3.1 Zadání a úvodní seznámení s modelem 

Za úkol je spočítat blízké a vzdálené pole antény pracující na kmitočtu 14,1MHz. Ke 

konstrukci bude použita 15mm silná měděná kulatina. Taktéž budou uvedeny všechny 

mechanické parametry a rozměry antény. 

 Rozměry antény a její parametry byly již řešeny dříve v kapitole 3.1.6. Avšak jako 

počáteční hodnoty úplně postačí frekvence, průměr vodiče a zvolený průměr antény, zbytek 

dokáže program s příslušnými vzorci dopočítat viz. kapitola 3.3.3 globální definice, zde budou 

tyto rozměry zadány do programu. 

 Počáteční hodnoty antény. Tabulka 1.4:

f Frekvence 14,1096MHz 

b Tloušťka vodiče hlavní smyčky 0,015m 

2ɑ Zvolený průměr hlavní smyčky 0,8m 

Pro seznámení s modelem je zde vyobrazena ukázka, jak by mohla výsledná anténa 

v programu vypadat viz. Obrázek 3.10.  

                           

 3D pohled na vyhotovený model magnetické smyčkové antény v programu. Obrázek 3.10: 

Model je složen ze dvou hlavních částí a tím je vrstva PML a samotná anténa, která se 

dále skládá z napájecího portu a zářiče. Velikost smyčky antény, jak již bylo zmíněno výše by 

neměla přesáhnout hranici 0,2λ. Což dle vypočítaných hodnot odpovídá. 
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Tento základní model antény se tedy skládá pouze z kruhu, který se v programu 

COMSOL Multiphysics dá jednoduše definovat jako toroid. Avšak v tomto případě toroid není 

spojen a je na jedné straně ponechána mezera kvůli napájecím portům. Pokud by byl toroid 

spojen tzv. jednolitý kus, docházelo by ke zkratu a model by nešlo odsimulovat, popřípadě by 

program vykazoval nesmyslné hodnoty. Tento problém se dá řešit i jinými způsoby, které budou 

řešeny dále. Anténní zářič je zde materiálově nadefinován jako měď a vrstva PML je 

nadefinována jako vzduch.  

3.3.2 Nový projekt 

Po nainstalování a spuštění programu COMSOL Multiphysics se zobrazí hlavní okno. 

Dále se postupuje následovně: 

 Jako první se zvolí kolonka Model Wizard v sekci New. 

Model wizard pomůže uživateli s volbou počátečních nastavení modelu. 

 Poté se volí prostorové dimenze (ve kterých uživatel chce model vytvořit). Nejlepší 

volba pro antény je vesměs 3D prostor. Pro detaily viz. kapitola 2.3. 

 Další je fyzikální model, který se při simulaci bude používat. Každý model je určen 

pro specifický případ viz. kapitola 2.4. U antén je to: 

o Radio Frequency > Electromagnetic Waves, Frequency 

Domain (emw). 

o Potvrdit tlačítkem Add. 

 Zvolením tlačítka Study se objeví volba studie, která se dále bude používat. Studie, 

která se zde zvolí, ovlivňuje výpočetní algoritmy a proces simulace. 

o Preset studies > Frequency domain. 

 Finální potvrzení tlačítkem Done viz. Obrázek 3.11.  

  

 Volby u nového projektu. Obrázek 3.11: 

3.3.3 Globální definice (předdefinování modelu) 

Jako první je zapotřebí definovat hodnoty a různé proměnné modelu a to pro následné 

jednodušší zpracování. Ve stromové struktuře tvůrce modelu (levé okno - Model builder) se 

provedou následující kroky: 
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 Na liště domovského menu se v sekci Definitions (druhá položka zleva) stiskne 

tlačítko  parameters. 

 Tato sekce parametrů se nyní objeví v okně tvůrce modelu v Global definitions > 

Parameters. 

 Po jejím označení se v prostředním (variabilním) okně nadpis změní na Parameters a 

je možno vkládat do tabulky hodnoty. 

 Do tabulky se vloží následující hodnoty: 

 Zadání parametrů do programu. Tabulka 1.5:

Name  Expression Value Description 

frekvence 14.1 [MHz] 1.41*10E7 Hz Zadaná frekvence 

C0 c_const 2.9979*10E8 m/s Rychlost světla 

lambda c_const/frekvence 21.247 m Délka jedné vlny 

prumer 0.8 [m] 0.8000 m Průměr antény 

polomer prumer/2 0.4000 m Poloměr antény 

obvod 2*0.4*pi[m] 2.5133 m Obvod hlavní smyčky 

gap_size ((2*pi*polomer)/360)*1 0.0069813 m Mezera u napájecího portu 

tloustka 15[mm] 0.0150 m Průměr drátu antény 

Do tabulky se zadají základní hodnoty a od těchto hodnot se následně vypočítají 

hodnoty další. Lze vidět, že k výpočtu je zapotřebí konstanta rychlosti světla c0 a také vzorce 

pro geometrický výpočet kruhu například výpočet výseče kruhu pro mezeru napájecího portu. 

Programu takto uživatel předdefinuje jednotlivé proměnné a následně je může, pod jejich 

názvem využívat po celou dobu návrhu modelu. Hodnoty se do programu musí zadávat s 

desetinnou tečkou, pokud se do něj vloží čárka, hodnota se označí jako neplatná! 

3.3.4 Geometrie 

Po nastavení parametrů modelu se může přistoupit k tvorbě geometrické a grafické 

části, pro detailní náhled a funkce programu viz. příloha. Tímto krokem se vytvoří podoba 

antény. Přidat nový prvek geometrie se dá dvěma způsoby a to pomocí menu a záložky 

Geometry anebo stisknutím pravého tlačítka myši na položku Geometry v tvůrci modelu v 

záložce Component. Po jejím označení ve stromové struktuře, se ve variabilním okně objeví 

nadpis Geometry a uživatel zde může zadat základní hodnoty, jako jsou jednotky délek, či 

jednotky úhlů. Také je zde volba geometrické reprezentace, která určuje, zda uživatel bude 

model tvořit přímo v programu nebo ho importuje z jiného softwaru. Geometrie tohoto modelu 

je složena ze 4 částí a to z koule, 2 kruhů a jedné diference. U každé této části bude vysvětleno, 

z jakého důvodu se v modelu nachází.  

Koule (Sphere) 

Jako první se definuje koule, která bude v dalších částech využita jako hraniční oblast 

vzdáleného a blízkého pole a také jako vrstva PML viz. kapitola 2.7.  
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 Ve stromové struktuře tvůrce modelů (Model Builder) se zvolí Component > stiskem 

pravým tlačítkem myši na položku Geometry  >  Sphere. 

 Po zvolení koule se v prostředním okně objeví její nastavení s nadpisem Sphere viz. 

Obrázek 3.12. 

 Zde se musí lokalizovat nabídka Size, ve které je kolonka radius (poloměr). Do této 

kolonky se napíše hodnota 3*polomer. 

Tímto krokem se definuje velikost koule tzv. její vnější plášť. 

 Další je změna tloušťky pláště po rozkliknutí položky Layers se do první části 

tabulky vepíše 0.5*polomer. 

Tímto krokem uživatel definoval tloušťku koule, která je měřena od vnějšího pláště. 

 Taktéž je dobré zkontrolovat, zda je v sekci object type zvoleno solid. Tato volba 

umožňuje zvolit, zda bude koule vyplněná či dutá. Plná musí být kvůli definování 

následného materiálu a celá koule bude definována jako vzduch. 

 Následně se již může kliknout na tlačítko Build selected, nachází se nahoře 

v prostředním okně, čímž se koule přetvoří do žádaného rozměru. 

 Po vytvoření je možné kouli již pozorovat v grafickém okně, pro přehlednější 

zobrazení je možné stisknutím tlačítka Wireframe rendering  zobrazit kouli bez 

povrchové textury a tím lépe nahlédnout do jejích útrob.  

         

 Tvorba koule. Obrázek 3.12: 

Kruh 1 (Torus 1) 

Na první pohled je vidět, že v anglickém jazyce torus neznamená kruh. Tento prvek je 

určen primárně pro tvorbu jiných elektromagnetických zařízení např. cívek, avšak svým tvarem 

poskytuje ideální možnost jak sestavit smyčkovou anténu. Přidat tento prvek je stejné jako v 

předchozím případě, akorát nyní se zvolí místo sphere položka torus.  

