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Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM)2,
je výzkumný institut, který je sou£ástí Universitat Politècnica de València (UPV)3.
Ústav realizuje své výzkumné a vývojové aktivity v oblasti Information Society
Technologies (IST). iTEAM se skládá z osmi výzkumných skupin sestávajících se
dohromady z více neº sto v¥dc·, kte°í pokrývají p¥t v¥deckých oblastí souvisejí-
cích s oborem telekomunika£ního inºenýrství. iTEAM je sou£ástí °ady regionál-
ních, národních a evropských výzkumných projekt· stejn¥ tak jako rozvojových
projekt· slouºících k p°enosu vlastních znalostí do soukromého sektoru.

Electromagnetic Radiation Group (GRE) je výzkumná skupina zabýva-
jící se analýzou a návrhem antén pro mikrovlnné, milimetrové a teraherzové
aplikace. GRE má dlouholeté zku²enosti s navrhováním ²irokopásmových a ví-
cepásmových antén pro mobilní a bezdrátové systémy s vyuºitím teorie charakte-
ristických mod· (TCM). GRE také disponuje velmi dob°e vybavenou laborato°í
pro výrobu a m¥°ení antén a mikrovlnných za°ízení.

Jelikoº má skupina dlouhodobé zku²enosti s praktickým návrhem a výrobou
antén, bylo hlavním cílem stáºe roz²í°ení si odborných znalostí v oblasti
praktického pouºití TCM pro návrh reálných antén. Tyto nov¥ nabyté znalosti
by m¥li být dále rozvíjeny a pouºity p°i práci na mé dizertaci na téma �Theory

1http://www.iteam.upv.es/user/eva-antonino-daviu.html
2www.iteam.upv.es
3www.upv.es
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of characteristic modes and its use for analysis and synthesis of small radiating

structures.�

B¥hem stáºe jsem se pod vedením prof. Evy Antonino Daviu a prof. Miguela
Ferrando Batallera v¥noval studiu napájení anténních struktur p°i excitaci je-
diného nebo speci�cké kombinace charakteristických mod·. Sou£asn¥ jsem po-
kra£oval v práci na nástroji AToM (Antenna Toolbox for MATLAB)4 v rámci
projektu TA�R TA04010457.

4http://www.antennatoolbox.com
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