 Tak jako při tvorbě koule i nyní se zvolí v tvůrci modelu položka Component > 

pravým tlačítkem na záložku Geometry > More primitives >  Torus. 
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 V prostředním okně se objeví jeho nastavení s nadpisem Torus viz. Obrázek 3.14. 

 Zde v kolonce Object type > Type musí být zvoleno Solid. Tak jako v předchozím 

případě, kvůli definování materiálu, zde to akorát bude měď. 

 V sekci Size and shape (Velikost a tvar) se zadají tyto hodnoty:  

o Do pole major radius (Velký poloměr) se vepíše polomer. 

o Do pole minor radius (Malý poloměr) se zadá tloustka. 

o Do pole Revolution angle (Úhel vykreslení) se napíše 359. 

Pomocí těchto kroků se definoval tvar kruhu, minor radius (malý poloměr) se tak jako u 

koule měří od vnějšího kruhu. Tedy od položky major radius (velký poloměr). Úhel vykreslení 

359 znamená, že kruh nebude kompletní a bude o 1 stupeň kratší, tedy jak bylo vypočítáno v 

kapitole 3.1.6 hodnota 0.0069813m. Tato hodnota je zde proto, aby se anténě mohl nadefinovat 

koncentrovaný (napájecí) port a také kvůli tomu, aby anténa nebyla spojena a nevznikl tak zkrat.  

 Důležitá je také změna rotace antény v sekci Rotation Angle > Rotation > 0.5 deg. 

Tato změna rotace se provádí ze stejného principu jako předchozí krok s mezerou. 

Anténa musí být vycentrována, a pokud ji 1° chybí, musí být zákonitě o 0,5° posunuta, aby byla 

mezera v osovém středu viz. Obrázek 3.13. 

                   

 Rozdíl rotace kruhu při 0° a 0,5° Obrázek 3.13: 

 Jako další se anténa otočí do vertikální pozice a to pomocí záložky Axis (osy) se 

zadají tyto hodnoty: 

o Axis type (Osový typ): Spherical 

o Theta 90 

o Phi 90  

Tyto položky zajistí otočení antény o 90° z horizontální do vertikální pozice (theta) a 

poté ve vertikální pozici o 90° (phi), aby anténa byla v grafickém okně natočena směrem k 

základnímu uživatelskému pohledu (tlačítko Go to default 3D view).  
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 Vytvoření prvního kruhu. Obrázek 3.14: 

 Po zadání těchto hodnot je možné stisknout tlačítko Build Selected, nachází se 

nahoře v prostředním okně, čímž se anténa vytvoří uprostřed koule. 

 Pokud při tvorbě koule nebylo zmáčknuto tlačítko  Wireframe Rendering, je 

možné, že vytvořený kruh nebude vidět (jelikož je schovaný za texturou), proto je 

vhodné použít toto tlačítko, kvůli ověření správného vytvoření kruhu. Výsledek by 

měl vypadat podobně jako Obrázek 3.14. 

Kruh 2 (Torus 2) 

Druhý kruh není kruhem v plném smyslu, jedná se pouze o 1° kruhu, který byl v 

minulém kroku vynechán, nyní bude zbývající část vytvořena a vložena do místa, kde v 

předchozím kroku byla pouze mezera. Princip tvorby je naprosto stejný jako při tvorbě kruhu 1 

až na pozměněné hodnoty. 

 Tvůrce modelu položka Component > pravým tlačítkem na záložku Geometry > 

More primitives >  Torus. 

 V prostředním okně se objeví jeho nastavení s nadpisem Torus viz. Obrázek 3.14. 

 Zde v kolonce Object type > Type musí být zvoleno Solid. Tak jako v předchozím 

případě, kvůli definování materiálu, zde to akorát bude měď. 

 V sekci Size and shape (Velikost a tvar) se zadají tyto hodnoty:  

o Do pole major radius (Velký poloměr) se vepíše polomer. 

o Do pole minor radius (Malý poloměr) se zadá tloustka 

o Do pole Revolution angle (Úhel vykreslení) se napíše 1. 

Kruh má naprosto stejné zadání, až na úhel vykreslení, který je zde zadán jako jeden 

stupeň, aby přesně zapadl do mezery vytvořené při modelování kruhu 1 viz. Obrázek 3.15. 

 Změna rotace antény v sekci Rotation Angle > Rotation > 359.5 deg. Rotace kruhu 

je zde o půl stupně na opačnou stranu. 
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 Otočení kruhu je i v tomto případě stejné. Torus 2 > Axis (osy) se zadají tyto 

hodnoty: 

o Axis type (Osový typ): Spherical 

o Theta 90 

o Phi 90 

 Po zadání těchto hodnot je možné stisknout tlačítko Build Selected, čímž se 

požadovaný kruh vytvoří. 

       

 Vytvoření Kruhu 2.  Obrázek 3.15: 

Diference (Difference) 

Nyní je geometrie téměř hotova. Zbývá pouze položka diference neboli rozdíl. 

Diference je v modelu z jediného důvodu, kvůli detekci jednolitých objektů, čímž pomáhá 

programu z části pochopit význam modelu. Pomocí této položky se definuje rozdíl mezi 

smyčkou antény a vrstvou, která je okolo.   

 V okně tvůrce modelu se zvolí položka Component 1 > pravým tlačítkem na záložku 

Geometry 1 > Boolean Primitives >  Difference. 

 Nyní se, ve variabilním okně, lokalizuje kolonka Objects to add a po stisknutí 

tlačítka Active se zvolí (v okně s grafikou) pouze koule. Ve výběru tedy bude 

napsáno sph1. 

 

 Tvorba Difference.  Obrázek 3.16: 
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 Tento stejný proces se provede také pro Objects to subtract kde se zvolí pouze velký 

a malý kruh vytvořený v předchozí kapitole, tudíž ve výběru bude napsáno tor1 a 

tor2. Pokud nejde označit pouze žádané objekty je možnost pomocí tlačítka  vyber 

vše (select all) nebo klávesovou zkratkou CTRL+A, vybrat všechny prvky v modelu 

a poté nechtěné z výběru odstranit. 

 Po úspěšném aktivování obou objektů se stiskne tlačítko Build all objects, čímž se 

diference vytvoří viz. Obrázek 3.16. 

Po těchto krocích, je již základní geometrická kostra hotova, nyní je důležité definovat 

zbytek hodnot, správně nadefinovat funkce jednotlivým vrstvám a geometrickým tvarům. 

3.3.5 Nadefinování vlastností tělesům (Definitions) 

Nadefinování vlastností se provádí v sekci Component > Definitions. Zde se postupně 

definují jednotlivé domény a hranice. Toto vše se provádí dříve, než se do modelu implementují 

fyzikální nastavení. Mezi jedny z prvních se definují tzv. výslovné modelu (Explicit), avšak 

vhodnější je nejdříve upravit pohled kamery, pro následnou snadnější obsluhu. Možnosti 

definování a jednotlivé funkce v této sekci jsou lépe popsány v přiloženém průvodci. 

Pohled kamery (View) 

Jako první je nejvhodnější zadefinování pohledu na 3D model v grafickém okně. Pohled 

kamery nemá žádný vliv na funkčnost modelu, avšak zpříjemňuje uživateli práci v programu a 

to tím, že zviditelňuje a zprůhledňuje jednotlivé "zavázející" vrstvy (například PML), aby bylo 

vidět na vnitřní objekty, zejména na anténu. Tudíž je jednodušší následná obsluha při 

označování vrstev a ověřování správnosti. 

 Nastavení kamer se dá nalézt v tvůrci modelů > Component > stiskem pravým 

tlačítkem myši na položku View > Hide Geometric Entities (Schovej geometrické 

prvky). 

 Ve variabilním okně se objeví nastavení kamer. V položce Geometric entity level se 

zvolí Domain a poté se pomocí tlačítka Active zvolí domény 1 a 2. Popřípadě 

použitím tlačítka Paste selection  a zadáním přímo čísel 1,2. 

Tímto krokem se deaktivuje část vnější vrstvy vytvořené koule. Pro úplnou deaktivaci 

koule v daném místě je zapotřebí deaktivovat ještě vnitřní vrstvu. 

 Opět se tedy zvolí tvůrce modelu > Component  > stiskem pravým tlačítkem myši na 

položku View  > Hide Geometric Entities. 

 V okně Hide Geometric entities v sekci Geometric Entity Selection se zvolí 

boundary (hranice) a vyberou se pouze hodnoty 9 a 10. Popřípadě také tlačítkem 

Paste selection  a přímým zadáním čísel 9,10. 
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 Nastavení kamery modelu. Obrázek 3.17: 

Po správném nadefinování pohledů, by uživatel měl vidět jasný výřez v kouli. Tento 

výřez se dá aktivovat v grafickém okně pomocí tlačítka view hidden only  a tlačítkem view 

unhidden  se zobrazí zbytek modelu bez daného výřezu viz. Obrázek 3.17. Pozor! Tlačítkem 

select and hide se vrstvy skrývají, avšak tyto vrsvy zůstanou skryty, dokud nebudou manuálně 

odstraněny z nabídky Hide geometric entities! Pro detaily viz. přiložený průvodce. 

První výslovná (Loop) 

Jako první výslovnou je vhodné definovat samotnou smyčku antény. Tento proces 

pomáhá programu rozpoznat jednotlivé vrstvy. Pro jaký účel v modelu slouží a také po jejich 

nadefinování se budou používat dále při zadávání hodnot, čímž se celá práce zjednoduší. 

 V okně tvůrce modelu po rozkliknutí Component > stiskem pravým tlačítkem myši 

na položku Definitions > Selections >  Explicit. 

 V prostředním (proměnném) okně se nadpis změní na Explicit. Zde se musí změnit 

Geometric entity level na Boundary (hranice). 

Tato změna se provádí z důvodu možnosti označení jednotlivých hranic v modelu. 

 Dále se stiskne tlačítko Active a zvolí se všechny části loopu antény (bez mezery pro 

napájecí port).  

Nejlepší je zadat přímo její hranice a to pomocí tlačítka Paste selection  otevře 

dialogové okno a vloží tyto hodnoty (13-20, 32-33, 38-39, 45-48) celý proces se potvrdí pomocí 

tlačítka OK. (Poznámka hodnoty hranic se mohou lišit). Pakliže uživatel nezná číselné označení 

hranic, může využít manuální označování hranic, či celých struktur. Po stisknutí tlačítka Active 

se hranice označují přímo na modelu v grafickém okně. Tato část může být obtížná, jelikož 

vrstva koule, která je kolem zabraňuje označení těles, které jsou uvnitř. Toto se dá vyřešit 

pomocí skrytí „zavázejících“ vrstev ikonou select and hide. Popřípadě také funkcí Select box 

, která označí všechny hranice nacházející-se uvnitř výběrového boxu, avšak nesmí se 
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označit mezera určená pro napájecí port! Viz. Obrázek 3.18. Pro lepší pochopení označování 

hranic a práci s grafickým oknem viz. příloha. 

                        

 Označení první proměnné (loop). Obrázek 3.18: 

 Jako další bude změna jména. Component > Definitions > stiskem pravým tlačítkem 

myši na položku Explicit >  Rename (přejmenování). 

 V nově zobrazeném okně se napíše jméno Loop a potvrdí tlačítkem OK, to vše kvůli 

přehlednosti modelu. Tímto je první výslovná hotova a nyní se může přejít k další. 

Druhá výslovná (Far field domain) 

V tomto kroku se definuje výslovná pro vnitřní vrstvu vzdáleného pole. Ta se následně 

použije pro definování fyziky. 

 Nyní se provedou stejné kroky jako v minulém případě. Tedy v okně tvůrce modelu 

se rozklikne Component > stiskem pravým tlačítkem myši na položku Definitions > 

 Explicit. 

 V prostředním (variabilním) okně Explicit se musí změnit Geometric entity level na 

Domain (doména). 

 Pomocí tlačítka Paste selection  se otevře dialogové okno a vloží se pouze 

hodnota 5 celý proces bude potvrzen pomocí tlačítka OK viz. Obrázek 3.19. 

 Component > Definitions > stiskem pravým tlačítkem myši na položku Explicit > 

 Rename (přejmenování) v nově zobrazeném okně se napíše jméno Far field 

domain a potvrdí tlačítkem OK.   
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 Označení druhé výslovné (far field domain). Obrázek 3.19: 

Třetí výslovná (Far field calculation) 

Jako třetí výslovná bude definována druhá vrstva vzdáleného pole, která zajistí jeho 

ohraničení a tím i správnou simulaci modelu. Na obrázku 3.20 lze vidět, že označené části jsou 

stejné, až na smyčku antény, která označena není. Toto je způsobeno faktem, že vrstva je zde 

označována "z venkovní strany" a proto již anténa není zahrnuta.  V tomto případě se postupuje 

velice podobně jako v minulých případech.  

 V tvůrci modelu se zvolí > Component  > stiskem pravým tlačítkem myši na položku 

Definitions >  Explicit. 

 V prostředním (variabilním) okně se nadpis změní na Explicit. Zde se musí změnit 

Geometric entity level na Boundary (hranice). 

 

 Označení třetí výslovné (far field domain). Obrázek 3.20: 

 Dále se stiskne tlačítko Active a zvolí se pouze vnější strana koule. Může se označit 

stejně jako smyčka antény, tedy ručně v grafickém okně anebo přímým zadáním 
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jejich hranic. Jak už bylo řečeno, to se provede tak, že pomocí tlačítka Paste 

selection  se otevře dialogové okno a vloží tyto hodnoty 9-12, 30, 31, 37 a 42. 

 Tato proměnná se následně přejmenuje pomocí Rename na far field calculation a 

potvrdí tlačítkem OK. 

Dokonale sladěná vrstva (Perfectly Matched Layer) 

  Jako poslední se musí nadefinovat vrstva PML. Tato vrstva, jak již bylo zmíněno výše 

viz. Kapitola 2.7, je důležitá zejména kvůli snížení výpočetního výkonu, aby byl model a 

simulace proveditelná. Bez této vrstvy by se elektromagnetické vlny šířily donekonečna. 

 

 Označení vrstvy PML. Obrázek 3.21: 

 Definice vrstvy se provádí již známým postupem přes tvůrce modelu > Component > 

stiskem pravým tlačítkem myši na položku Definitions > Perfectly Matched Layer. 

 Podobně jako v předchozím případě se zvolí pouze vnější část koule, avšak zde se 

zadají domény 1-4 a 6-9 viz. Obrázek 3.21. Doména 5 zde nesmí být označena!  

Opět je možné využití manuálního označení nebo přímého pomocí tlačítka Paste 

selection . 

                 V okně pro nastavení Perfektně sladěné vrstvy v sekci geometrie se ještě 

musí nastavit v sekci  type list > spherical. 

Toto se do modelu přidává, aby program zaznamenal, že má použít sférický typ vrstvy 

PML. Pokud by zde byl nastaven jiný typ, simulace by skončila nezdarem. 

3.3.6 Nastavení fyziky 

Nyní se nastaví fyzikální stránka různých částí modelu. Přidají se zdrojové porty a také 

vlastnosti zářiče antény. Tato sekce je velice podstatná na celkový výsledek. Zde se definují 

jednotlivým před připraveným vrstvám jejich fyzikální vlastnosti jako útlum atd. Volby 

programu a možnosti nastavení fyziky jsou lépe popsány v příloze. 
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Impedanční okrajová podmínka (Impedance Boundary Condition) 

Impedance boundary condition neboli Impedanční okrajová podmínka přidává modelu 

ztráty, které vznikají při šíření elektrického napětí skrz smyčku antény, jelikož měď není 

perfektní vodič. Dále se ještě musí v dalších krocích definovat samotný materiál smyčky viz. 

kapitola 3.3.7.  

 Označení těchto hranic probíhá pomocí tvůrce modelu > Component > stiskem 

pravým tlačítkem myši na položku Electromagnetic Waves, Frequency Domain a 

zde se zvolí Impedance Boundary Condition. 

 V okně nastavení Impedance Boundary Condition se lokalizuje Boundary Selection 

a z listu se vybere položka Loop, která byla vytvořena dříve v kapitole 3.3.5.2. 

 Další nastavení nejsou potřeba (pro detail viz. příloha). 

Tímto krokem se označily všechny potřebné hranice (13-20, 32-33, 38-39, 45-48). Tak 

jako při označování smyčky antény, i zde se uživatel musí vyvarovat označení kruhu 2 viz. 

Obrázek 3.22. Nyní je tedy anténní smyčka fyzikálně přiblížena parametrům reálného vodiče. 

           

 Nastavení impedanční okrajové podmínky Obrázek 3.22: 

 Koncentrovaný port (Lumped port) 

Tento bod je jedním z nejdůležitějších bodů na celém modelu. Jedná se totiž o napájecí 

port, který musí být dobře nastaven. V opačném případě totiž simulace buďto skončí nezdarem 

nebo vyjde naprosto nesmyslně. 

 Pro definování tohoto portu se zvolí v tvůrci modelu > Component > stiskem 

pravým tlačítkem myši na položku Electromagnetic Waves, Frequency Domain > 

Lumped port.  

Poté je vhodné použít zoom na místo, kde je anténa rozdělena 1° kruhem. Zde se musí 

označit všechny hranice malého kruhu, tedy 21-24 viz. Obrázek 3.24. 
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 Ve variabilním okně pro nastavení Lumped portu se v sekci Port Properties > Type 

of port > zvolí User defined (uživatelsky definováno). 

Nyní se definují jednotlivé parametry koncentrovaného portu. Nachází se zde výška, 

šířka a směr mezi anodou a katodou napájecího portu (toto je velmi důležitá složka portu), 

pokud by byla špatně určena, nebude výsledná simulace správná. Pro detailnější vysvětlení 

koncentrovaného portu viz. kapitola 2.11. 

 Do pole hport se vloží výška napájecího portu, proměnná gap_size. 

Hodnota pro výšku tohoto portu je již vypočítaná (gap_size) jedná se o 0,698cm. Toto 

je šířka kruhu 2, který byl vložen do mezery kruhu 1. 

 Do pole wport se vloží šířka napájecího portu, vzorec 2*pi*(tloustka/2). 

Hodnota pro šířku portu se dá odvodit od tloušťky drátu, ze kterého je anténa vyrobena. 

Tento vzorec vypočítává šířku pomocí průměru vodiče. Výsledná hodnota je v tomto případě 

4,712cm. 

 Následně se specifikuje tzv.    vektor - do pole pro osu X se napíše číslo 1. 

Tento vektor udává, kterým směrem bude proudit napětí. V tomto případě bude směr 

osa X. viz. Obrázek 3.23. Pokud by byl tento port špatně definován, simulace by se nezdařila. 

                          

 Nastavení impedanční okrajové podmínky Obrázek 3.23: 

 Také položka Wave excitation model at this port se přepne na On. 

Tato položka zapíná vyzařování vln z koncentrovaného portu. Bez jejího aktivování 

anténa nebude funkční.  

 Jako poslední se nastaví napětí, které bude do antény přiváděno, vhodné je nastavit 

například 1 volt, při nastavení většího napětí bude charakteristika výraznější viz. 

kapitola 3.4. 

Po nadefinování poslední funkce je koncentrovaný bod již připraven viz. Obrázek 3.24. 

Je také možné změnit Typ terminálu (cable - kabel) a charakteristickou impedanci (50[ohm]), 
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avšak je doporučeno tyto položky zachovat v defaultním nastavení. Pro další nastavení viz. 

příloha. 

                

 Nastavení koncentrovaného portu. Obrázek 3.24: 

Vzdálené pole (Far field domain) 

Zde se nastaví hranice pro vzdálené pole, které již bylo definováno výše. Tudíž nemusí 

být hranice znovu označovány. Tímto nastavením program pochopí, kde se vzdálené pole bude 

měřit.  

 Pro definování vzdáleného pole se zvolí v tvůrci modelu > Component > stiskem 

pravým tlačítkem myši na položku Electromagnetic Waves, Frequency Domain > 

Far-Field Domain.  

 Ve variabilním okně pro nastavení far field domain v sekci Domain Selection se 

zvolí Far field domain, který byl vytvořen již dříve. Čímž uživatel označí doménu 5 

viz. Obrázek 3.25.  

Důvody označení této vrstvy jsou stejné jako v kapitole 3.3.5.3, rozdíl je pouze v tom, 

že v předchozím definování se pouze hodnoty daly do skupin, aby se poté daly lépe používat. V 

tomto kroku se však označením domény pevně definuje místo kde se bude vzdálené pole 

zaznamenávat a počítat. 

Kalkulace vzdáleného pole (Far field calculation) 

 Jako v předchozích krocích se musí definovat i druhá (vnější) vrstva vzdáleného 

pole, tudíž se zvolí v tvůrci modelu > Component > Electromagnetic Waves, 

Frequency Domain > stiskem pravým tlačítkem myši na Far-Field Domain > Far-

field Calculation. 

 Ve variabilním okně a nastavení kalkulace vzdáleného pole se v sekci selection zvolí 

Far field calculation, které bylo vytvořeno dříve v kapitole 3.3.5. Tím uživatel zvolí 

tyto hranice (9,10,11,12,30,31,37,42) viz. Obrázek 3.25. 
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Po definování obou vrstev vzdáleného pole, již není zapotřebí žádný další zásah či 

úprava a může se přejít k nastavení materiálů. Pro detailní informace viz. příloha. 

 

 Nastavení vzdáleného pole. Obrázek 3.25: 

3.3.7 Materiály 

Po splnění předchozích kroků je již model připraven pro definování materiálových 

struktur. Každé z komponent modelu se určí materiál, se kterým bude program počítat a zahrne 

jeho vlastnosti do výpočtu. Simuluje tak reálnější vlastnosti a počítá i s útlumy jednotlivých 

materiálů.                

 

 Náhled na seznam materiálů a na vlastnosti mědi. Obrázek 3.26: 

Program má ve své knihovně více než 2500 materiálů, které jsou již předdefinovány a 

nastaveny podle autorů viz. Obrázek 3.26. Avšak uživatel není omezen jen na tuto knihovnu a je 

možno nadefinovat materiál nový, včetně jeho vlastností a funkcí. Možnosti definování 

materiálu jsou velice detailní a budou přesněji rozebrány v přiloženém průvodci. Nyní zde bude 

pouze poukázáno na materiály potřebné pro simulaci antény. 
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Vzduch / Air 

Prvním definovaným materiálem v modelu je vzduch. Vzduch, ze kterého je složeno 

okolí antény (vrstva PML) má jisté, i když minimální, parazitní parametry, které ovlivňují 

vyzařování samotné antény. 

 Pro přidání materiálu se tedy zvolí jako vždy v tvůrci modelu > Component > 

stiskem pravým tlačítkem myši na záložku Materials >  Add Material. 

Zobrazí se zcela nové okno přidání materiálu (add material). Z rozsáhlé stromové 

struktury se nejvíce používá záložka built-in, které obsahuje nejvíce používané základní 

materiály jako beton, silikon, hliník, měď a také vzduch. 

 V tomto nově otevřeném okně zvolí položka Built-in > a pravým tlačítkem na Air  

Add to Component (přidej do komponentu modelu). 

 Po přidání materiálu do modelu se následně zvolí, které prvky modelu budou tvořeny 

vzduchem. V okně s nastavením pro materiál se zvolí Geometric entity level: 

Domain a následně all domains, čímž se vše označí jako vzduch, mělo by se jednat 

o hodnoty 1-9 viz. Obrázek 3.27 (samotná smyčka antény se označí v dalším kroku). 

           

 Označení prvků složených ze vzduchu. Obrázek 3.27: 

Měď / Copper 

Jak bylo uvedeno v zadání anténa je vyrobena z mědi. Nastavení probíhá naprosto 

stejně jako v předchozím kroku, rozdíl je pouze v definovaných vrstvách.   

 Tvůrce modelu > Component > stiskem pravým tlačítkem myši na záložku Materials 

>  Add Material. 

 V nově otevřeném okně (add material) se zvolí položka Built-in > a pravým 

tlačítkem na Copper  Add to Component. 

 V okně s nastavením pro materiál se zvolí Geometric entity level: Boundary 

(hranice). Poté se zvolí v políčku selection opět Loop, čímž se označí tělo antény. 

Může se také jako v minulých případech označit manuálně v okně s grafikou nebo 
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zvolením Paste selection  a následně zadáním hodnot 13-20, 32-33, 38-39, 45-48 

(hranice se mohou lišit) viz. Obrázek 3.28. 

Po bližším prozkoumání je vidět, že zde je označena smyčka antény, ale u definování 

vzduchu byla označena také. Toto je způsobeno tím, že vzduch obklopuje anténu a tudíž je v její 

těsné blízkosti, avšak anténa samotná je složena z mědi, což bylo definováno právě v této 

kapitole. Také je vidět, že kruh 2 není definován jako měď, to z toho důvodu, aby na anténě 

nevznikl zkrat. Kruh 2 je tedy definován jako vzduch již v předchozí kapitole.  

                           

 Označení prvků složených z mědi. Obrázek 3.28: 

3.3.8 Budování sítě modelu (MESH) 

Budování sítě neboli MESH je jedním z nejdůležitějších kroků simulace. Tato funkce 

umožní celý model rozparcelovat na malé části (oka), které se následně vypočítávají. Důležité je 

také dodat, že velikost ok by měla být co nejmenší, avšak maximálně 0,2 λ ve volném prostoru. 

Velikost ok na zářiči by měla být menší než u vrstvy PML a to z důvodu přesnějšího zanesení 

modelu do výpočetní matice.  

V poslední řadě je také vhodné zvážit výpočetní náročnost modelu, jelikož velikost této 

mřížky je přímo úměrná době výpočtu simulace. Pokud uživatel nastaví mřížku například na 

extra fine (extra jemnou), tak u běžného modelu, který je momentálně řešen stoupne výpočetní 

náročnost mnohonásobně, tedy až několik desítek GB paměti a celý výpočetní výkon čtyř a více 

jádrového počítače. Může se také stát, že se celý systém zasekne, proto je dobré, celý výpočet 

před spuštěním ještě jednou přehodnotit.   

Budování sítě se může provést s automaticky nastavenými hodnotami tedy physics 

controlled mesh (fyzikálně kontrolované síťování) anebo je možné jednotlivé prvky modelu a 

jejich hustotu sítě nadefinovat ručně (user controlled mesh). V této tvorbě bude ukázána druhá 

varianta. Pro více detailů a nastavení síťování viz. přiložený průvodce popřípadě viz. kapitola 

2.3.5. 
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 Typy sítě a závislost na výpočetním výkonu (červená - největší zátěž). Obrázek 3.29: 

Velikost (Size) 

Jako první se definuje obecná hustota sítě. Tato volba se poté vztahuje na celou síť. 

 V tvůrci modelu > Component > stiskem pravým tlačítkem myši na Mesh 1 >  

Size. 

 Po zvolení size se ve variabilním okně zvolí Calibrate for (kalibruj pro) general 

physics (Hlavní fyziku).  

 Dále může uživatel rozhodnout, zda bude velikost sítě definovaná automaticky nebo 

ručně, pomocí volby Predefined (předdefinováno), či Custom (vlastní).    

 Zde se zatím zvolí Predefined a v roletce se může volit hustota sítě Od extremely 

coarse (extrémně hrubé) až po extremely fine (extrémně jemnou) viz. Obrázek 3.29. 

Vhodné je nastavit jemnou (Fine) pro rychlejší výpočet, ale zároveň moc nesníženou 

kvalitu. 

Po nastavení této hlavní velikosti sítě se může přejít k dalšímu bodu.  

Velikost 1 (Size 1) 

 Tak jako v předchozím případě se přidá položka Size 1, tedy tvůrce modelu > 

Component > stiskem pravým tlačítkem myši na Mesh  >  Size. 

 Ve variabilním okně se v Geometric entity level se zvolí Domain a v selection Far 

field domain. Tímto krokem uživatel definuje speciální výpočet sítě pro vzdálené 

pole. Tínto krokem se zvolí pouze doména číslo 5 viz. Obrázek 3.30. 

 V sekci Element size se zvolí custom a upraví se pole Maximum element size. 

Napíše se zde hodnota 0.2. Tímto krokem se programu zadá maximální velikost oka, 

která pro vzdálené pole může být 0.2. 

 Zbytek parametrů může zůstat defaultní. Pro více detailů viz. přiložený průvodce. 

 Velikost 2 (Size 2) 

 Tento krok proběhne naprosto stejně jako minulý, tedy tvůrce modelu > Component 

> stiskem pravým tlačítkem myši na Mesh  >  Size. 

 Ve variabilním okně se v Geometric entity level se zvolí Boundary a v selection 

Loop. Tímto krokem uživatel definuje speciální výpočet sítě pro smyčku antény viz. 

Obrázek 3.30.  

 Protože je tvar smyčky více důležitý, než okolní vrstva bude tedy její síť jemnější.  
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 V sekci Element size se zvolí custom a upraví se pole Maximum element size. 

Napíše se zde hodnota 0.1. Pro jemnější zobrazení se tato hodnota může ještě 

zmenšit.   

 Zbytek parametrů může zůstat defaultní.  

 

 Náhled na definování sítí. Obrázek 3.30: 

Free Tetrahedral 

Jedná se pouze o podpůrnou funkci hlavní síťovací funkce. Vytvoří nestrukturovanou 

tetrahedrální síť, která vytvoří mřížku na zbývajících uzlech a místech, kde mřížka ještě 

definovaná není. 

 Free tetrahedral se definuje naprosto stejně jako Size 1, kromě počáteční funkce. 

tvůrce modelu > Component > stiskem pravým tlačítkem myši na Mesh >  Free 

Tetrahedral. 

 Po zvolení free tetrahedral se v nastavovacím okně zvolí v kolonce Geometric entity 

level se zvolí Domain a v selection Far-field domain viz. Obrázek 3.30. 

Swept 

Jedná se o tzv. síť, která prochází model a koriguje hustotu sítě podél domény či podél 

celého modelu ze zdrojové plochy až k protilehlé (cílové) ploše. Zdroj a cíl tak může být 

vytvořen z několika ploch. 

 Tvůrce modelu > Component > stiskem pravým tlačítkem myši na Mesh > zvolí se  

 Swept. 

Distribution 1 

Pomocí distribuce se určuje rozložení jednotlivých prvků podél okrajů a tím 

optimalizace návrhu sítě. 

 Tvůrce modelu > Component > Mesh > stiskem pravým tlačítkem myši na Swept >

 Distribution. 
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 Zde ve variabilním okně se zvolí> Domain selection > All domains, čímž se 

distribuce aktivuje.  

Po úspěšném nadefinování všech složek sítě se může spustit její výpočet a vynesení do 

modelu pomocí tlačítka Build All. Tlačítko také mohlo být zmáčknuto vícekrát, během 

modelování, avšak toto nebylo zapotřebí. Také pokud se modeluje detailnější síť, její výpočet 

trvá delší dobu a ustavičné čekání mezi tvorbou může být nepříjemné. Po správném výpočtu by 

síť měla vypadat jako na Obrázku 3.33. Nyní je vše připraveno a může se přejít k výsledné 

kalkulaci a zpracování výsledků modelu. 

3.3.9 Výpočet modelu 

Samotný výpočet modelu probíhá v sekci Study (studie) a v její podzáložce Step 1: 

Frequency Domain. Tato studie byla zvolena na úplném začátku modelování, podle této studie 

program zvolí správné výpočetní řešitele. 

Krok 1: Frekvenční doména (Step 1: Frequency domain)  

V tomto kroku bude provedena příprava před základním výpočtem a simulací modelu. 

Bude zde zadána frekvence pro anténu a také dodatečné možnosti, které budou vysvětleny v 

přiloženém průvodci. 

 Tato položka se nalézá v tvůrci modelu > Study >   Step 1: Frequency Domain. 

 Po jejím označení se ve variabilním okně objeví nabídka, kde je možné finálně 

model upravit před výpočtem. 

 V sekci Study settings (Nastavení studie) se do kolonky frequencies napíše 

proměnná frekvence, která byla definována na začátku tvorby celého modelu. Tato 

frekvence je ekvivalentní 14.1MHz. Je zde také možnost pomocí tlačítka range 

nastavit více hodnot frekvence nebo krokování viz. Obrázek 3.31. 

              

 Proces výpočtu simulace modelu. Obrázek 3.31: 

 Další možnosti můžou zůstat nastaveny defaultně.  

 Po nastavení frekvence se v záložce Study může spustit výpočet simulace. Tvůrce 

modelu > Study > variabilní okno položka  Compute (vypočti). Také se zde nalézá 

tlačítko  Update solution (Uprav výsledek), které slouží pouze, když uživatel 

mírně upraví model a již předtím použil výpočet. Je zde zejména kvůli úspory času, 

aby model nemusel být přepočítáván celý znova. 

 Po stisknutí tlačítka bude program nějakou chvíli pracovat, celý proces výpočtu 

může uživatel sledovat v dolním Informačním okně pod záložkou Progress viz. 

Obrázek 3.32. Zde se také jednotlivé procesy můžou zrušit. 
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 Proces výpočtu simulace modelu. Obrázek 3.32: 

3.4 Výsledky 

Po úspěšném výpočtu (nesmí se výpočet ukončit chybovou hláškou) se v záložce 

výsledků (results) zobrazí několik základních podzáložek jako electric field (blízké pole) a 3D 

plot group, ve které se nachází Far field (vzdálené pole). Sekce výsledky má mnoho nastavení a 

různých možností jak správně analyzovat vytvořenou anténu. Od grafů, které ukazují napájení a 

průchod energie smyčkou antény, přes možný zisk až k různým odstupňovaným grafům a 

animacím, které pomáhají při optimalizaci a přizpůsobení antény. Bohužel v této práci k 

rozebrání všech možností není prostor. Více informací o možnostech záložky s výsledky se 

nachází v přiloženém průvodci. 

3.4.1 Blízké pole (electric field - emw) 

Jako první je nejlepší vždy zkontrolovat graf blízkého pole (electric field) a to zejména 

z důvodu správnosti celého simulovaného modelu. Na grafu by mělo být jasně viditelné, jakým 

způsobem do těla antény proudí energie a jak se rozprostírá. 

 Náhled na blízké pole se aktivuje pomocí tvůrce modelu > Results > Electric field 

(emw).  

 Po označení položky se ve variabilním okně ukáže nastavení grafu, kde se dá 

pozměnit používaný soubor dat pro tvorbu grafu nebo v sekci parameter pozměnit 

frekvence, avšak to jen v případě, že při definování frekvence v kapitole 3.3.9.1 se 

vložilo více hodnot pomocí ikony rozsahu (range). 

 

 Různé vykreslení grafu blízkého pole antény. Obrázek 3.33: 
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 Náhled na blízké pole v grafickém okně se dá různě měnit tedy především úhly 

pohledu, avšak pokud se chce uživatel podívat z jiného pohledu na 2D graf, musí ho 

nejprve znovu vykreslit v jiné rovině.  

 Vykreslení v jiné rovině má na starost položka Multiplane data ve variabilním okně. 

Zde se musí pozměnit roviny X,Y,Z. Pro přehlednější vysvětlení viz. Obrázek 3.33. 

 Taktéž je důležitá změna rozsahu hodnot, jelikož se může stát, že graf bude v první 

chvíli nevýrazný. Z tohoto důvodu je vhodné pozměnit rozsah ve variabilním okně 

položky Electric field > Multislice.  

Zde v záložce Range se vyškrtne pole Manual color range a do pole minimum se 

nastaví hodnota 0 a do pole maximum pak například hodnota 20. Díky tomuto 

kroku bude graf výraznější. 

Je zde možno nastavit, ve které ose se rovina bude nacházet a kolik těchto rovin bude 

vykresleno. Pro přehlednost u této antény je doporučeno vykreslit pouze jednu rovinu. Pokud by 

uživatel vykreslil 5 rovin v každé ose, z modelu by se stala naprosto nepřehledná mřížka. Po 

vykreslení (vždy je nutné po změně použít tlačítko  plot) se změní také graf. úhly pohledu 

může uživatel měnit pomocí tlačítek  Go to (XY,YZ,ZX) View (jdi na pohled). 

Výsledné grafy blízkého pole 

Na výsledných grafech lze vidět, jak proudí energie skrz anténu. Tato simulace byla 

prováděna s napájením na koncentrovaném portu o výši 1V. Při vyšším napětí na zdroji, by 

charakteristika byla výraznější viz. přiložený průvodce. Grafy viz. Obrázek 3.34 jsou ve 

vertikální a horizontální rovině. 

 

 Výsledné vyzařovací charakteristiky blízkého pole antény. Obrázek 3.34: 

3.4.2 Polární vykreslení (Polar plot) 

Grafy polárního vykreslení se nacházejí v každém simulačním programu. Jedná se o 

jeden z prvních způsobů, kterým byly simulace antén interpretovány. Tyto grafy nevyžadují 
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závratný výkon při jejich tvorbě a přesně vystihují vyzařovací vlastnosti antény. Tak jako u 

blízkého pole i zde se dá měnit úhel pohledu na graf.  

 Náhled na polární vykreslení se aktivuje pomocí tvůrce modelu > Results > Polar 

plot group. 

V aktivovaném variabilním okně (Polar plot group) se dá nastavit minimální a 

maximální průměr grafu, mezery na úhlové stupnici a další. 

 Po aktivaci se v podzáložce  Polar plot group > Far field může ovlivnit vykreslení 

vzdáleného pole.  

Ve variabilním okně (Far field) je možno nastavit jednotky používané v grafu, styl, 

barvu, tloušťku a především úhel pohledu na graf. Tak jako u vykreslování blízkého pole je 

vždy po změně údajů nutné použít tlačítko  plot, které změní graf. Úhly pohledu může 

uživatel měnit pomocí tlačítek  Go to (XY,YZ,ZX) View viz. Obrázek 3.35.  

 

 Různé vykreslení grafu vzdáleného pole antény. Obrázek 3.35: 

 

Výsledné polární vykreslení vzdáleného pole 

Ve výsledných grafech lze vidět typickou vyzařovací charakteristiku vzdáleného pole 

magnetické smyčkové antény. Tato simulace byla prováděna s napájením na koncentrovaném 

portu o výši 1V viz. Obrázek 3.36.  

Grafy jsou ve vertikální a horizontální rovině. Na grafech lze pozorovat velice nízkou 

hodnotu vyzařování antény. Tento fakt je způsoben nižší frekvencí a také malým budícím 

napětím antény. Pokud by se tyto hodnoty navýšily vyzařovací charakteristika by se zvětšila viz. 

přiložený průvodce. 
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 Výsledné polární vyzařovací charakteristiky vzdáleného pole antény. Obrázek 3.36: 

3.4.3 Získané hodnoty (Derived values) 

V záložce derived values je možné vypsat všechny možné výsledné hodnoty přehledně 

do tabulky, která se nachází v informačním okně (dole pod grafickým oknem).  

 Tato funkce se aktivuje pomocí tvůrce modelu > Results > pravým tlačítkem myši na 

položku Derived values >  Global evaluation.   

 Následně se v prostředním variabilním okně objeví nastavení, ve kterém je možno 

vybrat specifické hodnoty a to pod položkou výraz (expression) a ikonou  replace 

expression, čímž se aktivuje roletka, ve které je možno vybrat požadovaný výraz. 

 Nejdůležitější částí je Electromagnetic waves, frequency domain, ve které se nachází 

hodnoty napájení zdrojového portu, S-parametry, totální vyzařovaná energie, 

informace o vzdáleném poli atd.  

 Po zvolení výrazu je zapotřebí stisknout tlačítko  evaluate, které extrahuje hodnoty 

z vypočteného modelu a zapíše je do tabulky v informačním okně viz. Obrázek 3.37. 

 

 Výsledná tabulka s hodnotami simulovaného modelu. Obrázek 3.37: 

3.4.4 Vykreslení ve třetí dimenzi (3D plot group) 

Vykreslení ve třetí dimenzi je podobné jako předcházející polární vykreslení. Model je 

avšak obohacen o třetí prostorovou dimenzi, tudíž je vyzařovací charakteristika pro uživatele 

snadněji pochopitelná.  
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 Pro náhled na 3D graf se spustí v tvůrci modelu > Results >  3D plot group.  

Ve variabilním okně (3D plot group) Zde je možno tak jako v předchozích grafech 

změnit používanou frekvenci frekvence, avšak jak už bylo řečeno, to jen v případě, že při 

definování frekvence v kapitole 3.3.9.1 se vložilo více hodnot pomocí ikony rozsahu (range). 

 Přímé nastavení grafu vzdáleného pole se poté aktivuje v tvůrci modelu > Results >  

3D plot group > Far field.  

Po označení se ve variabilním okně změní nadpis na Far field. V tomto okně je možné 

měnit barvy, úhly pod kterýma bude graf zobrazen atd. V prvním kroku by měl uživatel v 

grafickém okně jistě použít ikonu pro standartní 3D zobrazení  (Go to default 3D view), 

jelikož prvotní náhled je příliš malý viz Obrázek 3.38, kvůli již zmíněným důvodům výše. 

                                             

 Změna velikosti zobrazení grafu Obrázek 3.38: 

Jako vždy i zde se může měnit úhel pohledu v grafickém okně. Akorát v tomto případě 

není zapotřebí nechávat graf znovu přepočítat, jelikož je charakteristika již kompletní. Stačí 

změnit úhel pohledu příslušnými tlačítky viz. Obrázek 3.39. 

             

 Různé vykreslení grafu vzdáleného pole antény. Obrázek 3.39: 

Výsledné vykreslení vzdáleného pole ve 3D 

Na výsledném vykreslení vzdáleného pole ve 3D lze vidět typickou vyzařovací 

charakteristiku vzdáleného pole magnetické smyčkové antény. Tato simulace byla prováděna s 

napájením na koncentrovaném portu o výši 1V viz. Obrázek 3.40. Grafy jsou ve vertikální a 

horizontální rovině. Pro další vysvětlení a náhledy viz. přiložený průvodce. 
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 Výsledné grafy simulace vzdáleného pole antény ve 3D prostoru. Obrázek 3.40: 

3.4.5 Optimalizace 

Tato kapitola pouze lehce ukazuje možnosti programu, například multinásobné 

vykreslení vzdáleného pole či optimalizaci grafů, přizpůsobení antény a jejích parametrů. Pro 

bližší informace o této sekci viz. přiložený průvodce.  

Frekvenční krokování 

Pomocí přednastaveného krokování je možné sledovat vliv různé frekvence na anténu. 

Pro přesné přizpůsobení je primárně určen nástroj Parametric Sweep viz. kapitola 3.4.6.  

Avšak frekvenční krokování může odhalit celou šířku pásma, pro které může být anténa 

lukrativně použita viz. Obrázek 3.41. toto krokování je poté patrné ve všech grafech od blízkého 

a vzdáleného pole, až po polární vykreslení, které je nejvíce přehledné. Taktéž je tato funkce 

zapotřebí, pokud chce uživatel vygenerovat animaci či video z výstupních hodnot viz. kapitola 

3.4.7 Výstupy. 

 Frekvenční krokování se aktivuje pomocí tvůrce modelu a již v sekci Study > step 1: 

frequency domain. 

 Zde se ve variabilním okně nezadá pouze obyčejná frekvence, ale pomocí tlačítka 

  rozsahu se do programu zadá požadovaný rozsah hodnot, které budou následně 

vykreslovány.  

Uživatel by měl brát v úvahu, že tato volba je ale extrémně náročná na výpočetní výkon 

a pokud zadá mnoho hodnot, bude simulace trvat velice dlouho. Výsledky jsou poté stejné 

akorát v grafech se poté objeví více položek při vykreslování frekvence. U 3D grafů se může 

zvolit vykreslení každé zvlášť. Ve 2D polárním grafu pak mohou být vykresleny všechny 

najednou viz. Obrázek 3.41. 
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 Polární graf s frekvenčním krokováním. Obrázek 3.41: 

3.4.6 Parametric Sweep 

Mocným nástrojem programu je tzv. parametrický sweep, který je schopen porovnávat 

libovolné hodnoty se stávajícími v modelu. Například je funkce schopna porovnat zadané 

frekvence se stávající a vybrat pro danou anténu tu nejvhodnější. Tento nástroj tedy může být 

využit pro přizpůsobení antén nebo obvodů. Tato funkce však není omezena pouze na elektrické 

složky, ale je schopna také "doladit" rozměry antény atd.  

 Pokud chce uživatel funkci aktivovat tak musí v tvůrci modelů > stisknout pravé 

tlačítko myši na položce study > a zvolit  Parametric sweep. 

 Po označení položky se ve variabilním okně změní nadpis na parametric sweep a 

nyní bude možné funkci nastavit. 

 Do sekce Study settings se pomocí tlačítka  add přidá nová položka. 

 V levé části (roletka) bude vybrána zkoumaná hodnota a v pravé části se poté zadají 

buďto hodnoty nebo pomocí tlačítka  rozsahu může být zadán rozsah 

porovnávaných hodnot. 

 Poté stačí stisknout opět tlačítko  Vypočti (compute), které se nachází v sekci 

studie (study). 

Na obrázku 3.42, lze vidět frekvenční přizpůsobení, které je vybráno ze zadaných hodnot pro 

stejný typ antény. Funkce parametric sweep funguje na bázi porovnávání jednotlivých hodnot 

mezi sebou a jejich následným dosazováním do výpočtu modelu. Tímto postupem program 

získá nejvhodnější hodnotu, kterou následně vynese do grafu. V legendě jsou pak vypsány 

všechny hodnoty, které byly pro výpočet použity.  
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 Náhled na frekvenční přizpůsobení a frekvenční krokování.  Obrázek 3.42: 

3.4.7 Výstupy 

Program samotný nabízí mnoho typů výstupů. Jedná se o uložení běžného souboru, 

který lze následně otevřít pouze v programu COMSOL Multiphysics, ale také lze soubory 

exportovat do jiných formátů. Program také nabízí i jiné možnosti, například vygenerování 

protokolu o měření nebo, jak už bylo řečeno dříve, vytvoření mini aplikace simulovaného 

problému. 

Export dat 

Výsledné data z programu COMSOL Multiphysics, lze extrahovat pomocí záložky 

Export, která se nalézá v záložce Result viz. Obrázek 3.43. Výsledné grafy je možné extrahovat 

jako binární soubory, které se pak případně dají použít v jiných programech. Avšak primární 

forma exportu je především v grafické formě, tedy jako obrázek nebo velice efektivní animaci, 

kterou je možné uložit jako pohybující se sekvenci ve formátu .gif.  

Pro nejnáročnější uživatele je zde také připravena možnost exportování videa, které je 

velice efektivní, avšak tak jako animace se velice dlouho zpracovává a je náročné na výpočetní 

výkon. Tato sekce je více rozepsána v přiloženém průvodci.  

    

 Možnosti exportu dat. Obrázek 3.43: 
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 Samozřejmě, že toto není jediný případ využívání a exportování vnějších souborů do 

programu. Téměř u každého nastavení a zadávání parametrů například při výpočtech, je 

program připraven hodnoty buďto vyexportovat nebo importovat pomocí běžného textového 

souboru. 

Protokol o simulaci 

Report neboli protokol je zajímavou součástí programu, která rychle a efektivně vypíše 

všechny provedené uživatelské aktivity v programu, tedy co bylo zadáno, vypočítáno či 

odsimulováno. Pro vytvoření finálního protokolu: 

 V tvůrci modelů se použije záložka Results > Stiskem pravým tlačítkem myši na 

Reports > a zde se zvolí typ protokolu, pro kompletní se vybere  Complete report. 

 Jako vždy se objeví ve variabilním okně nastavení. V tomto nastavení si uživatel 

může zvolit, v jakém formátu výstupní protokol bude a také kde bude uložen. 

Výhodou je jistě formát HTML, jelikož se dá otevřít naprosto v jakémkoliv 

prohlížeči. 

 Pro náhled na protokol se může použít tlačítko náhledu (  Preview selected / all). 

Pro finální vyhotovení potom tlačítko zápisu (  Write). 

Po vytvoření náhledu se protokol objeví v grafickém okně, pokud uživatel vytvořit 

protokol jako finální formu, bude k nalezení na ploše. Toto je defaultní nastavení, které může 

být změněno. Náhled na spuštění a nastavení viz. Obrázek 3.44. 

                       

 Nastavení výstupního protokolu. Obrázek 3.44: 
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Závěr 

Tématem této diplomové práce byla simulace elektricky malé smyčkové antény 

v programu COMSOL Multiphysics. Hlavními cíli práce bylo popsat program COMSOL 

Multiphysics a jeho RF modul, vytvořit model magnetické smyčkové antény v programu, 

úspěšně vytvořit simulaci blízkého a vzdáleného pole antény a v poslední řadě vytvořit 

názornou příručku pro práci s programem v dané problematice. Zpracování práce probíhalo 

v několika částech:  

 Analýza dostupných informací o programu a anténě. 

 Studium podpůrných materiálů pro program a magnetickou smyčkovou anténu. 

 Tvorba modelu a výsledná simulace antény v programu. 

 Vytvoření průvodce RF modulem v programu COMSOL Multiphysics. 

V první části práce se autor zabýval samotným programem COMSOL Multiphysics, 

jeho vlastnostmi, historií od jeho vzniku v roce 1998 až po současnost, vývojem a také jeho 

širokými možnostmi, které obsahuje a nabízí. 

Ve druhé části byl popsán RF modul, který je stěžejním prvkem pro simulaci antén a 

jiných elektromagnetických zařízení. Byly zde popsány základní možnosti modulu a také, jaký 

problém lze v modulu řešit. 

Ve třetí a nejobsáhlejší části práce se nachází stručný popis elektricky malé smyčkové 

antény, její vlastnosti, využití a také konstrukční parametry. Následně byla anténa vytvořena 

krok po kroku s detailním popisem, který je završen úspěšnou simulací s grafy blízkého i 

vzdáleného pole antény a to jak ve 2D, tak i 3D prostoru. Navíc byly zhotoveny grafy 

frekvenční analýzy a optimalizace antény. 

Program COMSOL Multiphysics je vskutku jedním z nejrozsáhlejších simulačních 

softwarů, které jsou dnes k dispozici na trhu. V programu je možno navrhovat jakýkoliv 

fyzikální problém od elektrotechniky, mechaniky a chemie až po kapaliny a různé další úlohy. 

Výhodou taktéž je, že se jednotlivá odvětví mohou libovolně propojit a tím vzniká unikátní 

systém pro zpracování a simulace multifyzikálních problémů. Díky tomuto programu je 

simulace některých problémů mnohem jednodušší než kdy dříve. 

Avšak v této univerzálnosti a velké síle programu, tví také jeho problém. Program je 

velmi spletitý a práce v něm je pro úplného laika naprosto nemožná. Je tedy nutné se 

s programem pořádně seznámit a detailně projít všechny jeho možnosti. Pro plné ovládnutí 

kompletního programu se všemi moduly bude zapotřebí praxe o délce několika let. 

Diplomová práce byla zaměřena pouze na RF modul, který byl podstatný pro tvorbu 

antény. Při bližším seznámení s tímto modulem a jeho specifickými částmi obsluha programu 

již nebyla tolik komplikovaná, avšak i toto minimum a jeho nastudování zabralo mnoho času. 

Pro vypracování všech modelů a také popis jednotlivých sekcí programu sloužila zapůjčená 

verze programu COMSOL Multiphysics 4.4 s akademickou licencí, jelikož je program placený. 
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Jako příloha byl vytvořen průvodce RF modulem v programu COMSOL Multiphysics. 

Tento průvodce lehce objasňuje fungování RF modulu a jeho položky. Také je v něm popsáno 

vývojové prostředí programu a všechny jeho části ve vztahu k modelování antén. Na závěr jsou 

v průvodci přiloženy krokové návody pro vytvoření dvou antén a to magnetické smyčkové 

antény a dipólové antény. 



 

Použitá literatura 

- 74 - 

 

Použitá literatura 

[1] HYSOC - IMPERIAL COLLEGE. COMSOL Multiphysics workshop [online]. 

2014, 9.1 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 

https://dougal.union.ic.ac.uk/rcsu/physoc/comsol-multiphysics-workshop 

[2] ZÁHOROVÁ, Zuzana. HUMUSOFT S.R.O. Analýza multifyzikálního 

problému hořící svíčky [online]. 2013 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 

http://www.humusoft.cz/archiv/clanky/comsol/2011-casopis-pro-fyziku-5/ 

[3] MÁCHA, Václav. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH. Počítačové modelování v programu COMSOL Multiphysics  

[online]. 2012 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 

http://www.theses.cz/id/91ra5c/DP_Mcha_Final.pdf 

[4] COMSOL. Domovská stránka COMSOL [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z: http://www.comsol.com http://www.comsol.com/ 

[5] COMSOL. Multiphysics Software Product Suite [online]. 2015 [cit. 2015-05-

04]. Dostupné z: http://www.comsol.com/products 

[6] COMSOL. Introduction to RF Module [online]. 2012, 1.5. [cit. 2015-05-04]. 

Dostupné z: 

http://www.lmn.pub.ro/~daniel/ElectromagneticModelingDoctoral/Books/COM

SOL4.3/rf/IntroductionToRFModule.pdf 

[7] COMSOL. RF Module User`s Guide v4.3. [online]. 2012, 1.5. [cit. 2015-04-

17]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1431/podzim2013/F7061/um/RFModuleUsersGuide.pdf 

[8] COMSOL. COMSOL Multiphysics. User`s Guide v4.3 [online]. 2012 [cit. 

2015-04-17]. Dostupné z:  

http://nf.nci.org.au/facilities/software/COMSOL/4.3/doc/pdf/mph/COMSOLMu

ltiphysicsUsersGuide.pdf 

[9] BURGER, Oldřich a Marek DVORSKÝ. Magnetická smyčková anténa: 

pokaždé trochu jinak. 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015, 181 s. ISBN 978-80-

260-7485-4.  

[10] KOGURE, Hiroaki. JG1UNE. One turn Small Loop for 14MHz by 

XFdtd EM simulation. 28.11. 2014.  

[11] KOGURE, Hiroaki. JG1UNE. Electromagnetic Simulation for MLA-M 

by using XFdtd. 5.6. 2013.  

[12] MANLIG, František. 1999. Počítačová simulace diskrétních událostí 

[online]. [cit. 2015-05-06]. Dostupné z: 

http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/witness/9910/manlig.htm 

https://dougal.union.ic.ac.uk/rcsu/physoc/comsol-multiphysics-workshop
http://www.humusoft.cz/archiv/clanky/comsol/2011-casopis-pro-fyziku-5/
http://www.theses.cz/id/91ra5c/DP_Mcha_Final.pdf
http://www.comsol.com/
http://www.comsol.com/
http://www.comsol.com/products
http://www.lmn.pub.ro/~daniel/ElectromagneticModelingDoctoral/Books/COMSOL4.3/rf/IntroductionToRFModule.pdf
http://www.lmn.pub.ro/~daniel/ElectromagneticModelingDoctoral/Books/COMSOL4.3/rf/IntroductionToRFModule.pdf
http://www.lmn.pub.ro/~daniel/ElectromagneticModelingDoctoral/Books/COMSOL4.3/rf/IntroductionToRFModule.pdf
http://www.lmn.pub.ro/~daniel/ElectromagneticModelingDoctoral/Books/COMSOL4.3/rf/IntroductionToRFModule.pdf
https://is.muni.cz/el/1431/podzim2013/F7061/um/RFModuleUsersGuide.pdf
http://nf.nci.org.au/facilities/software/COMSOL/4.3/doc/pdf/mph/COMSOLMultiphysicsUsersGuide.pdf
http://nf.nci.org.au/facilities/software/COMSOL/4.3/doc/pdf/mph/COMSOLMultiphysicsUsersGuide.pdf
http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/witness/9910/manlig.htm


 

Použitá literatura 

- 75 - 

 

[13] ANDERSSON, Linus a Dexter JOHNSON. TECH INSIDER / 

COMSOL. Introduction to Antenna Simulation with COMSOL [online]. 2014, 

11.12. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby20.js

p&eventid=888350&sessionid=1&key=FDECBEB7C4E776A4247EE2FC0804

36D8&eventuserid=113548182  

[14] COMSOL. Dipole Antenna [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 

http://www.comsol.com/model/download/186373/models.rf.dipole_antenna.pdf 

 

 

 

 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby20.jsp&eventid=888350&sessionid=1&key=FDECBEB7C4E776A4247EE2FC080436D8&eventuserid=113548182
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby20.jsp&eventid=888350&sessionid=1&key=FDECBEB7C4E776A4247EE2FC080436D8&eventuserid=113548182
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=lobby20.jsp&eventid=888350&sessionid=1&key=FDECBEB7C4E776A4247EE2FC080436D8&eventuserid=113548182
http://www.comsol.com/model/download/186373/models.rf.dipole_antenna.pdf


 

 

 

 

 

LXXVI 

 

Seznam příloh 

 Průvodce RF modulem v programu COMSOL Multiphysics (106 stran)......…..I Příloha A:

 Přiložené DVD……………………………………………………………….…II Příloha B:

 

Součástí DP je DVD. 

Adresářová struktura přiloženého DVD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


